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ABSTRAK 
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Judul : Penanggulangan Pembunuhan satwa langka yang 

dilindungi    oleh BKSDA Aceh di Sarah Deu Kecamatan 

Sampoinit Aceh Jaya dalam Pandangan Hukum Islam 

Tanggal Sidang :  

Tebal Skripsi : 85 Halaman 

Pembimbing I : Dr. Mursyid Djawas, S. Ag, M. MH 

Pembimbing II : Muhammad Syuib, MH, MLegSt 

 

Kata kunci : pembunuhan, satwa langka, BKSDA 

 
Kehidupan manusia tidak bisa terlepas dari kehadiran sumber daya hayati, 

kerusakan sumber daya hayati yang akhirnya memusnahkan spesies-spesies yang 

telah ada. BKSDA selaku lembaga pelindung satwa langka berupaya untuk 

melindungi satwa dari kepunahan yang dilakukan secara objektif dan 

berkesinambungan. BKSDA berupaya menangani penanggulangan pembunuhan 

satwa yang dilindungi diharapkan mampu secara maksimal untuk melidungi satwa 

langka. Sehingga rumusan masalah dalam penelitian ini adalah bagaimanakah 

upaya dalam penanggulangan pembunuhan satwa langka yang dilindungi, faktor 

apakah yang mempengaruhi penanggulangan pembunuhan satwa langka dan 

bagaimana ketentuan Hukum Islam terhadap pembunuhan satwa yang dilindungi. 

Untuk menjawab rumusan masalah tersebut, dalam penelitian ini penulis 

menggunakan metode penelitian deskriptif analisis, tehnik pengumpulan data 

menggunakan metode wawancara dan dokumentasi. Hasil dari penelitian ini 

menunjukkan bahwa upaya yang telah dilakukan oleh BKSDA untuk 

menanggulangi pembunuhan satwa langka yaitu melakukan sosialisasi kepada 

seluruh lapisan masyarakat di Kecamatan Sampoinit, pemantauan lapangan, 

pemasangan jps sholar, pembangunan parit, dan upaya-upaya lain seperti  

menutup kesempatan seseorang atau kelompok untuk melakukan tindak 

pembunuhan satwa langka yang dilindungi. Kemudian faktor yang mempengaruhi 

penanggulangan tersebut yaitu regulasi, keterbatasan sumber daya, kurangnya 

kerja sama dengan pihak terkait. Sedangkan ketentuan hukum Islam terhadap 

penanggulangan satwa langka ialah menggunakan metode ta’zir, yaitu hukuman 

peringatan yang diputuskan oleh kebijakan penguasa bagi pelaku tindak 

pembunuhan satwa langka yang tidak ada hukumannya secara tegas di dalam Al-

Qur’an dan sunnah. Sementara dalam hukum positif hukuman yang ditetapkan 

bagi pelaku pembunuhan satwa langka, yaitu denda paling banyak 100.000.000 

atau penjara paling lama 5 tahun. Kemudian selanjutnya peneliti mengharapkan 

kepada BKSDA agar mempertegas dalam penanggulangan pembunuhan satwa 

langka yang dilindungi dan dapat mengusut tuntas pelaku tindak pembunuhan  

satwa langka, dan diharapkan kepada masyarakat akan kesadaran mengenai 

pentingnya menjaga satwa langka. 
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TRANSLITERASI 

 

Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri P dan K 

Nomor: 158 Tahun 1987 – Nomor: 0543 b/u/1987 

 

1. Konsonan 

No Arab Latin Ket No Arab Latin Ket 

 ا 1

Tidak 

dilamban

gkan 

 

 ṭ ط 16

t dengan titik 

di bawahnya 

 B ب 2
 

 ẓ ظ 17
z dengan titik 

di bawahnya 

  ‘ ع T  18 ت 3

 ṡ ث 4
s dengan titik 

di atasnya 
 G غ 19

 

  F ف J  20 ج 5

 ḥ ح 6
h dengan titik 

di bawahnya 
 Q ق 21

 

  K ك Kh  22 خ 7

  L ل D  23 د 8

 Ż ذ 9
z dengan titik 

di atasnya 
 M م 24

 

  N ن r  25 ر 10

  W و z  26 ز 11

  H ه s  27 س 12

  ’ ء sy  28 ش 13

 ṣ ص 14
s dengan titik 

di bawahnya 
 Y ي 29

 

 ḍ ض 15
d dengan titik 

di bawahnya 
   

 

 

2. Vokal 

Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal 

tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong. 

a. Vokal Tunggal 

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harkat, 

transliterasinya sebagai berikut: 

       Tanda Nama       Huruf Latin 

  َ  Fatḥah A 
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  َ  Kasrah I 

  َ  Dammah U 

 

b. Vokal Rangkap 

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara 

harkat dan huruf, transliterasinya gabungan huruf, yaitu: 

             Tanda dan 

           Huruf 
Nama 

Gabungan 

      Huruf 

ي  َ  Fatḥah dan ya Ai 

و  َ  Fatḥah dan wau Au 

 

Contoh: 

 haula : هول   kaifa :  كيف

 

3. Maddah 

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harkat dan huruf, 

transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu: 

 

        Harkat dan 

            Huruf 
Nama 

  Huruf dan 

tanda 

ا/يَ    
Fatḥah dan alifatau 

ya 
ā 

يَ    Kasrah dan ya ī 

يَ    Dammah dan waw ū 

 

Contoh: 

 qāla : قال

 ramā : رمى

 qīla : قيل

 yaqūlu : يقول
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4. Ta Marbutah (ة) 

Transliterasi untuk ta marbutah ada dua: 

a. Ta marbutah (ة) hidup 

 Ta marbutah (ة) yang hidup atau mendapat harkatfatḥah, kasrah 

dan dammah, transliterasinya adalah t. 

b. Ta marbutah (ة) mati 

 Ta marbutah (ة) yang mati atau mendapat harkat sukun, 

transliterasinya adalah h. 

c. Kalau pada suatu kata yang akhir katanya ta marbutah (ة) diikuti 

oleh kata yang menggunakan kata sandang al, serta bacaan kedua kata 

itu terpisah maka ta marbutah (ة) itu ditransliterasikan dengan h. 

Contoh: 

 rauḍah al-aṭfāl/ rauḍatul aṭfāl :  روضةاالطفال

 /al-Madīnah al-Munawwarah : المدينةالمنورة۟

       al-Madīnatul Munawwarah 

 ṭalḥah :  طلحة

 

 Catatan: 

 Modifikasi 

1. Nama orang berkebangsaan Indonesia ditulis seperti biasa 

tanpa transliterasi, seperti M. Syuhudi Ismail. Sedangkan 

nama-nama lainnya ditulis sesuai kaidah penerjemahan. 

Contoh: Hamad Ibn Sulaiman. 

2. Nama negara dan kota ditulis menurut ejaan bahasa 

Indonesia, seperti Mesir, bukan Misr; Beirut, bukan Bayrut; 

dan sebagainya. 

3. Kata-kata yang sudah dipakai (serapan) dalam kamus bahasa 

Indonesia tidak ditransliterasikan. Contoh: Tasauf, bukan 

Tasawuf. 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1. Latar Belakang Masalah 

Hutan hujan tropis merupakan ekosistem daratan yang paling kaya di bumi 

ini. Namun demikian, kawasan hutan ini berkurang secara cepat akibat dibuka 

untuk dimanfaatkan kayunya, untuk lahan pertanian dan lahan lainnya. Luas 

kawasan hutan yang dilindungi tidak cukup untuk melestarikan semua jenis yang 

ada. Dengan demikian, nasib berbagai jenis satwa langka sangat bergantung pada 

kondisi hutan yang berada di luar kawasan hutan lindung.
1
 

Gajah Sumatra (elaphas maximus sumatranus) merupakan hewan mamalia 

terbesar dan salah satu peninggalan masa purbakala yang masih ada. Saat ini 

sebagian besar habitat gajah terdapat di benua Afrika dan Asia. Akan tetapi, 

spesies gajah Asia di Sumatra dan Kalimantan saat ini mengalami tingkat 

kepunahan yang mencemaskan. Tak salah jika kemudian gajah Sumatra masuk 

dalam daftar buku union International untuk konservasi alam (IUCN)
2
, dengan 

status terancam punah. Penyebab utamanya adalah pengurangan daerah habitat 

untuk konservasi lahan perkebunan dalam skala besar. 

Oleh karena demikian Indonesia menyimpan banyak keanekaragaman 

jenis satwa langka, namun juga salah satu Negara yang mempunyai laju 

kepunahan jenis satwa yang cukup tinggi. Daftar panjang tentang satwa langka 

yang terancam punah tersebut dapat dilihat dalam beberapa jenis satwa langka di 

                                                             
1
Center for International Foresty Reearch, Hutan Pasca Pemanen melindungi Satwa Liar 

dalam Kegiatan Hutan Produktif di Kalimantan, (Jakarta: SUBUR Printing, 2006), hlm. 1. 
2
IUCN (International Union for Conservation of Nature atau lembaga internasional untuk 

konservasi alam), vol.4 No. 9, Konservasi Biodiversitas Raja 4 lindungi ragam, lestari Indonesia, 

2015. 
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habitat aslinya, seperti harimau Sumatera, badak bercula satu, anoa, burung 

cenderawasih, gajah sumatera, harimau jawa, dan masih banyak lagi satwa-satwa 

yang hidup di daratan, perairan, dan di udara yang terancam punah. Saat ini 

diperkirakan jumlah jenis satwa langka yang terancam punah terdiri dari 147 jenis 

mamalia, 114 jenis ungags, 28 jenis reptile, 91 jenis ikan dan 28 jenis 

invertebrate. 
3
  

Hilangnya habitat membuat gajah kehilangan tempat, tersesat dalam blok-

blok kecil hutan yang tidak cukup untuk menyokong kehidupan jangka panjang. 

Sehingga konflik antara gajah dan manusia tidak dapat dibendung lagi. Untuk 

gajah Asia, dari tiga sub-spesies yang ada, salah satunya adalah gajah Sumatra 

yang hanya ditemukan di Aceh, Sumatra Utara, Riau, Jambi, Bengkulu, Sumatra 

Selatan dan Lampung.
4
 

Aceh merupakan salah satu provinsi yang memiliki hutan terluas di pulau 

Sumatera. Melalui Undang-Undang No 11 Tahun 2006 tentang Pemerintah Aceh 

(UUPA), maka Aceh  memiliki kewenangan dalam mengelola kawasan hutan 

termasuk kewajiban dalam menjaga kelestarian hutan Aceh. Untuk 

menindaklanjuti kewenangan yang telah diamanahkan dalam UUPA tersebut, 

Pemerintah Aceh berupaya melakukan inventarisasi terhadap potensi sumber daya 

hutan di Aceh agar dapat dikelola dan dimanfaatkan bagi kesejahteraan 

masyarakat Aceh secara berkelanjutan.
5
 

                                                             
3 Website Profauna Indonesia.co.id, Slamet Khoiri, Satwa Liar Indonesia, 12 Februari 

2009. 
4
Nanda Maulina, Selanyang Pandang Hutan Aceh, (Banda Aceh: Eureka Synergi 

Solution, 2010), hlm. 26. 
5
Nanda Maulina, Selanyang Pandang Hutan Aceh…, hlm. 1. 
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Berdasarkan penelitian terbatas oleh Fauna dan Flora International (FFI), 

di kawasan hutan Ulu Masen pada tahun 2008, ditemukan bahwa daerah hunian 

gajah terbesar ada di hutan bukit tak terdegradasi di Jeumjeum.
6
 Tingkat 

penemuan jejak gajah sangat tinggi di hutan terdegradasi dan area konversi di 

hutan primer. Hal ini disebabkan oleh beberapa hal, diantaranya mencari sumber 

makanan baru, sisa populasi telah terisolasi oleh fragmentasi habitat atau survei 

dilakukan dalam satu musim. 

Penentuan kategori atau kawasan suaka alam dengan ciri khas tertentu, 

baik di darat maupun di perairan yang mempunyai fungsi pokok sebagai kawasan 

pengamanan keanekaragaman satwa langka, di antaranya harimau, badak, gajah, 

orang hutan serta berbagai jenis reptil dan mamalia lainnya diatur dalam Undang-

Undang Nomor 5 tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati Dan 

Ekosistemnya dan Peraturan Perundang-Undangan No. 7 Tahun 1999 tentang 

Pengawetan Jenis Tumbuhan dan Satwa. 

Peraturan-peraturan tersebut di atas mengatur semua jenis satwa langka 

yang dilindungi oleh negara, baik yang dimiliki di masyarakat maupun yang tidak 

dimiliki oleh masyarakat, dikarenakan satwa langka tersebut sudah hampir punah, 

dan dihabitat aslinya sudah jarang ditemui. Dengan adanya Undang-Undang 

Nomor 5 tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam setiap pelaku 

pembunuhan satwa liar diancam dengan pidana penjara paling lama 5 tahun atau 

pidana denda paling banyak 100 juta rupiah. 

                                                             
6
Nanda Maulina, Selanyang Pandang Hutan Aceh…, hlm. 27. 
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Lebih lanjut Pasal 21 ayat (2) Undang-Undang Nomor 5 tahun 1990 

tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistem menjelaskan bahwa 

setiap orang dilarang: 

a. Menangkap, melukai, membunuh, menyimpan, memiliki, memelihara, 

mengangkut, dan memperniagakan satwa yang dilindungi dalam 

keadaan hidup; 

b. Menyimpan, memiliki, memelihara, mengangkut, dan 

memperniagakan satwa yang dilindungi dalam keadaan mati; 

c. Mengeluarkan satwa yang dilindungi dari suatu tempat di Indonesia ke 

tempat lain di dalam atau di luar Indonesia; 

d. Memperniagakan, menyimpan atau memiliki kulit, tubuh atau bagian-

bagian lain satwa yang dilindungi atau barang-barang yang dibuat dari 

bagian-bagian satwa tersebut atau mengeluarkannya dari suatu tempat 

di Indonesia ke tempat lain di dalam atau di luar Indonesia; 

e. Mengambil, merusak, memusnahkan, memperniagakan, menyimpan 

atau memiliki telur dan/atau sarang satwa yang dilindungi.
7
 

Sedangkan dalam Pasal 302 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana 

(KUHP) disebutkan bahwa: 

(1) Diancam dengan pidana penjara paling lama tiga bulan atau pidana 

denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah karena melakukan 

penganiayaan ringan terhadap hewan: 

1. Barang siapa tanpa tujuan yang patut atau secara melampaui 

batas, dengan sengaja menyakiti atau melukai hewan atau 

merugikan kesehatannya; 

2. Barang siapa tanpa tujuan yang patut atau dengan melampaui 

batas yang diperlukan untuk mencapai tujuan itu, dengan 

sengaja tidak memberi makanan yang diperlukan untuk hidup 

kepada hewan, yang seluruhnya atau sebagian menjadi 

kepunyaannya dan ada di bawah pengawasannya, atau kepada 

hewan yang wajib dipeliharanya. 

(2) Jika perbuatan itu mengakibatkan sakit lebih dari seminggu, atau cacat 

atau menderita luka-luka berat lainnya, atau mati, yang bersalah 

diancam dengan pidana penjara paling lama sembilan bulan, atau 

pidana denda paling banyak tiga ratus rupiah, karena penganiayaan 

hewan. 

(3) Jika hewan itu milik yang bersalah, maka hewan itu dapat dirampas. 

(4) Percoban melakukan kejahatan tersebut tidak dipidana.
8
 

                                                             
7
 undang-undang nomor 5 tahun 1990 tentang konservasi sumber daya alam hayati dan 

ekosistemnya, bab 1 ketentuan umum, pasal 21 hlm. 7-8. 
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Satwa langka merupakan salah satu mata rantai dalam sebuah rantai 

makanan. Dalam sebuah rantai makanan terdiri dari produsen (tumbuhan), 

konsumen (satwa langka) dan dekompuser (zat pengurai) yang masing-masing 

memiliki fungsi yang tidak dapat digantikan.
9
 Ketika salah satu rantai makanan 

tersebut punah, maka mata rantai yang lain pun bisa terancam punah. Kondisi 

tersebut dapat menganggu suatu ekosistem. Salah satu masalah yang akan timbul 

misalnya adalah kelangkaan terhadap salah satu mata rantai tersebut yaitu satwa 

liar. 

Masalah mengenai kelangkaan satwa disebabkan oleh perilaku manusia, 

yaitu memanfaatkan satwa liar untuk dipelihara, diburu secara liar, diawetkan, 

serta diperdagangkan secara melawan hukum. Perilaku tersebut muncul karena 

satwa langka memiliki nilai ekonomi begitu tinggi dalam kehidupan sehari-hari. 

Sebagai upaya pencegahan dari perilaku manusia tersebut, maka dilakukanlah 

konservasi terhadap jenis-jenis satwa langka (satwa langka yang dilindungi dan 

satwa liar yang tidak dilindungi). 

Islam juga mengatur tentang hubungan dengan makhluk hewan, selain 

hubungan dengan antara manusia dan Allah, manusia dengan manusia, serta 

antara manusia dan makhluk hidup lainnya. Islam mengajarkan dalam 

pemanfaatan satwa, tidak diperbolehkan menyakitinya, dan dianjurkan untuk 

menyayangi satwa tersebut. Ajaran Islam yang menganjurkan untuk menyanyangi 

satwa itu bisa dilihat dari hadits Rasulullah SAW yang menceritakan tentang 

                                                                                                                                                                       
8
 Tim Visi Yustisia, KUHP & KUHAP; Kitab Undang-undang Hukum Pidana & Kitab 

Undang-undang Hukum Acara Pidana, (Jakarta: Visimdia, 2016), hlm.93 
9
Valentinus Darsono, Pengantar Ilmu Lingkungan, Cetakan Pertama, (Yogyakarta: 

Universitas Atma Jaya, 1992), hlm. 10. 
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kisah seorang wanita yang diampuni dosa-dosanya, karena telah memberikan 

minum kepada seekor anjing yang kehausan, diriwayatkan oleh Imam Bukhari 

yang artinya: 

Dari Abu Hurairah r.a dari Rasulullah SAW beliau bersabda seorang 

wanita penzina telah mendapatkan ampunan. Dia melewati seekor anjing 

yang menjulurkan lidahnya dipinggir sumur. Anjing ini hampir saja mati 

kehausan (melihat ini) siwanita pelacur itu melepas sepatunya lalu 

mengikatnya dengan penutup kepalanya lalu dia mengambilkan air untuk 

anjing tersebut. Dengan sebab perbuatannya itu mendapatkan ampunan 

dari Allah SWT.(Hadits Riwayat Imam Bukhari).
10

 

Beberapa firman Allah SWT yang memerintahkan manusia untuk berbuat 

kebajikan (ihsan) antar sesama makhluk hidup, termasuk di dalamnya dalam 

masalah satwa langka, berbunyi: 

                           

                     
 

Artinya : Dan tiadalah binatang-binatang yang ada di bumi dan burung-burung 

yang terbang dengan kedua sayapnya, melainkan umat (juga) seperti 

kamu. Tiadalah Kami alpakan sesuatupun dalam Al-Kitab
11

, kemudian 

kepada Tuhanlah mereka dihimpunkan. (QS. Al-An’am : 38) 

Dalam ayat lain Allah SWT berfirman dalam surat Al-Qashash ayat 77: 

                                                             
10

 Kitab Sahih Bukhari Umudatul Qari jilid 15, hm, 277. 

 
11

Sebahagian mufassirin menafsirkan Al-Kitab itu dengan Lauhul mahfudz dengan arti 

bahwa nasib semua makhluk itu sudah dituliskan (ditetapkan) dalam Lauhul mahfudz. dan ada 

pula yang menafsirkannya dengan Al-Quran dengan arti: dalam Al-Quran itu telah ada pokok-

pokok agama, norma-norma, hukum-hukum, hikmah-hikmah dan pimpinan untuk kebahagiaan 

manusia di dunia dan akhirat, dan kebahagiaan makhluk pada umumnya. 
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Artinya: “Dan carilah pada apa yang telah dianugerahkan Allah kepadamu 

(kebahagiaan) negeri akhirat, dan janganlah kamu melupakan 

bahagianmu dari (kenikmatan) duniawi dan berbuat baiklah (kepada 

orang lain) sebagaimana Allah telah berbuat baik, kepadamu, dan 

janganlah kamu berbuat kerusakan di (muka) bumi. Sesungguhnya 

Allah tidak menyukai orang-orang yang berbuat kerusakan”.  

 

Dari kedua ayat di atas jelas bahwa tidak ada alasan lagi bagi kita 

(manusia) untuk bertindak semena-mena, melakukan perusakan terhadap alam dan 

menzalimi makhluk hidup lainnya. 

Oleh Karena itu, dalam rangka mengupayakan konservasi terhadap satwa 

langka dibentuk sebuah Unit Pelaksana Teknis yang berada di bawah 

Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, yaitu Balai Konservasi Sumber 

Daya Alam (BKSDA). Peran BKSDA, terkhusus dalam upaya penanggulangan 

pembunuhan satwa langka yang dilindungi dewasa ini, menjadi topik yang hangat 

diperbincangkan, khususnya terkait keberhasilan sejumlah BKSDA mengungkap 

dan menggagalkan tindak pembunuhan satwa langka yang dilindungi.  

Meskipun telah terdapat banyak pencapaian dari BKSDA dalam 

pengungkapan kasus pembunuhan satwa langka yang dilindungi, ternyata tidak 

membuat kasus mengenai pembunuhan satwa langka yang dilindungi kemudian 

menurun. Hal ini menunjukkan perlu adanya pengkajian dari peran BKSDA 
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berkaitan penanggulangan satwa langka yang dilindungi termasuk kerjasama yang 

dibangun oleh BKSDA dengan institusi lain yang berkaitan, khususnya di Aceh 

yang merupakan salah satu daerah dengan potensi kejahatan lingkungan yang 

cukup tinggi. 

