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PENDAHULUAN
Bagian 1: Pembunuhan, 
Penangkapan, 
Perdagangan, dan 
Konservasi

V olume keempat dari seri Negara Kera 
berfokus pada dampak pembunuhan, 
penangkapan, dan perdagangan kera 
terhadap konservasi dan kesejahteraan 

kera. Ketiga volume Negara Kera sebelumnya 
menganggap persoalan-persoalan ini berkaitan 
dengan industri ekstraktif, pertanian industri, 
dan pembangunan infrastruktur (Arcus 
Foundation, 2014, 2015, 2018). Volume ini 
mengeksplorasi kaitan-kaitan ini secara lebih 
eksplisit dengan melibatkan analisis mendalam 
terhadap perburuan dan perdagangan kera, 
dampaknya terhadap populasi kera liar dan 
individu yang ditangkap, kerangka hukum dan 
peraturan terkait, faktor pendorong budaya 
dan sosial ekonomi di balik perburuan kera, 
dan respons terhadap faktor-faktor pendorong 
ini, termasuk di dalamnya inisiatif konservasi 
dan upaya penegakan hukum. 

Perdagangan kera hidup, atau dalam ben-
tuk bagian tubuh dan produk kera terjadi di 
berbagai skala, mulai dari tingkat lokal hingga 
global. Faktor pendorong perdagangan ini 
bersifat dinamis, di mana hal ini menunjuk-
kan referensi dan fluktuasi ekonomi kon-
sumen yang terus berubah. Perburuan liar 
dan perdagangan ilegal kera terus meningkat 
di berbagai situasi, termasuk ketika penega-
kan hukum tidak memadai; korupsi mera-
jalela; pejabat penegak hukum tidak terlatih 
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untuk mengidentifikasi spesies yang diperda-
gangkan atau melakukan investigasi yang 
berarti; pembangunan infrastruktur mem-
berikan akses yang lebih baik terhadap hutan, 
pasar, dan transportasi; masyarakat mengait-
kan konsumsi daging kera atau memelihara 
kera dengan status tertentu; dan konektivitas 
memungkinkan penyebaran informasi melal-
ui media sosial. Situasi ini dan faktor-faktor 
lainnya mempersulit upaya untuk membatasi 
permintaan akan kera dan melindungi popu-
lasinya. Akibatnya, intervensi hingga saat ini 
belum cukup untuk menghentikan penu-
runan jumlah kera yang menuju kepunahan.

Dengan tujuan membantu pegiat konserva-
si, masyarakat setempat, lembaga internasional, 
dan pemangku kepentingan lainnya untuk 
membalikkan tren tersebut, volume ini mem-
berikan wawasan, perangkat, dan teknik untuk 
digunakan dalam strategi guna menghentikan 
pasokan dan permintaan akan kera. Pada akh-
irnya, volume ini merupakan seruan untuk 
melawan rumitnya faktor pendorong perburu-
an, pembelian, dan perdagangan kera dengan 
tujuan menjamin terwujudnya konservasi 
dan kesejahteraan kera dalam jangka panjang. 

Seri Negara Kera
Berbagai seri Negara Kera yang diterbitkan 
oleh Arcus Foundation bertujuan untuk men-
ingkatkan kesadartahuan akan dampak kegia-
tan manusia terhadap semua populasi kera 
besar dan owa. Kera rentan terhadap berbagai 
ancaman yang utamanya dipicu oleh manu-
sia, termasuk perburuan yang dilakukan guna 
memasok daging, bagian tubuh, dan hewan 
hidup dalam perdagangan satwa liar; defores-
tasi dan degradasi habitat; dan penyebaran 
penyakit. Interaksi antara manusia dan kera 
terus meningkat seiring pembangunan dan 
bertambahnya populasi manusia mendorong 
invasi lebih lanjut ke dalam ruang-ruang yang 
dihuni kera. Dengan mengambil kera sebagai 
contoh, seri publikasi ini bertujuan untuk 
menggarisbawahi pentingnya konservasi spe-
sies yang lebih luas. 

Negara Kera membahas semua spesies 
kera nonmanusia, yakni bonobo, simpanse, 
owa, gorila, dan orang utan, beserta habi-

tatnya. Wilayah jelajah kera ditemukan di 
seluruh sabuk tropis Afrika, Asia Selatan, dan 
Asia Tenggara. Statistik yang kuat mengenai 
status dan kesejahteraan kera diperoleh dari 
portal Ape Populations, Environments, and 
Surveys (A.P.E.S) (IUCN SSC, tanpa tahun). 
Penghitungan kelimpahan untuk berbagai 
takson kera disajikan dalam Lampiran 
Kelimpahan yang tersedia di situs web Negara 
Kera di www.stateoftheapes.com. Lampiran 
ini diperbarui dengan setiap volume baru di 
seri ini guna memungkinkan dilakukannya 
perbandingan dari waktu ke waktu. Rincian 
mengenai sosioekologi dan wilayah jelajah 
geografis setiap spesies disajikan pada Kera: 
Sebuah Tinjauan Umum.

Setiap volume pada seri Negara Kera terba-
gi menjadi dua bagian. Bagian 1 berfokus pada 
topik tematik interogasi, di mana dalam kasus 
ini adalah pembunuhan, penangkapan, dan 
perdagangan. Tujuan langsung dari bagian ini 
adalah memberikan informasi yang akurat 
mengenai situasi terkini, memberikan berbagai 
sudut pandang, dan jika memungkinkan, 
menyoroti praktik terbaik. Dalam jangka yang 
lebih panjang, temuan dan pesan kunci yang 
ada dimaksudkan untuk menstimulasi debat, 
kolaborasi multipemangku kepentingan, dan 
perubahan terhadap kebijakan dan praktik 
yang dapat memfasilitasi rekonsiliasi pemban-
gunan ekonomi dan konservasi keanekaraga-
man hayati. Bagian 2 disertakan dalam setiap 
volume untuk memberikan rincian terkait sta-
tus dan kesejahteraan kera yang lebih luas, baik 
di habitat alaminya maupun dalam kurungan. 

Gambaran Umum 
Perdagangan Kera
Perburuan kera dan perdagangan kera hidup, 
daging kera, bagian tubuh kera, dan produk 
yang berasal dari kera melibatkan serangkaian 
kegiatan ilegal, mulai dari pembunuhan atau 
penangkapan individu hingga pengangkutan 
dan penjualan kera (lih. Kotak I.1). Perdagangan 
kera hidup meliputi penangkapan, perdagangan 
ilegal, dan penjualan kera liar secara hidup-
hidup (lih. Bab 4). Perdagangan daging kera liar 
memasok daging kera baik segar maupun asap 
untuk konsumsi manusia, sementara pedagang 
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KOTAK I.1 

Perburuan vs. Pembunuhan 
dan Penangkapan: Catatan 
mengenai Terminologi
‘Perburuan liar’ (yang secara definisi bersi-
fat ilegal) dan ‘perburuan’ dapat meliputi 
pembunuhan, cedera (yang mungkin 
mematikan), atau penangkapan satwa liar. 
Bagian tubuh kera dan produk yang berasal 
dari kera kemungkinan diambil untuk dijadi-
kan makanan; obat-obatan atau substansi 
yang dianggap bersifat mengobati; diguna-
kan dalam ritual atau praktik tradisional; 
atau pemenuhan pribadi. Kera yang ditang-
kap kemungkinan disimpan atau dipasok 
ke dalam perdagangan hewan hidup, ter-
masuk untuk digunakan pada fasilitas 
hiburan, yakni sebagai properti foto di 
industri pariwisata dan sebagai hewan peli-
haraan (Etiendem, Hens, dan Pereboom, 
2011; Fa, Currie, dan Meeuwig, 2003; 
Hastie dan McCrea-Steele, 2014). 

Istilah ‘perburuan liar’ dan ‘perburuan’ ker-
ap dikaitkan dengan pengambilan daging 
atau bagian tubuh, dan oleh karenanya 
dikaitkan pula dengan kematian satwa. 
Namun demikian, sebagaimana ditunjuk-
kan dalam volume ini, banyak kera yang 
ditangkap hidup-hidup. Terlepas dari apa-
kah kera dibunuh atau ditangkap, diam-
bilnya spesies tersebut dari alam liar ber-
implikasi pada kelangsungan hidup spesies 
ini di habitat alaminya (Stiles et al., 2013).

Kera juga dibunuh bukan hanya untuk 
ditangkap, seperti misalnya untuk pem-
balasan karena telah menyerang tanaman 
atau merusak properti, atau berkaitan den-
gan rasa takut terhadap keselamatan prib-
adi ataupun masyarakat. Pembunuhan ini 
tidak selalu dianggap sebagai akibat dari 
perburuan (Davis et al., 2013).

Sebagaimana ditunjukkan pada judul volume 
ini, ancaman utama terkait perburuan terhadap 
kelangsungan dan kesejahteraan populasi 
kera yakni pembunuhan dan penangkapan.

kan hukum, korupsi, dan tantangan dalam iden-
tifikasi spesies (termasuk bagian tubuh) meng-
hambat upaya untuk membatasi perdagangan 
ini (Clough dan May, 2018; Stiles et al., 2013). 

