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1. Tujuan 

• Mekanisme pengendalian perburuan satwa liar. 

• Mekanisme pengendalian perdagangan satwa liar. . 

 

2. Ruang Lingkup  

Pelaksanaan kegiatan perlindungan terhadap jenis-jenis satwa dari 

kegiatan perburuan dan perdagangan, lokasi perburuan, pelaku 

perburuan, serta estimasi jumlah satwa yang diburu yang ada dalam 

wilayah operasional perusahaan. 

 

3. Referensi 

a. Undang-Undang No. 41 Tahun 1999 Tentang Kehutanan  

b. Undang-Undang No. 5 Tahun 1990 Tentang Konservasi Sumberdaya 

Alam Hayati & Ekosistemnya. 

c. PP 45 Tahun 2004  Tentang Perlindungan Hutan 

d. PP No. 7 Tahun 1999 Tentang Pengawetan Jenis Tumbuhan dan 

Satwa 

e. PP No. 8 Tahun 1999 Tentang Pemanfaatan Jenis Tumbuhan & 

Satwa Liar 

f. P. 106 tahun 2018 tentang PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN 

MENTERI LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN NOMOR 

P.20/MENLHK/SETJEN/KUM.1/6/2018 TENTANG JENIS TUMBUHAN 

DAN SATWA YANG DILINDUNGI    

g. Convention on International Trade in Endangered Species (CITES)  

h. IUCN (International Union for the Conservation of Nature and Natural 

Resources) 



 

 
 
 

 

STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR No Dokumen : 

Tanggal :  

Halaman :  

Revisi      : 

PERLINDUNGAN PERBURUAN 
DAN PERDAGANGAN SATWA 

LIAR 

 

 

 

4. Definisi 

a. Satwa liar adalah binatang yang hidup dalam ekosistem alam 

(Bailey,1984) 

b. Populasi adalah kelompok organisme yang terdiri dari individu-

individu sejenis yang saling berinteraksi dan berkembangbiak pada 

suatu tempat dan waktu tertentu (Anderson , 1985). 

c. CITES : Convention on International Trades of Endangered Species ; 

konvensiuntuk perdagangan internasional spesies langka. 

d. IUCN : International Union for the Conservation of Nature and 

Natural Resources. 

e. Perburuan adalah sesuatu yang bersangkut paut dengan kegiatan 

berburu. Sedangkan berburu adalah menangkap dan/atau 

membunuh satwa buru termasuk mengambil atau memindahkan 

telur-telur dan/atau sarang satwa buru.    

f. Ekosistem : komponen biotik dan abiotik dalam suatu lingkungan 

yang saling berinteraksi sehingga menghasilkan aliran energi dan 

daur hara. 

g. Habitat : tempat hidup alami bagi binatang dan tumbuhan. 

h. Spesies indikator adalah jenis satwa yang peka terhadap perubahan 

yang terjadi disekitarnya sehingga menyebabkan perubahan baik 

perilaku maupun pergerakannya. 

i. Appendix I CITES : Jenis dan jumlah di alam sudah sangat sedikit 

dan dikhawatirkan akan punah (perdagangannya tidak boleh sama 

sekali) 
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j. Appendix II CITES : Jenis yang pada saat ini tidak termasuk terancam 

punah, tetapi memiliki kemungkinan untuk terancam punah, jika 

perdagangannya tidak diatur.  

k. Appendix III CITES : Jenis ini tidak berbeda jauh dengan Appendix 

II, bedanya jenis ini diberlakukan khusus oleh suatu negara tertentu 

 

5. Tanggung Jawab 

Penanggung jawab implementasi penanganan disesuaikan dengan 

struktur organisasi dalam perusahaan dan melibatkan semua bagian. 

1. Manager kebun 

1.1. Memberikan langkah-langkah yang perlu ditempuh, solusi 

pemecahan masalah dalam perlindungan perburuan dan 

perdagangan satwa liar serta evaluasi kemajuan kegiatan 

perlindungan. 

1.2. Memberi pertimbangan dan atau menyetujui/mengesahkan 

Prosedur Kerja Perlindungan Perburuan dan Perdagangan 

Satwa liar yang dilindungi dan surat kesepakatan dengan 

masyarakat dan Instansi terkait (Polri, BKSDA, Pemda dll) 

1.3. Secara manajerial mengkoordinasi dan mengarahkan dalam 

pemilihan alternatif solusi pemecahan masalah serta 

menetapkan langkah kebijakan yang perlu ditempuh dalam 

upaya mendukung kelancaran pelaksanaan perlindungan 

satwa liar di wilayah Kebun.  