Berdasarkan gambaran latar belakang masalah di atas, penulis tertarik 

untuk mengkaji masalah ini dalam sebuah skripsi yang berjudul 

“Penanggulangan Pembunuhan Satwa yang Dilindungi Oleh BKSDA Aceh 

Di Kecamatan Sampoinit Kabupaten Aceh Jaya Dalam Pandangan Hukum 

Islam” 

 

1.2. Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, rumusan masalah yang dikaji 

dalam penulisan proposal skripsi ini adalah: 

a. Bagaimana upaya-upaya penanggulangan pembunuhan satwa yang 

dilindungi oleh BKSDA Aceh? 

b. Apa saja faktor-faktor yang mempemgaruhi penanggulangan pembunuhan 

satwa yang dilindungi oleh BKSDA Aceh? 

c. Bagaimana ketentuan hukum Islam terhadap penanggulangan pembunuhan 

satwa yang dilindungi oleh BKSDA? 

1.3. Tujuan Penelitian 

Adapun tujuan dari penilitian dalam proposal skripsi ini adalah: 

a. Untuk mengetahui upaya-upaya penanggulangan pembunuhan Satwa yang 

dilindungi oleh BKSDA Aceh. 
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b. Untuk mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi penanggulangan 

pembunuhan satwa yang dilindungi oleh BKSDA Aceh. 

c. Untuk mengetahui ketentuan hukum Islam terhadap penanggulangan 

pembunuhan satwa yang dilindungi oleh BKSDA. 

 

1.4. Penjelasan Istilah 

Untuk menghindari terjadinya kesalahpahaman di dalam penafsiran 

terhadap istilah yang terdapat dalam judul skripsi ini, maka penulis perlu 

menjelaskan istilah-istilah tersebut: 

a. BKSDA (Balai Konservasi Sumber Daya Alam)  

Balai Konservasi Sumberdaya Daya Alam (BKSDA)adalah unit pelaksana 

teknis setingkat eselon III (eselon II untuk balai besar) di bawah Direktorat 

Jendral Perlindungan Hutan dan Konservasi Alam Kementrian Hutan 

Rpublik Indonesia.
12

 BKSDA bertugas sebagai perlindungan system 

penyangga kehidupan, pengawaetan keanekaragaman jenis tumbuhan dan 

satwa beserta ekosistemnya, dan sebagai pemanfaatan secara lestari 

sumber daya alam dan ekosistemnya. 

 

b. Pembunuhan 

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia kata membunuh diartikan dengan 

perbuatan yang menyebabkan kematian atau hilangnya nyawa seseorang.
13

 

Menurut R. Soesilo, membunuh adalah tindakan yang mengakibatkan 

                                                             
12

https://id.m.wikipedia.or/wiki/Balai_Konservasi_Sumber_Daya_Alam, (Diakses 

tanggal 21/2/2016). 
13

W.J.S. Poerwadarminta, Kamus Umum Bahasa Indonesia, (Jakarta: Balai Pustaka, 

1996), hlm. 750. 

https://id.m.wikipedia.or/wiki/Balai_Konservasi_Sumber_Daya_Alam
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kematian orang lain.
14

 Sedangkan pembunuhan yang penulis maksudkan 

dalam penulisan skripsi ini adalah perbuatan yang mengakibatkan 

kepunahan gajah. 

c. Satwa 

Satwa adalah semua jenis sumber daya alam hewani yang hidup  di darat 

dan/atau di air, dan/atau di udara.
15

 Satwa yang penulis bahas dalam 

skripsi ini khusus terhadap satwa gajah Sumatera. 

d. Sumber daya alam hayati 

Sumber daya alam hayati adalah unsur-unsur hayati di alam yang terdiri 

dari sumber daya alam nabati (tumbuhan) dan sumber daya alam hewani 

(satwa) yang bersama dengan unsur nonhayati di sekitarnya secara 

keseluruhan membentuk ekosistem. Satwa adalah semua jenis sumber 

daya alam hewani yang hidup di darat dan/atau di air, dan/atau di udara.
16

 

e. Hukum Islam 

Hasbi Asy-Syiddiqy memberikan definisi hukum Islam dengan „koleksi 

daya upaya fukaha dalam menerapkan syariat Islam sesuai dengan 

kebutuhan masyarakat.17 

 

 

 

 

 

                                                             
14

R. Soesilo, Kitab Undang-Undang Pidana, (Bogor: Politeia, 1999), hlm. 240. 
15

Undang-Undang Nomor 5 tahun 1990 tentang Konservasi Sumber daya alam hayati dan 

ekosistemnya, Bab 1 Ketentuan Umum, Pasal 1 hlm. 3. 
16

Undang-Undang Nomor 5 tahun 1990 tentang Konsrvasi Sumber daya alam hayati dan 

ekosistemnya, Bab 1 Ketentuan Umum, Pasal 1 hlm. 3. 
17

 Muhammad Hasbi Asy-Syiddiqy, Falsafah Hukum Islam, (Jakarta: Bulan bintang, 

1993), hlm. 44. 
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1.5. Kajian Pustaka 

Sejauh pengamatan dan pengetahuan penyusun, belum terdapat penelitian 

atau tulisan (skripsi) mengenai peran BKSDA Aceh dalam menanggulangi 

pembunuhan satwa langka yang dilindungi. Akan tetapi, penelitian dalam bentuk 

skripsi yang disusun oleh Tri Rahayu yang berjudul “Pelindungan Hukum 

Terhadap Perdagangan Satwa Liar (studi pada Wildlife Rescue Centre, Pengasih 

Kulon Progo Yogyakarta)”. Kesimpulannya adalah bahwa permasalahan yang 

menjadi bahasan utama skripsi tersebut mengenai rehabilitas satwa dan 

perlindungan hukum oleh Wildlife Rescue Centre, sebagai proyek dari Lembaga 

Konservasi yayasan Konservasi Alam Yogyakarta dibuktikan dengan Wildlife 

Rescue Centre yang menerapkan lima pokok kesejahteraan bagi satwa dalam 

perawatan satwa.18 

Persamaan antara penelitian ini dengan penelitian selanjutnya terletak pada 

pembahasan mengenai Undang-Undang No. 5 Tahun 1990 tentang Konservasi 

Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya. Akan tetapi terdapat perbedaan 

dari penelitian ini dengan penelitian Tri Rahayu adalah dalam penelitian Tri 

Rahayu membahas mengenai pelindungan hukum terhadap perdagangan satwa 

liar, sedangkan dalam skripsi penyusun membahas bentuk perlindungan Undang-

Undang No. 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan 

Ekosistemnya terhadap pembunuhan satwa langka yang dilindungi dan 

dilanjutkan dengan bentuk perlindungan satwa langka menurut hukum Islam. 

 

                                                             
18

Tri Rahayu, “Perliindungan Hukum Terhadap Satwa Dari Perdagangan Liar, (Studi 

Pada Wildlife Rescue Centre, Pengasih Kulonn Progo Yogyakarta)”, Skripsi, (Yogyakarta: UIN 

Sunan Kalijaga), hlm 28. 
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1.6. Metode Penelitian 

Setiap penelitian selalu dihadapkan pada suatu penyelesaian yang paling 

akurat, yang menjadi tujuan dari penelitian itu. Untuk mencapai penelitian 

tersebut diperlukan suatu metode. Metode dalam sebuah penelitian adalah cara 

atau strategi menyeluruh untuk menemukan atau memperoleh data yang 

diperlukan. 

a. Jenis penelitian 

Adapun jenis penelitian yang digunakan dalam pembahasan skripsi ini 

adalah deskriptif analisis, yaitu penelitian yang dimaksudkan untuk menyelidiki 

keadaan, kondisi, situasi, peristiwa, kegiatan dan hal-hal lain, yang hasilnya 

dipaparkan dalam bentuk laporan penelitian.
19

 Selanjutnya dilakukan analisis 

secara cermat untuk mengetahui lebih jelas pandangan terhadap objek penelitian 

dalam penelitian ini. 

b.  Metode pengumpulan data 

Dalam pembahasan skripsi ini digunakan dua jenis penelitian, yaitu: 

1) Metode field research (penelitian lapangan) 

Metode ini merupakan metode pengumpulan data atau fakta-faka yang 

terjadi di lokasi penelitian melalui observasi maupun wawancara 

secara sistematis dan berlandaskan objek.
20

 

 

 

                                                             
19

Nasution, Metode Research (Penelitian Ilmiah), (Jakarta: Bumi Aksara,2003), cet.6, 

hlm. 32. 
20

Bagong Susyanto dan Satinah, Metode Penelitian Sosial: Berbagai Alternatif 

Pendekata, (Jakarta: Kencana,2006), hlm. 55. 



13 

 

2) Metode library research (penelitian pustaka) 

Pada metode ini, penelitian yang menggunakan fasilitas pustaka 

seperti buku, kitab, majalah dan yang lainnya yang berkaitan dengan 

pembahasan skripsi ini, sehingga ditemukan data-data yang akurat dan 

jelas.
21

 

c. Teknik pengumpulan data 

Untuk mendapatkan data pada penelitian ini, maka penulis menggunakan 

dua teknik pengumpulan data, yaitu: 

1) Interview adalah teknik pengumpulan data yang dilakukan untuk 

mendapatkan informasi dengan mengajukan beberapa pertanyaan 

keapada pihak BKSDA Aceh sehingga mendapatkan data yang akurat. 

Pertanyaan diajukan secara langsung dan terstruktur. 

2) Studi dokumentasi, menurut Sugiyono merupakan catatan peristiwa 

yang sudah berlalu. Dokumen bisa berbentuk tulisan, gambar, atau 

karya-karya monumental dari seorang. Studi dokumen merupakan 

pelengkap dari penggunaan metode observasi  dan wawancara dalam 

penelitian kualitatif.
22

 

d. Sumber data 

Di dalam penelitian hukum digunakan pula data sekunder yang memiliki 

                                                             
21

Winarno Surakhmad, Pengantar Penelitian Ilmiah: Dasar, Metode, Teknik, cet. Ke-7 

(Bandung: Pustaka Setia, 1994), hlm. 25. 
22

Sugiyono, Metodelogi Penelitian Kuantitatif, Kualitatif Dan R&D, (Bandung: 

ALFABETA, 2013), hlm. 240. 
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kekuatan mengikat ke dalam, dan dibedakan dalam:
23

 

1) Bahan hukum primer yaitu bahan-bahan hukum yang mengikat terdiri 

dari: Undang-Undang Dasar 1945, dan Undang-Undang Nomor 05 

Tahun 1990 Tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati Dan 

Ekosistemnya. Dan melalui Undang-Undang No 11 Tahun 2006 tentang 

Pemerintah Aceh. 

2) Bahan hukum sekunder yakni bahan-bahan yang memberikan 

penjelasan mengenai bahan hukum primer, misalnya rancangan 

undang-undang (RUU), rancangan peraturan pemerintah (RPP), hasil 

karya (ilmiah) dari kalangan hukum dan sebagainya. 

e. Analisa data 

Setelah pengumpulan data-data yang diperlukan, selanjutnya dilakukan 

analis secara sitematis terhadap pandangan-pandangan, pernytaan-pernyataan 

yang tertuang dalam data-data tersebut yang berkaitan dengan obyek penelitian 

skripsi ini. 

Adapun untuk penyusunan dan penulisan karya ilmiah ini, penulis 

berpedoman pada buku “Panduan Penelitian Skripsi dan Laporan Akhir Studi 

Mahasiswa Fakultas Syari‟ah Dan Hukum”, yang dikeluarkan oleh fakultas 

Syari‟ah dan Hukum (UIN) Ar-Raniry Darussalam Banda Aceh Tahun 2013. 

Sedangkan untuk terjemahan ayat-ayat Al-Qur‟an, penulis mengutip dari Kitab 

“Al-Qur’an dan Terjemahan” yang di terbitkan oleh Kementerian Agama RI 

Tahun 2004. Sedangkan pasal-pasal dalam hukum positif diambil dari Undang-

                                                             
23

Bambang Sunggono, Metodelogi Penelitian Hukum, (Jakarta: Grafindo Persada, 1997), 

hlm. 114. 
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Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati Dan 

Ekosistemnya. 

 

1.7. Sistematika Pembahasan 

Berdasarkan permasalahan dan beberapa hal yang telah di uraikan 

sebelumnya maka susunan skripsi ini di bagi ke dalam empat bab yaitu: 

Bab satu, mengenai pendahuluan yang merupakan dalam memberi 

gambaran tentang apa yang di permasalahan dan untuk selanjutnya akan di talaah 

secara keseluruhan. Dalam pendahuluan ini berisi mengenai latar belakang, 

perumusan masalah, tujuan penelitian, penjelasan istilah, kajian pustaka, manfaat 

penelitian, metode penelitian, sistematikan pembahasan. 

Bab dua, mengenai tinjauan pustaka yang berisi teori-teori dan pengertian 

yang merupakan kerangka untuk mendasari tulisan skripsi ini. Pertama, gambaran 

balai konservasi sumber daya alam daerah Aceh. Kedua, landasan yuridis tentang 

perlindungan satwa langka yang dilindungi, dan ketiga, gambaran fatwa Majelis 

Ulama Indonesia Nomor 04 tahun 2014.  

Bab tiga, berisi pembahasan permasalahan yang menjelaskan mengenai 

tiga permasalahan, yaitu permasalahan yang pertama peran BKSDA ACEH dalam 

upaya penanggulangan pembunuhan satwa langka yang dilindung, kedua 

koordinasi BKSDA Aceh dengan lembaga yang terkait dalam upaya 

penanggulanagan pembunuhan satwa yang dilindungi dan ketiga perlindungan 

satwa yang dilindungi menurut hukum Islam dan hukum positif. 

Bab empat, merupakan bab penutup yang memuat semua kesimpulan dari 

permasalahan-permasalahan yang penulis bahas. 
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BAB II 

LANDASAN TEORITIS 

2.1. Konsep Islam Dalam Pemeliharaan Lingkungan 

Terdapat beberapa definisi pengertian lingkungan hidup, diantaranya 

seperti yang tersebut dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), kata 

lingkungan adalah keadaan sekitar yang mempengaruhi perkembangan dan 

tingkah laku makhluk hidup.
24

 Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 

2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, mendefinisikan 

lingkungan hidup sebagai berikut:“Kesatuan ruang dengan semua benda, daya, 

keadaan, dan makhluk hidup termasuk manusia dan perilakunya, yang 

mempengaruhi alam itu sendiri, kelangsungan peri kehidupan dan kesejahteraan 

manusia serta makhluk hidup lain.”
25

 

Otto Soemarwoto, seorang pakar lingkungan mendefinisikan lingkungan 

hidup, yaitu jumlah semua benda dan kondisi yang ada dalam ruang yang 

mempengaruhi kehidupan manusia.
26

 Namun demikian, yang menjadi inti 

pengertian lingkungan hidup adalah hubungan timbal balik antara makhluk hidup 

dengan unsur alam. Lingkungan hidup terdiri atas beberapa unsur (komponen) 

yang dapat digolongkan menjadi dua golongan, yaitu komponen hidup (komponen 

biotis) dan komponen tak-hidup (komponen abiotis). Di antara komponen tersebut 

terjadi suatu hubungan timbal balik atau interaksi. Komponen hidup yang satu 

berhubungan secara timbal balik dengan komponen hidup lainnya dan dengan 

                                                             
24 Tim penyuun, Kamus Besar Bahasa Indoneia,(Jakarta: Balai Putaka, 2005), hlm. 877.  
25

 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan 

Lingkungan Hidup, pasal 1 ayat 1, hlm. 2. 
26

Harun M. Husein, Lingkungan Hidup: Makalah Pengelolaan dan Penegakan 

Hukumnya, (Jakarta: Bumi Akara, 1993), hlm. 6. 
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komponen tak-hidup. Hubungan secara timbal balik antara komponen-komponen 

tersebut sebagai satu kesatuan atau sistem, yang disebut ekosistem.
27

 Contoh 

ilustrasinya adalah manusia bernafas dengan mengeluarkan karbon, dan karbon 

tersebut diserap oleh tumbuh-tumbuhan, sementara manusia mendapatkan udara 

sejuk dari tumbuh-tumbuhan. 

Tatanan keseluruhan kesatuan secara utuh menyeluruh antara segenap 

unsur lingkungan hidup yang saling mempengaruhi itulah yang disebut 

ekosistem.
28

 Tatanan lingkungan hidup (ekosistem) yang diciptakan oleh Allah itu 

mempunyai hukum keseimbangan (equilibrium). Firman Allah  dalam surat Al-

Shad ayat 27 yang berbunyi: 

                         

           

Artinya:“Dan Kami tidak menciptakan langit dan bumi dan apa yang ada antara 

keduanya tanpa hikmah
29

. Itu anggapan orang-orang kafir, maka 

celakalah orang-orang yang kafir itu karena mereka akan masuk 

neraka.”(QS. Al-Shad: 27). 

 Pengertian lain juga disebutkan oleh Mujiyono dalam artikelnya “Islam 

dan lingkungan hidup”, Mujiyono menjelaskan, yang dimaksud lingkungan hidup 

dalam arti umum meliputi lingkungan hidup semua species biotik maupun abiotik, 

                                                             
27

 Niniek Suparmi, Pelestarian pengelolaan, dan penegakan hukum lingungan, (Jakarta: 

Sinar Grafika, 1992), hlm. 4. 
28

 Emil Salim, Kebijakan Kependudukan Dan Lingkungan HidupRepelita IV, 1984-1986, 

hlm. 3 
29

Departemen Agama RI, Al Qur‟an Dan Terjemahannya, Yayasan Penyelenggara 

Penterjemah Al Qur‟an, (Jakarta, 1996), hlm.736. 
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bukan hanya lingkungan hidup manusia.
30

 Lingkungan hidup dalam ekologi 

didefinisikan bahwa tidak ada makhluk ciptaan Allah yang diciptakan sia-sia. 

Kehidupan makhluk, baik tumbuh-tumbuhan, binatang maupun manusia saling 

berkaitan dalam tatanan lingkungan hidup. Terjadinya gangguan luar biasa 

terhadap salah satu unsur (jenis) lingkungan hidup tersebut oleh perbuatan 

manusia ataupun proses alam, maka akan terjadi pula gangguan terhadap 

keseimbangan dalam lingkungan hidup (ekosistem) secara menyeluruh.
31

 

 Adapun tempat berlangsung kehidupan semua spesies makhluk hidup baik 

biotik maupun aniotik disebut habitat. Dalam Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang 

Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati Dan 

Ekosistemnya mendefinisikan habitat sebagai berikut:“Habitat adalah lingkungan 

tempat tumbuhan atau satwa dapat hidup dan berkembang secara alami” 

 Permasalahan terbesar hari ini adalah bahwa habitat itu kebanyakan satwa-

satwa yang dulunya di anggap dominan, sekarang sudah menjadi langka maka 

daripada itu penting kiranya bagi kita untuk melakukan perlindungan atau 

konservasi terhadap satwa tersebut. Perlunya konservasi satwa langka yang 

dilindungi khususnya satwa gajah yang akhir-akhir ini menyebabkan populasi 

gajah menurun bahkan terancam punah karena disebabkan oleh kehilangan 

habitatnya. Kelalaian dan ketidakmampuan manusia, menjadi salah satu sebab 

utama kerusakan lingkungan. Untuk mengatasinya, manusia harus mengubah 

perilaku dan cara pandangnya terhadap alam.  

                                                             
30

Mujiyono Abdillah, Islam dan Lingkungan Hidup, Justisia, Edisi 05 Th, III/1995, hlm. 

45. 
31

 Emil Salim, Kebijakan Kependudukan..., hlm. 4 
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Maka oleh sebab itu, konsep Islam dalam pemeliharaan lingkungan dapat 

dilakukan melalui beberapa tahap: 

a. Penanam pohon dan penghijauan 

Salah satu konsep pemeliharaan lingkungan dalam Islam adalah perhatian 

akan penghijauan dengan cara menanam dan bertani. Allah SWT telah 

menyediakan berbagai fasilitas yang melimpah untuk bercocok-tanam, menanan 

perpohonan, sayur-sayuran, dan semacamnya. Hal ini diungkap secara lugas 

dalam Al-Qur‟an, 

                          

                           

                        

                           

Artinya:”Dan Dialah yang menurunkan air hujan dari langit, lalu Kami 

tumbuhkan dengan air itu segala macam tumbuh-tumbuhan maka Kami 

keluarkan dari tumbuh-tumbuhan itu tanaman yang menghijau. Kami 

keluarkan dari tanaman yang menghijau itu butir yang banyak; dan dari 

mayang korma mengurai tangkai-tangkai yang menjulai, dan kebun-kebun 

anggur, dan (Kami keluarkan pula) zaitun dan delima yang serupa dan 

yang tidak serupa. Perhatikanlah buahnya di waktu pohonnya berbuah 

dan (perhatikan pulalah) kematangannya. Sesungguhnya pada yang 

demikian itu ada tanda-tanda (kekuasaan Allah) bagi orang-orang yang 

beriman”. (Q.S. Al-An‟am: 99). 

Imam Al-Qurtubi mengatakan di dalam tafsirnya, “Bertani merupakan 

bagian dari fardhu kifayah, maka pemerintah harus menganjurkan manusia untuk 

melakukannya, yang salah satu bentuk usaha itu adalah dengan menanam 
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pepohonan
32

. 