Perburuan kera dan perdagangan yang 
berkaitan dengannya menimbulkan dampak 
baik secara langsung maupun tidak langsung 
terhadap konservasi dan kesejahteraan kera. 
Dampak langsung yang utama adalah menu-
runnya populasi atau kepunahan lokal di 
kawasan yang menjadi lokasi berburu kera 
(Tranquilli et al., 2012). Perburuan juga ber-
dampak pada perilaku dan ekologi kera, sehing-
ga mengakibatkan perubahan pada pengelom-
pokan, komunikasi, dan interaksi sosial, serta 
perilaku makan dan penjelajahan kera. Tekanan 
dari manusia berupa perburuan dan perusakan 
habitat pada simpanse juga dapat meningkat-
kan konflik antarkelompok dan berakibat pada 
semakin tingginya tingkat pembunuhan 
intraspesifik (Williams et al., 2008). Secara 
tidak langsung, perburuan berdampak pada 
fungsi ekosistem di habitat kera, contohnya 
yakni pada terbatasnya reproduksi flora yang 
bergantung pada kera untuk penyebaran benih 
dan berkurangnya kelimpahan spesies yang 
menjadi mangsa simpanse, seperti misalnya 
monyet (Effiom et al., 2013; McGraw, 2007).

Penentuan tingkat ancaman dari perda-
gangan ilegal terhadap populasi kera global 
merupakan suatu hal yang menantang, meng-
ingat banyaknya kegiatan di sepanjang rantai 
pasok yang dilakukan secara terselubung. 
Tingkat ancaman dapat ditentukan berdasar-
kan jenis perdagangan ilegal atau spesies kera. 
Perdagangan kera hidup paling banyak 
menarik perhatian media, sehingga upaya 
yang lebih besar difokuskan untuk menghen-
tikan jenis perdagangan ini (Shukman dan 
Piranty, 2017). Namun demikian, belum jelas 
jenis perdagangan yang mana (perdagangan 
hewan hidup, bagian tubuh, atau daging satwa 
liar) yang memiliki ancaman terbesar terha-
dap populasi kera global (O. Drori dan K. 
Ammann, komunikasi pribadi, 2017).

Penentuan tingkat ancaman antar spesies 
juga merupakan hal yang sulit, yang sebagian 
besar dikarenakan oleh terbatasnya data yang 
tersedia. Namun demikian, beberapa studi 
menunjukkan bahwa pembunuhan kera meru-

bagian tubuh kera atau produk-produk yang 
berasal dari kera menawarkan barang dagan-
gannya tersebut untuk digunakan sebagai kep-
erluan adat, obat-obatan, atau simbolis (lih. Bab 
3). Faktor pendorong perburuan dan perdagan-
gan kera ini berbeda-beda, tergantung pada 
spesies, lokasi, dan kondisi sosial ekonomi. Dari 
segi ekonomi, insentif ekonomi yang kuat men-
jadi motivasi perdagangan ilegal spesies dilind-
ungi, khususnya perdagangan hewan hidup (lih. 
Gambar I.1), sementara itu, lemahnya penega-
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GAMBAR I.1 

Perubahan Nilai Bonobo, Simpanse, Gorila, dan Orang Utan dari Hutan hingga ke Pembeli Asing 

Pemburu Liar Pedagang Lokal

Peningkatan 
350% 

Peningkatan 
456% 

Peningkatan 
700% 

Peningkatan 
115%

Pedagang Domestik Pedagang Internasional Pedagang Grosir Asing

Perubahan nilai di sepanjang rantai pasok*

 = 100 Dolar AS

 = % peningkatan dari titik penjualan sebelumnya

DARI HUTAN HINGGA PASAR INTERNASIONAL

Riwayat bonobo

Pemburu Liar Pedagang Lokal

Peningkatan 
11% 

Peningkatan 
1025% 

Peningkatan 
567% 

Peningkatan 
133% 

Pedagang Domestik Pedagang Internasional Pedagang Grosir Asing

Perubahan nilai di sepanjang rantai pasok*

 = 100 Dolar AS

 = % peningkatan dari titik penjualan sebelumnya

DARI HUTAN HINGGA PASAR INTERNASIONAL

Riwayat simpanse
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Catatan: * Data asli memaparkan kisaran harga di setiap titik dari rantai pasokan. Pada tulisan ini, untuk tujuan grafis hanya menampil-

kan nilai tertinggi untuk setiap segmen rantai pasokan. 

Sumber: Clough dan May (2018, hal. 8, 9, 25). © Global Financial Integrity 2018
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Pedagang Domestik Pedagang Internasional Pedagang Grosir Asing

Perubahan nilai di sepanjang rantai pasok*
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DARI HUTAN HINGGA PASAR INTERNASIONAL

Riwayat gorila

Pemburu Liar Pedagang Lokal

Peningkatan 
218% 

Peningkatan 
394% 

Peningkatan 
953% 

Peningkatan 
45% 

Pedagang Domestik Pedagang Internasional Pedagang Grosir Asing
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 = % peningkatan dari titik penjualan sebelumnya

DARI HUTAN HINGGA PASAR INTERNASIONAL

Riwayat orang utan
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pakan penyebab dari kematian kera secara sig-
nifikan. Sebagai contoh, survei berbasis wawan-
cara yang dilakukan di Kalimantan menduga 
bahwa sekitar 630 hingga 1.357 orang utan 
dibunuh antara bulan September 2008 dan 
September 2009, dan secara kasar terdapat rata-
rata 2.000-3.000 satwa yang dibunuh setiap 
tahun sepanjang masa hidup para responden 
yang disurvei (Meijaard et al., 2011, 2012). 
Mengingat bahwa hanya terdapat kurang dari 
105.000 orang utan borneo yang tersisa di alam 
liar, laju penurunan ini dikategorikan tidak 
berkelanjutan (Ancrenaz et al., 2016; IUCN 
SSC, tanpa tahun; lih. Kotak 1.3). Hal yang seru-
pa terjadi di Afrika, sebuah investigasi terhadap 
tingkat perdagangan daging satwa liar di 
wilayah Sungai Cross-Sanaga yang terbentang 
di wilayah Kamerun dan Nigeria menduga 
bahwa terdapat 2.400 simpanse dan 700 gorila 
diburu setiap tahunnya (Fa et al., 2006). Melihat 
fakta bahwa populasi simpanse di Nigeria-
Kamerun terdiri atas 3.500-9.000 individu, laju 
perburuan ini merupakan ancaman besar bagi 
kelangsungan hidup spesies tersebut (IUCN 
SSC, tanpa tahun; Oates et al., 2016). 

Keterlibatan otoritas yang korup mengga-
galkan upaya untuk memantau tingkat 
masalah ini, sementara motivasi untuk mel-
akukan perburuan dan perdagangan juga 
merupakan hal yang menantang. Inisiatif ter-
baru yang dilakukan telah berupaya untuk 
mengatasi kurangnya data kualitatif yang ter-
verifikasi mengenai skala perdagangan ilegal 
kera besar (lih. Kotak I.2).

Kera yang Diburu, 
Ditangkap, dan Dijual: 
Tipologi dan Skala
Kera liar diburu, ditangkap, dan dijual untuk ber-
bagai tujuan yang berbeda-beda di setiap spesies 
dan wilayah. Perdagangan kera adalah bagian 
dari perdagangan satwa liar yang jauh lebih besar 
di dunia (baik secara legal maupun ilegal) yang 
terjadi di hampir semua dan antar negara (lih. 
Kotak I.3). Berikut ini adalah pembahasan tiga 
kategori utama perdagangan kera, yakni perda-
gangan kera hidup, perdagangan daging kera, 
dan perdagangan bagian tubuh kera.

KOTAK I.2 

Basis Data Penyitaan Kera
Basis Data Penyitaan Kera diluncurkan pada Konferensi ke-17 Para Pihak 
dalam Konvensi Perdagangan Internasional Tumbuhan dan Satwa Liar 
Spesies Terancam (Convention on International Trade in Endangered Species 
of Wild Fauna and Flora/CITES) pada Oktober 2016 untuk menangani 
kurangnya data kualitatif terverifikasi yang signifikan mengenai skala perda-
gangan ilegal kera besar, termasuk di dalamnya perdagangan kera hidup dan 
bagian tubuh kera maupun dagingnya (CITES, 2016; GRASP, tanpa tahun-a). 
Dikembangkan oleh Kemitraan Kelangsungan Hidup Kera Besar (GRASP) 
dan Pusat Pengawasan Konservasi Dunia dari Program Lingkungan Hidup 
PBB (UNEP-WCMC), basis data ini merupakan basis data daring pertama di 
dunia yang digunakan untuk mengukur skala dan cakupan perburuan liar 
dan perdagangan ilegal kera besar (GRASP, tanpa tahun-b; UNEP-WCMC, 
tanpa tahun). Tujuan dari basis data ini adalah untuk membantu otoritas 
nasional, masyarakat sipil, dan pelaku bisnis memantau pola perdagangan, 
mengembangkan strategi jangka panjang, dan menyalurkan sumber daya 
secara efektif untuk memerangi perdagangan kera. 

Sesuai permintaan Komite Pengarah CITES, GRASP dan Kelompok 
Spesialis Primata dari International Union for Conservation of Nature 
Species Survival Commission (IUCN SSC) menyusun laporan mengenai 
status kera besar dan dampak terkait dari perdagangan ilegal dan 
tekanan lainnya terhadap status kera tersebut (GRASP dan IUCN, 2018). 
Rekomendasi dari laporan ini, termasuk seruan kepada para pihak 
CITES untuk berkontribusi terhadap Basis Data Penyitaan Kera ditunjuk-
kan dalam amandemen resolusi untuk kera besar, yang diadopsi pada 
Konferensi ke-18 Para Pihak pada Agustus 2019 (CITES, 2019b). 