 

2. Asisten Kepala Kebun 

2.1. Mengevaluasi hasil laporan Asisten SPO mengenai 

pengamatan satwa liar yang dilindungi oleh Undang-
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undang, Peraturan Pemerintah, CITES (Appendix I, II dan 

III) dan satwa liar RTE dalam wilayah Kebun sawit. 

2.2. Melaksanakan bimbingan teknis mengenai perlindungan 

satwa liar dari perburuan dan perdagangan satwa liar serta 

pemeriksaan/monitoring dan evaluasi kegiatan 

perlindungan satwa liar 

2.3. Menerima laporan kejadian terkini perburuan atau 

perdagangan satwa liar yang dilindungi untuk 

diperdagangkan dari Asisten kebun. 

2.4. Melaporkan kejadian perburuan dan pengambilan satwa liar 

yang dilindungi dan hasil kemajuan penyelesaiannya serta 

memberikan alternatif penyelesaian perlindungan satwa liar  

kepada manager Kebun. 

 

3.  Asisten SPO 

3.1. Masukan hasil pengamatan dan mengidentifikasi satwa liar 

yang harus dilindungi. 

3.2. Merekomendasikan satwa liar yang dilindungi oleh Peraturan 

Pemerintah, CITES Apendix I, II, III dan RTE dalam wilayah 

Kebun. 

3.3. Rekomendasi dilaporkan ke Asisten Kepala dan di 

informasikan ke Asiten Kebun 

         

4.  Asisten Kebun 

4.1. Menerima laporan kejadian perburuan dan pengambilan satwa 

liar yang dilindungi untuk diperdagangkan dari SPO 

Officer/Staf lapangan. 
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4.2. Dari hasil laporan kejadian Asisten SPO sebagai pengawas 

wilayah segera melakukan penanganan secara : 

✓ Preemtif yaitu berkerja sama  dengan masyarakat 

setempat dan instasi terkait (BKSDA, Polri, Pemda 

setempat) untuk melakukan perlindungan terhadap 

satwa liar dengan penyuluhan dan pemberitahuan lewat 

surat. 

✓ Preventif yaitu melakukan pengawasan bersama dengan 

intern Perhutani dengan kegiatan patroli, pemasangan 

plang larangan dan penghalauan pada pelaku perburuan 

satwa liar 

✓ Represif yaitu bekerja sama dengan Instasi terkait 

(BKSDA, Polri dan Pemda) untuk melakukan 

penangkapan pada pelaku perburuan dan pengambilan 

satwa liar serta operasi perdagangan satwa liar. 

4.3. Melaporkan kejadian terkini dilengkapi dengan BAP 

mengenai penanganan perlindungan satwa liar kepada 

Manager dan tembusan Asisten kepala. 

5. SPO Officer 

5.1.  Membuat rancangan monitoring dan evaluasi kegiatan 

perlindungan perburuan dan perdagangan satwaliar. 

5.2.  Bertanggung jawab atas kebenaran pengambilan data, 

pengolahan, penyajian dan pelaporan secara periodik hasil 

pengamatan perburuan dan perdagangan satwaliar secara 

periodik di kawasan kebun sawit. 
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6. Staf lapangan 

6.1. Melaporkan adanya kejadian dan penanganan perburuan 

dan pengambilan satwa liar kepada SPO Officer dan 

perkembangannya tiap akhir bulan. 

6.2. Membantu SPO Officer dalam pembuatan laporan dan 

rekapitulasi laporan perlindungan satwa liar. 

6.3. Membantu SPO Officer dalam menyelesaikan masalah 

perburuan dan pengambilan satwa liar yang dilindungi. 

6.4. Untuk Polter melakukan patroli secara rutin guna memantau 

keadaan yang ada, serta sebagai kontrol terhadap kondisi 

keamanan dari gangguan perburuan terhadap satwa liar.  

6.5. Pelaksana kegiatan investigasi perburuan dan perdagangan 

satwa liar. 

6.6. Pelaksana kegiatan investigasi perburuan dan perdagangan 

satwa liar. 
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6. Prosedur 

Perburuan dan perdagangan satwa liar harus dikendalikan berdasar 

asas kelestarian manfaat dengan memperhatikan populasi, daya 

dukung habitat, dan keseimbangan ekosistem. 