Imam Rafi‟i (seorang tokoh fuqaha Syafi‟iyah) mendefinisikan makna 

fardhu khifayah secara aktif dan positif seperti yang dinukil oleh Imam Suyuthi 

dalam kitab Al-Asybah Al-Nazdair, yang dalam formulasi (terjemahan) K.H. Ali 

Yafie berbunyi sebagai berikut: 

Fardhu kifayah adalah kewajiban yang menyangkut hal-hal umum yang 

berkaitan dengan kemaslahatan baik yang bersifat keagamaan (keakhiratan) 

maupun yang bersifat keduniaan yang pelaksanaannya menjamin tegaknya 

kehidupan bersama, seperti:
33

 

1) Upaya mengatasi kemalaratan masyarakat, dengan memenuhi kebutuhan 

sandang pangan yang tak tertanggulangi dengan zakat dan dana baitul mal. 

2) Penyediaan lapangan kerja dengan berbagai macam profesi dan macam-

macam industri dan segala sesuatu yang menyangkut kebutuhan dan 

kesempurnaan penghidupan, seperti perdagangan, pertanian, dan lain 

sebagainya sampai kebutuhan pemeliharan kesehatan dan kerbersihan. 

3) Adanya pengawasan umum dan kontrol sosial dengan pelaksanaan amru 

bil ma‟ruf wan nahyu „ainil munkar secara umum dan meluas sepanjang 

adanya penjaminan keamanan atas diri dan harta benda, atau sepanjang 

tidak menimbulkan kemafsadatan yang lebih besar. 

4) Pengajaran, pendidikan, penyuluhan dan bimbingan masyarakat. Dan 

upaya-upaya lain untuk mencerdakan masyarakat. 

                                                             
32

Tafsir Qurtub ī (306/3).Lihat: Ahkām Al-Qur‟an li Al-Jashāsh 

33
 K.H. Ali Yafie, Menggagas Fiqih Sosial dari Soal Lingkungan Hidup, Asuransi hingga 

Ukhwah, (MIZAN: 1995), hlm.161-162. 



21 

 

 Anjuran sunnah untuk bertani dan menanam, dalam hadits yang 

diriwayatkan oleh Al-Bukhari dan Muslim dari Anas, menerangkan, bahwa 

Rasulullah saw telah bersabda: 

 .َدَقةٌ َكاَن َلُو ِبِو صَ ِإْنَساٌن َأْؤَِّيَمٌة ِإل َأوْ َما ِمْن ُمْسِلٍم يَ ْغِرُس َغْرًسا َأْو يَ ْزرَُع َزْرًعا فَ َيْأُكُل ِمْنُو طَي ْرٌ 

 Artinya:“Apabila seorang muslim menanam tanaman, kemudian tanaman itu 

dimakan oleh burung, manusia ataupun hewan, maka hal tersebut sudah 

termasuk shadaqah”. (HR. Bukhari Muslim).
34

 

Al-Imam Abu Zakariyya Yahya Ibn Syarof An-Nawawiy rahimahullah 

berkata menjelaskan faedah-faedah dari hadits yang mulia ini, “Di dalam hadits-

hadits ini terdapat keutamaan menanam pohon dan tanaman, bahwa pahala 

pelakunya akan terus berjalan (mengalir) selama pohon dan tanaman itu ada, serta 

sesuatu (bibit) yang lahir darinya sampai hari kiamat masih ada.
35

 Pahala sedekah 

yang dijanjikan oleh Nabi Shallallahu alaihi wa sallam dalam hadits ini akan 

diraih oleh orang yang menanam, walaupun ia tidak meniatkan tanamannya yang 

diambil atau dirusak orang dan hewan sebagai sedekah. 

Penghijauan (reboisasi) merupakan amalan shaleh yang mengandung 

banyak manfaat bagi manusia di dunia dan untuk membantu kemaslahatan akhirat 

manusia. Tanaman dan pohon yang ditanam oleh seorang muslim memiliki 

banyak manfaat, seperti pohon itu bisa menjadi naungan bagi manusia dan hewan 

yang lewat, buah dan daunnya terkadang bisa dimakan, batangnya bisa dibuat 

menjadi  berbagai  macam  peralatan,  akarnya  bisa mencegah terjadinya erosi 

                                                             
34

 Muttafaq Alaih, dalam buku Al-lu‟lu‟ wa Al-Marjan. 
35

 An-Nawawiy, Al-Minhaj, (Beirut, Dar al-Fikr, tt), hlm. 457 
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dan banjir, daunnya bisa menyejukkan pandangan bagi orang melihatnya, dan 

pohon juga bisa menjadi pelindung dari gangguan tiupan angin, membantu 

sanitasi lingkungan dalam mengurangi polusi udara, dan masih banyak lagi 

manfaat tanaman  dan  pohon  yang  tidak  sempat  kita  sebutkan  di  lembaran  

sempit ini. 

Jika demikian banyak manfaat dari  penghijuan, maka tak heran jika 

agama kita memerintahkan umatnya untuk memanfaatkan tanah dan 

menanaminya sebagaimana yang dijelaskan oleh Nabi Shallallahu alaihi wa 

sallam dalam hadits-hadits lainnya, seperti beliau pernah bersabda, 

 

ََلْ ِإْن َقاَمْت السَّاَعُة َوبَِيِد َأَحدُِكْم َفِسيَلٌة َفِإْن اْسَتطَاَع َأْن َل يَ ُقوَم َحّتَّ  ْْ ا فَ ْليَ  ََ   يَ ْغرَِس
 

Artinya:“Jika hari kiamat telah tegak, sedang di tangan seorang diantara kalian 

terdapat bibit pohon korma; jika ia mampu untuk tidak berdiri sampai ia 

menanamnya, maka lakukanlah”.
36

 

Ilmu pengetahuan modern telah membuktikan, bahwa penghijaun 

memiliki manfaat yang amat banyak. Seperti  menurunkan  sengatan  panas 

cahaya matahari, membantu terciptanya  keseimbangan alam, dan menyerap air, 

menyerap  suara-suara  gaduh,  serta  menyerap  bahaya  dari  sampah  industri. 

 

 

                                                             
36

Ahmad dalam Al-Musnad (3/183, 184, dan 191), Ath Thayalisī  dalam Al-Musnad 

(2068), dan al-Bukhārī  dalam al-Adab al-Mufrad (479). 
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b. Pembajakan tanah dan pemupukan 

Imam Ar-Rāghib Al-Asfahanī
 37

 menafsirkan “usaha membangun bumi” 

sebagai satu dari tiga alasan dasar diciptakannya manusia. Ketiga tujuan itu antara 

lain: 

Pertama, untuk beribadah kepada Allah. Sebagaimana firman-Nya: 

              
Artinya: “Dan Aku tidak menciptakan jin manusia melainkan supaya mereka 

menyembah-Ku”.(Adz-Dzariyat:56) 

Kedua, sebagai wakil Allah. Sebagaimana firman-Nya: 

                         

                        

           
Artinya: Ingatlah ketika Tuhanmu berfirman kepada para Malaikat: 

"Sesungguhnya Aku hendak menjadikan seorang khalifah di muka 

bumi". Mereka berkata: "Mengapa Engkau hendak menjadikan 

(khalifah) di bumi itu orang yang akan membuat kerusakan padanya 

dan menumpahkan darah, padahal kami senantiasa bertasbih dengan 

memuji Engkau dan mensucikan Engkau?" Tuhan berfirman: 

"Sesungguhnya Aku mengetahui apa yang tidak kamu ketahui”. (QS. 

Al-Baqarah: 30). 

Ketiga, membangun bumi. Seperti yang di firmankan Allah melalui 

perantara Nabi Shaleh, 

                       

                                                             
37

 Dalam Adz-Dzariah ila Makarimi Al-Akhlaq. 
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Artinya: “Dan kepada Tsamud (Kami utus) saudara mereka Shaleh. Shaleh 

berkata: "Hai kaumku, sembahlah Allah, sekali-kali tidak ada bagimu 

Tuhan selain Dia. Dia telah menciptakan kamu dari bumi (tanah) dan 

menjadikan kamu pemakmurnya, karena itu mohonlah ampunan-Nya, 

kemudian bertobatlah kepada-Nya, Sesungguhnya Tuhanku amat dekat 

(rahmat-Nya) lagi memperkenankan (doa hamba-Nya”.(QS. Hud : 61). 

Kata dari “ista‟marakum fīha” dalam ayat di atas dapat diartikan “meminta 

pada mereka untuk membangunnya”.
38

 Dari keterangan akan ketiga tujuan di atas 

dapat dikatakan bahwa membangun bumi, memperbaiki, dan menjaga dari 

kerusakan di dalamnya, merupakan prinsip dasar yang diperintahkan dalam 

syariat para nabi serta risalah-risalah yang turun dari langit. 

c. Ihyā  al-Mawāt (menghidupkan lahan mati) 

Ihyā  al-mawāt secara bahasa artinya menghidupkan tanah-tanah yang 

terlantar dalam arti menyuburkannya dan menanaminya dengan tumbuh-

tumbuhan yang berharga. Tanah yang dihidupkan oleh seseorang berarti menjadi 

milik orang yang menghidupkan tanah itu.
39

 Kalimat atau kata ihyā  al-mawāt 

terdiri dari dua kata yakni ihyā‟ yang berarti menghidupkan dan al-mawāt yang 

berarti sesuatu yang mati. Yang di maksudkan dengan kata al-mawāt  itu adalah 

bumi/tanah yang tidak ada pemiliknya dan tidak ada yang memanfaatkannya.
40

 

                                                             
38

 http://www.ibnukatsironline.com/2015/05/tafsir-surat-hud-ayat-61.html 
39

Hasbullah Bakry, Pedoman Islam di Indonesia, Cet. 5, (Jakarta: UI Press, 1990), hlm. 

306. 
40

Hendi  Suhendi, Fiqh Muamalah, (Jakarta: Raja Grafindo Persada,  2002), hlm. 267. 
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Secara terminologi, ada beberapa pengertian yang dikemukakan para 

ulama fiqh tentang ihyā  al-mawāt: 

1) Menurut Ulama Hanafiyah 

Penggarapan lahan yang belum dimiliki dan digarap orang lain karena 

ketiadaan irigasi serta jauh dari pemukiman. 

2) Menurut ulama Malikiyah 

Tanah atau lahan yang selamat dari pengelolahan (sebab mengelola 

lahan itu dengan sesuatu), atau sebab adanya penghalang untuk 

mengelola lahan tersebut. 

3) Menurut ulama Syafi‟iyah 

Penggarapan tanah atau lahan yang belum digarap orang lain, dan lahan 

itu jauh dari pemukiman maupun dekat. 

4) Menurut ulama Hanabilah 

Lahan atau tanah yang tidak ada pemiliknya, tidak ada airnya (gersang), 

tidak dikelola, serta tidak dimanfaatkan oleh orang lain.
41

 

Dalam Al-Qur‟an tidak memberikan penjelasan tentang ihyā  al-mawāt 

secara jelas dan rinci. Al-Qur‟an hanya mengungkapkan secara umum tentang 

keharusan bertebaran di atas bumi untuk mencari karunia Allah. 

                         

           
Artinya: Apabila telah ditunaikan shalat, Maka bertebaranlah kamu di muka 

                                                             
41

 Nasrun Haroen, Fiqh Muamalah, (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2007), hlm. 52.  
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bumi; dan carilah karunia Allah dan ingatlah Allah banyak-banyak 

supaya kamu beruntung. (Q.S. Al-Jumu‟ah: 10). 

Ayat ini menganjurkan setiap muslim untuk bertebaran di atas bumi Allah 

mencari nafkah setelah mereka menunaikan shalat. Ungkapan bertebaran di atas 

bumi adalah berusaha sesuai dengan keahlian dan profesi masing-masing. Untuk 

pertanian maka petani maka  bercocok tanam di lahannya. Dalam hal ini 

menghidupkan lahan yang kosong sangat dianjurkan dalam Islam karena 

menghidupkan lahan-lahan tidur akan berdampak produktifitas masyarakat 

semakin meningkat. Secara isyarah al-nas, ayat ini menganjurkan untuk 

menghidupkan lahan kosong. 

Sehubungan dengan itu terdapat beberapa rumusan tentang ihyā al-mawāt, 

diantaranya seperti yang dijelaskan oleh Imām Taqi al-Dîn Abū Bakar Ibn 

Muhammad al-Husainî dalam kitabnya bahwa “Tanah mati adalah tanah yang 

belum dimakmurkan sama sekali”.
42

 

Menurut Syekh Muhammad Ibn Qāsim al-Gazzī, bahwa yang dimaksud 

bumi mati adalah sebagaimana pendapat Imām Rāfi‟ī dalam Syarh Syāghīr yaitu 

bumi yang tidak ada pemiliknya dan belum ada seorang pun yang mengambil 

manfaat bumi tersebut.
43

 Namun demikian, tidak semua tanah kosong boleh 

dijadikan ihyā  al-mawāt. Untuk itu, Syekh Muhammad Ibn Qāsim al-Gazzī 

membaginya dua bagian yaitu: 

1) Bahwa yang menghidupkan itu orang Islam, maka disunnahkan baginya 

                                                             
42

Imām Taqīyuddīn Abubakar ibn Muhammad Al-Hussainī,  Kifāyat Al Akhyār Fii Halli 

Ghāyat al-Ikhtishār,  (Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiah), hlm, 315. 
43

Syekh Muhammad ibn Qāsim al-Gazzī, Fath al-Qarīb al-Mujīb, (Beirut: Dar al-Ihya 

alKitab  al-Arabiah,tt),  hlm. 305. 
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menghidupkan bumi mati, meskipun Imam (pemuka) mengizinkan atau 

tidak. 

2) Bumi yang mati itu jelas (bebas) belum ada seorang Islam pun yang 

memilikinya dan menurut keterangan, bahwa bumi mati itu dalam status 

jelas merdeka. 

Para ulama Fiqh menyatakan bahwa jika seseorang menggarap sebidang 

lahan kosong yang memenuhi syarat-syaratnya, maka akibat hukumnya adalah: 

1) Pemilikan lahan itu. 

Mayoritas ulama fiqh sepakat menyatakan bahwa jika seseorang telah 

menggarap sebidang lahan kosong, maka ia berhak atas lahan itu sebagai 

pemilik lahan, Akan tetapi, Abu al-Qasim al-Balkhi pakar Fiqh Hanafi 

menyatakan bahwa status orang yang menggarap sebidang lahan hanyalah 

status hak guna tanah, bukan hak milik. Ia menganalogikannya dengan 

seseorang yang duduk di atas tempat yang dibolehkan, maka ia hanya berhak 

memanfaatkannya bukan memiliknya. 

2) Hubungan pemerintah dengan lahan itu. 

Menurut ulama Hanabilah, Syafi‟iyah, dan Malikiyah pemerintah tidak boleh 

mengambil pajak dari hasil lahan itu, jika yang menggarapnya seorang 

muslim. Tetapi, apabila penggarap itu seorang kafir dzimmi, pemerintah 

boleh mengambil pajaknya sebesar 10%. Menurut Abu Yusuf, apabila yang 

menggarap lahan itu seorang muslim, maka pemerintah dapat memungut 

pajak sebesar 10% dari hasil lahan garapan itu. 
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3) Seorang telah menggarap sebidang lahan 

Apabila seseorang telah menggarap lahan maka ia berhak memanfaatkan 

lahan itu untuk menunjang lahan, seperti memanfaatkan lahan itu untuk 

disebelahnya untuk keperluan irigasi. Akan tetapi, para ulama fiqh sepakat 

menyatakan bahwa sebelum ia menggarap lahan itu hak memanfaatkan lahan 

sekelilingnya belum boleh.
44

 

Imām Taqi al-Dîn Abū Bakar Ibn Muhammad al-Husainî, Syekh 

Muhammad Ibn Qāsim al-Gazzī dan Imām Rāfi‟ī sepakat menyatakan bahwa 

lahan yang belum dimiliki seseorang, misalnya tidak ada tanda-tanda lahan itu 

digarap dan tidak ada bangunan di atasnya, boleh digarap siapapun. Ulama juga 

sepakat menyatakan bahwa sebidang tanah yang telah menjadi milik seseorang, 

sekalipun belum dimanfaatkan, tidak bisa dijadikan obyek ihya' al-mawat. 

Madzhab Mālikī menyatakan tanah yang telah berubah menjadi tanah kosong 

karena ditinggalkan penggarapnya sehingga tidak terurus boleh digarap orang 

lain. Alasannya berdasarkan keumuman hadits yang menyatakan “siapa yang 

mengolah sebidang tanah atau lahan kosong maka lahan tersebut menjadi 

miliknya”.
45

 

Menurut Syekh Shihāb al-Dīn Qalyūbī wa Umairah dalam kitabnya 

Qalyūbī wa Umairah menjelaskan bahwa yang dimaksud dengan ihyā al-mawāt 

adalah “menyuburkan tanah yang tidak subur.”
46

 Yang dimaksudkan dengan 

menghidupkan tanah baru ialah tanah yang belum pernah dikerjakan oleh 
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 Nasrun Haroen, Fiqh Muamalah, (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2007), hlm. 64.  
45

Abdul Aziz Dahlan, et.al, Ensiklopedi Hukum Islam, (Jakarta: Ichtiar Baru Van Hoeve, 

, 1997), hlm. 657-658. 
46

Suhendi, Hendi, Fiqih Muamalah, (Jakarta: PT. Grafindo Persada, 2010), hlm. 265-266. 
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siapapun. Berarti tanah yang belum dipunyai orang atau tidak diketahui 

pemiliknya.
47

 

Menurut Hafidz Abdullah dalam bukunya bahwa cara-cara menghidupkan 

tanah mati atau dapat juga disebut dengan memfungsikan tanah yang disia-siakan 

bermacam-macam. Perbedaan cara-cara ini dipengaruhi oleh adat dan kebiasaan 

masyarakat. Adapun cara ihya‟ al-mawat adalah sebagai berikut: 

1) Menyuburkan, cara ini digunakan untuk daerah yang gersang. 

2) Menanam, cara ini dilakukan untuk didaerah-daerah yang subur. 

3) Menggarisi atau membuat pagar, hal ini dilakukan untuk tanah kosong 

yang luas, sehingga tidak mungkin untuk dikuasai seluruhnya oleh orang 

yang menyuburkannya. 

4) Menggali parit, yaitu membuat parit di sekeliling kebun yang 

dikuasainya.
48

 

 Adapun tentang persyaratan harus ada izin dari pemerintah, maka Sayyid 

Sabiq dalam kitabnya mengungkapkan: 

“Para fuqaha sepakat bahwa penyuburan tanah tandus menjadi sebab 

pemilikan. Hanya mereka berbeda pendapat tentang; apakah perlu dengan  

izin pemerintah atau tidak. Sebagian ulama berpendapat: bahwa 

penyuburan tanah tandus menjadi sebab pemilikan tanah, tanpa adanya 

persyaratan izin dari pemerintah. Manakala orang menyuburkannya, maka 

tanah itu otomatis menjadi miliknya tanpa meminta izin lagi kepada 

pemerintah. dan menjadi kewajiban pemerintah memberikan haknya jika 

ia mengadukan persoalan pada waktu terjadi perselisihan. Berdalil kepada 

hadits yang diriwayatkan oleh Abu Daud dari Said bin Zaid, bahwa Nabi 
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Rasjid, Sulaiman., Fiqh Islam, ( Jakarta: Athahiriyah, 1954), hlm. 319. 
48

 Hafidz Abdullah, Kunci Fiqih Syafi‟i, (Semarang: Asy Syifa, 1992). hlm. 23. 
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SAW. bersabda: “Siapa yang menyuburkan tanah tandus, maka tanah itu 

menjadi miliknya.” Abu Hanifah berpendapat: penyuburan tanah tandus 

memang menjadi sebab pemilikan (tanah), hanya disyaratkan  

mendapatkan izin dari pemerintah (Imam) dan pengakuannya. Sedang 

Imam Malik  membedakan  antara tanah yang dekat dengan  

perkampungan dengan tanah yang jauh dari padanya. Jika tanah itu 

berdekatan, maka harus dengan izin pemerintah. Sedangkan jika jauh, 

maka tidak tidak disyaratkan adanyaizin, dia  otomatis  menjadi milik 

orang yang menyuburkannya”.
49

 

Imam Syafi‟i dengan tegas mengatakan bahwa tidak ada syarat izin imam 

bagi ihya al-mawat. Barang siapa mensyaratkan adanya izin imam dalam hal ihya 

al-mawat, maka baginya berarti menentang hadits sahih. Masalahnya, apa yang 

menjadi ukuran bagi Imam Syafi‟i mengatakan demikian, dan ini berarti 

berhubungan dengan soal penggunaan metode istinbath. 

d. Menjaga sumber kekayaan alam 

Menjaga sumber kekayaan alam yang notabene merupakan nikmat Allah 

SWT bagi makhluk-Nya, adalah kewajiban setiap manusia. Maka barang siapa 

yang hendak mensyukuri nikmat tersebut, ia harus selalu menjaganya dari 

pencemaran, kehancuran, serta bentuk-bentuk lain yang termasuk dalam kategori 

perusakan di atas permukaan bumi. Pada titik singgung seperti inilah, Allah SWT 

berfirman: 
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Sayyid Sabiq,  Fiqh al-Sunnah, Juz 3, (Kairo: Maktabah Dar al-Turas), hlm.201-202. 
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Artinya: “Dan janganlah kamu membuat kerusakan di muka bumi, sesudah 

(Allah) memperbaikinya dan berdoalah kepada-Nya dengan rasa takut 

(tidak akan diterima) dan harapan (akan dikabulkan). Sesungguhnya 

rahmat Allah amat dekat kepada orang-orang yang berbuat baik.” (QS. 