Suaka kera besar, otoritas kawasan lindung, dan aktor-aktor lainnya ada-
lah sumber kunci untuk memperoleh informasi mengenai penyitaan yang 
relevan dan terkait kasus secara spesifik. Setelah diserahkan, semua data 
divalidasi oleh panel ahli kera besar, yakni Kelompok Penasihat Teknis. 
Basis data terdapat pada database.un-grasp.org, tetapi mengingat data 
ini bersifat sensitif, maka akses terhadap basis data ini dibatasi. GRASP 
dan UNEP-WCMC mengelola hak pengguna penyedia data, sementara 
itu, hanya anggota staf GRASP dan UNEP-WCMC yang memiliki akses 
terhadap semua data yang dilaporkan. 

Tahap 1, termasuk pengembangan infrastruktur teknis dasar, hampir selesai 
dan basis data sudah siap digunakan. Kegiatan yang tengah berlangsung 
mencakup penyusunan panduan pengguna yang interaktif untuk menarik 
penyerahan data baru secara rutin, serta perbaikan proses validasi data 
yang kuat yang menjadi landasan bagi platform mandiri dan kredibel. 

Mengingat data akan benar-benar bermanfaat setelah dianalisis dan 
disesuaikan dengan informasi kontekstual lainnya, Tahap 2 basis data 
yang bergantung pada pendanaan baru bertujuan untuk menyediakan 
kapabilitas berikut ini. 

  Terciptanya perangkat analisis data geospasial otomatis dan berba-
sis web untuk mengidentifikasi keadaan, tren, dan hotspot mengenai 
perburuan liar dan perdagangan ilegal, termasuk laporan publik 
tahunan untuk menyoroti temuan utama.

  Dikembangkannya protokol pengambilan sampel dan ekspor untuk 
mengidentifikasi kera besar atau bagian tubuh kera yang disita den-
gan menggunakan data genetik. Hal ini dilakukan sebagai cara untuk 
mendukung analisis kegiatan ilegal dan memungkinkan pemulangan 
kera hidup ke negara asalnya dengan bantuan algoritma pengenalan 
wajah ‘ChimpFace’ yang dikembangkan oleh Conservation X Labs 
(Timmins, 2019). 

  Ekspansi basis data secara geografis dan sektoral untuk meningkat-
kan keterlibatan pemangku kepentingan Afrika Barat, organisasi 
adat, dan aktor lainnya yang saat ini kurang terwakili.
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Perdagangan Kera Hidup
Perdagangan kera hidup mengharuskan 
dilakukannya penangkapan ilegal kera liar 
hidup, biasanya anak kera, untuk dijual di 
pasar lokal atau internasional. Kera yang dijual 
secara lokal biasanya dijadikan sebagai hewan 
peliharaan, objek permainan bagi keluarga 
pemburu, simbol status kekayaan atau pen-
garuh, sorotan utama di kebun binatang atau 
peternakan, atau kenang-kenangan yang ekso-
tis dan bahkan sebagai ‘penyelamatan’ 

(Caldecott, Miles, dan Annan, 2005; Nijman, 
2005b; Stiles, 2016). Kera yang dijual secara 
internasional biasanya dijadikan sebagai 
hewan peliharaan yang menunjukkan prestise 
tinggi atau sebagai hiburan, seperti misalnya 
atraksi tinju kera di Asia (Kerr, 2017). Kera juga 
digunakan untuk menarik turis di taman 
hiburan, safari, dan sirkus. Pemanfaatan kera, 
khususnya owa, sebagai properti foto seperti 
sesi foto turis di pantai-pantai Asia juga ban-
yak terjadi (Stiles et al., 2013).

GAMBAR I.2 

Rute Internasional Utama untuk Perdagangan Kera Besar Ilegal

Sumber: Stiles et al. (2013, hal. 32), berdasarkan peta asli Riccardo Pravettoni
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Penegakan hukum yang tidak memadai 
menyebabkan perdagangan kera hidup sangat 
sulit diukur, meskipun beberapa studi telah mel-
akukan investigasi terhadap aspek-aspek terten-
tu dari perdagangan tersebut (Nijman, 2005b; 
Nijman et al., 2017). Pada sebagian besar kasus, 
dugaan skala perdagangan didasarkan pada 
penyitaan dan jumlah kera yang ditahan di sua-
ka, meskipun angka-angka ini mungkin hanya 
mewakili sebagian kecil perdagangan yang ter-
jadi (Stiles et al., 2013). Lih. Bab 4 untuk penila-
ian terperinci terhadap perdagangan kera hidup.

Perdagangan hewan hidup secara interna-
sional bersifat canggih dan menguntungkan, 
dan melibatkan banyak pelaku yang kaya dan 
berkuasa, termasuk pengepul, tengkulak, dan 
kurir. Di Afrika, kera ditangkap dan ‘distok’ 
agar permintaan dapat dipenuhi tanpa adanya 
keterlambatan yang signifikan (O. Drori dan 
K. Ammann, komunikasi pribadi, 2017). 
Metode transportasinya pun bervariasi di 
seluruh rantai pasok. Dalam hal perjalanan 
udara, penyelundup menggunakan pesawat 
pribadi, sewaan, dan komersial dari perusa-
haan penerbangan terkemuka, termasuk di 
antaranya ASKY yang berbasis di Togo, 
Ethiopian Airlines, Kenya Airways, dan 
Turkish Airlines, dan kerap berpindah-pindah 
maskapai (K. Ammann, komunikasi pribadi, 
April 2017; Stiles, 2016). Pedagang cenderung 
mengandalkan beberapa pendekatan agar 
dapat memindahkan kera. Mereka mengguna-
kan izin palsu dari Konvensi Perdagangan 
Internasional Tumbuhan dan Satwa Liar 
Spesies Terancam (CITES; lih. Bab 6), meng-
gabungkan kera dengan spesies lainnya yang 
dapat dijual secara legal (mis. beberapa mony-
et tertentu), atau menyelundupkan kera den-
gan menyembunyikannya dalam tas jinjing 
atau kontainer kargo (Stiles, 2016). 

Perdagangan kera internasional melibat-
kan jaringan pelaku yang kompleks di berbagai 
negara (lih. Kotak 1.4). Gambar I.2 menunjuk-
kan rute utama yang berasal dari Afrika Barat, 
Afrika Tengah, dan Asia Tenggara dan ter-
hubung dengan pasar-pasar di Cina, Malaysia, 
dan Thailand, serta negara-negara Arab di 
Teluk Persia dan Eropa. Meskipun tidak ditun-
jukkan pada Gambar I.2, negara tujuan utama 
juga mencakup negara-negara bekas Soviet, 

sebagaimana diungkap dalam investigasi raha-
sia (Stiles, 2016). Jaringan transportasi kera 
terus berubah karena merespons perubahan 
permintaan, serta pengawasan, penegakan 
hukum, keterlibatan pejabat korup CITES, 
dan penjadwalan penerbangan.

Tidak banyak yang diketahui mengenai 
bagaimana orang utan diperdagangkan di 
sepanjang rute perdagangan Asia. Bukti yang 
ada menunjukkan bahwa orang utan kemungki-
nan diangkut dengan kapal dari pelabuhan di 
Kalimantan ke Singapura dan kemudian melalui 
jalan darat atau kereta api menuju Kuala Lumpur 
atau Bangkok (Stiles, 2016). Pedagang orang 
utan juga diketahui menaiki kapal ke Jakarta dan 
kemudian terbang ke Bangkok, Muscat, 
Guangzhou, dan kota-kota Tiongkok lainnya. 
Meskipun sebagian besar perdagangan owa 
hidup tampaknya lebih bersifat domestik dari-
pada internasional, bukti yang terbatas menun-
jukkan bahwa Timur Tengah dan Singapura 
menjadi tujuan dari perdagangan spesies ini 
(C. Kalaweit, komunikasi pribadi, April 2017).

Perdagangan Daging Satwa 
Liar
Di sebagian besar negara-negara wilayah jela-
jah kera di Afrika tropis dan Asia, perdagan-
gan daging satwa liar melibatkan penjualan 
daging kera segar atau asap untuk konsumsi 
manusia. Daging ini biasanya disembelih dan 
digunakan untuk memenuhi kebutuhan kon-
sumsi subsisten, terutama di kalangan pemb-
uru lokal dan keluarganya, atau dijual untuk 
memperoleh keuntungan ekonomi. 
Sebagaimana ditunjukkan pada Gambar I.3, 
rantai pasok untuk perdagangan komersial 
daging kera dapat bersifat kompleks dan pan-
jang. Pada umumnya, nilai produk-produk 
tersebut meningkat pada setiap tahap rantai 
pasok (lih. Gambar I.1). 

Di negara-negara wilayah jelajah kera, 
tingkat konsumsi daging kera umumnya 
berkaitan dengan persoalan biaya dan rasa, 
serta status, khususnya di daerah perkotaan 
(Nijman, 2005a). Perdagangan internasional 
daging kera (yang jauh lebih menguntungkan 
daripada perdagangan lokal) juga berkaitan 
dengan prestise, budaya, dan status yang dimi-
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GAMBAR I.3 

Rantai Pasok Daging Satwa Liar

liki konsumen. Untuk analisis terperinci men-
genai perdagangan daging satwa liar, lih. Bab 3.