Pada prinsipnya segala bentuk perburuan satwa liar yang ada di 

dalam kawasan kebun sawit adalah dilarang, mengingat belum 

adanya jumlah yang pasti mengenai jumlah dan jenis populasi satwa 

yang ada di dalamnya. Untuk itu diperlukan suatu usaha dalam 

rangka pengendalian terhadap perburuan dan perdagangan satwa 

liar yang ada di kawasan kebun sawit. 

Dalam rangka pengendalian terhadap kegiatan perburuan diperlukan 

suatu pemetaan sistem perburuan yang merupakan kegiatan 

identifikasi sistem perburuan dengan melalui investivigasi terhadap 

komponen-komponen yang terdapat dalam suatu perburuan. 

Untuk mengetahui komponen-komponen perburuan dan 

perdagangan satwa liar, dilaksanakan kegiatan investigasi lapangan. 

Kegiatan ini bertujuan untuk mengumpulkan data dasar kegiatan 

perburuan dan perdagangan satwa liar yang terjadi di kebun sawit. 

Strategi pengendalian perburuan dan perdagangan satwa liar 

didasarkan pada hasil investigasi tersebut. 

Kegiatan investigasi dilaksanakan dengan metode wawancara 

(penyamaran). Target audien kegiatan ini adalah masyarakat sekitar 
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kebun dan orang-orang yang dicurigai melakukan kegiatan 

perburuan dan perdagangan satwa liar. 

Hasil kegiatan investigasi adalah komponen-komponen sebagai 

berikut : 

o Jenis Satwa liar yang diburu atau diperdagangkan 

Jenis-jenis satwa liar yang umum diburu/diperdagangkan  

digolongkan menjadi 3 kelas, yaitu  :  

• Burung 

• Mamalia 

• Reptil 

Apabila ditemukan satwa RTE diburu/ diperdagangkan, maka 

dibuat Berita Acara Penyerahan kepada petugas BKSDA atau 

POLRI untuk menjalani proses hukum lebih lanjut. 

o Pelaku perburuan dan perdagangan satwa liar 

Pelaku perburuan dan perdagangan satwa liar adalah orang 

yang melakukan kegiatan perburuan dan perdagangan satwa 

liar.  

o Lokasi perburuan 

Perhutani tidak menyediakan suatu kawasan tertentu untuk 

dijadikan sebagai taman buru, kebun buru, maupun areal buru. 

Dengan demikian lokasi perburuan yang terjadi di wilayah 

kebun sawit adalah ilegal. 

Melalui proses investivigasi akan dapat dipetakan lokasi-

lokasi/petak-petak yang sering dijadikan sebagai tempat 
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perburuan dan perdagangan agar dapat dilakukan tindakan 

pencegahan dan pengamanan. 

o Intensitas terjadinya perburuan 

Melalui proses investivigasi pula dapat diketahui intensitas 

terjadinya perburuan yang terjadi dalam suatu kawasan 

sehingga dapat ditentukan tingkat kerawanan suatu daerah 

terhadap kegiatan perburuan terhadap satwa liar. 

Tipe-tipe perburuan berdasarkan tujuan adalah: 

a. Berburu untuk keperluan olah raga atau hobby, yaitu perburuan 

yang dilakukan oleh orang-orang yang merasa memperoleh 

kesegaran jasmani setelah melakukan kegiatan perburuan serta 

menganggap berburu merupakan kesenangan.   

b. Berburu dengan tujuan non komersil yaitu perburuan yang 

dilakukan untuk memenuhi makanan sehari-hari. Pada 

umumnya perburuan ini dilakukan dengan menggunakan alat 

tradisional. 

c. Berburu untuk keperluan lain-lain, yaitu perburuan yang 

dilakukan oleh pemburu atau petugas yang ditunjuk 

berdasarkan surat perintah dari Menteri Kehutanan untuk 

tujuan tertentu, antara lain : 

- tujuan penelitian dan pengembangan ilmu pengetahuan 

- pengendalian hama penyakit 

- pengendalian populasi  

- penanggulangan gangguan satwa yang membahayakan 

kehidupan upah manusia 
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- kepentingan khusus antara lain hadiah pemerintah RI 

kepada negara lain. 

d. Perburuan dengan tujuan ekonomi, yaitu perburuan yang 

dilakukan dengan tujuan untuk diperdagangkan atau 

diperjualbelikan kepada pihak-pihak tertentu yang 

membutuhkannya atau melakukan perburuan sebagai mata 

pencaharian/sumber penghasilan.  