Al-A‟raf: 56).
50

 

Dari ayat di atas,  Allah melarang manusia untuk berbuat kerusakan, baik 

di darat, di laut, di udara bahkan dimana saja.  Karena kerusakan yang disebabkan 

ulah manusia itu akan membahayakan pada tata kehidupan manusia sendiri, 

seperti kerusakan tata lingkungan alam, pencemaran udara, dan bencana-bencana 

alam lainnya. Pada surat tersebut Allah menyuruh untuk berdo‟a kepada-Nya dan 

bersyukur atas karunia yang diberikannya, sehingga alam yang telah disediakan 

Allah itu mendatangkan rahmat dan manfaat serta nikmat yang besar bagi 

kehidupan manusia dalam rangka beribadah kepada Allah SWT, sehingga 

manusia menjadi makhluk yang al-muhsinin, yakni orang-orang yang berbuat 

baik.
51

 

Alam semesta telah diciptakan Allah SWT dalam keadaan yang sangat 

harmonis, serasi, dan memenuhi kebutuhan makhluk. Allah SWT telah 

menjadikannya baik, bahkan memerintahkan hamba-hambanya untuk 

memperbaikinya. Satu bentuk perbaikan yang dilakukan Allah SWT adalah 

dengan mengutus para Rasul untuk meluruskan dan memperbaikinya kehidupan 

yang kacau dalam masyarakat. Siapa yang tidak menyambut kedatangan Rasul, 

atau menghambat misi mereka, dia telah melakukan salah satu bentuk 
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pengrusakan di bumi. M. Quraish Shihab dalam tafsirnya menjelaskan ayat 

tersebut bahwa “Merusak setelah diperbaiki jauh lebih buruk dari pada 

merusaknya sebelum diperbaiki atau pada saat dia buruk”. Karena itu, ayat ini 

secara tegas menggarisbawahi larangan tersebut, walaupun tentunya memperparah 

kerusakan atau merusak yang baik juga amat tercela.”
52

 

Sumber kekayaan alam ini bisa juga berbentuk kekayaan laut yang dapat 

kita temui di sepanjang pantai ataupun di dasar samudera yang paling dalam, bisa 

pula berupa kandungan tambang dengan beragam jenisnya yang terdapat jauh di 

perut bumi. Atau bisa jadi, ada berbagai jenis sumber kekayaan alam lainnya yang 

sampai saat ini belum mampu kita olah secara optimal, seperti sumber kekayaan 

yang terkandung dalam sinar matahari, dan sebagainya.
53

 

2.2. Upaya Penanggulangan Pembunuhan Satwa Langka 

Penanggulangan pembunuhan satwa yang dilindungi terdiri dari tiga 

bagian pokok, yaitu :
54

 

a. Pre-emtif 

Upaya pre-emtif adalah upaya-upaya awal yang dilakukan oleh pihak 

pemerintah untuk mencegah terjadinya tindak pidana. Usaha-usaha yang 

dilakukan dalam penanggulangan kejahatan secara pre-emtif adalah menanamkan 

nilai-nilai/norma-norma yang baik sehingga norma-norma tersebut terinternalisasi 

dalam diri seseorang. Meskipun ada kesempatan untuk melakukan 
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pelanggaran/kejahatan tapi tidak ada niatnya untuk melakukan hal tersebut maka 

tidak akan terjadi kejahatan. Jadi, dalam usaha pre-emtif faktor niat menjadi 

hilang meskipun ada kesempatan. 

b. Preventif  (pencegahan) 

Upaya-upaya preventif ini adalah merupakan tindak lanjut dari upaya Pre-

Emtif yang masih dalam tataran pencegahan sebelum terjadinya kejahatan. Dalam 

upaya preventif yang ditekankan adalah menghilangkan kesempatan untuk 

melakukan kejahatan, mengusahakan agar faktor niat dan kesempatan tidak 

bertemu sehingga situasi kamtibmas tetap terpelihara aman dan terkendali. 

Tindakan preventif kepolisian akan tampak dalam bentuk tugas-tugas 

pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat serta pencegahan terjadinya 

pelanggaran hukum atau tindak pidana itu sendiri. 

c. Represif (penindakan) 

Upaya ini dilakukan pada saat telah terjadi tindak pidana/kejahatan yang 

tindakannya berupa penegakan hukum (law enforcement) dengan menjatuhkan 

hukuman terhadap suatu tindakan pidana yang telah terjadi. 

Secara umum pembagian tindakan represif yang dilakukan kepolisian 

telah dinyatakan di dalam KUHAP, yakni tindakan penyelidikan serta  

penyidikan. Penyelidikan adalah  serangkaian tindakan penyelidik untuk mencari 

dan menemukan suatu peristiwa yang diduga sebagai tindak pidana guna 

menentukan dapat atau tidaknya dilakukan penyidikan menurut cara yang 

diatur dengan Undang-Undang.  Penyelidikan  diatur  pada  Pasal  1  angka  5 

KUHAP,  Sedangkan  penyidikan  diatur  pada  Pasal  1  angka  2 KUHAP, 
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yaitu penyidikan merupakan serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan 

menurut cara yang diatur menurut Undang-Undang untuk mencari  serta  

mengumpulkan barang bukti  yang dengan bukti itu membuat terang tindak 

pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya. 

 

2.3. Faktor yang Mempengaruhi Penanggulangan Pembunuhan Satwa 

Langka 

Kriminologi adalah ilmu yang mempelajari fenomena-fenomena dan 

metode-metode atau pengupasan mengenai kejahatan secara umum antara lain 

dari aspek psikologis, gejala sosial, sebab– sebab  kejahatan,  akibat-akibat  yang  

di  timbulkan  dan  upaya penanggulangannya.
55 

Kriminologi bertujuan untuk 

mengembangkan suatu kesatuan prinsip–prinsip umum dan terperinci serta 

jenis-jenis pengetahuan lain tentang proses hukum dan kejahatan. 

Menurut Soerjono Soekanto ada beberapa faktor yang mempengaruhi 

penanggulangan pembunuhan satwa, yaitu aspek kerangka hukum dan aspek 

penegakan hukum, pihak-pihak yang membentuk maupun menerapkan hukum. 

Faktor penegakan hukum dalam kasus tindak pidana pembunuhan satwa langka 

yang dilindungi dalam Undang-undang KSDA.
56

 

Pasal 21 ayat (2) huruf a UU KSDA mengatakan bahwa setiap orang 

dilarang untuk menangkap, melukai, membunuh, menyimpan, memiliki, 

memelihara, mengangkut, dan memperniagakan satwa yang dilindungi dalam 

keadaan hidup. Adapun sanksi terhadap kegiatan ini diatur dalam Pasal 40 ayat 
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(2) UU KSDA yang mengatakan bahwa barang siapa dengan sengaja melakukan 

pelanggaran terhadap ketentuan dalam Pasal 21 ayat (1) dan ayat (2) serta Pasal 

33 ayat (3) dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan denda 

paling banyak Rp;100.000.000,00 (seratus juta rupiah). Ketentuan ini, 

mencerminkan bahwa ketentuan hukum terkait dengan pembunuhan satwa yang 

dilindungi   berikut   larangan   dan   sanksi yang dikenakan kepada para 

pelakunya sebenarnya telah disediakan. 

Permasalahan pengaturan terkait dengan pembunuhan satwa akan 

ditekankan   kepada   minimnya   sanksi pidana yang dikenakan kepada para 

pelaku tindak pidana pembunuhan satwa yang dilindungi. Faktor penegakan 

hukum yang juga mempengaruhi penegakanan hukum tindak pidana pembunuhan 

satwa langka yaitu terkait dengan para penegak hukumnya. Para penegak hukum 

belum dapat memahami secara langsung dampak dari perdagangan satwa liar 

yang dilindungi. 

Menurut Kansil menyebutkan faktor yang mempengaruhi 

penanggulangan pembunuhan satwa yaitu: 

a. Faktor dari dalam (Intern), yaitu: 

1) Faktor kebutuhan ekonomi yang mendesak 

2) Faktor intelligence 

b. Faktor dari luar (Ekstern), yaitu: 

1) Faktor lingkunga 

2) Faktor Pekerjaan 
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3) Faktor Lemahnya Sistem Keamanan Lingkungan Masyarakat.
57 

 

2.4. Ketentuan Hukum Islam terhadap Penanggulangan Pembunuhan 

Satwa 

a. Dalam Al-Qur‟an 

1) Firman Allah SWT yang memerintahkan untuk berbuat kebajikan 

(ihsan) antar sesama makhluk hidup, termasuk di dalamnya dalam 

masalah satwa langka, antara lain: 

 

                            

                     
Artinya: “Dan tiadalah binatang-binatang yang ada di bumi dan burung-

burung yang terbang dengan kedua sayapnya, melainkan umat 

(juga) seperti kamu.  Tiadalah Kami alpakan sesuatupun dalam 

Al-Kitab, kemudian kepada Tuhanlah mereka dihimpunkan”. 

 (QS. Al-An‟am  :38).
58

 

 

               

                   

                
 

Artinya:”Dan carilah pada apa yang telah dianugerahkan Allah 

kepadamu (kebahagiaan) negeri akhirat, dan janganlah kamu 

melupakan bahagianmu dari (keni‟matan) duniawi dan berbuat 
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1984), hlm. 257. 
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baiklah (kepada orang lain) sebagaimana Allah telah berbuat 

baik, kepadamu, dan janganlah kamu berbuat kerusakan di 

(muka) bumi. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang 

yang berbuat kerusakan. (QS.Al-Qashash:77).
59

 

2) Firman Allah yang menegaskan bawa Allah telah menjadikan dan 

menundukkan ciptaan-Nya untuk kepentingan manusia, antara lain: 

                     

              
Artinya:”Tidakkah kamu perhatikan sesungguhnya Allah telah 

menundukkan untuk (kepentingan)mu apa yang di langit dan apa 

yang di bumi dan menyempurnakan untukmu nikmat-Nya lahir 

dan batin. (QS. Lukman: 20) 

                  

Artinya: ”Dia-lah Allah, yang menjadikan segala yang ada di bumi untuk 

kamu (QS. Al-Baqarah :29) 
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Artinya:“Sesungguhnya dalam penciptaan langit dan bumi, silih 

bergantinya malam dan siang, bahtera yang berlayar di laut 

membawa apa yang berguna bagi manusia, dan apa yang Allah 

turunkan dari langit berupa air, lalu dengan air itu Dia hidupkan 

bumi sesudah mati (kering)-nya dan Dia sebarkan di bumi itu 

segala jenis hewan, dan pengisaran angin dan awan yang 
dikendalikan antara langit dan bumi; sungguh (terdapat) tanda-

tanda (keesaan dan kebesaran Allah) bagi kaum yang 

memikirkan”. (QS. Al-Baqarah : 164). 

3) Firman Allah SWT yang menugaskan manusia sebagai khalifah untuk 

memakmurkan dan menjaga keseimbangan ekosistem, antara lain : 

                      

                      

                

Artinya:“ingatlah ketika Tuhanmu berfirman kepada Para Malaikat: 

"Sesungguhnya aku hendak menjadikan seorang khalifah di muka 

bumi." mereka berkata: "Mengapa Engkau hendak menjadikan 

(khalifah) di bumi itu orang yang akan membuat kerusakan 

padanya dan menumpahkan darah, Padahal Kami Senantiasa 

bertasbih dengan memuji Engkau dan mensucikan Engkau?" 

Tuhan berfirman: "Sesungguhnya aku mengetahui apa yang tidak 

kamu ketahui." (QS. Al-Baqarah: 30).
60

 

4) Firman Allah SWT yang menegaskan bahwa seluruh makhluk itu 

diciptakan Allah memiliki manfaat dan tidak ada yang sia-sia, termasuk 

di dalamnya dalam masalah satwa langka, antara lain : 

                                                             
60 Al-Qur‟an dan Terjemahannya, hlm. 6. 



39 

 

                   

                  

     

Artinya: “(yaitu) orang-orang yang mengingat Allah sambil berdiri atau 
duduk atau dalam keadan berbaring dan mereka memikirkan 

tentang penciptaan langit dan bumi (seraya berkata): “Ya Tuhan 

kami, tiadalah Engkau menciptakan ini dengan sia-sia, Maha 

Suci Engkau, maka peliharalah kami dari siksa neraka. (QS. Ali 

Imran : 191).
61

 

5) Firman Allah SWT yang melarang berbuat kerusakan di bumi, 

termasuk di dalamnya terhadap satwa langka, antara lain : 

         … 

Artinya: ”Dan janganlah kamu membuat kerusakan di muka bumi, 

sesudah (Allah) memperbaikinya…” (QS. Al-A‟raf : 56) 

                      
 

Artinya:”Makan dan minumlah rezki (yang diberikan) Allah, dan 

janganlah kamu berkeliaran di muka bumi dengan berbuat 

kerusakan”. (QS. Al-Baqarah:60) 
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Artinya: “Dan janganlah kamu merugikan manusia pada hak-haknya dan 

janganlah kamu merajalela di muka bumi dengan membuat 

kerusakan”. (QS al-Syuara‟ :183) 

                    

             
Artinya: “Telah nampak kerusakan di darat dan di laut disebabkan karena 

perbuatan tangan manusia, supaya Allah merasakan kepada 

mereka sebahagian dari (akibat) perbuatan mereka, agar mereka 

kembali (ke jalan yang benar)”. (QS. Al-Rum :41). 

Umat Nabi Muhammad SAW itu tidak hanya terbatas pada manusia saja, 

namun juga seluruh semesta alam. Dengan demikian, semua binatang, tumbuhan 

dan benda-benda tak hidup juga termasuk sebagai umat Nabi Muhammad. Firman 

Allah dalam surat Al-An'am ayat 38 menyebutkan: 

                             

                  
 

Artinya:“Dan tiadalah binatang-binatang yang ada di bumi dan burung-

burung yang terbang dengan kedua sayapnya, melainkan umat-

umat (juga) seperti kamu. Tiadalah Kami alpakan sesuatu pun di 

dalam Al Kitab
62

, kemudian kepada Tuhanlah mereka 

dihimpunkan”.(QS Al-An'am: 38). 
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Sebahagian mufassirin menafsirkan Al-Kitab itu dengan Lauhul mahfudz dengan arti 
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manusia di dunia dan akhirat, dan kebahagiaan makhluk pada umumnya. 
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Manusia tidak bisa menyombongkan diri sebagai makhluk yang memiliki 

derajat paling tinggi karena derajat itu bergantung pada keimanan dan ketaqwaan 

kepada Allah SWT. Dalam ayat lain juga dijelaskan bahwa bukan hanya manusia 

tetapi seluruh makhluk di muka bumi ini beribadah menurut caranya masing-

masing seperti yang disunnahkan oleh Allah SWT sebagaimana firmanNya: 

                       

                     
 

Artinya:“Tidakkah kamu tahu bahwasanya Allah: kepada-Nya bertasbih apa 

yang di langit dan di bumi dan (juga) burung dengan mengembangkan 

sayapnya. Masing-masing telah mengetahui (cara) sembahyang dan 

tasbihnya
63

, dan Allah Maha Mengetahui apa yang mereka kerjakan”. (QS 

An-Nur: 41) 

Dari ayat di atas, jelaslah bahwa tidak ada alasan lagi bagi kita (manusia) 

untuk bertindak semena-mena, melakukan pengerusakan terhadap alam dan 

mendzalimi mahluk hidup lainnya. Dua ayat di atas bisa sebagai awal untuk 

mengkaji pandangan Islam terhadap satwa atau binatang. Bentuk kepedulian Islam 

terhadap alam dan binatang tidak terbatas dengan ayat tersebut. Masih banyak 

Firman-Nya dan sunnah-sunnah Rasul sebagai landasan kita untuk menunjukkan 

kepedulian dan kasih sayang kita terhadap semua makhluk, baik itu makhluk tidak 

bernyawa seperti air, tanah, bebatuan, gunung-gunung juga kepada makhluk hidup 

seperti sesama manusia, pohon-pohon dan tanaman serta hewan-hewan baik jinak 

maupun liar. 
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b. Dalam Hadits  

Islam pada dasarnya adalah agama yang mengatur hubungan antara 

manusia dan Allah, manusia dan manusia, serta antara manusia dan makhluk hidup 

lainnya. Islam mengajarkan dalam pemanfaatan satwa itu tidak diperbolehkan 

menyakiti binatang. Islam juga mengajarkan untuk menyayangi satwa. Ajaran 

Islam untuk menyayangi satwa itu bisa dilihat dari hadist/riwayat/kisah sebagai 

berikut: 

Dari Abu Hurairah, Nabi shallallahu „alaihi wa sallam bersabda, 

َِْر ََلَا رََأْت َكْلًبا ِف  أنَّ اْمرَأًَة بَِغيِّا ا فَ ُغ ََ َََطِش فَ نَ َزَعْت َلُو ِبُوِق  يَ ْوٍم َحاٍر يُِطيُف بِِبْئٍر َقْد أَْدَلَع ِلَسانَُو ِمَن اْل
“Ada seorang wanita pezina melihat seekor anjing di hari yang panasnya 

begitu terik. Anjing itu menngelilingi sumur tersebut sambil menjulurkan 

lidahnya karena kehausan. Lalu wanita itu melepas sepatunya (lalu menimba 

air dengannya). Ia pun diampuni karena amalannya tersebut.” (HR. Muslim 

no. 2245). 
Hadist ini menceritakan tentang kisah seorang wanita yang diampuni 

dosa-dosanya karena telah memberikan minum kepada seekor anjing yang 

kehausan. Maksud dengan hewan yang ditolong adalah hewan yang dihormati 

yang tidak diperintahkan untuk dibunuh. Memberi minum pada hewan itu akan 

meraih pahala. Memberi makan juga termasuk bentuk berbuat baik padanya. 

Demikian penjelasan dari Imam Nawawi dalam Syarh Shahih Muslim (14: 

214).
64

 

Kisah Nabi-Nabi terdahulu pun mencerminkan bahwa Islam sangat peduli 

dan memiliki kasih sayang terhadap binatang. Di dalam Al-Qur'an surat an-Naml 

ayat 16-19 terdapat kisah populer tentang Nabi Sulaiman yang peduli semut. Dan 

                                                             
64

https://rumaysho.com/7395-kisah-wanita-pezina-yang-memberi-minum-adaanjing.html 

https://rumaysho.com/7395-kisah-wanita-pezina-yang-memberi-minum-adaanjing.html


43 

 

Islam juga mengutuk terhadap perbuatan keji kepada binatang, seperti kisah 

dibawah ini: 

Suatu saat Rasulullah Shallallahu 'Alaihi wa Sallam bersabda kepada para 

shahabatnya, yang artinya: 

"Dahulu seorang nabi singgah di bawah sebuah pohon. Tiba-tiba seekor 

semut menggitnya. Dia pun perintahkan agar barang bawaannya dijauhkan 

dari bawah pohon, lalu memerintahkan agar rumah semut itu dibakar. Maka 

Allah mewahyukan kepadanya, Mengapa bukan satu ekor semut saja [yang 

engkau bunuh]."
65

 

 

Hadits ini diriwayatkan Al Imam Bukhari dalam Shahihnya, Kitab Bad'il 

Khalqi, (Jilid 6/hal. 356, no. 3219-3072), juga Imam Muslim dalam Shahihnya, 

(Jilid.4 /hal. 1759, no 2241) 

اْرََحُْوا َمْن ِف اْْلَْرِض يَ ْرََحُْكْم “َعْن َجرِْيٍر ْبِن َعْبِد اهلِل َقاَل : َقاَل َرُسْوُل اهلِل َصلىَّ اهللُ َعَلْيِو َو َسلََّم : 

()أخرجو أبوداود والرتمذي واحلاكم” َمْن ِف السََّماِء   

“Dari Jarir ibn Abdullah ra ia berkata: Rasulullah saw bersabda: 

“Sayangilah setiap makhluk di bumi niscaya kalian akan disayangi oleh Dzat 

yang di langit”. (HR. Abu Dawud, al-Turmudzi, dan al-Hakim).
66

 

Hadis di atas menegaskan perintah menyayangi makhluk hidup di bumi, 

termasuk satwa. 
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َتدَّ َعْن َأِب ُىَريْ َرَة َرِضَي اهللُ  َْ َنا َرُجٌل َِْْ ي َفا  َعْنُو َأنَّ َرُسوَل اللَِّو َصلىَّ اهللُ َعَلْيِو َو َسلََّم َقاَل: بَ ي ْ
ا، ُُثَّ َخرََج َفِإَذا ُىَو بِ  ََ َََطُش، فَ نَ َزَل بِئ ًْرا َفَ ِرَب ِمن ْ ُث يَْأُكُل الث َّ َعَلْيِو اْل ََ َََطِش، َكْلٍب يَ ْل َرى ِمَن اْل

ِْيِو ُُثَّ رَِقَي َفَسَقى اْلَكْلَب، َفَ َكَر ِذي بَ َلَغ ِب، َفَمأَل ُخَّْ بَ َلَغ َىَذا ِمْثُل الَّ فَ َقاَل: َلَقْد  ُو ُُثَّ أَْمَسَكُو ِب
َر َلُو. َقاُلو  َْ اِئِم َأْجًرا؟ َقاَل:  ا: يَا َرُسوَل اللَِّو، َوِإنَّ اللَُّو َلُو فَ َغ ََ ” ْجرٌ ِف ُكلّْ َكِبٍد َرْطَبٍة أَ “َلَنا ِف اْلبَ 

 )رواه البخاري ومسلم(

“Dari Abi Hurairah ra bahwa rasulullah saw bersabda: “Suatu ketika ada 

seseorang berjalan dan merasa  sangat dahaga, lantas menuju sungai dan 

meminum air darinya. Setelah itu ia keluar, lalu ada anjing menjulurkan lidah 

memakan tanah karena kehausan, kemudian ia berkata: anjing ini merasakan 

apa yang telah aku rasakan”, lantas ia memenuhi sepatunya (dengan air) dan 

ia gigit dengan mulutnya kemudian naik dan memberikan minum ke anjing 

tersebut. Allah pun bersyukur padanya dan mengampuni dosanya. Mereka 

berkata: “Wahai Rasulallah, apakah bagi kita dalam (berbuat baik pada) 

binatang ada pahala?” Rasul menjawab: “di setiap hati yang basah ada 

pahala”. (HR. Bukhari dan Muslim).
67

 

Hadis di atas menunjukkan penghargaan terhadap prilaku kasih sayang 

terhadap satwa untuk memenuhi hak hidupnya. 