Perdagangan daging kera secara domestik 
maupun internasional untuk konsumsi manu-
sia telah terdokumentasi dengan baik di selu-
ruh Afrika dan Asia.1 Hal yang kurang begitu 
jelas adalah frekuensi pengonsumsiannya, dan 
apakah makanan selalu menjadi pendorong 
utama untuk membunuh kera, atau apakah 
daging satwa liar juga diperoleh sebagai 
produk sampingan dari perdagangan bagian 
tubuh atau hewan hidup, seperti misalnya saat 
para pemburu membunuh ibu kera demi 
menangkap anak-anaknya. Orang yang mem-
bunuh orang utan melakukan hal tersebut 
terutama untuk memperoleh makanan, 
sementara hanya 3% dari pembunuhan terse-
but yang bertujuan untuk obat tradisional dan 
perdagangan bayi hidup (Davis et al., 2013). Di 
Afrika Barat dan Tengah, konsumsi daging 
kera tersebar luas dan rutin ditemukan dijual 

di pasar lokal. Tidak diketahui berapa propor-
si daging kera yang diekspor dari Afrika 
mengingat data perdagangan internasional 
terbatas, tetapi studi yang dilakukan pada 
tahun 2006 mengenai pasar ilegal di Brussels, 
Chicago, London, Los Angeles, Montreal, New 
York, Paris, dan Toronto mengidentifikasi 27 
catatan terkait simpanse dan gorila yang dijual 
(Brown, 2006). Beberapa tahun kemudian, 
yakni pada tahun 2011, daging satwa liar yang 
diuji di sebuah kios pasar di Inggris ternyata 
berasal dari seekor simpanse (Ellicott, 2011).

Bukti anekdotal menunjukkan bahwa 
daging kera yang diekspor ke Amerika Serikat 
dan Eropa adalah bagian dari perdagangan 
daging satwa liar ilegal yang lebih luas. Data 
bea cukai terkait penyitaan daging kera liar di 
bandara Swiss antara tahun 2011 dan 2013 
menunjukkan bahwa sebagian besar daging 
tersebut berasal dari Afrika, sementara kurang 
dari 2% berasal dari penumpang yang datang 
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dari Asia atau Timur Tengah (Wood et al., 
2014). Bukti ini menunjukkan bahwa di 
Inggris, perdagangan satwa liar ilegal berope-
rasi melalui rute penyelundupan yang diten-
tukan oleh para penjahat terorganisasi (lih. 
Kotak I.4). Berdasarkan suatu laporan, 50% 
dari pihak-pihak yang dituntut karena perda-
gangan satwa liar pernah dihukum akibat ter-
jangkit kasus narkoba dan senjata api sebel-
umnya (Cook, Roberts, dan Lowther, 2002). 
Meskipun berbagai penelitian membahas per-
dagangan daging satwa liar secara interna-
sional, masih menjadi hal yang menantang 
untuk menilai seberapa persen daging satwa 
liar yang diperdagangkan secara internasional 
berasal dari primata, khususnya kera 
(Brashares et al., 2011; Chaber et al., 2010; 
Wood et al., 2014).

Perdagangan Bagian Tubuh 
Kera
Perdagangan bagian tubuh kera terjadi di 
negara asal dan negara sekitarnya. Bagian-
bagian yang umum diperdagangkan (yakni 
kepala, tangan, kaki, dan tulang) cenderung 
dianggap sebagai signifikansi budaya atau 
bersifat simbolis. Di dalam negara-negara 
wilayah jelajah kera, konsumsi atau kepemi-
likan kera berkaitan dengan sejumlah keyak-
inan, termasuk dianggap mampu menjadi-
kan anak-anak lebih kuat, menyembuhkan 
patah tulang dan radang sendi, meningkat-
kan ketangkasan, dan melindungi rumah 
dari kebakaran (CITES dan GRASP, 2006; 
Nforngwa, 2017; Zhou et al., 2005). Meskipun 
tidak tercakup dalam volume ini, ada penda-
pat yang menyatakan bahwa tengkorak kera 
dianggap sebagai trofi berharga di negara-
negara Barat, khususnya Amerika Serikat, 
sementara di Tiongkok, tulang kera sangat 
diminati untuk digunakan dalam pengob-
atan tradisional (Nforngwa, 2017). Untuk 
perincian lebih lanjut mengenai perdagan-
gan bagian tubuh kera, lihat Bab 3.

Para ahli tidak sepakat dengan tingkat 
perdagangan bagian tubuh kera. Beberapa 
penyelidik perdagangan satwa liar menun-
jukkan pesatnya peningkatan permintaan, 

yang mengindikasikan perburuan gorila dan 
simpanse secara besar-besaran untuk 
memenuhi pasokan perdagangan interna-
sional akan tengkorak dan bagian tubuh 
lainnya yang terus berkembang. Mereka ber-
pendapat bahwa perdagangan ini telah 
menggantikan pasar gelap yang menjual 
daging satwa liar. Sedangkan para ahli lain-
nya berpendapat bahwa pasar ini sudah 
kuno dan kejahatan terkait relatif tidak 
umum, dan bahwa bagian tubuh hanyalah 
produk sampingan dari perdagangan daging 
satwa liar dan hewan hidup. Mereka men-
catat bahwa di negara-negara wilayah jelajah 
kera di Afrika, permintaan akan tangan dan 
tulang untuk tujuan pengobatan tersebar, 
berskala kecil, dan sebagian besar bersifat 
oportunistis (O. Drori dan K. Ammann, 
komunikasi pribadi, 2017). 

Rantai pasok untuk daging dan bagian 
tubuh kera liar cenderung tumpang tindih. 
Bagian tubuh kera dari Afrika sebagian besar 
transit melalui Kamerun, Nigeria dan pantai 
Afrika Barat, sementara sebagian besar perda-
gangan Asia berasal dari Indonesia dan 
Malaysia (Stiles, 2016). Rantai pasok interna-
sional dimulai dengan pemburu berskala kecil 
di hutan Afrika dan Asia Tenggara, yang 
memasok hewan buruan ke jaringan pedagang 
ilegal. Pedagang ilegal ini yang menyelundup-
kan bagian tubuh (sering kali digabungkan 
dengan daging satwa liar yang telah disembel-
ih) ke tujuan akhir, termasuk di Tiongkok, 
Eropa, dan Amerika Serikat (Brown, 2006).

Faktor Pendorong 
Perdagangan Kera
Masyarakat terlibat dalam perdagangan kera 
dengan berbagai alasan dengan sebagian besar 
di antaranya dipengaruhi oleh keadaan pribadi 
dan kondisi setempat, seperti misalnya peluang 
ekonomi yang terbatas, kurangnya sumber 
protein alternatif yang terjangkau, kemiskinan, 
konflik dan kerawanan, keyakinan budaya, 
urbanisasi, dan komersialisasi perdagangan 
ilegal pada tingkat regional (De Merode dan 
Cowlishaw, 2006; Kümpel et al., 2010). Faktor 
pendorong lainnya yaitu infrastruktur baru 
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dan telah dikembangkan yang menyebabkan 
peningkatan akses terhadap pasar melalui rute 
laut dan udara, korupsi, dan teknologi (Cook, 
Roberts, dan Lowther, 2002; Stiles, 2016). Sulit 
untuk menilai sejauh mana perdagangan 
hewan hidup dan perdagangan daging dan 
bagian tubuh satwa liar saling memengaruhi 
satu sama lain, bukan hanya karena kurangnya 
data yang andal dan komprehensif, tetapi juga 
karena sifat dinamis dari pasar-pasar ini. 

Bab 2 menyajikan pembahasan terperin-
ci mengenai faktor-faktor budaya pendorong 
perdagangan kera hidup, termasuk di antara-
nya norma-norma budaya (Malone et al., 
2003; Nijman et al., 2017). Dinamika seperti 
ini juga dipengaruhi dan dipermudah oleh 
media sosial (lih. Kotak I.5). Konsumsi dag-
ing kera secara beragam dipengaruhi oleh 
selera, budaya, tradisi, dan rasa ingin dika-
gumi. Masyarakat memperoleh bagian tubuh 

kera untuk dijadikan sebagai trofi atau digu-
nakan dalam pengobatan tradisional dan 
praktik agama (CITES dan GRASP, 2006; 
Nforngwa, 2017; Zhou et al., 2005). 
Keuntungan ekonomi dan nilai lokal juga 
merupakan faktor pendorong utama perda-
gangan kera ilegal. Jika dibandingkan den-
gan perdagangan daging dan bagian tubuh 
kera, maka perdagangan bayi kera dan kera 
remaja hidup lebih menguntungkan, rata-
rata nilai tahunan antara 2,1 juta Dolar AS 
hingga 8,8 juta Dolar AS (Clough dan May, 
2018). Di beberapa wilayah, daging kera yang 
dikonsumsi secara lokal dapat jauh lebih ter-
jangkau dan lebih banyak tersedia daripada 
ayam, babi, atau sapi (Bassett, 2005; Olupot, 
McNeilage, dan Plumptre, 2009; Willcox dan 
Nambu, 2007). Faktor sosial ekonomi yang 
mendorong perdagangan ilegal kera dikaji 
pada Bab 3 dan 4.