Berdasarkan proses identifikasi di atas dapat dilakukan upaya-upaya 

pengendalian terhadap kegiatan perburuan dan perdagangan satwa 

liar, antara lain dengan  upaya pencegahan, serta dengan 

meningkatkan kualitas SDM baik dari pihak kebun sendiri maupun 

pihak di luar kebun. 

A. Pencegahan 

Upaya-upaya pencegahan dapat dilakukan melalui langkah-

langkah sebagai berikut : 

1. Pembuatan program kerja Pengendalian dan Pencegahan 

Perburuan Satwa Liar. 

✓ Sosialisasi, proses ini dapat dilakukan secara formal ataupun 

informal baik pendekatan dengan banyak pihak ataupun 

dengan tokoh tokoh masyarakat sekitar hutan. 

✓ Membuat Papan Larangan  berburu  dalam kawasan hutan 

pada lokasi-lokasi yang strategis. 

✓ Deteksi dini, yaitu dengan meningkatkan kewaspadaan 

terhadap kegiatan perburuan satwa liar dengan melakukan 

pemantauan baik melalui patroli ataupun pos pemantau 

yang ada. 
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2. Sumberdaya Daya Manusia (SDM) 

Langkah-langkah yang perlu dilakukan misalnya dengan 

program pelatihan bagi satuan keamanan yang ada, 

bagaimana harus bertindak apabila terjadi kegiatan perburuan 

satwa liar, sedangkan untuk SDM di luar Perhutani yaitu 

dengan penyuluhan-penyuluhan mengenai bahaya yang 

dapat ditimbulkan apabila tidak ada pengendalian terhadap 

perburuan terhadap keseimbangan ekosistem. 

3. Pembuataan Peraturan tentang Pengendalian dan 

Pencegahan  Perburuan Satwa Liar. 

Bertujuan untuk menentukan batasan-batasan yang jelas 

mengenai pengendalian dan pencegahan terhadap perburuan 

satwa liar, larangan, bahkan dengan sanksi-sanksi yang akan 

diberikan bila terjadi pelanggaran terhadap peraturan 

tersebut dan sebisa mungkin peraturan ini disosialisasikan 

kepada masyarakat. 

 

B. Pelaksanaan 

- Tingkat  Afdeling 

1. Staf lapangan melaksanakan kegiatan investigasi kegiatan 

perburuan dan perdagangan satwa liar. 

2. Staf lapangan melaksanakan kegiatan patroli rutin di 

kawasan kebun sawit.  

3. SPO Officer setiap mengetahui kejadian perburuan dan 

pengambilan satwa liar yang dilakukan oleh kelompok 

ataupun perseorangan dengan tidak melalui prosedur 

(tanpa ijin) segera melakukan penanganan dan 



 

 
 
 

 

STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR No Dokumen : 

Tanggal :  

Halaman :  

Revisi      : 

PERLINDUNGAN PERBURUAN 
DAN PERDAGANGAN SATWA 

LIAR 

 

 

melaporkan bersama dan atau membantu Asisten Kebun 

membuat BAP penanganan perlindungan.  

4. Membuat surat pemberitahuan atau penyuluhan untuk 

melakukan kegiatan kerjasama/kesepakatan bersama 

dengan masyarakat setempat dan instansi terkait (BKSDA, 

Polri, Pemda) dalam melakukan pencegahan perburuan 

dan perdagangan satwa liar.  

5. Asisten SPO melaporkan hasil monitoring/pengawasan 

Asisten Kebun tentang perlindungan satwa liar yang 

dilindungi dari perburuan dan pengambilan untuk 

didagangkan kepada manager kebun yang dilampiri hasil 

upaya penyelesaian dengan BAP penanganan 

perlindungan. 

 

- Tingkat  Kebun 

1. Melakukan bimbingan teknis, monitoring dan evaluasi 

terkait dengan kegiatan penyusunan surat pemberitahuan 

dan penyuluhan yang bekerja sama atau kesepakatan 

bersama dengan masyarakat dan instansi terkait (BKSDA, 

Polri, Pemda) dalam perlindungan satwa liar. 