َُْت َرُسْوَل اهلِل َصلَّى اهللُ َعَلْيِو َوَسلََّم يَ ُقْوُل :  َعْن َجاِبٍر ْبِن َعْبِد اهللِ  ِلٌم َل يَ ْغِرُس َرُجٌل ُمسْ “يَ ُقْوُل َسَِ
ْيٌء ِإلَّ َكاَن َلُو ِفْيِو َأْجرٌ  ََ )رواه مسلم(” َغْرًسا َوَل َزْرًعا فَ َيْأُكُل ِمْنُو َسُبٌع َأْو طَائٌِر َأْو   

“Dari Jabir ibn Abdillah ra ia berkata: Rasulullah saw bersabda: Tidaklah 

seorang muslim menanam satu buah pohon kemudian dari pohon tersebut 

(buahnya) dimakan oleh binatang buas atau burung atau yang lainnya kecuali 

ia memperoleh pahala” (HR. Muslim).
68

 

Hadis ini mendorong kita untuk melakukan aktifitas yang dapat menjamin 

keberlangsungan hidup satwa, meskipun binatang buas sekalipun. 
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ََى َعْن قَ ْتِل َأْرَبٍع ِمَن الدََّوابّْ النَّْمَلِة َوالنَّْحَلِة  -صلى اهلل عليو وسلم-ِن اْبِن َعبَّاٍس َقاَل ِإنَّ النَِّبَّ عَ  نَ 
(َواَْلُْدُىِد َوالصَُّرِد )رواه أَحد وأبوداود وابن ماجو  

“Dari Ibn „Abbas ra ia berkata: Rasulullah saw melarang membunuh empat 

jenis binatang; semut, lebah, burung hud hud, dan  shurad (HR. Ahmad, Abu 

Dawud, dan Ibn Majah). 

Hadis tentang larangan untuk membunuh beberapa jenis hewan tersebut 

secara mafhum muwafaqah (pengertian yang sebanding) menunjukkan tentang 

perlunya pelestarian hewan serta larangan melakukan hal yang menyebabkan 

kepunahannya. 

َُْت َرُسوَل اللَِّو َصلَّى اللَُّو َعَلْيِو َوَسلََّم يَ قُ  َُْت ال َّرِيَد يَ ُقوُل َسَِ وُل َمْن َعْن َعْمرِو ْبِن ال َّرِيِد َقاَل َسَِ
ُْوًرا َعَبثًا َعجَّ ِإََل اللَِّو َعزَّ َوَجلَّ يَ ْوَم اْلِقَياَمِة يَ ُقوُل يَا َربّْ ِإنَّ ُفََلنًا قَ تَ َلِن  ََْ يَ ْقت ُ قَ َتَل ُعْص ْلِن  َعَبثًا َو

ٍََة )رواه النسائ َْ  ِلَمن ْ

“Dari „Amr ibn Syarid ia berkata: Saya mendengar Syarid ra berkata: Saya 

mendengar Rasulullah saw bersabda: “Barang siapa membunuh satu ekor 

burung dengan sia-sia ia akan datang menghadap Allah SWT di hari kiamat 

dan melapor: “Wahai Tuhanku, sesungguhnya si fulan telah membunuhku sia-

sia, tidak karena untuk diambil manfaatnya”. (HR. al-Nasa‟i).
69

 

Hadis di atas menegaskan larangan pembunuhan satwa tanpa tujuan yang 

dibenarkan secara syar‟i. 

ََنَْلًة قَ َرَصْت نَِبيِّا ِمْن اْْلَنِْبَياِء   يْ َرَة َرِضَي اهللُ َعْنُو َعْن َرُسْوِل اهلِل َصلىَّ اهللُ َعَلْيِو َوَسلََّم َأنَّ َعْن َأِب ُىرَ 
َوِف   اْْلَُمِم ُتَسبّْحُ  َفَأَمَر ِبَقْريَِة النَّْمِل َفُأْحرَِقْت َفَأْوَحى اللَُّو ِإَلْيِو ِف َأْن قَ َرَصْتَك ََنَْلٌة َأْىَلْكَت أُمًَّة ِمنْ 

ََل ََنَْلًة َواِحَدًة )رواه البخاري ََ  ِرَوايٍَة: فَ 
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“Dari Abi Hurairah ra dari Rasulullah saw bahwa ada semut yang menggigit 

seorang nabi dari nabi-nabi Allah lantas ia memerintahkan untuk mencari 

sarang semut dan kemudian sarang semut tersebut dibakar. Maka Allah SWT 

memberikan wahyu kepadanya tentang (bagaimana) engkau digigit satu semut 

dan engkau menghancurkan satu komunitas umat yang bertasbih. Dan dalam 

satu riwayat: “mengapa tidak semut (yang menggingit itu saja)? (HR. 

Bukhari) 

Hadis di atas menegaskan larangan melakukan pemunahan jenis satwa 

secara keseluruhan. 

ََُما َأنَّ َرُسْوَل اهلِل َصلىَّ اهللُ َعَلْيِو َوَسلََّم َقالَ  َبْت اْمرَأٌَة ِفْ ِىرٍَّة ”َعْن َعْبِد اهلِل ْبِن ُعَمَر َرِضَي اهللُ َعن ْ ُعذٍّ
ا  ََ ا ِإْذ َحَبَست ْ ََ ا َوَل َسَقت ْ ََ َََمت ْ ا النَّاَر َل ِىَي َأْط ََ ا َحّتَّ َماَتْت َفَدَخَلْت ِفي ْ ََ ا َسَجَنت ْ ََ َوَل ِىَي تَ رََكت ْ

)أخرجو البخاري” َتْأُكُل ِمْن َخَ اِش اْْلَْرضِ   

Dari Abdillah Ibn Umar ra bahwa rasulullah saw bersabda: “Seseorang 

perempuan disiksa karena kucing yang ia kerangkeng sampai mati, dan 

karenanya ia masuk neraka. Dia tidak memberi makan dan minum ketika ia 

menahan kucing tersebut, tidak pula membiarkannya mencari makan 

sendiri”. (HR. al-Bukhari).
70

 

Hadis di atas menegaskan ancaman hukuman terhadap setiap orang yang 

melakukan penganiayaan, pembunuhan dan tindakan yang mengancam kepunahan 

satwa. 

ََُما َقاَل َقاَل َرُسوُل اللَِّو َصلَّى اللَُّو َعَلْيِو َوَسلََّم َل َضَرَر َوَل ِضرَ  اَر )رواه َعْن اْبِن َعبَّاٍس َرِضَي اهللُ َعن ْ
 أَحد والبيَقي واحلاكم وابن ماجة

Dari Ibn Abbas ra ia berkata: Rasulullah saw bersabda: “Tidak boleh 

memudharatkan diri sendiri dan tidak boleh  memudharatkan orang lain” (HR 

Ahmad, al-Baihaqi, al-Hakim, dan Ibnu Majah) 
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Hadis di atas juga menunjukkan larangan melakukan aktifitas yang 

memudharatkan satwa, demikian juga larangan perlakuan salah terhadap satwa 

yang menyebabkan mudharat bagi diri dan/atau orang lain. 

Dalam ajaran Islam (syariah) mengenai hak asasi satwa disebutkan secara 

detail dan jelas. Pada kasus sarang semut di atas, hukum yang berlaku adalah 

sebagai berikut: “Kerusakan atau perusakan karena dendam akibat terkena 

kerusakan adalah dilarang” 

Dalam hadits shahih menurut Ibnu Hibban yang diriwayatkan oleh 

Ahmad dan Abu Dawud, Ibnu Abbas Radliyallaahu 'anhu berkata: Rasulullah 

SAW melarang membunuh empat macam binatang yaitu: semut, lebah, burung 

hud- hud, dan burung shurad (sejenis burung pipit). 

Bahkan Rasulullah SAW. telah mencoba pendekatan atas ganjaran dan 

pahala dalam hadist berikut ini: 

“Nabi berkata pada para sahabatnya tentang seorang wanita yang akan 

masuk neraka karena telah mengurung seekor kucing, tidak memberinya 

makan, dan juga tidak melepaskannya agar kucing itu bisa mencari makan 

sendiri 

“Mishkāt Al-Masābīh” yang dikutip dari Bukhari dan Muslim 

menyebutkan bahwa: 

Suatu perbuatan baik yang dilakukan kepada hewan sama saja dengan 

perbuatan baik terhadap manusia, sedangkan kekejaman kepada hewan 

sama artinya dengan kekejaman kepada manusia dan juga Perbuatan baik 

kepada binatang akan dijanjikan pahala di akhirat nantinya. 
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Dalam kitab Riyadus Shalihin, Abu Hurairah r.a. menceritakan bahwa 

Rasulullah s.a.w. bersabda:
71

 

Pada suatu ketika ada seorang lelaki berjalan di suatu jalan, ia sangat 

merasa haus, lalu menemukan sebuah sumur, kemudian turun di 

dalamnya terus minum. Setelah itu iapun keluarlah. Tiba-tiba ada 

seekor anjing mengulur-ulurkan lidahnya sambil makan tanah karena 

hausnya. Orang itu berkata dalam hati; "Niscayalah anjing ini telah 

sampai pada kehausan sebagaimana yang telah sampai padaku tadi". 

Iapun turun lagi ke dalam sumur lalu memenuhi sepatu khufnya dengan 

air, kemudian memegang sepatu itu pada mulutnya, sehingga ia keluar 

dari sumur tadi, terus memberi minum pada anjing tersebut. Allah 

berterima kasih pada orang tadi dan memberikan pengampunan 

padanya." 

Para sahabat bertanya: "Ya Rasulullah, apakah sebenarnya kita juga 

memperoleh pahala dengan sebab memberi makan minum pada 

golongan binatang?" Beliau s.a.w. menjawab: "Dalam setiap hati yang 

basah - maksudnya setiap sesuatu yang hidup yang diberi makan 

minum - ada pahalanya." (Muttafaq 'alaih) 

 

Dalam sebuah riwayat dari Imam Bukhari disebutkan demikian: "Allah 

lalu berterima kasih pada orang tersebut, kemudian memberikan 

pengampunan padanya, lalu memasukkannya ke dalam syurga." 

Dalam riwayat lain dari Bukhari dan Muslim disebutkan pula:  

"Pada suatu ketika ada seekor anjing berputar-putar di sekitar sebuah 
sumur, hampir saja ia mati karena kehausan, tiba-tiba ada seorang 
pezina perempuan dari golongan kaum pelacur Bani Israil melihatnya. 
Wanita itu lalu melepaskan sepatunya kemudian mengambilkan air 
untuk anjing tadi dan meminumkan air itu padanya, maka dengan 
perbuatannya itu diampunilah wanita tersebut. 

Hadist di atas mengandung suatu anjuran supaya kita semua berbuat baik 

terhadap binatang. Ternyata berbuat baik terhadap binatang juga mendapatkan 

pahala. 

 

 

                                                             
71

 Al-Hilali, Salaim Bin Ied, Bahjatun Nadzirin Syarif Riyadus Shalihin,  Cet. V, (Beirut: 

Dar Ibnu Al-Jazuli, 2000), hlm. 326. 



49 

 

c. Kaidah ushuliyyah dan kaidah fiqhiyyah 

لِْيُل َعَلى ِخََلِفوِ  َياِء اإِلبَاَحُة ِإلَّ َما َدلَّ الدَّ َْ  اَْلْصُل ِفْ اَْل

“Pada prinsipnya setiap hal (di luar ibadah) adalah boleh kecuali ada dalil yang 

menunjukkan sebaliknya”.
72

 

ِي لِلتَّْحِريْ  َْ  اَْلْصُل ِفْ الن َّ

“Pada prinsipnya larangan itu menunjukkan keharaman” 

 َتَصرُُّف ْاإِلَماِم َعَلى الرَِّعيَِّة َمنُ ْوٌط بِاْلَمَصَلَحةِ 

 “Kebijakan imam (pemerintah) terhadap rakyatnya didasarkan pada 

kemaslahatan.” 

 الضََّرُر يُ َزالُ 
”Kemudaratan itu harus dihilangkan.” 

ْمَكانِ  الضََّرُر يُْدَفُع ِبَقْدرِ  اإْلِ  

“Segala mudharat (bahaya) harus dihindarkan sedapat mungkin”. 

 الضََّرُر َل يُ َزاُل بِالضََّررِ 

“Bahaya itu tidak boleh dihilangkan dengan mendatangkan bahaya yang lain.” 

 َدْرُء اْلَمَْاِسِد ُمَقدٌَّم َعَلى َجْلِب اْلَمَصاِلحِ 

“Menghindarkan mafsadat didahulukan atas mendatangkan maslahat. 

ََامّْ   يُ َتَحمَُّل الضََّرُر اْْلَاصُّ ِلَدْفِع الضََّرِر اْل
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“Dharar yang bersifat khusus harus ditanggung untuk menghindarkan dharar 

yang bersifat umum (lebih luas).” 

َسَدتَاِن َأْو ضَ  ْْ ََاَرَضْت َم َماِإَذا تَ  َِ ّْْ ََُما َضَرًرا بِاْرِتَكاِب َأَخ َرَراِن ُرْوِعَي َأْعَظُم  

“Apabila terdapat dua kerusakan atau bahaya yang saling bertentangan, maka 

kerusakan atau bahaya yang lebih besar dihindari dengan jalan melakukan 

perbuatan yang resiko bahayanya lebih kecil.” 

 ُحْرَمُة َبِن آَدَم َأْعَظُم ِمْن ُحْرَمِة احْلَيَ َوانِ 

Kemulian manusia lebih besar (untuk dijaga) dari kemulian hewan. 

d. Pendapat para ulama  

1) Imam Ibn Hajar al-„Asqalani dalam Kitab Fath al-Bari yang menerangkan 

tentang makna berbuat kasih sayang dalam hadis yang juga meliputi 

hewan: 

ََْماِل الرََّْحَِة ِِلَِمْيِع اْْلَْلِق فَ َيْدُخُل  اْلُمْؤِمُن َقاَل اِْبُن َبطَّاٍل : ِفْيِو ) َىذاَ احلَِْدْيِث ( احلَْضُّ َعَلى اْسِت
ا َوَغي ُْر اْلَمْمُلْوِك ، َوَيْدُخُل  ََ اِئُم اْلَمْمُلْوُك ِمن ْ ََ ََاِم َوالسَِّقِي َواْلَكاِفُر َواْلبَ  ْط ََاُىُد بِاإْلِ ِف الرََّْحَِة الت َّ

ََدّْي بِالضَّْربِ   َوالتَّْخِْْيِف ِف احلَْْمِل َوتَ ْرِك الت َّ

Ibn Bathal berkata: Dalam hadis (tentang perintah berbuat kasih sayang) 

terdapat dorongan untuk memberikan rahmat (kasih sayang) bagi seluruh 

makhluk, termasuk di dalamnya orang mukmin dan kafir, hewan ternak 

yang dimiliki dan yang tidak dimiliki; termasuk di dalamnya 

adalah janji untuk memberikan makan dan minum serta memperingan 

beban dan meninggalkan tindakan melampaui batas dengan memukulnya.
73

 

2) Imam al-Syarbainy dalam kitab Mughni al-Muhtaj (5/527) dan (6/37) 

menjelaskan tentang keharusan memberikan perlindungan terhadap satwa 

yang terancam dan larangan memunahkannya : 
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ِسِو َأْو ُبْضٌع حِلُْرَمةِ  ْْ ََْ ََيَْش َعَلى نَ  ْفُع َعْنُو إَذا ُقِصَد إْتََلفُُو َما  الرُّوِح  أَمَّا َما ِفيِو ُروٌح فَ َيِجُب الدَّ
َُُو )مغن احمل ِسِو إْتََلًفا ُمَُرًَّما َوَجَب َعَلْيِو َدفْ  ْْ ْخًصا يُ ْتِلُف َحيَ َواَن نَ  ََ ، تاج َحّتَّ َلْو رََأى َأْجَنِبّّ 

 لل ربين

Adapun hewan  yang memiliki ruh, wajib untuk melindunginya  apabila 

ada yang hendak memunahkannya sepanjang tidak ada kekhawatiran atas 

dirinyakarena mulianya ruh. Bahkan seandainya ada seseorang yang 

melihat pemilik hewan memunahkan hewan miliknya dengan pemunahan 

yang diharamkan, maka (orang yang melihat tadi) wajib memberikan 

perlindungan. 

ِي َعْن َذْبِح احْلَيَ َواِن إلَّ ِْلَْكِلوِ  َْ َجاَر؛ ِْلَنَّ   َوََيْرُُم إْتََلُف احْلَيَ َواِن اْلُمْحتَ َرِم لِلن َّ َْ َوَخاَلَف اْْلَ
ََاََل لِْلَحيَ َواِن ُحرْ  َْنُع َماِلُك احْلَيَ َواِن ِمْن إَجاَعِتِو … َمتَ ْْيِ : َحقَّ َماِلِكِو ، َوَحقَّ اللَِّو تَ  َوِلَذِلَك ُْ

َجاِر )مغن احملتاج ، لل ربين َْ  َوَعَطِ ِو ِِبََِلِف اْْلَ
Haram memunahkan hewan yang dimuliakan karena adanya larangan 

menyembelih hewan kecuali untuk tujuan dikonsumsi; berbeda dengan 

pepohonan; karena hewan itu memiliki dua kemulian, hak dari pemiliknya 

dan hak Allah SWT….. Untuk itu pemilik hewan dilarang untuk 

menyebabkan hewan tersebut lapar dan dahaga; berbeda dengan 

pepohonan.
74

 

3) Imam Zakariya dalam kitab Asna al-Mathalib (1/555) menjelaskan 

keharaman berburu yang menyebabkan kehancuran dan kepunahan, tanpa 

tujuan yang dibenarkan: 

اُء َعَلى ُحْرَمِة اْصِطَياِد اْلَمْأُكْوِل بَِغْْيِ نِيَِّة الذََّكاِة َْلنَُّو يَ ُؤْوُل ِإََل ِإْىَلَ  ََ َُْق ِكِو ِبَغْْيِ َوَقْد َنصَّ اْل
ْرًعا )أسىن املطالب َرح دليل الطالب ،  ََ ََْل َعَبثًا َوُىَو َِمْنُ وٌْع  ِْ ََُل اْل ، ِمَّا ََيْ ْرِعيٍّ ََ َمْقَصٍد 

ا بن ُممد بن زكيا اْلنصاريلزكري  

Para Fuqaha menetapkan keharaman berburu binatang yang halal 

dagingnya tanpa niat disembelih (kemudian untuk dimakan), karena 

aktivitas tersebut akan berakibat pada pembinasaan tanpa tujuan yang  
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syar‟i, perbuatan yang sia-sia  tanpa makna. Ini adalah aktivitas yang 

dilarang secara syar‟i.
75

 

4) Imam Ibn Qudamah dalam kitab al-Mughni (4/137) menegaskan kebolehan 

membunuh hewan yang membahayakan jiwa, dan sebaliknya larangan 

membunuh satwa yang tidak membahayakan: 

َبَو  ُكلُّ َما آَذى النَّاسَ  َْ ٍع ، َأ ْْ ُلُو ؛ ِْلَنَُّو يُ ْؤِذي ِبََل نَ  ْم َوأَْمَواَلِِْم ، يُ َباُح قَ ت ْ َِ ُِْس ، َوَضرَُّىْم ِف أَنْ 
ْئَب ، َوَما َل َمَضرََّة ِفيوِ  ُلُو )املغن الذّْ ، لبن قدامة، َل يُ َباُح قَ ت ْ  

Setiap jenis hewan yang menyakiti serta membahayakan jiwa dan harta 

manusia boleh dibunuh, karena ia menyakiti tanpa adanya manfaat seperti 

serigala. Sedang hewan yang tidak membahayakan tidak boleh untuk 

dibunuh… 

5) Imam al-Dardiri dalam Kitab al-Syarh al-Kabiir  menerangkan 

penyelamatan kehidupan satwa adalah memperoleh prioritas: 

ِْلُكُو اإِلْنَساُن َل َيْكِْي ِإلَّ ِلُوُضْوئِِو وََكاَن ُىَناَك َحيَ َواٌن ُُمْتَ َرٌم ُمْضطَ إ َذا َكاَن اْلَماُء الَِّذي َْ رّّ ِِ
َُُدْوُل إِ  ََل الت ََّيمُِّم، ِلَذِلَك اْلَماِء، َفِإنَّ اْلَواِجَب َعَلى َصاِحِب اْلَماِء الت ََّيمُُّم َوِإيْ ثَاُر احْلَيَ َواِن بِاْلَماِء َواْل
اءُ َوَلْو َكاَن َصاِحُب اْلَماِء َميّْتاً َفِإنَُّو يُ تَ َيمَُّم َكَذِلَك َويُْدَفُع اْلَماُء ِإََل احْلَيَ َواِن لَِيْ َرَب، َوي ُ  ََ َُْق ََلُّْل اْل