Foto: Faktor pendorong 
perdagangan kera di ting-
kat regional mencakup ter-
batasnya peluang ekonomi 
di wilayah pedesaan, 
kurangnya sumber protein 
alternatif yang terjangkau, 
kemiskinan, konflik dan 
kerawanan, kepercayaan 
budaya, urbanisasi, dan 
komersialisasi perdagan-
gan ilegal. © David Greer
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KOTAK I.3  

Perdagangan Global Hidupan Liar

Perdagangan hidupan liar (penjualan atau pertukaran hewan, 
jamur, bagian tubuh atau produk turunannya) memengaruhi 
beragam spesies di seluruh dunia dan dilakukan di dalam dan 
antar negara (Broad, Mulliken, dan Roe, 2003; Nijman, 2010; 
Phelps et al., 2010; Rosen dan Smith, 2010). Berbagai segmen 
pasar yang berbeda memiliki beragam skala. Perdagangan-
perdagangan ini berkisar dari pertukaran sejumlah kecil uang 
untuk seekor hewan atau tumbuhan di sebuah desa hingga 
industri kayu komersial global berharga miliaran Dolar AS per 
tahun. Perdagangan ilegal hidupan liar memang tampak lebih 
menonjol dibanding perdagangan legal, terutama karena bebera-
pa mamalia karismatik (misalnya gajah, trenggiling, badak, dan 
harimau) cenderung menarik pendanaan yang tidak proporsion-
al, perhatian terhadap kebijakan, kampanye kesadartahuan pub-
lik, dan penelitian (Sas-Rolfes et al., 2019; Scheffers et al., 2019; 
World Bank Group, 2016). Meskipun banyak juga perdagangan 
hidupan liar yang legal dan diatur dengan sasaran kelestarian 
jangka panjang, tetapi perdagangan ilegal hidupan liar tetap ber-
langsung dan berkembang di beberapa wilayah (Bergin dan 
Nijman, 2020). Perdagangan hidupan liar, baik legal maupun ile-
gal, berperan sebagai hambatan signifikan bagi konservasi pop-
ulasi satwa liar, mengancam ekosistem melalui masuknya spe-
sies bukan asli, dan dapat menimbulkan risiko bagi kesehatan 
manusia dan hewan karena memudahkan perpindahan penyakit 
(Karesh et al., 2005; Nijman, 2010; Westphal et al., 2008).

Walaupun tidak ada penghitungan nilai atau volume semua perda-
gangan hidupan liar (yaitu total perdagangan domestik dan interna-
sional, serta legal dan ilegal) yang dapat diandalkan, tetapi tersedia 
data untuk sebagian perdagangan legal internasional. United 
Nations International Trade Statistics Database, disebut juga UN 
Comtrade, merupakan tempat penyimpanan global untuk data per-
dagangan. Berbagai negara pun melaporkan statistiknya (termasuk 
volume dan nilai impor) mengenai ribuan artikel dan produk dengan 
menggunakan kode Sistem Harmonisasi, seperti misalnya 
01061100 untuk primata hidup (Chan et al., 2015; Nijman, 2017; 
World Customs Organization, 2017). Sebaliknya, basis data perda-
gangan Konvensi Perdagangan Internasional Tumbuhan dan 
Satwa Liar Spesies Terancam (CITES) hanya mengandung data 
terkait spesies yang terdaftar dalam salah satu dari tiga lampiran 
CITES, dan pelaporannya dapat saja menyimpang (CITES, tanpa 
tahun-b; Phelps et al., 2010). Saat ini basis data tersebut mencan-
tumkan lusinan istilah perdagangan untuk bentuk spesies yang 
dapat diperdagangkan, seperti misalnya 'bagian tubuh/telinga 
(ears)', 'hidup (live)', dan 'sebagai makanan (plate)', sehingga sulit 
untuk mengidentifikasi seberapa banyak individu yang terlibat 
dalam suatu perdagangan. Kurangnya konsistensi dalam penggu-
naan istilah-istilah tersebut juga dapat menyulitkan.

Berdasarkan data impor UN Comtrade, Analisis Catatan Perdagangan 
Flora dan Fauna (TRAFFIC) menghitung nilai impor hidupan liar global 
pada tahun 2009 lebih dari 323 miliar Dolar AS, yang menunjukkan 
bahwa nilai tahunan perdagangan legal saat ini melebihi 400 miliar 
Dolar AS (Newton dan Cantarello, 2014). Sektor kayu dan perikanan, 
kecuali akuakultur, secara berurutan berkontribusi terhadap 50% dan 
30% dari nilai ini. Tanaman hias dan hasil hutan bukan kayu, masing-

TABEL I.1

Nilai Moneter Contoh Perdagangan Legal Hidupan Liar Global

Hidupan liar yang diperdagangkan Nilai (juta Dolar AS)*

Hewan hidup Burung (berkicau dan burung pemangsa) 62

Primata 110

Ikan hias 376

Produk hewan untuk dekorasi dan busana Bulu dan produk bulu mamalia 5.828

Karang dan kerang hias 125

Kulit reptil 372

Produk hewan sebagai makanan Daging hewan buruan 534

Kaki kodok 58

Siput yang dapat dimakan 87

Perikanan (tidak termasuk akuakultur) 100.199

Tumbuhan Obat 1.457

Tanaman hias 16.079

Kayu 169.910

Catatan: * Nilai yang awalnya dilaporkan dalam Euro untuk tahun 2005, dikonversi menjadi Dolar AS dan dikoreksi untuk inflasi menjadi nilai pada tahun 2020 (1 Euro = 

1,1 Dolar AS, tingkat inflasi kumulatif = 32,5%).

Sumber data: Engler dan Parry-Jones (2007, tabel 1)
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masing berkontribusi terhadap sekitar 5% dari nilai ini (lih. Tabel I.1). 
Data perdagangan CITES tidak memberikan gambaran tentang 
nilai moneter perdagangan tersebut, tetapi analisis terhadap cata-
tan impor selama 40 tahun mengungkapkan bahwa, dalam hal 
individu, tumbuhan mendominasi nilai impor sebesar 86%, sedan-
gkan reptil merupakan kelompok terbesar selanjutnya (7%) dan 
kemudian ikan dengan nilai kurang dari 1% (Harfoot et al., 2018). 

Kantor PBB Urusan Obat-obatan dan Kejahatan (UNODC) mem-
perkirakan bahwa perdagangan ilegal hidupan liar, tidak termasuk 
penebangan liar dan penangkapan ikan ilegal, bernilai 8-10 miliar 
Dolar AS, sedangkan penebangan liar bernilai 7 miliar Dolar AS dan 
penangkapan ikan ilegal kemungkinan dua kali lipatnya (Newton dan 
Cantarello, 2014). Oleh karena sebagian besar perhatian publik dan 
upaya penegakan hukum difokuskan pada beberapa mamalia yang 
diperdagangkan secara ilegal, maka data penyitaan pun menunjuk-
kan penyimpangan tersebut: secara keseluruhan mencakup, kucing 
besar, gajah (gading), trenggiling, dan badak (cula) yang berkontri-
busi sebesar 25% terhadap nilai moneter penyitaan global. Reptil 
(baik hewan hidup maupun bagian tubuhnya) memiliki proporsi 
sebesar 15%. Sementara itu, 33 spesies sonokeling² menyumbang 
35% dari nilai penyitaan ini dan gaharu3 berkontribusi sebesar 6% 
(UNODC, 2016). Perdagangan ilegal satwa liar merupakan cara bagi 
jaringan kriminal terorganisasi untuk menghasilkan keuntungan den-
gan mengambil atau menangkap hewan dan tumbuhan bernilai 
tinggi, selain bahwa perdagangan ini juga menjadi pusat bagi strate-
gi mata pencaharian di beberapa masyarakat termiskin dan paling 
termarginalisasi di dunia (Broad, Mulliken, dan Roe, 2003).

Di samping nilai moneter, jelas bahwa perdagangan satwa liar inter-
nasional terus meningkat dari waktu ke waktu. Pesatnya pertamba-
han populasi manusia, peningkatan kekayaan per kapita, perubahan 

preferensi konsumen akan daging satwa liar dan hewan eksotik, 
peningkatan infrastruktur dan logistik, peningkatan konektivitas inter-
net dan akses yang lebih luas terhadap perangkat seluler, serta akses 
menuju area pemanenan yang lebih mudah, menunjukkan bahwa 
lebih banyak hidupan liar yang saat ini diperdagangkan daripada 
sebelumnya. Pada tingkat nasional, perdagangan hidupan liar diatur 
untuk beragam tingkatan, tergantung pada undang-undang suatu 
negara (lih. Bab 6). Di beberapa negara, hidupan liar dianggap seba-
gai properti umum berdasarkan hukum. Di negara-negara lain, 
semua satwa liar dan hasil hutan merupakan properti negara. Pada 
tingkat internasional, CITES mengelola perdagangan sekitar 6.000 
spesies hewan dan 30.000 spesies tumbuhan. Lampiran I CITES 
mengesampingkan terjadinya perdagangan internasional komersial 
terhadap sekitar 1.000 spesies ini, yang dua pertiganya adalah 
hewan. Lampiran II CITES memperbolehkan adanya perdagan-
gan internasional dari spesies-spesies lain sesuai peraturan. 
Walaupun CITES menyediakan kerangka peraturan internasional, 
setiap pihak negara harus menerapkan undang-undangnya 
sendiri untuk memastikan agar CITES dilaksanakan pada tingkat 
nasional. Semua spesies primata dicakup dalam Lampiran I atau 
II CITES, dan semua spesies kera besar dan owa dicantumkan 
dalam Lampiran I. Oleh karena itu, semua primata dilindungi pera-
turan perdagangan CITES (CITES, 2019a, tanpa tahun-a).

Meskipun peraturan ini berlaku, jutaan primata tetap diperda-
gangkan setiap tahunnya untuk diambil dagingnya, digunakan 
dalam pengobatan, dijadikan hewan peliharaan, dan digunakan 
dalam penelitian biomedis (Nijman dan Healy, 2016). Seperti 
halnya semua perdagangan hidupan liar, pembatasan perdagan-
gan ilegal ini tidak mungkin dapat dilakukan dengan menerapkan 
satu solusi yang dapat mengatasi semua permasalahan.