2. Asisten kepala memimpin dan koordinasi penyelesaian 

penanganan perlindungan satwa liar. Bertanggung jawab 

pendataan, rekapitulasi dan administrasi penanganan 

perburuan dan pengambilan satwa liar yang dilindungi 

untuk diperdagangkan, hasil laporan sisten SPO kemudian 

dilaporkan kepada manager Kebun. 
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3. Manager kebun memberikan kebijakan dan strategi 

penyelesaian penanganan perlindungan terhadap satwa 

liar yang dilindungi. 

 

7. Pelaporan dan Monitoring 

 

Untuk mengetahui perkembangan penanganan perburuan dan 

perdagangan satwa liar dilaksanakan dengan kegiatan sebagai 

berikut : 

a. Pelaporan dan monitoring bulanan dengan cara mengisi blangko 

yang sudah disediakan oleh Kebun dan diserahkan setiap akhir 

bulan. Semua laporan direkap di Kebun oleh petugas yang 

ditunjuk dan dibukukan. 

b. Melaksanakan kegiatan investigasi ulangan setiap tahunnya. Hal 

ini untuk mengetahui dinamika perburuan dan perdagangan 

satwa liar yang terjadi di Kebun.  

8. Lampiran 

a. Tabel 1 : Laporan Perlindungan Perburuan dan Perdagangan Satwa 

Liar di Kebun 

b. Tabel 2 : Rekapitulasi Laporan Perlindungan Perburuan dan 

Perdagangan Satwa Liar di kebun 

c. Kuisoner Investigasi Pengendalian Perburuan dan Perdagangan 

Satwa Liar di Kebun 

d. Tabel 3 : Rekapitulasi Laporan Hasil Kegiatan Investigasi Perburuan 

dan Perdagangan Satwa Liar. 

e. Bagan Alur Kerja 
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Lampiran 1

LAPORAN PERLINDUNGAN PERBURUAN DAN PERDAGANGAN SATWALIAR  

Kebun : 
Afdeling : 

Jenis Kejadian : Perburuan/Penangkapan/Perdagangan Satwaliar (*) 

Waktu  : 
Jam :…………………….     

Tanggal :……………….. 

Jenis Satwaliar : 

Kronologis Kejadian : 
…………………………………………………………………………………………………………………………….. 
…………………………………………………………………………………………………………………………….. 
…………………………………………………………………………………………………………………………….. 
…………………………………………………………………………………………………………………………….. 

Upaya Penanganan 
1. 

a. Penyuluhan 
b. Surat pemberitahuan ke masyarakat dan instasi terkait (BKSDA, Polri, Pemda) 

2. 
a. Patroli 
b. Plangisasi/pemasangan papan larangan 
c. Penghaluan pada pelaku 

3. 
a. Penangkapan pelaku 
b. Operasional perdagangan 

Kerjasama dengan masyarakat dan instansi terkait 

……………….tgl. ………………………. 
Asisten Kebun ……………………. SPO Officer ………………….. 

……………………………… …………………………………… 

Pre-Entif 

Status Perlindungan  Jumlah Nama Latin Nama lokal No 

Represif 

Pre-Ventif 
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Lampiran 2 

REKAPITULASI LAPORAN PERLINDUNGAN, PERBURUAN DAN PERDAGANGAN SATWA LIAR
BULAN : ………. TAHUN : …………

Kebun :

Afdeling :

Jam Tanggal Perburuan Penangkapan Perdagangan Pre-Entif Preventif Represif

…………, tgl ……….

Asisten Kebun

NO Petak Jenis Satwa Keterangan
Waktu Kegiatan Jenis Kejadian Hasil Kegiatan/ Penanganan
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Lampiran 3.  

Kuisoner Investigasi Pengendalian Perburuan dan 

Perdagangan Satwa Liar di Kebun 

Pengambil data 

Nama   : 

Afdeling : 

Jabatan  : 

 

RESPONDEN 

1. Nama *) : 
2. Alamat  *) : 
3. Umur *) : 
4. Pekerjaan *) : 
5. Apa tujuan saudara berburu satwa liar ? **) 

a. Ekonomi / pekerjaan 
b. Hobi 
c. Penelitian 
d. ……………………… 

6. Sejak kapan anda melakukan perburuan satwa liar ? **) 
a. Kurang dari 1 th 
b. 1- 5 th 
c. Lebih dari 5 th 

7. Sudah berapa kali anda melakukan kegiatan perburuan satwa liar ? **) 
a. Pertama kali 
b. 2 – 5 kali 
c. Lebih dari 5 kali 

8. Dimana saja anda melakukan perburuan satwa liar ? **)......................... 
9. Biasanya saudara melaksanakan kegiatan perburuan satwa liar pada waktu apa ? 