، للدرديرال رح الكبْي مع حاَية الدسوقي َذِلَك بِاْلُمَحاَفَظِة َعَلى َحَياِة احْلَيَ َواِن )  
Apabila air yang dimiliki seseorang hanya cukup untuk berwudlu, 

sementara ada hewan dimuliakan yang membutuhkan air tersebut dengan 

sangat mendesak, maka pemilik air wajib untuk tayammum dan 

memprioritaskan pemanfaatan air untuk hewan tersebut, serta berpindah 

ke tayammum. Dan seandainya pemilik air tersebut mayyit maka ia juga 

ditayammumi (saja), dan airnya digunakan hewan untuk minum. Para 

fuqaha memberikan alasan (atas penetapan hukum tersebut) dengan 

kepentingan menjaga kehidupan hewan.
76

 

6) Imam Ahmad al-Khatthabi dalam Ma‟alim al-Sunan  yang menerangkan 

larangan pemunahan hewan secara keseluruhan: 
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ََْناُه أَنَُّو ُكرَِه ِإفْ َناُء أُمٍَّة ِمَن ْاْلَُمِم َوِإْعَداُم َجْيٍل ِمَن اْْلَْلِق َحّتَّ يَْأِتَ َعَلْيِو ُكلِّْو، َفََل يَ ب َْقى ِمْنُو  َم
ََاََل ِإلَّ َوِفْيِو نَ وٌْع ِمَن احلِْْكَمِة َوَضْرٌب ِمَن اْلَمْصَلَحِة. يَ ُقْوُل ِإَذا كَ بَاِقَيٌة ْلَ  اَن نَُّو َما ِمْن َخْلٍق لِلَِّو تَ 

ُم، َوأَب ْ  َْ َراَرُىنَّ َوِىَي السُّْوُد اْلبُ  َِ َِنَّ َفاقْ تُ ُلْوا  َِنَّ ُكلّْ ْوا َما ِسَواَىا قُ اَْلْمُر َعَلى َىَذا َوَل َسِبْيَل ِإََل قَ ْتِل
َُْوا ِِّٔنَّ  ِْ ، ْلَحد بن َحد بن ُممد اْلطاِبِف احلَِْراَسِة )مَاَ السننلِتَ ْنَت  

Pengertiannya, sangat dibenci pemunahan umat dan peniadaan generasi 

makhluk hidup sampai tidak tersisa sedikitpun. Tidak ada satupun 

dari ciptaan Allah SWT kecuali terdapat  hikmah dan mashlahah. Jika 

demikian, maka tidak ada jalan (yang dijadikan alasan untuk 

membenarkan) pada pembunuhan hewan secara keseluruhan 

(pemunahan). Maka bunuhlah pada hewan yang membahayakan dan 

biarkan selainnya agar dapat mendatangkan manfaat untuk jaga.
77

 

7) Imam „Izz ibn Abd al-Salam dalam Kitab Qawa‟id al-Ahkam menjelaskan 

hak-hak satwa yang menjadi kewajiban manusia: 

ا َوَلْو َزِمَنْت  ََ َقَة ِمْثِل َْ ا نَ  ََ َِْق َعَلي ْ اِئِم َواحْلَيَ َواِن َعَلى ْاإِلْنَساِن، َوَذِلَك َأْن ي ُْن ََ َأْو ُحُقْوُق اْلبَ 
ا َوبَ ْْيَ َما يُ ْؤِذي ْ  ََ نَ  ا َما َل تُِطْيُق َوَل ََيَْمَع بَ ي ْ ََ َُْع َِّٔا، َوَألَّ َُيَمَّْل ا ِمْن ََ َمرَِضْت ِِبَْيُث َل يُ ْنتَ 

ا ِبَكْسٍر َأْو َنْطٍح َأْو َجرٍْح  ََ ا َأْو ِمْن َغْْيِ ِجْنِس ََ ََا ِف … ِجْنِس َوَأْن ََيَْمَع بَ ْْيَ ذُُكْورَِىا َوِإنَاِث
، للَز بن عبد السَلمِإتْ َياِِنَا )قواعد اْلحكام ِإبَانِ   

(Di antara) hak satwa yang menjadi tanggung jawab manusia adalah 

menjamin ketersedian nafkah yang layak untuknya sekalipun lumpuh atau 

sakit yang sekira ia tidak dapat dimanfaatkan, tidak memberikan beban di 

luar kemampuannya, tidak menyatukannya dengan hewan yang 

membahayakan dirinya, baik dengan hewan yang sejenis maupun yang 

tidak sejenis, …. serta mengumpulkan antara pejantan dan betinanya guna 

melanggengkan keturunannya.
78

 

8) Imam al-Syaukani dalam kitab Nail al-Authar menukil pendapat imam al-

Katthabi sebagai berikut: 

                                                             
77

Sulaiman Al-Khaththabi, Ma‟alim As-sunan, (Beirut: Al-Maktabah Al-Ilmiyah, jilid 4), 

hlm. 289. 
78

Ibn „Abdi Salam, Izzuddin Abdul Aziz, Qawaed al-Ahkam  fi Mashalih al-Anam, Jil. 1 

(Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyah, t.th), hlm. 167. 



54 

 

َْىَن َواهللُ َأْعَلُم َأنَّ احْلُُمَر ِإَذا ََحََلْت َعَلى اْْلَْيِل َقلَّ عَ  َدُدَىا َقاَل اْلَْطَّاِب: يُْ ِبُو َأْن َيُكْوَن اْلَم
ََطَّلَ  ا )نيل اْلوطارَوانْ َقَطَع ََنَاُؤَىا َوتَ  ََ َُ ، لل وكاينْت َمَناِف  

Pengertiannya –wallahu a‟lam- bahwa keledai apabila hamil oleh kuda 

maka (akan menyebabkan sedikit jumlahnya, terputus perkembangannya).
79

 

9) Al-Jahiz, Abu Utsman Amr bin Bahr al-Fukaymi al-Basri (776-869 M), 

menyatakan di dalam Kitab al-Hayawan bahwa manusia tidak berhak 

menganiaya semua jenis satwa, sebagaimana diungkapnya sebagai berikut: 

ْيِع احْلَيَ َواِن َحَدثاً ِمْن نَ ْقٍص َأْو نَ ْقٍض  َأْو ِإْيََلٍم، َْلنََّك َل ََتِْلُك النَّْ َأَة،  َلْيَس َلَك َأْن ُُتِْدَث ِف َجَِ
ََْْيِ  َِْوْيُض َلُو، َفِإَذا أًِذَن َلَك َماِلُك اْل ُِْْكُنَك الت َّ ، َحلَّ َلَك ِمْن َذِلَك َما َكاَن َل َيَِلُّ … َوَل 

ََْقِل َأْن َتْصَنَع َِّٔا ِإلَّ َما َكاَن ِبِو َمْصَلَحٌة. )كتاب احليوان، ص  للجاحظ  َوَلْيَس َلَك ِف ُحجَِّة اْل

Engkau tidak berhak untuk melakukan pengurangan anggota badan, 

penganiayaan, dan menyakiti semua jenis hewan karena engkau bukan yang 

menciptanya dan tidak dapat menggantinya. Jika Sang Pemilik makhluk 

mengizinkan, maka engkau diperbolehkan melakukan yang tidak 

diperkenankan tersebut. Engkau tidak dapat melakukannya dengan alasan 

rasional, kecuali ada maslahat di dalamnya 

10) Makalah Dr. Ahmad Yasin Al-Qaralah berjudul “Huquq al-Hayawan wa 

Dhamanatuha fi al-Fiqh al-Islami” sebagai berikut: 

ُلُو َأْو ذِْبُُو ِإذَ  ْقُو اإِلْسََلِميُّ لِْلَحيَ َواِن احَلقَّ ِف بَ َقاِء نَ ْوِعِو، ِلَذِلَك َل ََيُْوُز قَ ت ْ ِْ ا َكاَن َذِلَك أَثْ َبَت اْل
 (يُ َؤدّْي ِإََل اْنِقَراِضِو َوفَ َنائِِو )آّلة اْلردنية ِف الدراسات اإلسَلمية ص.

Ketentuan hukum (fikih ) Islam menetapkan bahwa hewan memiliki hak 

untuk melestarikan spesiesnya. Oleh karena itu, tidak boleh membunuh atau 

menyembelihnya apabila hal itu menyebabkan kepunahan dan hilangnya 

spesies. 
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2.5. Faktor-faktor yang Merusak Lingkungan 

Islam sangat jelas menggambarkan bahwa tingkah-laku manusia yang 

menyimpang dari sunnatullah merupakan salah satu seba yang mengakibatkan 

kerusakan dan pencemaran lingkungan, yang menganggu keseimbangannya 

sehingga terbaliknya nikmat menjadi bencana bagi manusia. Allah SWT dalam 

surat Ar-Rum ayat 14 berfirman:  

                     

            
 

Artinya: “Telah nampak kerusakan di darat dan di laut disebabkan karena 

perbuatan tangan manusia, supaya Allah merasakan kepada mereka 

sebahagian dari (akibat) perbuatan mereka, agar mereka kembali (ke 

jalan yang benar”). (QS. Ar-Rum: 41).
80

 

 Menurut  Al-asfahani  kata  al-fasād  bermakna  خروج الشيئ عن اإلعتدال قليال

 keluar dari keseimbangan, baik pergeseran itu sedikit atau) كان الخروج عنه او كثيرا 

banyak).
81

 Al-fasād  merupakan antonim dari kata al-salāh yang berarti manfaat 

atau berguna. Para mufasir konservatif memahami kata ini hanya sebatas 

kerusakan sosial dan kerusakan spritual semata. Misalnya Ibn Katsîr dalam Tafsir 

ibn Katsîr, memahami al-fasād  dengan perbuatan syirik, pembunuhan, maksiat, 
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dan segala pelanggaran terhadap Allah.
82

 Sementara para ulama progresif 

memahami al-fasād  sebagai krisis lingkungan secara fisik yang mengakibatkan 

berbagai bencana, seperti penyebaran penyakit, krisis pangan, krisis sumber daya 

alam, perubahan musim, pencemaran lingkungan yang membahayakan seluruh 

spesies bumi.
83

  

Adapun faktor-faktor yang menyebabkan kerusakan lingkungan sebagai 

berikut:  

a. Mengubah ciptaan Allah 

Mengubah sunnatullah merupakan salah satu penyebab kerusakan 

lingkungan yang melampaui batas-batas asli penciptaan-Nya yang disediakan bagi 

kemaslahatan manusia. Menurut Yusuf al-Qardhawi, “mengubah ciptaan Allah,” 

yaitu mengubah fitrah manusia dan segala sesuatu yang telah diciptakan Allah 

sesuai dengan fitrahnya.
84

 

Larangan mengubah ciptaan Allah SWT sebagaimana termaktub dalam 

Al-Qur‟an, Surat An-Nisa‟ayat 119 yang berbunyi: 
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Artinya: dan pasti akan kusesatkan mereka, dan akan membangkitkan angan-

angan kosong pada mereka dan menyuruh mereka (memotong telinga-

telinga binatang ternak),
85

 lalu mereka benar-benar memotongnya, dan 

akan aku suruh mereka (mengubah ciptaan Allah), lalu benar-benar 

mereka meubahnya".
86

 Barangsiapa yang menjadikan syaitan menjadi 

pelindung selain Allah, maka sesungguhnya ia menderita kerugian yang 

nyata. (QS. An-Nisaa` : 119).
87

 

 

Dalam tafsir Al-Munir karya Wahbah Zuhaily disebutkan bahwa, ayat di 

atas berhubungan dengan surat Ar-Rum ayat 30, yaitu: 

                     

                 

     
Artinya: Maka hadapkanlah wajahmu dengan lurus kepada agama Allah; 

(tetaplah atas) fitrah Allah yang telah menciptakan manusia menurut 

fitrah itu.
88

 Tidak ada peubahan pada fitrah Allah. (Itulah) agama yang 

lurus; tetapi kebanyakan manusia tidak mengetahui. (QS. Ar-Rum : 30). 

Maksud dari mengubah ciptaan Allah SWT dalam ayat tersebut adalah 

mengubah agama Allah SWT. Pendapat ini diriwayatkan dari Ibn „Abbas, Al-

Hasan, Sa‟id bin al-Musayyib, Sa‟id bin Jubair, al-Nak‟i, al-Dahhak, Ibn Zayd, 

“Ata‟ al-khurasani dan Maqatil.
89
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b. Kezhaliman 

Kezhaliman merupakan salah satu dari pengrusakan darat dan laut atau 

pengrusakan lingkungan yang paling berbahaya, baik kezhaliman manusia kepada 

saudara-saudaranya, atau kezhaliman manusia kepada lingkungan dengan segala 

unsur dan komponennya yang beragam, seperti hewan, tumbuhan, benda-benda 

padat, tanah, air, udara, dan lain sebagainya.
90

 Ummat Nabi Nuh AS yang keras 

kepala dan diwarnai berbagai kezaliman, Allah SWT tenggelamkan dalam air bah 

atau berupa bencana banjir bandang. Allah SWT berfirman: 

                     
Artinya: Dan kaum Nuh sebelum itu. Sesungguhnya mereka adalah orang-orang 

yang paling zalim dan paling durhaka. (QS. Al-Najm : 52).
91

 

Keadilan dan kebaikan dari dalam diri manusia dibutuhkan selamanya 

dalam berinteraksi dengan lingkungan, yaitu dengan cara menyakini bahwa 

keduanya merupakan  sesuatu yang telah diperintahkan dan diwajibkan Allah 

kepada hamba-Nya. 

c. Berjalan sombong di muka bumi 

Di antara yang mengakibatkan rusaknya daratan dan lautan adalah 

kesombongan manusia di muka bumi ini. Ini semua terkadang melampaui batas 

kewajaran, seperti yang terjadi pada zaman Fir‟aun, yang dikisahkan dalam Al-

Qur‟an, sebagai berikut: 
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Artinya: Sesungguhnya Fir´aun telah berbuat sewenang-wenang di muka bumi 

dan menjadikan penduduknya berpecah belah, dengan menindas 

segolongan dari mereka, menyembelih anak laki-laki mereka dan 

membiarkan hidup anak-anak perempuan mereka. Sesungguhnya 

Fir´aun termasuk orang-orang yang berbuat kerusakan. (QS. Al-Qashas 

: 4).
92

 

 

Dan apa yang telah diperbuat Fir‟aun pada zaman dahulu, dilakukan 

kembali oleh fir‟aun-fir‟aun modern di masa kini di berbagai tempat. Mereka 

adalah para pemilik kebudayaan-kebudayaan Barat modern, yang berkuasa di atas 

buni kemudian memainkan peran tuhan. Meskipun mereka tidak 

memproklamirkannya lewat kata, akan tetapi mereka merealisasikannya lewat 

perbuatan. Mereka bertingkah laku seperi tuhan kecil yang tidak pernah mau 

ditanya apa yang telah diperbuatnya. Seolah-olah dialah pemilik alam ini, setelah 

menaklukan dan menundukannya.
93

 

d. Menuruti hawa nafsu 

Faktor utama yang merusak lingkungan, baik di muka bumi, di laut, di 

udara, ataupun di darat, yaitu tunduknya manusia kepada hawa nafsu dan 

mementingkan kepuasan syahwat serta hasrat duniawinya. Sifat demikian, apabila 

dituruti manusia tanpa melihat keperluan hari esok, akan menurunkan derajat 

manusia sebagai makhluk yang berakal ke derajat hewan yang lebih 
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mendahulukan hawa nafsunya sebelum akal pikiran meraka. Mereka tidak 

memilki akal dan hati nurani.
94

 

Selain setan, musuh utama manusia ada didalam dirinya sendiri, Al-Qur‟an  

menyebutkan hawa nafsu. Hawa nafsu adalah keinginan-keinginan negatif yang 

menggiring manusia menuju kerusakan. Allah SWT berfirman: 

                      

                     
Artinya: Andaikata kebenaran itu menuruti hawa nafsu mereka, pasti binasalah 

langit dan bumi ini, dan semua yang ada di dalamnya. Sebenarnya Kami 

telah mendatangkan kepada mereka kebanggaan (Al Quran) mereka 

tetapi mereka berpaling dari kebanggaan itu. (QS. Al-Mukminun : 71).
95

 

 

 

2.6. Landasan Yuridis Tentang Perlindungan Satwa Langka Yang 

Dilindungi 

 

Dalam konteks nasional, Indonesia sebenarnya telah mempunyai beberapa 

undang-undang tentang pemeliharan lingkungan hidup. Diantaranya, Undang-

Undang No. 5 tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan 

Ekosistem,
96

 Undang-undang  No. 5 tahun 1992 tentang Benda Cagar Budaya, 

Undang-Undang No. 32 tahun 1997 tentang Ketentuan Pokok Pengelolaan 

Lingkungan Hidup, Undang-undang No. 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan, 

Undang-undang No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan 
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Lingkungan Hidup, Undang-undang No. 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan, 

Peratuan Pemerintah No. 27 tahun 1999 tentang Analisis Dampak Lingkungan, PP 

No. 71 Tahun 2014 tentang Perlindungan Hidup dan Ekosistem Gambut. 

Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor 

P.)8/Menlhk/Setjen/OTL.0/2016 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai 

Pendidikan dan Pelatihan Lingkungan Hidup dan Kesehatan, dan Peraturan 

Menteri Kehutanan No. P.01/Menhut-II/2007 tentang Lembaga Konservasi. 

Dasar hukum untuk kawasan lindung diperkuat dengan disahkannya 

undang-undang konservasi sumber daya alam hayati dan ekosistemnya Tahun 

1990. Dimaksudkan sebagai kerangka menyeluruh untuk pelestarian 

keanekaragaman hayati dan penggunaannya. Undang-undang ini bertujuan 

melindungi sistem pendukung kehidupan, melindungi keanekaragamaan jenis 

tanaman dan hewan, termasuk ekosistemnya, dan melestarikan tanaman dan 

hewan yang dilindungi.
97

 Satwa dilindungi merupakan satwa yang telah jarang 

keberadaannya dan oleh karenanya dilindungi oleh berbagai peraturan. Salah satu 

tindakan yang hingga saat ini masih sering terjadi dan melanggar aturan dalam 

perlindungan satwa adalah pembunuhan satwa. Pembunuhan satwa merupakan 

tindakan yang telah melanggar ketentuan yang terdapat dalam Undang-Undang 

No. 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan 

Ekosistemnya. 

Latar belakang diberlakukannya Undang-Undang No. 5 Tahun 1990 

tentang Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistemnya adalah keinginan 
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mewujudkan 3 sasaran konservasi yaitu perlindungan sistem penyangga 

kehidupan, pengawetan sumber plasma nutfah dan pemanfaatnnya secara lestari. 

Ketiga sasaran konservasi tersebut diwujudkan dalam strategi pengaturan hukum 

konservasi keanekaragaman hayati dengan dikeluarkannya pengaturan 

pelaksanaan (implementation rules) Undang-Undang No. 5 tahun 1990 tentang 

Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya.
98

  

Dalam Pasal 21 ayat (1) dan (2) UU No. 5 Tahun 1990 disebutkan: 

(1) Setiap orang dilarang untuk : 

1. Mengambil, menebang, memiliki, merusak, memusnahkan, 

memelihara, mengangkut, dan memperniagakan tumbuhan yang 

dilindungi atau bagian-bagiannya dalam keadaan hidup atau mati; 

2. Mengeluarkan tumbuhan yang dilindungi atau bagian-bagiannya dalam 

keadaan hidup atau mati dari suatu tempat di Indonesia ke tempat lain 

di dalam atau di luar Indonesia. 

(2) Setiap orang dilarang untuk : 

1. Menangkap, melukai, membunuh, menyimpan, memiliki, memelihara, 

mengangkut, dan memperniagakan satwa yang dilindungi dalam 

keadaan hidup. 

2. Menyimpan, memiliki, memelihara, mengangkut, dan memperniagakan 

satwa yang dilindungi dalam keadaan mati; 

3. Mengeluarkan satwa yang dilindungi dari suatu tempat di Indonesia ke 

tempat lain di dalam atau di luar Indonesia; 

4. Memperniagakan, menyimpan atau memiliki kulit, tubuh, atau bagian-

bagian lain satwa yang dilindungi atau barang-barang yang dibuat dari 

bagian-bagian tersebut atau mengeluarkannya dari suatu tempat di 

Indonesia ke tempat lain di dalam atau di luar Indonesia; 

5. Mengambil, merusak, memusnahkan, memperniagakan, menyimpan 

atau memiliki telur dan atau sarang satwa yang dillindungi.
99

 

 

 Selanjutnya, konsep ini diatur pula dalam Pasal 21 yang berisikan tentang 

larangan bagi setiap orang untuk mengambil, menebang, memiliki, merusak, 

memusnahkan, maupun mengangkutnya, baik di dalam maupun di luar Indonesia. 
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Kemudian larangan untuk menangkap, melukai, membunuh, menyimpan, 

memiliki, memelihara, memperniagakan satwa yang dilindungi baik dalam kedaan 

hidup maupun dalam keadaan mati, dan larangan untuk memindahkan satwa 

dilindungi baik di dalam maupun di luar Indonesia. Larangan tersebut juga 

termasuk untuk kulit, tubuh, bagian-bagian lain, telur, dan sarang satwa yang 

dilindungi. 

 Dalam Undang Undang No. 5 Tahun 1990 yang mengatur tentang 

Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya terdapat suatu pasal 

yang mengatur masalah pidana terhadap tindak pidana kejahatan satwa yang 

dilindungi yaitu Pasal 40 ayat (2), dan ayat (4) sebagai berikut:
100

 

(2) Barang siapa dengan sengaja melakukan pelanggaran terhadap ketentuan 

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (1) dan ayat (2) serta Pasal 33 

ayat (3) dipidanakan dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan 

denda paling banyak Rp. 100.000.000,00 (seratus juta rupiah).  