Mengatasi Perdagangan 
Ilegal: Tipologi Respons
Para pegiat konservasi, aktivis kesejahteraan 
hewan, dan berbagai pihak lainnya mengguna-
kan berbagai pendekatan untuk mengatasi 
ancaman perburuan dan perdagangan ilegal. 
Intervensi yang dapat dilakukan yakni mulai 
dari kegiatan penegakan hukum, pengelolaan 
kawasan lindung dan pendidikan konservasi, 
hingga pelibatan masyarakat, pengembangan 
mata pencaharian alternatif, dan pariwisata 
(lih. Bab 5). Meskipun beberapa pendekatan ini 
telah memberikan dampak positif, sebagaima-
na ditunjukkan oleh dampak ekowisata terha-
dap gorila gunung di Rwanda dan Uganda 
(Robbins et al., 2011), belum ada pendekatan 
yang terbukti efektif pada skala yang lebih luas. 

Penegakan Hukum
Semua kera dilindungi hukum internasional 
dan nasional, sehingga perburuan, perdagan-
gan, dan konsumsi kera adalah hal yang ilegal. 

Dengan demikian, penegakan hukum meru-
pakan bagian tak terpisahkan dari aksi kon-
servasi sekaligus pilar utama dalam upaya 
mengurangi perburuan kera di Afrika dan 
Asia serta perdagangan kera hidup, daging 
kera, dan bagian tubuh kera di negara-negara 
wilayah jelajah kera dan negara lainnya. 
Penegakan hukum dilakukan dalam beragam 
bentuk di setiap tingkatan yang berbeda, mulai 
dari pembuatan taman nasional dan pelaksan-
aan patroli terkait oleh polisi hutan, hingga 
pembangunan tempat-tempat pemeriksaan di 
jalan utama, penyusunan kerangka hukum 
dan peraturan, serta pelaksanaan investigasi 
rahasia oleh organisasi independen yang bek-
erja sama dengan pemerintah.

Jaringan Eco Activists for Governance and 
Law Enforcement (EAGLE) adalah salah satu 
dari organisasi independen tersebut. Dengan 
beroperasi di delapan negara Afrika Barat dan 
Tengah, EAGLE bertujuan untuk mengem-
bangkan gerakan kewargaan dan bekerja sama 
dengan pemerintah dan masyarakat sipil 
untuk meningkatkan penerapan undang-
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undang lingkungan nasional dan internasion-
al melalui investigasi, penangkapan, peninda-
kan, dan publisitas. Bukti menunjukkan bahwa 
pendekatan dan aksi EAGLE cukup berpen-
garuh. Sebagai contoh, pada tahun 2019, jarin-
gan ini melakukan 171 penangkapan atas keja-
hatan terhadap satwa liar, 144 di antaranya 
ditindak dan 99 lainnya menyebabkan para 
pelaku kejahatan tersebut dihukum penjara 
(EAGLE, 2019, tanpa tahun).

Penegakan hukum adalah bagian tak ter-
pisahkan dari pengelolaan konservasi. Oleh 
karena penegakan hukum tidak menangani 
motivasi primer di balik perdagangan ilegal 
kera atau menawarkan mata pencaharian 
alternatif bagi pihak yang terlibat, maka pen-
egakan hukum pun berfungsi sangat baik 
sebagai bagian dari pendekatan yang lebih 
luas untuk mengatasi perdagangan ilegal 
(Milner-Gulland dan Bennett, 2003). Ketika 
digunakan secara terpisah, penegakan hukum 
ini kerap kurang memadai dan berpotensi 
mengubah opini publik terhadap hidupan liar 
dan konservasi. Terlepas dari keterbatasan 
tersebut, penegakan hukum cenderung tetap 
diprioritaskan dibanding upaya mengubah 
perilaku dan pelibatan masyarakat (lih. Bab 
5). Sementara itu, banyak upaya yang masih 
perlu dilakukan untuk meningkatkan kerang-
ka hukum dan peraturan (lih. Bab 6).

Perubahan Perilaku
Dalam beberapa tahun terakhir, fokus untuk 
mengubah perilaku individu ditingkatkan 
sebagai cara mengurangi ancaman terhadap 
kera dari perburuan dan perdagangan (Baker, 
Jah, dan Connolly, 2018). Pendekatan tradis-
ional, seperti misalnya pendidikan konservasi 
di sekolah, berfokus penuh pada penyampa-
ian kepada masyarakat mengenai ancaman 
serta pentingnya perlindungan kera. Akan 
tetapi, pendekatan ini tidak membahas moti-
vasi masyarakat untuk memburu, memperda-
gangkan, atau mengonsumsi kera. Oleh kare-
na itu, para pegiat konservasi mencari 
alternatif untuk model yang terbatas ini dan 
berupaya melakukan pendekatan yang lebih 
berbasis bukti (Chausson et al., 2019). Praktik 
terbaik untuk mengubah perilaku mencakup 
pelaksanaan survei rona awal untuk menghi-
tung tingkat konsumsi daging kera dan seaku-
rat mungkin menilai konteks yang ada untuk 
menyingkap motivasi di balik konsumsi terse-
but (van Vliet dan Mbazza, 2011). Temuan 
yang diperoleh dapat digunakan untuk mem-
beritahukan pendekatan terbaik untuk 
memengaruhi perilaku di wilayah tertentu.

Intervensi yang ditargetkan, yang bertu-
juan untuk mewujudkan perubahan perilaku 
(disebut sebagai 'pemasaran sosial', lih. Bab 3) 

Foto: Penegakan hukum 
dilakukan dalam berbagai 
bentuk dan tingkat – mulai 
dari pembentukan taman 
nasional dan sejumlah 
patroli yang dilakukan oleh 
polisi hutan, hingga titik 
pemeriksaan di jalan-jalan 
utama, kerangka hukum 
dan peraturan, serta investi-
gasi rahasia oleh organisasi 
independen yang bekerja 
sama dengan pemerintah. 
Petugas EcoGuard bersen-
jata, Taman Nasional 
Campo Ma’an, Kamerun. 
© Jabruson (www.jabruson.
photoshelter.com)
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KOTAK I.4 

Kampanye Wild for Life

Pada tahun 2015, Sidang Umum PBB dan Majelis Lingkungan PBB 
meminta agar Perserikatan Bangsa-Bangsa, yang dipimpin oleh 
Program Lingkungan PBB (UNEP), meningkatkan kesadartahuan 
global terkait implikasi sosial, ekonomi, dan lingkungan akibat per-
dagangan ilegal satwa liar dan mengurangi permintaan akan produk 
satwa liar dari perdagangan ilegal (UNEP, 2016; UNGA, 2015).

Kampanye

Pada tahun berikutnya, UNEP meluncurkan kampanye digital 
secara global dalam sembilan bahasa4 (bersama mitra PBB, 
pemerintah, perusahaan, masyarakat sipil, dan pemuka pendapat 
utama) untuk membangun platform dinamis yang bertujuan untuk 
membuat perubahan.

Kampanye ini dibangun berdasarkan pemahaman bahwa orang-
orang akan melindungi apa yang mereka cintai dan cenderung 
mencintai apa yang mereka ketahui. Kabar tentang pembunu-
han Cecil si singa secara legal dan pembunuhan Satao si gajah 
secara ilegal menyoroti fakta yang ada di seluruh dunia bahwa 
meski ribuan singa, gajah, dan banyak spesies lain yang tidak 
bernama diburu atau diperdagangkan secara ilegal tiap harinya, 
tetapi hanya yang memiliki nama yang mendapatkan perhatian 
publik (Dell’amore, 2014; Wildlife Watch, 2018). Hal ini menegas-
kan bahwa jika kejahatan satwa liar akan dikaitkan dengan 
masyarakat, maka sifatnya harus personal. Oleh karena itu, lahir-
lah Wild for Life: Kejahatan Terhadap Satwa Liar Belakangan ini 
Menjadi Urusan Pribadi. Tujuan kampanye ini adalah memobi-
lisasi publik untuk menyampaikan pesan sederhana kepada 
pemerintah: spesies terancam punah harus kita berikan perha-
tian dan perlindungan, dan kami berharap agar pemerintah 
bertindak untuk menghentikan krisis perburuan liar.

Kampanye ini menekankan bahwa keyakinan budaya, hiburan, 
mode, investasi, olahraga, dan pengobatan tradisional seharusn-
ya tidak berkontribusi terhadap perdagangan ilegal atau men-
gakibatkan ancaman eksistensial terhadap spesies yang dilind-
ungi. Kampanye ini mengimbau peserta agar memanfaatkan 
lingkup pengaruhnya sendiri untuk menghentikan perdagangan 
ilegal, dengan menyentuh atau memengaruhi perasaan mereka.

Wild for Life dirancang sebagai strategi sosial pertama, yang 
tujuan utamanya adalah menjadi viral. UNEP mengerahkan 
sekumpulan selebritas yang menjadi duta besar dan pemen-
garuh/influencer berniat baik, yang masing-masing mewakili 
satu spesies. Bersama-sama, mereka telah menjangkau lebih 
dari 500 juta pengguna di semua platform media sosial.5 Kini, 
lebih dari 30 selebritas memperjuangkan 26 spesies, termasuk 
di antaranya gajah, rangkong gading, jaguar, singa, ikan pari 
manta, orang utan, sonokeling, penyu, beruang madu, antelop 
tibet, dan harimau (Wild for Life, tanpa tahun).