**) 
a. Pagi 
b. Siang 
c. Sore 
d. Malam 

10. Alat apa yang anda pakai untuk melakukan perburuan satwa liar ? **) 
a. Senapan  
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b. Panah atau ketapel 
c. Perangkap (jaring/ jebakan) 
d. Senjata tajam 
e. Tanpa peralatan  

11. Satwa apa saja yang biasa saudara buru ? **)........................................ 
12. Berapa banyak satwa yang biasanya anda dapatkan pada setiap kegiatan 

perburuan ? **) 
a. Kurang dari 5 ekor 
b. 6 – 10 ekor 
c. Lebih dari 10 ekor 

13. Berapa orang saudara melakukan kegiatan perburuan satwa liar ? **) 
a. Sendiri 
b. 2 – 5 orang 
c. Lebih dari 5 orang 

14. Kemana anda menjual hasil buruan saudara ? **) 
a. Di jual sendiri 
b. Penadah 
c. Pasar 

15. Apakah anda mempunyai ijin perburuan satwa liar ? **) 
a. Punya 
b. Tidak 

16. (Apabila poin 15 jawaban mempunyai ijin)  Instansi apa yang mengeluarkan ijin 
saudara ? **) 
a. BKSDA/Dephut RI 
b. Pemda 
c. Kecamatan 
d. Desa 
e. ............ 

17. Apakah saudara mengetahui jenis-jenis satwa yang dilindungi oleh Undang-
Undang RI ? *) 
a. Mengetahui 
b. Tidak 

18. Sejak kapan anda menjual satwa liar ? ***) 
a. Kurang dari 1 th 
b. 1- 5 th 
c. Lebih dari 5 th 

19. Dari mana anda mendapatkan satwa yang saudara jual ? ***) 
a. Memburu sendiri 
b. Pengumpul 
c. Pemburu 

20. Satwa apa saja yang saudara jual ? 
***).................................................................... 

21. Dimana anda melakukan transaksi penjualan satwa liar ? ***) 
a. Rumah 
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b. Pasar 
c. Toko 
d. ............... 

22. Apakah anda mempunyai ijin perdagangan satwa liar ? ***) 
a. Punya 
b. Tidak 

23. (Apabila poin 22 jawaban mempunyai ijin) Instansi apa yang mengeluarkan ijin 
saudara ? ***) 
a. BKSDA/Dephut RI 
b. Pemda 
c. Kecamatan 
d. Desa 
e. ............ 

24. Pernahkah ada penertiban (operasi) dari pemerintah ? ***) 
a. Pernah 
b. Tidak 

25. (Apabila poin 24 jawabannya pernah) Instansi apa yang  melaksanakan operasi ? 
***) 
a. BKSDA/Dephut RI 
b. Pemda 
c. Polri 
d. Polhut 
e. ............ 

 

 

Keterangan : 

 

*) Diisi untuk semua responden 
**) Diisi untuk responden pemburu satwa liar 
***) Diisi untuk responden pedagang satwa liar 
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Lampiran 4 

REKAPITULASI LAPORAN HASIL KEGIATAN INVESTIGASI PERBURUAN DAN PERDAGANGAN SATWA LIAR 

              

BULAN :            

TAHUN :            

Kebun :            

Afdeling :            
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NO Nama ALAMAT Status  PERBURUAN PERDAGANGAN 

(Pemburu/ 

Penjual) 

Tujuan 

Perburuan 

Jenis yg 

diburu 

Jumlah yg 

diperoleh 

Lokasi Alat yang 

digunakan 

Jumlah 

Pelaku 

Pemasaran Jenis yg 

dijual 

Jumlah Asal 

Perolehan  

1 2 3   4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 

                            

                            

                            

              

          ……………. 

, ….. 

…….2........  

          Asisten kebun………..   

              

          (,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,)  
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Lampiran 5  Bagan Alur Kerja 

 

  

 

Identifikasi 

Sistem Perburuan dan 

Perdagangan

Jenis 

Satwa
Lokasi Pelaku

Intensitas 

Perburuan

Penetapan 

Tipe-tipe Perburuan

Pengendalian

-Aturan/ Hukum

-Program

-SDM

Kategorisasi

Monitoring 

dan 

Evaluasi

Investivigasi

RTE

Proses 

Hukum

BKSDA 

Polri
Olah raga/ 

hobi

non 

komersil
komersil 

keperluan 

lain