(4) Barang siapa karena kelalaiannya melakukan pelanggaran terhadap 

ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (1) dan ayat (2) 

serta Pasal 33 ayat (3) dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1 

(satu) tahun dan denda paling banyak Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta 

rupiah).” 

 

 Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) terdapat juga suatu 

pasal yang mengatur masalah pidana terhadap tindak pidana kejahatan satwa yang 

dilindungi yaitu Pasal 302 yaitu: 

(1) Diancam dengan pidana penjara paling lama tiga bulan atau pidana denda 

paling banyak empat ribu lima ratus rupiah karena melakukan 

penganiayaan ringan terhadap hewan: 

(a) Barang siapa tanpa tujuan yang patut atau secara melampaui batas, 

dengan sengaja menyakiti atau melukai hewan atau merugikan 

kesehatannya; 

(b) Barang siapa tanpa tujuan yang patut atau dengan melampaui batas 

yang diperlukan untuk mencapai tujuan itu, dengan sengaja tidak 
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memberi makanan yang diperlukan untuk hidup kepada hewan, yang 

seluruhnya atau sebagian menjadi kepunyaannya dan ada di bawah 

pengawasannya, atau kepada hewan yang wajib dipeliharanya. 

(2) Jika perbuatan itu mengakibatkan sakit lebih dari seminggu, atau cacat 

atau menderita luka-luka berat lainnya, atau mati, yang bersalah diancam 

dengan pidana penjara paling lama sembilan bulan, atau pidana denda 

paling banyak tiga ratus rupiah, karena penganiayaan hewan. 

(3) Jika hewan itu milik yang bersalah, maka hewan itu dapat dirampas. 

(4) Percoban melakukan kejahatan tersebut tidak dipidana. 

 

Penganiayaan terhadap hewan menurut Undang-undang No.18 Tahun 

2009 pasal 66 (2) huruf c dalam penjelasannya disebutkan sebagai tindakan untuk 

memperoleh kepuasan dan/atau keuntungan dari hewan dengan memperlakukan 

hewan di luar batas kemampuan boilogis dan fisiologis hewan.
101

 

 

 

2.7. Gambaran Fatwa Majelis Ulama Indonesia Nomor 04 Tahun 2014 

tentang Pelestarian Satwa Langka Untuk Menjaga Keseimbangan 

Ekosistem. 

 

 

Komisi Fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI), setelah : 

MENIMBANG : 

a. Bahwa dewasa ini banyak satwa langka seperti harimau, badak, gajah, dan 

orangutan serta berbagai jenis reptil, mamalia, dan aves terancam punah 

akibat kesalahan perbuatan manusia; 

b. Bahwa manusia diciptakan oleh Allah SWT sebagai khalifah di bumi 

(khalifah fi al-ardl) mengemban amanah dan bertanggung jawab untuk 

memakmurkan bumi seisinya; 

c. Bahwa seluruh makhluk hidup, termasuk satwa langka seperti seperti 

harimau, badak, gajah, dan orangutan serta berbagai jenis reptil, mamalia, dan 

aves diciptakan Allah SWT dalam rangka menjaga keseimbangan ekosistem 

dan ditundukkan untuk kepentingan kemaslahatan manusia (mashlahah 

„ammah) secara berkelanjutan; 

d. Bahwa oleh karenanya manusia wajib menjaga keseimbangan ekosistem dan 

kelestariannya agar tidak menimbulkan kerusakan (mafsadah); 
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e. Bahwa berdasarkan pertimbangan pada huruf a, b, c, dan d Komisi Fatwa 

MUI perlu menetapkan fatwa tentang pelestarian satwa langka untuk menjaga 

keseimbangan ekosistem guna dijadikan pedoman. 

 

MENGINGAT                      : 

Ayat-ayat Al-Quran, hadits Rasulullah SAW, qaidah ushuliyyah dan qaidah 

fiqhiyyah 

 

MEMPERHATIKAN: 

a. Pendapar para ulama terkait masalah pelestarian satwa 

b. Undang-Undang RI Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya 

Alam Hayati dan Ekosistemnya. 

c. Undang-Undang RI Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan sebagaimana 

telah diubah dengan Undang-undang Nomor 19 Tahun 2004 tentang 

Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 tahun 

2004 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang 

Kehutanan Menjadi Undang-undang; 

d. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 1999 tentang Pemanfaatan Tumbuhan 

dan Satwa Liar; 

e. Hasil pertemuan MUI dan Focus Group Discussion (FGD) MUI dengan 

Kementerian Kehutanan, Universitas Nasional, WWF Indonesia dan Forum 

HarimauKita tentang “Pelestarian Harimau dan Satwa Langka lainnya 

Melalui Kearifan Islam” pada 13 Juni 2013 dan 25 Juli 2013 

f. Hasil kunjungan lapangan bersama antara MUI, Universitas Nasional, WWF 

Indonesia dan Forum HarimauKita ke Taman Nasional Tesso Nilo dan Suaka 

Margasatwa Rimbang Baling, Riau pada 30 Agustus sampai dengan 1 

September 2013 

g. Hasil Rapat Pendalaman Komisi Fatwa MUI bersama Kementerian 

Kehutanan, LPLH-MUI, Universitas Nasional dan WWF pada 20 Desember 

2013; 

h. Pendapat, saran, dan masukan yang berkembang dalam Rapat Pleno Komisi 

Fatwa pada tanggal 22 Januari 2014. 

MEMUTUSKAN 

Menetapkan :Fatwa Tentang Pelestarian Satwa Langka Untuk Menjaga   

Keseimbangan Ekosistem 

 

Pertama : Ketentuan Umum 

 

Dalam fatwa ini, yang dimaksud dengan: 

Satwa langka adalah semua jenis sumber daya alam hewani yang hidup di darat, 

air, dan/atau di udara, baik yang dilindungi maupun yang tidak, baik yang hidup 

di alam bebas maupun yang dipelihara; mempunyai populasi yang kecil serta 
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jumlahnya di alam menurun tajam, dan jika tidak ada upaya penyelamatan maka 

akan punah. 

Kedua  : Ketentuan Hukum 

1. Setiap makhluk hidup memilki hak untuk melangsungkan kehidupannya 

dan didayagunakan untuk kepentingan kemaslahatan manusia. 

2. Memperlakukan satwa langka dengan baik (ihsan), dengan jalan 

melindungi dan melestarikannya guna menjamin keberlangsungan 

hidupnya hukumnya wajib. 

3. Perlindungan dan pelestarian satwa langka sebagaimana angka 2 antara 

lain dengan jalan: 

a. Menjamin kebutuhan dasarnya, seperti pangan, tempat tinggal, dan 

kebutuhan berkembang biak; 

b. Tidak memberikan beban yang di luar batas kemampuannya; 

c. Tidak menyatukan dengan satwa lain yang membahayakannya; 

d. Menjaga kebutuhan habitat; 

e. Mencegah perburuan dan perdagangan illegal; 

f. Mencegah konflik dengan manusia; 

a) Menjaga kesejahteraan hewan (animal welfare). 

4. Satwa langka boleh dimanfaatkan untuk kemaslahatan sesuai dengan 

keteyuan syariat dan ketentuan peraturan perundang-undangan. 

5. Pemanfaatan satwa langka sebagaimana angka 4 antara lain dengan 

jalan: 

a. Menjaga keseimbangan ekosistem; 

b. Menggunakannya untuk kepentingan ekowisata, pendidikan dan 

penelitian; 

c. Meggunkannya untuk menjaga keamanan lingkungan; 

d. Membudidyakan untuk kepentingan kemaslahatan sesuai dengan 

ketentuan peraturan perundang-undangan. 

6. Membunuh, menyakiti, menganiaya, memburu, dan/atau melakukan 

tindakan yang mengancam kepunahan satwa langka hukumnya haram 

kecuali ada alasan syar‟i, seperti melindung dan menyelamatkan jiwa 

manusia. 

7. Melakukan perburuan dan/atau perdagangan illegal satwa langka 

hukumnya haram.
102

 

Wakil  Sekretaris  Komisi  Fatwa  Majelis  Ulama  Indonesia  (MUI),       

H. Sholahuddin Al-Ayubi. menyatakan bahwa Fatwa Majelis Ulama Indonesia 

bersinergi dengan Majelis Permusyawaratan Ulama (MPU) Aceh mendukung 

pelestarian satwa langka untuk pelestarian ekosistem. Sebagai bentuk kepedulian, 
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ulama Nabi tidak akan tinggal diam apabila melihat terjadi kerusakan lingkungan 

termasuk ancaman kepunahan satwa sebagai makhluk Allah. 

Menurut Al Ayubi, Kepunahan satwa langka di Indonesia terjadi sangat 

cepat. Hal ini dikarenakan dengan berbagai tindakan manusia, Padahal seluruh 

satwa diciptakan untuk kepentingan kemaslahatan umat manusia, sehingga perlu 

dijaga keseimbangannya dalam ekosistem. “MUI berpandangan harus ada upaya 

nyata untuk memperkecil laju kepunahan. Fatwa ini berisikan tentang upaya 

penyelamatan satwa-satwa langka, termasuk gajah, harimau, badak, orangutan dan 

satwa langka lainnya yang terancam kepunahan. 

Fatwa ini menyasar perlindungan dan pelestarian satwa langka melalui 

penyediaan kebutuhan dasarnya, tidak memberikan beban diluar batas 

kemampuan satwa itu sendiri  termasuk hak satwa dalam mendapatkan  

perlindungan  habitat. Hal yang terpenting adalah mencegah perburuan dan 

perdagangan ilegal.“ fatwa ini dapat mencegah konflik antara satwa dengan 

manusia. Perlakuan yang baik terhadap satwa juga termasuk dalam menyikapi 

binatang dan hewan ternak, dengan berbuat ihsan.  

Berdasarkan fatwa, satwa langka boleh dimanfaatkan sesuai dengan 

ketentuan syariat dan ketentuan peraturan perundang-undangan melalui prinsip-

prinsip menjaga keseimbangan ekosistem, menggunakannya untuk kepentingan 

ekowisata, pendidikan dan penelitian. Selain itu, satwa juga dapat digunakan 

untuk  menjaga keamanan lingkungan, serta untuk kebutuhan budidaya.
103
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BAB III 

PEMBAHASAN 

 

3.1. Profil  BKSDA Aceh 

Balai Konservasi Sumber Daya Alam (BKSDA) Aceh merupakan Unit 

Pelaksana Teknis Direktorat Jenderal Konservasi Sumber Daya Alam dan 

Ekosistem (Ditjen KSDAE) yang melaksanakan tugas pokok dan fungsi 

konservasi sumber daya alam hayati dan ekosistemnya baik ek-situ maupun in-

situ, dengan luas kawasan konservasi ± 400.148,86 Hektar mencakup kabupaten 

Aceh Besar, Aceh Timur, Aceh Tengah, Aceh Selatan, Aceh Singkil, Kota 

Subulussalam, dan Kota Sabang dengan kawasan yang menyebar ini menjadikan 

keberadaan kawasan konservasi tersebut sangat strategis, sehingga potensi sumber 

daya alam tersebut dalam pengelolaannya harus memperhatikan rencana, strategi, 

aspirasi, dan nilai-nilai adat/budaya setempat.
104

 

Kawasan konservasi yang dikelola oleh Balai KSDA Aceh adalah 8 

(delapan) kawasan konservasi, hal tersebut sebagaimana tercantum dalam tabel 

berikut : 

No Kawasan Konservasi Lokasi Luas Area 

(Ha) 

1. Cagar Alam Pinus Jantho Aceh Besar 15.436 

2. Cagar Alam Serbodjadi Aceh Timur 316,24 

3. Suaka Margasatwa Rawa 

Singkil 

Aceh Singkil, Aceh Selatan, 

Kota Subulussalam 

82.734 

4. TWA/L Pulau Weh Sabang 6.481,3 

5. TWA/L Kepulauan Banyak  Aceh Singkil 255.585.39 

6. Taman Buru Lingga Isaq Aceh Tengah 86.862 
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7. TWA Jantho Aceh Besar 2.624 

8. TWA Kuta Malaka Aceh besar 1.555 

JUMLAH 451.233.93 
 

Tabel : Tabel 1. Daftar Kawasan Konservasi Balai KSDA Aceh 

Berdasarkan tabel di atas, dapat diamati bahwa BKSDA Aceh memiliki kawasan 

konservasi yang luas dengan total 451.233.93 Ha yang tersebar di 8 titik yang 

berbeda. 

BKSDA Aceh juga memiliki kewenangan untuk mengelola Pusat 

Konservasi Gajah (PKG) di Saree, Aceh Besar dengan luas kawasan mencapai 37 

Ha yang difungsikan sebagai pusat konservasi dan pelatihan gajah captive. Hal ini 

tentunya menjadi tanggung jawab tersendiri untuk BKSDA Aceh dalam 

memantau, dan menjaga habitat gajah di Aceh melalui program-program yang 

dilaksanakan oleh Pusat Konservari Gajah (PKG), serta menanggulagi perburuan 

gajah yang sering terjadi di hutan Aceh. Pengelolaan konservasi tumbuhan dan 

satwa liar yang dilindungi juga menjadi salah satu fungsi BKSDA Aceh, baik di 

dalam maupun di luar kawasan konservasi, sesuai peraturan perundangan yang 

berlaku. 

Dalam melaksanakan tugas, BKSDA Aceh menyelenggarakan fungsi 

sebagai berikut: 

a. Penataan blok, penyusunan rencana kegiatan, pemantauan dan evaluasi 

pengelolaan kawasan cagar alam, suaka margasatwa, taman wisata alam dan 

taman buru, serta konservasi tumbuhan dan satwa liar di dalam dan di luar 

kawasan; 
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b. Pengelolaan kawasan cagar alam, suaka margasatwa, taman wisata alam dan 

taman buru, serta konservasi tumbuhan dan satwa liar di dalam dan di luar 

kawasan; 

c. Koordinasi teknis pengelolaan taman hutan raya dan hutan lindung; 

d. Penyidikan, perlindungan, dan pengamanan hutan serta hasil hutan dan 

tumbuhan dan satwa liar di dalam dan di luar kawasan; 

e. Pengendalian kebakaran hutan; 

f. Promosi dan informasi konservasi sumber daya alam hayati dan ekosistem 

kawasan Suaka Margasatwa, Cagar Alam, Taman Wisata Alam dan Taman 

Buru; 

g. Pengembangan bina cinta alam serta penyuluhan konservasi sumber daya 

alam hayati dan ekosistemnya; 

h. Kerjasama pengembangan konservasi sumber daya alam hayati dan 

ekosistemnya serta pengembangan kemitraan; 

i. Pemberdayaan masyarakat sekitar kawasan konservasi; 

j. Pengembangan dan pemanfaatan jasa lingkungan dan pariwisata alam; 

k. Pelaksanaan urusan tata usaha dan rumah tangga. 

Struktur Organisasi Balai KSDA Aceh berdasarkan Surat Keputusan Kepala 

Balai Nomor: SK.001/BKSDA.9/2015 tentang Penjabatan Sruktur Organisasi dan 

Uraian Tugas Balai Konservasi Sumber Daya Alam Aceh. Sub Bagian Tata Usaha 

dan Seksi Konservasi Wilayah yang dibagi menjadi dua, yaitu SKW I Lhokseumawe 

di Lhokseumawe, dan SKW II Subulussalam di Subulussalam. 



71 
 

3.2. Upaya dalam Penanggulangan Pembunuhan Satwa yang dilindungi 

oleh BKSDA Aceh 

 

Upaya  penanggulangan  pembunuhan  satwa yang dilindungi oleh 

BKSDA Aceh  berdasarkan  Undang-Undang No. 5 Tahun 1990 tentang 

Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya dilakukan melalui 

kegiatan perlindungan sistem penyangga kehidupan, pengawetan keanekaragaman 

jenis tumbuhan dan satwa beserta ekosistemnya, pemanfaatan secara lestari 

sumber  daya  alami  hayati  dan  ekosistemnya. 

Berdasarkan hasil penelitian, BKSDA Aceh telah melaksanakan berbagai 

program dalam menanggulangi pembunuhan satwa yang dilindungi dengan 

menitik fokuskan pada populasi, habitat, termasuk dengan adanya regulasi 

peraturan terkait perlindungan satwa liar.
105

 

Adapun upaya-upaya yang telah dijalankan oleh BKSDA Aceh dalam 

melindungi satwa liar yang dalam hal ini gajah meliputi:
106

 

a. Upaya pre-emtif, merupakan upaya perlindungan paling dini yang 

dilakukan BKSDA Aceh. Upaya tersebut merupakan langkah pencegahan 

niat dari suatu tindak pelanggaran  hukum  berkaitan dengan upaya 

pembunuhan satwa langka yang dilindungi. Dalam upaya pre-emtif 

BKSDA Aceh melakukan sosialisai, penyuluhan, pemberian pendidikan 

sidini mungkin kepada masyarakat dan  para  aparat  penegak  hukum 

tentang jenis-jenis satwa  langka  yang dilindungi.  

                                                             
105 Hasil  wawancara dengan  Dedi Irvansyah, (Kepala seksi konservasi  wilayah I Lhok 

Seumawe), tgl 11  Mei  2017. 
106

 Hasil  wawancara dengan  Andoko Hidayat, S.Hut, MP, (Kepala seksi konservasi  

wilayah II  Subulussalam), tgl 17  Mei  2017. 
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Tindakan  pre-emtif   yang  dilakukan  oleh BKSDA Aceh antara lain: 

1) Sosialisasi kepada masyarakat 

2) Patroli habitat; 

3) Pemasangan JPS Scholar; 

4) Pembangunan parit; 

5) Pagar listrik 

b. Upaya preventif, merupakan langkah yang bertujuan untuk mencegah, 

menghilangkan, mengurangi, menutup kesempatan seseorang atau 

kelompok untuk melakukan tindak pembunuhan satwa langka yang 

dilindungi. Pada prinsipnya upaya ini masih mirip dengan upaya pre-emtif 

yakni masuk kategori upaya pencegahan, hanya saja pada langkah ini 

BKSDA Aceh lebih menekankan upaya pencegahan kesempatan 

terjadinya tindak pelanggaran hukum kaitannya dengan pembunuhan 

satwa langka yang dilindungi.  

Bentuk-bentuk upaya preventif meliputi: 

1) Patroli/razia gabungan dengan leading institusi pemerintah yang 

berkepentingan seperti BKSDA Aceh, Dinas Kehutanan Provinsi Aceh, 

Direktorat Bea dan Cukai. 

2) Pelatihan penegakan hukum bagi aparat-aparat penegak hukum 

3) Penerbitan buku-buku manual identifikasi jenis tumbuhan dan satwa yang 

dilindungi dan yang tidak dilindungi. 

c. Upaya represif, merupakan penegakan hukum yang dimaksudkan untuk 

mengurangi, menekan dan menghentikan tindak pembunuhan satwa langka 
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yang dilindungi. Dalam upaya ini BKSDA Aceh melakukan beberapa bentuk 

operasi baik operasi yang dilakukan dengan bekerjasama dengan aparat 

penegak hukum seperti pihak kepolisian, maupun operasi lain oleh BKSDA 

Aceh. Bentuk-bentuk operasi tersebut antara lain: 

1) Multi stakeholder 

2) Operasi Intelijen; 

3) Operasi fungsional; 

4) Operasi gabungan; 

5) Operasi yustisi. 

Berdasarkan Pasal 27 ayat (5) peraturan pemerintahan Nomor 7 tahun 

1999 Tentang Pengawetan Jenis Tumbuhan Dan Satwa menyebutkan bahwa 

tindakan represif sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) huruf b meliputi tindakan 

penegakan hukum terhadap dugaan adanya tindakan hukum terhadap penegak 

usaha pengawetan jenis tumbuhan dan satwa. 

Selain upaya dan tindakan represif bagi pelaku kejahatan konservasi, 

diperlukan juga kebijakan dan upaya preventif dalam penegakan hukum dibidang 

konservasi spesies satwa dilindungi. Tidak saja pemerintah, masyarakat luas 

mempunyai peran dan tanggungjawab dalam upaya tersebut. 

Pada bagian lain, perlu juga dicermati bahwa upaya preventif tersebut 

harus dilakukan selaras dengan kebijakan pengelolaan habitat spesies. Dalam 

kasus di atas terlihat bahwa penetapan wilayah permukiman manusia cenderung 

berhimpitan dengan zonasi habitat spesies sehingga konflik menjadi tidak dapat 

dielakkan. Selain itu, kebijakan konversi hutan menjadi perkebunan kelapa sawit 
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tidak lagi dapat dipertimbangkan dari aspek komersial semata, tetapi juga harus 

berdasarkan nilai dan dampak ekologis, memperhitungkan daya dukung dan daya 

tampung secara cermat. Kedudukan pelestarian lingkungan harus berada sejajar 

dengan pembangunan. Diperlukan keselarasan dan keharmonisan antara kebijakan 

pembangunan dengan konservasi/pelestarian lingkungan. 

Sikap egosentris antara pejabat daerah dengan pusat terhadap bagaimana 

pengelolaan pembangungan dan pelestarian lingkungan harus segera dihilangkan. 

Semua itu perlu dipertimbangkan apabila kita masih ingin menikmati dan melihat 

fungsi keanekaragaman hayati bagi kehidupan anak-cucu kita.
107

 

 

3.3. Faktor-faktor yang Mempengaruhi Penanggulangan Pembunuhan 

Satwa yang dilindungi oleh BKSDA Aceh 
 

 

Faktor-faktor yang mempengaruhi penanggulangan pembunuhan satwa 

yang dilindungi oleh BKSDA Aceh adalah sebagai berikut:
108

 

a. Faktor internal 

Faktor internal merupakan faktor yang berasal dari BKSDA Aceh sendiri 

dalam melakukan upaya penanggulangan satwa langka yang dilindungi, yaitu 

sebagai berikut: 

1) Keterbatasan sumber daya manusia (SDM). 