Spesies dipilih berdasarkan seberapa terdampak spesies terse-
but oleh kejahatan satwa liar, dan situs web khusus membahas 
lebih lengkap berbagai faktor yang mengancam spesies. 
Sebagian besar spesies terdaftar ada dalam Lampiran I CITES, 
yang melarang semua bentuk perdagangan komersial interna-
sional terhadap spesies terdaftar. Kegiatan situs web dirancang 
sesuai hubungan pribadi dan mencakup:

  kuis agar orang-orang dapat menemukan spesies yang 
dekat dengan kehidupannya;

  algoritma yang memadukan gambar seseorang dengan 
spesies tertentu yang kemudian dibagikan di media sosial 
untuk menginspirasi orang lain agar turut terlibat; dan 

  ikrar untuk membantu menghentikan kejahatan satwa liar 
melalui lingkup pengaruh pribadi.

Keberhasilan

Pada akhir tahun 2018, Wild for Life telah menjangkau 1,5 miliar 
orang dan memobilisasi jutaan orang untuk turut berpartisipasi 
dalam proses pembuatan komitmen dan pengambilan tindakan 
untuk menghentikan perdagangan produk satwa liar dan hasil 
hutan ilegal. Lebih dari 4,5 juta orang telah terlibat dalam kampanye 
ini (yang dibuktikan dengan jumlah likes/notifikasi suka, shares/
notifikasi berbagi, dan comments/komentar. Lebih dari 50.000 
orang telah menemukan spesies yang sesuai dengannya dan 
membuat ikrar. Lebih dari 20 mitra nonpemerintah mendukung 
kampanye ini dan telah menerima sejumlah penghargaan industri.6

Hal terpenting dari kampanye ini adalah banyaknya spesies 
yang berhasil dijaga atau menerima perlindungan yang lebih 
besar dari CITES dan pemerintah, termasuk di antaranya gajah, 
rangkong gading, trenggiling, badak, sonokeling, dan macan 
tutul salju; larangan produk ilegal (termasuk gading dan cula 
badak) ditegakkan dan diperluas hingga ke seluruh dunia.

Apa Selanjutnya

Dengan tujuan membangun dan mempertahankan momentum 
dalam kampanye fase 2, Wild for Life akan mengidentifikasi dan 
meningkatkan kesadartahuan tentang ancaman yang akan tim-
bul; mendukung kebijakan ramah satwa liar; menambahkan spe-
sies baru, termasuk simpanse dan gorila; dan mengembangkan 
perjalanan bagi pengguna baru untuk mendalami hubungannya. 
Tujuannya adalah untuk mencapai tingkat komitmen yang lebih 
tinggi terhadap kampanye komunikasi perubahan perilaku dan 
sosial yang kuat, ditargetkan, dan terukur dalam melawan faktor 
pendorong kejahatan satwa liar dan mengubah norma yang ada. 
Komitmen ini dapat mengurangi permintaan sekaligus men-
dukung undang-undang dan penegakan hukum yang lebih kuat. 
Untuk mencapai tujuan ini, UNEP menciptakan Toolkit Komunikasi 
untuk Memberantas Kejahatan Satwa Liar dengan sumber ter-
buka dan rencana aksi pengabdian kepada masyarakat yang 
dapat dikembangkan dan diterapkan oleh berbagai negara. Untuk 
informasi lebih lanjut, kunjungi https://wildfor.life. 

menjadi sangat populer bagi para pegiat kon-
servasi. Intervensi ini disebut sebagai 'pemasa-
ran konservasi', didefinisikan sebagai ‘penera-
pan strategi, konsep, dan teknik pemasaran 
secara etis untuk memengaruhi sikap, persep-
si, dan perilaku individu, dan pada akhirnya 
memengaruhi masyarakat, dengan tujuan 

meningkatkan sasaran konservasi’ (Wright et 
al., 2015). Walaupun penggunaan pemasaran 
konservasi untuk melindungi kera saat ini 
telah dibatasi, penggunaannya terkait produk-
produk, seperti misalnya gading, cula badak, 
sirip hiu, dan tulang harimau telah tersebar 
luas (Greenfield dan Veríssimo, 2019). Contoh 

https://wildfor.life
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pemasaran konservasi yang dirancang untuk 
melindungi kera mencakup kampanye di 
media sosial dan radio lokal, serta penggu-
naan program 'hiburan-pendidikan' yang ber-
fokus pada penggabungan alur cerita yang 
berkaitan dengan lingkungan menjadi sine-
tron yang populer di radio dan televisi (Baker, 
Jah, dan Connolly, 2018; lih. Kotak 3.3).

Pelibatan Masyarakat
Pelibatan masyarakat adalah pendekatan dari 
bawah ke atas (bottom-up) yang berusaha 
memberdayakan masyarakat untuk menjadi 
pengelola sumber dayanya sendiri. 
Pendekatan ini melibatkan masyarakat setem-
pat dalam proses pengambilan keputusan dan 
pengelolaan lahan guna memastikan adanya 
kesepakatan dan dukungan mereka untuk 
aksi konservasi (Vermeulen et al., 2009; lih. 
Bab 3). Pelibatan masyarakat juga dapat men-
cakup pemberian dukungan untuk pengem-
bangan mata pencaharian alternatif, seperti 
misalnya peternakan, pemancingan, atau 
perekrutan masyarakat sebagai polisi hutan 
(Horwich et al., 2010). Adanya pariwisata juga 
dapat mendukung industri skala kecil, seperti 
misalnya usaha ritel, akomodasi, hiburan, dan 
katering (Macfie dan Williamson, 2010). 

Jaringan Kriminal
Dalam beberapa tahun terakhir, perdagangan 
satwa liar telah menarik perhatian dunia di 
tingkat tertinggi pemerintahan. Hal ini sebagi-
an besar dikarenakan oleh semakin banyaknya 
bukti keterlibatan jaringan kriminal terorgan-
isasi dan dampak buruknya terhadap tumbu-
han dan hewan, termasuk kera. (INTERPOL-
UNEP, 2016; lih. Kotak I.4). Dalam satu dekade 
terakhir, peningkatan jumlah penyitaan gading 
skala besar membantu memperjelas peran 
kejahatan terorganisasi, yakni sebuah sistem 
logistik yang kompleks meliputi pemindahan 
volume selundupan dalam jumlah besar yang 
mengarah pada korupsi sistematis para pejabat 
di sepanjang rantai perdagangan. Pembentukan 
dan pemeliharaan sistem yang efisien untuk 
perdagangan ilegal dalam jumlah besar pada 
jarak geografis yang luas umumnya memerlu-

kan dana, perencanaan, organisasi, dan inteli-
jen khusus. Sistem semacam ini juga memerlu-
kan investasi untuk fasilitas penyimpanan dan 
penyusunan yang aman. Sistem ini bergantung 
pada tingkat kolusi dan korupsi yang tinggi, 
serta kemampuan untuk secara efektif dan 
terselubung mengeksploitasi mata rantai dan 
jaringan perdagangan di negara-negara 
wilayah jelajah kera dan pasar pengguna 
akhir (CITES, 2007).

Banyak sindikat kejahatan satwa liar yang 
terlibat dalam kegiatan kriminal lainnya. Para 
penyidik menemukan keterkaitan antara per-
buruan abalon (moluska laut yang dinikmati 
sebagai hidangan lezat dan mewah) dengan 
krisis kecanduan narkoba yang berkembang 
di masyarakat pesisir Afrika Selatan, negara 
tempat narkoba sering kali ditukar dengan 
abalon yang dipanen secara ilegal (De Greef 
dan Raemaekers, 2014). Demikian pula halnya 
dengan sindikat cula badak, sindikat ini men-
unjukkan adanya keterlibatan kegiatan krimi-
nal lain seperti penyelundupan narkoba dan 
berlian serta perdagangan manusia dan 
produk-produk satwa liar lainnya, seperti 
misalnya gading gajah, abalon, tulang singa, 
dan adu satwa liar (Milliken dan Shaw, 2012). 

Seiring semakin banyaknya keterkaitan 
yang diketahui antara jaringan kriminal dan 
perdagangan produk seperti gading dan cula 
badak, maka semakin banyak pula bukti bahwa 
pedagang kera ilegal menggunakan jaringan 
yang sama canggihnya. Investigasi yang dilaku-
kan ProFauna Jakarta dan organisasi lainnya 
berhasil mengungkap jaringan penyelundup 
yang kompleks dan luas, yang erat bekerja 
sama dengan petugas bea cukai, polisi, dan 
petugas bandara dalam perdagangan ilegal 
orang utan di Jawa. Kelompok kriminal teror-
ganisasi ini diduga terlibat dalam ekspor 
sekurangnya dua lusin orang utan pada bebera-
pa bulan pertama tahun 2003 (H. Baktiantoro, 
komunikasi pribadi, 2003). The Last Great Ape 
Organization (LAGA) menemukan jaringan 
yang sama kompleksnya di Afrika Tengah dan 
Barat (O. Drori, komunikasi pribadi, 2017).