2) Keterbatasan dana yang dimiliki oleh BKSDA Aceh, sehingga 

program-program yang dijalankan kurang maksimal. 

3) Minimnya sarana dan prasarana penunjang program BKSDA Aceh. 

                                                             
107 Hasil wawancara bersama Sapto Aji Prabowo,  (Kepala Ahli BKSDA Aceh), tgl  08  

Mei  2017. 
108

Hasil wawancara bersama Drh. Taing Lubis, (Ahli PEH (Pengendali Ekosistem Hutan) 

ahli media BKSDA Aceh, tgl 22  Mei  2017. 
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4) Lemahnya kerjasama eksternal dengan lembaga terkait  

b. Faktor eksternal 

Faktor eksternal merupakan faktor penghambat yang berasal dari luar 

BKSDA Aceh sendiri dalam melakukan upaya penanggulangan pembunuhan 

satwa langka yang dilindungi, yaitu sebagai berikut: 

1) Regulasi di bidang penanggulangan satwa langka yang dilindungi 

yang sudah tidak memadai perkembangan zaman 

2) Kurang efektifnya kerjasama yang telah dibangun oleh BKSDA Aceh 

dengan sejumlah lembaga yang terkait 

3) Minimnya kesadaran masyarakat 

Aspek kerangka hukum dan penegakan hukum merupakan faktor yang 

mempengaruhi penanggulangan satwa yang dilindungi. Undang-undang KSDA 

belum dapat memenuhi kebutuhan akan penegakan hukum yang dapat dilakukan 

oleh para penegak hukum. Sanksi pidana yang rendah menimbulkan rendahnya 

efek jera kepada masyarakat.  Perlu  adanya  peningkatan sanksi yang dikenakan 

kepada para pelaku tindak pidana perdagangan satwa liar yang dilindungi. Karena 

itu, pengenaan sanksi terhadap para pelaku perlu dikaji lebih mendalam karena 

besarnya dampak bagi kelangsungan kehidupan alam di Indonesia. 

Para penegak hukum masih melihat pada hukum positif yang berlaku di 

Indonesia termasuk di dalamnya pada hasil putusan hakim yang menjadi 

yurisprudensi bagi para hakim dan jaksa dalam menangani kasus perdagangan 

satwa liar. Dampak dari pembunuhan satwa, khususnya satwa yang dilindungi 

mempunyai dampak yang panjang meskipun dalam dalam jangka pendek tidak 
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dapat dirasakan dampak kerusakannya bagi ekosistem. Secara umum, putusnya 

rantai makanan   dan   juga   punahnya   ekosistem akan memberikan dampak 

yang besar bagi umat manusia. Bencana alam akan menjadi salah satu dampak 

yang akan terjadi saat ekosistem alam menjadi rusak. 

 

 

3.4. Ketentuan Hukum Islam terhadap Penanggulangan Pembunuhan 

Satwa yang dilindungi oleh BKSDA 

a. Dalam Al-Qur’an firman Allah SWT yang memerintahkan untuk berbuat 

kebajikan (ihsan) antar sesama makhluk hidup, termasuk di dalamnya dalam 

masalah satwa langka, antara lain: 

ا فَ رَّْطَنا ِف الِكَتاِب  ِمن َشْيٍء ُُثَّ ِإََل َوَما ِمن َدآبٍَّة ِف اأَلْرِض َواَل طَائٍِر َيِطرُي ِِبََناَحْيِو ِإالَّ أَُمٌم أَْمثَاُلُكم مَّ
ْم ُُيَْشُرونَ   َرِّبِه

Artinya: “Dan tiadalah binatang-binatang yang ada di bumi dan burung-burung 

yang terbang dengan kedua sayapnya, melainkan umat (juga) seperti 

kamu. Tiadalah Kami alpakan sesuatupun dalam Al-Kitab, kemudian 

kepada Tuhanlah mereka dihimpunkan”. (QS. Al-An’am  :38).
109

 

 

اَر اْْلِخَرَة  نْ َيا َوَأْحِسن َكَما َأْحَسَن اللَُّو ِإَلْيَك َواَل تَ ْبِغ َوابْ َتِغ ِفيَما آتَاَك اللَُّو الدَّ َواَل تَنَس َنِصيَبَك ِمَن الدُّ

بُّ اْلُمْفِسِدينَ   اْلَفَساَد ِف اأْلَْرِض ِإنَّ اللََّو اَل ُيُِ

Artinya: Dan carilah pada apa yang telah dianugerahkan Allah kepadamu 

(kebahagiaan) negeri akhirat, dan janganlah kamu melupakan bahagianmu 

dari (keni‟matan) duniawi dan berbuat baiklah (kepada orang lain) 

sebagaimana Allah telah berbuat baik, kepadamu, dan janganlah kamu 

                                                             
109 Al-Qur’an dan Terjemahannya, hlm. 131. 
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berbuat kerusakan di (muka) bumi. Sesungguhnya Allah tidak menyukai 

orang-orang yang berbuat kerusakan. (QS.Al-Qashash:77).
110

 

b. Dalam Hadits  

Islam pada dasarnya adalah agama yang mengatur hubungan antara 

manusia dan Allah, manusia dan manusia, serta antara manusia dan makhluk hidup 

lainnya. Islam mengajarkan dalam pemanfaatan satwa itu tidak diperbolehkan 

menyakiti binatang. Islam juga mengajarkan untuk menyayangi satwa. Hadis 

tentang larangan untuk membunuh beberapa jenis hewan tersebut secara mafhum 

muwafaqah (pengertian yang sebanding) menunjukkan tentang perlunya 

pelestarian hewan serta larangan melakukan hal yang menyebabkan 

kepunahannya. 

ْعُت َرُسوَل اللَِّو َصلَّى اللَُّو َعَلْيِو َوَسلََّم يَ قُ  رِيَد يَ ُقوُل َسَِ ْعُت الشَّ رِيِد َقاَل َسَِ وُل َمْن َعْن َعْمرِو ْبِن الشَّ
ََْ يَ ْقتُ ْلِن قَ َتَل ُعْصُفوًرا َعَبثًا َعجَّ ِإََل اللَِّو َعزَّ َوَجلَّ يَ ْوَم اْلِقَياَمِة يَ ُقوُل يَا َربه ِإنَّ ُفََلنًا قَ تَ َلِن   َعَبثًا َو

َفَعٍة )رواه النسائي  ِلَمن ْ

Dari „Amr ibn Syarid ia berkata: Saya mendengar Syarid ra berkata: Saya 

mendengar Rasulullah saw bersabda: “Barang siapa membunuh satu ekor 

burung dengan sia-sia ia akan datang menghadap Allah SWT di hari kiamat dan 

melapor: “Wahai Tuhanku, sesungguhnya si fulan telah membunuhku sia-sia, 

tidak karena untuk diambil manfaatnya”. (HR. al-Nasa‟i).
111

 

c.  Qaidah ushuliyyah dan qaidah fiqhiyyah 

لِْيُل عَ  َلى ِخََلِفوِ اأَلْصُل ِفْ اأَلْشَياِء اإِلبَاَحُة ِإالَّ َما َدلَّ الدَّ  

                                                             
110 Al-Qur’an dan Terjemahannya, hlm. 394. 
111

Ahmad Bin Syu’ib Al-Nasa`i, Sunan Al-Nasa`i, (Beirut, Dar Al-Kutub Al-Ilmiyah, 

2003), hlm. 68. 
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“Pada prinsipnya setiap hal (di luar ibadah) adalah boleh kecuali ada dalil yang 

menunjukkan sebaliknya”.
112

 

 اأَلْصُل ِفْ الن َّْهِي لِلتَّْحِريِْ 
“Pada prinsipnya larangan itu menunjukkan keharaman” 

d. Pendapat para imam 

Imam al-Syarbainy dalam kitab Mughni al-Muhtaj  menjelaskan tentang 

keharusan memberikan perlindungan terhadap satwa yang terancam dan larangan 

memunahkannya : 

ََْ ََيَْش َعَلى نَ ْفِسِو َأْو ُبْضٌع ِِلُرْ  ْفُع َعْنُو إَذا ُقِصَد إْتََلفُُو َما  ا َما ِفيِو ُروٌح فَ َيِجُب الدَّ َمِة الرُّوِح أَمَّ
 َلْيِو َدفْ ُعُو )مغن احملتاجَحَّتَّ َلْو رََأى َأْجَنِبٌّ َشْخًصا يُ ْتِلُف َحيَ َواَن نَ ْفِسِو إْتََلًفا ُمَُرًَّما َوَجَب عَ 

 للشربين

Artinya: Adapun hewan  yang memiliki ruh, wajib untuk melindunginya  apabila 

ada yang hendak memunahkannya sepanjang tidak ada kekhawatiran 

atas dirinyakarena mulianya ruh. Bahkan seandainya ada seseorang 

yang melihat pemilik hewan memunahkan hewan miliknya dengan 

pemunahan yang diharamkan, maka (orang yang melihat tadi) wajib 

memberikan perlindungan. 

Sebagaimana sudah umum diketahui, dalam hukum fikih ada dua macam 

sanksi, yaitu sanksi yang berdasarkan nash, dimana pelakunya mendapatkan 

hukuman had. Dan sanksi yang berdasarkan ijtihad, dimana pelakunya 

                                                             
112

Ahmad Khatib, Al-Nufahat „ala Syarh Al-Waraqat, (Jeddah, Al-Haramaini, n.d), hlm. 

65. 

 



79 
 

mendapatkan ta‟zir.
113

 Selanjutnya, pemerintahan yang sah mempunyai 

kewajiban-kewajiban yang amat besar untuk memelihara lingkungan dan 

melestarikannya, ataupun perusahaan-perusahaan untuk melakukan kewajiban ini. 

Islam memiliki strategi yang cukup beragam dalam memelihara, 

mengembangkan, dan memperbaiki lingkungan, serta menawarkan solusi bagi 

berbagai penyimpangan yang telah lama diderita alam. 

Semua strategi itu bersangkut paut dengan peran manusia terhadap 

lingkungan. Strategi Islam tersebut adalah sebagai berikut:
114

 

a. Pendidikan agama bagi generai muda 

b. Mencerdaskan generasi muda dengan nilai-nilai Islam 

c. Membangun supremasi hukum 

d. Kerja sama dengan lembaga-lembaga nasional dan internasional. 

Bertitik tolak dari tujuan syariat (agama) yang dibawa oleh Rasulullah 

SAW yaitu penataan hal-ihwal manusia dalam kehidupan duniawi dan 

ukhrawinya,
115

 maka dengan pengamatan sepintas lalu pada batang tubuh ajaran 

fiqih, dapat dilihat adanya empat garis besar dari penataan itu, yakni: 

a. Rub‟ul „ibadat, yaitu bagian yang menata hubungan manuia selaku 

makhluk dengan khaliknya (Allah SWT). 

b. Rub‟ul mu‟amalat, yaitu bagian yang menata hubungan manusia dalam 

lalulintas pergaulannya dengan sesamanya untuk memenuhi hajat 

hidupnya sehari-hari. 

                                                             
113

Ta’zir, yaitu hukuman peringatan yang diputukan oleh kebijakanaan penguasa atau 

qadhi bagi pelaku tindak maksiat yang tidak ada hukumannya secara tegas di dalam Al-Qur’an dan 

unnah. 
114

 Hasil wawancara bersama Erwan Chandra Jaya, (KSBTU), tgl 03 Juni  2017. 
115

Abu  Bakr  Muhammad Syatha Al-Dimyathi, I‟anat Al-Thalibin, 1/1. 
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c. Rub‟ul munakahat, yaitu bagian yang menata hubungan manusia dalam 

lingkungan keluarga. dan 

d. Rub‟ul jinayat, yaitu bagian yang menata pengamanannya dalam suatu 

tertib pergaulan yang menjamin keselamatan dan ketenteramannya dalam 

kehidupan. 

Masalah lingkungan hidup tidak hanya terbatas pada masalah sampah, 

pencemaran, penghutanan kembali maupun sekadar pelestarian alam. Tetapi, lebih 

dari itu semua, masalah lingkungan hidup merupakan bagian dari suatu 

pandangan hidup, sebab ia merupakan kritik terhadap kesenjangan yang 

diakibatkan oleh pengejaran pertumbuhan ekonomi yang optimal dan konsumsi 

yang makimal. Dengan kata lain, masalah lingkungan hidup berkaitan dengan 

pandangan dan sikap hidup manuia untuk melihat dirinya sendiri maupun pada 

titik pengertian yang demikian inilah norma-norma fiqih yang merupakan 

penjabaran dari nilai-nilai dasar Al-Qur’an dan Sunnah, seperti dijelaskan garis-

garis besarnya di atas, dapat pula memberikan sumbangan dalam upaya 

pengembangan lingkungan hidup.
116

 

Oleh karena itu, Majelis Ulama Indonesia segera membentuk lembaga 

khusus yang bergerak dibidang konservasi yang berperan melindungi satwa 

langka dari kepunahan dan menjaga keseimbangan ekosistem. Para Dai bertugas 

memberikan pencerahan kepada masyarakat ihwal pelestarian satwa melalui 

pendekatan keagamaan. “Agama Islam mengajarkan umatnya untuk menyayangi 

                                                             
116

Hasil wawancara bersama Hadi Sofyan, (Kepala seksi konservasi  wilayah II 

Subulussalam), tgl 05  Mei  2017. 
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dan melindungi satwa, karena memperlakukan satwa secara ihsan hukumnya 

wajib”.
117

 

Dalam fatwa MUI Nomor 4 Tahun 2014 tentang Pelestarian Satwa Langka 

Untuk Menjaga Keseimbangan Ekosistem disebutkan bahwa satwa langka boleh 

dimanfaatkan untuk kemaslahatan sesuai dengan ketentuan syariat dan ketentuan 

peraturan perundang-undangan. Pemanfaatan satwa langka antara lain dengan 

jalan menjaga keseimbangan ekosistem, menggunakannya untuk kepentingan 

ekowisata, pendidikan dan penelitian, menggunakannya untuk menjaga keamanan 

lingkungan, serta membudidayakan untuk kepentingan kemaslahatan sesuai 

dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. 

Selain perlindungan terhadap satwa, fatwa ini secara khusus menyerukan 

kepada pemerintah untuk meninjau izin yang dikeluarkan kepada perusahaan yang 

merusak lingkungan dan mengambil langkah-langkah untuk melindungi spesies 

yang terancam punah. 

                                                             
117

Ketua Lembaga Pemuliaan Lingkungan Hidup dan Sumber Daya Alam MUI, Hayu 

Prabowo, kepada wartawan, saat Sosialisasi Fatwa Pelestarian Satwa Langka, di Pekanbaru, Senin, 

20 Oktober 2014. Menurut Hayu, para Dai Konservasi tersebut dibentuk menyusul keluarnya 

Fatwa MUI Nomor 4 Tahun 2014. Fatwa yang dikeluarkan tentang pelestarian satwa langka itu 

untuk menjaga keseimbangan ekosistem pada 22 Januari lalu. Diakses  pada 

http://www.tempo.co/read/news/2014/10/21/058615954/Fatwa-Haram-Bunuh-Gajah-MUI 

Bentuk-Dai-Konservasi, di unduh pada tgl 16/12/2017. 

http://www.tempo.co/read/news/2014/10/21/058615954/Fatwa-Haram-Bunuh-Gajah-MUI%20Bentuk-Dai-Konservasi
http://www.tempo.co/read/news/2014/10/21/058615954/Fatwa-Haram-Bunuh-Gajah-MUI%20Bentuk-Dai-Konservasi
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BAB IV 

PENUTUP 

 

4.1. Kesimpulan 

Berdasarkan analisis hasil penelitian berbagai kondisi serta aktifitas yang 

berkaitan dengan pelaksanaan penelitian skripsi dengan judul “Penanggulangan 

Pembunuhan  Satwa yang dilindungi oleh Balai Konservasi Sumber Daya Alam 

(BKSDA) Dalam Pandangan Hukum Islam”, maka pada akhir penulisan ini 

peneliti dapat memberikan beberapa kesimpulan sebagai berikut: 

a. Upaya penanggulangan awal yang dilakukan BKSDA Aceh yaitu 

melakukan sosialisasi, penyuluhan, pemberian pendidikan kepada 

masyarakat dan para aparat penegak hukum terkait, tentang jenis-jenis 

satwa langka yang dilindungi. Upaya tersebut dilakukan untuk mencegah 

pelanggaran hukum yang berkaitan dengan upaya pembunuhan satwa 

langka yang dilindungi. Kemudian, langkah untuk menghilangkan, 

mengurangi, menutup kesempatan seseorang atau kelompok untuk 

melakukan tindak pembunuhan satwa langka yang dilindungi. pada 

langkah ini BKSDA Aceh menekankan upaya pencegahan kesempatan 

terjadinya tindak pelanggaran hukum terhadap pembunuhan satwa langka 

yang dilindungi seperti upaya patroli habitat, pemasangan jps scholar, 

pembangunan parit, pagar listrik. Selanjutnya, upaya untuk mengurangi, 

menekan dan menghentikan tindak pembunuhan satwa langka yang 

dilindungi. Dalam hal ini BKSDA Aceh melakukan beberapa bentuk 

operasi baik operasi yang dilakukan dengan bekerjasama dengan aparat 
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penegak hukum seperti pihak kepolisian, maupun operasi lain oleh 

BKSDA Aceh. Bentuk-bentuk operasi tersebut antara lain melibatkan 

multi stakeholders, operasi intelejen, operasi fungsional, operasi 

gabungan. 

b. Faktor-faktor yang menghambat penanggulangan pembunuhan satwa yang 

dilindungi oleh BKSDA Aceh: Faktor hambatan internal yang berasal dari 

BKSDA Aceh sendiri dalam melakukan upaya penaggulangan satwa 

langka yang dilindungi seperti keterbataan sumber daya manuia (SDM), 

keterbatasan dana yang dimiliki oleh BKSDA Aceh, minimnya prasarana 

yang dimiliki BKSDA Aceh, dan kurangnya BKSDA Aceh melibatkan 

lembaga lain untuk berkerja sama. Kemudian faktor penghambat lainnya 

yang berasal dari luar BKSDA Aceh sendiri, seperti regulasi di bidang 

penanggulangan satwa langka yang dilindungi yang sudah tidak sesuai 

dengan perkembangan zaman, kurang efektifnya kerjasama yang telah 

dibangun oleh BKSDA Aceh dengan sejumlah lembaga yang terkait, dan 

minimnya kesadaran masyarakat. 

c. Ketentuan hukum Islam terhadap penanggulangan pembunuhan satwa 

yang dilindungi oleh BKSDA dalam hukum fikih dijelaskan bahwa ada 

dua macam sanksi yang diberikan kepada pelaku pembunuhan satwa 

langka yaitu sanksi berdasarkan nash Al-Qur’an, Hadist, dan ijtihad ulama 

dimana pelakunya mendapatkan hukuman had, dan sanksi yang 

berdasarkan ijtihad, dimana pelakunya mendapatkan ta’zir.  

 

 



84 
 

4.2. Saran 

Berdasarkan hasil pembahasan dan kesimpulan di atas, maka peneliti 

memberikan saran-saran dalam upaya penanggulangan pembunuhan satwa yang 

dilindungi oleh BKSDA Aceh dalam pandangan hukum Islam adalah sebagai 

berikut:  

a. Bagi BKSDA Aceh agar mempertegas dalam penanggulangan pembunuhan 

satwa yang dilindungi dan dapat mengusut tuntas terdakwa pelaku tindak 

pembunuhan  satwa, dengan melaksanakan sanksi bagi para pelaku 

pelanggaran terhadap Pasal 21 ayat (2) Undang-Undang Nomor 5 tahun 

1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya 

sehingga bisa meningkatkan keadaran masyarakat, dan pelaku pembunuhan 

atas yang dilindungi akan pentingnya menjaga kelestarian dari jenis atas 

yang di Aceh.  

b. BKSDA Aceh dalam melakukan penegakan hukum, sebaiknya lebih 

meningkatkan intensitas pengawasan di lapangan, baik secara mandiri 

maupun pengawasan gabungan. Dalam melaksanakan preventif sebaiknya 

meningkatkan intensitas sosialisasi tentang satwa yang dilindungi kepada 

masyarakat, dan melakukan peninjauan diharapkan selama satu bulan dua 

kali, dan melakukan tindakan pencegahan untuk menanggulangi 

pelanggaran terhadap Pasal 21 ayat (2) Undang-Undang Nomor 5 tahun 

1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam hayati dan Ekosistemmnya. 

c. Untuk menjalankan kebijakan yang telah dibuat, hendaknya BKSDA Aceh 

mengajak pihak lain yang terkait seperti aparat penegak hukum, CRU yang 
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memang khusus merespon dan siap siaga ketika diperlukan, karena sejauh 

ini analisa peneliti di Kabupaten Aceh jaya Khususnya di daerah Sarah 

Deu saat ini satwa langka telah menganggu ketenangan warga sekitar. 

Maka dari ini, BKSDA Aceh dan pihak yang terkait harus memberikan 

keamanan terhadap warga juga melindungi satwa langka. 

d. Menurut pandangan peneliti, BKSDA Aceh belum merapkan Hukum 

Islam dalam penanggulangan pembunuhan satwa langka, untuk kedepan 

peneliti mengharapkan BKSDA Aceh dapat bersinergi dengan MPU Aceh 

dan lembaga terkait, dalam melakukan pencegahan pembunuhan satwa 

langka, dan mengupayakan adanya regulasi khusus terhadap pelaku 

pelanggaran pembunuhan satwa. 
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