Indikasi lain mengenai keterkaitan antara 
perdagangan kera dan berbagai kegiatan 
kriminal adalah frekuensi ditemukannya kera 
yang dikirim bersamaan dengan produk ilegal 
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lainnya. Kera-kera ini biasanya diperdagang-
kan bersama hewan hidup lain, sehingga 
penyelundup pun dapat menggunakan 
metode pengiriman dan penyembunyian 
yang sama, yang berbeda dengan metode 
yang digunakan untuk komoditas lain. 
Contoh kasus pengiriman barang campuran 
yang terkenal adalah kasus pedagang ilegal di 
Kamerun yang ditangkap karena memiliki 
simpanse muda sekaligus empat karung besar 
ganja yang masing-masing berbobot 
sekurangnya 50 kg, serta sejumlah kokain 
(Stiles et al., 2013). Pedagang ilegal ini mem-
pekerjakan lima orang pemburu liar dan, 
sebelum ditangkap, dia biasa memperjualbe-
likan spesies primata yang dilindungi lainnya. 
Selain itu, TRAFFIC juga melaporkan adanya 
penyitaan 176 pengiriman kera dan spesies 
yang dilindungi lainnya seperti ular sanca, 
kura-kura, burung, dan primata lainnya anta-
ra tahun 2012 hingga 2018 (TRAFFIC 
International, 2018; lih. Gambar I.4). 
Sementara itu, pasar satwa liar di Jawa terke-
nal menjual beragam spesies yang dilindungi, 
termasuk orang utan dan owa, dan pasar yang 
lebih besar4 tampaknya memegang posisi 
penting dalam jaringan kriminal tingkat ren-
dah yang mengangkut hewan ke dan di 
wilayah Jawa (Nijman et al., 2017).

GAMBAR I.4 

Spesies Hidup yang Dilindungi dan Paling Sering Disita bersama Kera pada tahun 2012–2018 

Sumber: TRAFFIC International (2018)
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KOTAK I.5 

Perdagangan Kera sebagai Kejahatan 
Terorganisasi Transnasional8

Istilah ‘perdagangan satwa liar’ merujuk pada pengadaan, pengangkutan, dan 
penjualan ilegal satwa liar baik yang hidup ataupun mati, atau bagian tubuh atau 
produknya, biasanya untuk tujuan komersial. Perdagangan kera ilegal termasuk 
kegiatan yang terjadi hanya ‘satu kali’, seperti ketika seseorang mengirim dan 
menjual seekor kera sebagai hewan peliharaan. Namun sebaliknya, penjelasan 
dalam kotak ini berfokus pada perdagangan komersial terorganisasi yang men-
gacu pada kejahatan terorganisasi transnasional (transnational organized 
crime/TOC). Perdagangan ilegal biasanya melibatkan pergerakan satwa liar 
dengan melintasi perbatasan internasional tanpa dokumen yang diwajibkan. 
Jaringan TOC beragam sifatnya, mulai dari struktur yang sangat terorganisasi 
dan hierarkis hingga afiliasi berbagai pihak yang bersifat longgar dan tersebar 
untuk mendapatkan keuntungan. Jaringan fasilitasi, yang beroperasi bersama 
jaringan TOC, membantu atau menutup mata terhadap kejahatan terkait satwa 
liar seperti perburuan, penyuapan, pemalsuan atau perolehan dokumen pen-
giriman secara ilegal, penipuan bea cukai, pencucian uang, dan penipuan yang 
memanfaatkan teknologi telekomunikasi dan informasi (wire fraud). Fasilitator 
ini mencakup petugas bea cukai, polisi, pegawai CITES, anggota peradilan, 
atau pejabat pemerintahan lainnya. Terlepas dari jenis jaringan yang ada, poin 
penting di mana transaksi terjadi sering kali disebut sebagai simpul.

Dari perspektif penegakan hukum, kompleksitas jaringan perdagangan 
kera ilegal menghadirkan tantangan dan peluang. Meskipun diperlukan 
waktu yang lama untuk mengumpulkan bukti penuntutan atas kejahatan 
yang terjadi, jaringan TOC cenderung memiliki beberapa titik kerentanan 
di mana informasi yang dapat ditindaklanjuti dan diverifikasi dikumpulkan 
dan digunakan untuk menghambat kegiatan perdagangan ilegal. Opsi-
opsi hukum dan peraturan mungkin saja tersedia bagi para petugas pen-
egak hukum di setiap titik kerentanan, selama opsi tersebut dapat dipeta-
kan dengan tingkat akurasi yang tepat. Di wilayah dengan perlindungan 
hukum yang kurang memadai atau lemah terhadap satwa liar, tetapi pen-
cucian uang atau penegakan hukum lainnya cukup kuat, maka tuntutan 
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yang diajukan dapat difokuskan pada berbagai tindak pidana asal yang 
cenderung dilakukan dalam titik kerentanan (lih. Bab 6).

Dengan sumber daya dan keahlian yang tepat, tidak akan sulit memper-
oleh intelijen yang dapat menggali kasus penting yang bersifat transna-
sional. Keamanan jaringan perdagangan ilegal tidak terlalu tinggi mengin-
gat jaringan ini banyak beroperasi di negara dengan tingkat penegakan 
hukum yang rendah, atau negara dengan pejabat tinggi pemerintah serta 
politisi yang mudah disuap. Namun demikian, campur tangan politik dapat 
menghambat upaya untuk menghimpun intelijen.

Pemahaman dan Pemetaan Perdagangan Kera Ilegal

Pemetaan jaringan TOC perdagangan kera ilegal memiliki daya guna tert-
entu. Pemetaan dengan resolusi yang baik secara khusus memungkinkan 
dilakukannya pengidentifikasian simpul sumber, logistik, keuangan, atau 
kecurangan utama yang dapat memberikan hasil nyata untuk membahas 
dan merencanakan opsi disrupsi. Akan tetapi, pemetaan rute perdagangan 
ilegal hanya menghasilkan potret statis akan suatu permasalahan dinamis. 
Pemetaan semacam ini hanya didasarkan pada data penyitaan yang mem-
berikan gambaran terbatas mengenai sifat sebenarnya dari jaringan perda-
gangan kera sekaligus menimbulkan asumsi yang salah terkait kejahatan 
terhadap satwa liar. Dalam keadaan ideal, pemetaan akan didasarkan pada 
intelijen yang aktual dan sedang bertugas dari dalam jaringan, serta rangka-
ian overlay lokal dan regional yang akan memberikan konteks untuk mem-
bantu petugas penegak hukum memahami cara kerja jaringan. 

Jaringan TOC yang sukses adalah jaringan yang cerdas dan dapat memahami 
sekaligus beradaptasi terhadap lingkungan operasinya, serta dapat mengek-
sploitasi celah sosial, ekonomi, tata kelola, dan budaya. Jaringan ini memahami 
(dan dibangun berdasarkan) motivasi penjual dan pembeli, baik itu pemilik 
kebun binatang swasta maupun juru sembuh tradisional. Ketika dibekali den-
gan pemahaman yang kuat atas semua faktor tersebut, pemetaan jaringan 
perdagangan kera ilegal dapat memungkinkan dilakukannya perencanaan 
upaya disrupsi yang efektif, sehingga seluruh jaringan dapat dimusnahkan dan 
kegiatan perdagangan kera ilegal yang dilakukan dapat dihentikan.

Upaya Penanggulangan Perdagangan Ilegal: Ajakan untuk Bersikap 
Dinamis dan Melakukan Inovasi

Tidak jauh berbeda dengan sebagian besar perdagangan satwa liar, perda-
gangan kera ilegal merupakan serangkaian kegiatan yang terus berubah dan 
sangat responsif terhadap tekanan hukum, peraturan, dan publik. Namun 
demikian, ketika lembaga regulator dan penegak hukum kekurangan dana, 
tidak efisien atau tidak responsif, atau ketika korupsi memicu kegiatan ilegal, 
atau persoalan satwa liar tidak menjadi prioritas utama dalam agenda politik, 
maka para pelaku TOC pun cenderung berkembang dan upaya penanggu-
langan perdagangan terhenti. Tingkat keberhasilan upaya disrupsi juga 
memang sangat rendah. Oleh karena itu, mengingat tidak semua kejahatan 
terhadap satwa liar dapat dihentikan hanya dengan mengajukan tuntutan, 
maka diperlukan metode inovatif untuk mendeteksi, mengacaukan, meng-
hambat, dan membongkar jaringan kriminal terorganisasi. 

Hingga saat ini, pengalaman dalam menanggulangi perdagangan ilegal 
menunjukkan bahwa program tersebut harus cukup fleksibel untuk dapat 
terlibat dalam kegiatan intervensi yang cepat dan terkoordinasi pada titik 
kerentanan lokal dan transnasional, dalam lintas kemitraan yang aman dan 
beragam. Untuk lebih maju (dan selangkah lebih maju) dari jaringan TOC, 
program penanggulangan perdagangan ilegal setidaknya harus dinamis 
dan mudah beradaptasi. Sebagai titik awal, dapat dipertimbangkan prinsip-
prinsip program yang memungkinkan adanya kedinamisan, seperti mis-
alnya membuat aturan untuk penyesuaian program secara mendasar, 
secara agresif mendorong asumsi mengenai hal apa saja yang akan ber-
hasil maupun tidak. Selain itu, dapat juga dilakukan dialog yang melibatkan 
beragam bidang keahlian yang dapat mendorong norma operasi yang ber-
laku, serta bereksperimen dan bersiap mengambil risiko yang jauh lebih 
besar. Pada akhirnya, keberhasilan sesungguhnya dari setiap strategi ino-
vatif untuk mengacaukan jaringan TOC perlu diukur untuk tujuan konserva-
si dan kelangsungan hidup jangka panjang populasi kera liar. 

KOTAK I.6 

Media Sosial dan 
Perdagangan Ilegal Secara 
Online

Di seluruh dunia, sekitar 3,5 juta orang meng-
gunakan media sosial. Dengan 2 miliar akun 
pengguna terdaftar, Facebook merupakan 
media dengan pengguna terbanyak. Hampir 
400 juta pengguna aktif harian berada di Asia, 
wilayah pengguna Facebook terbesar yang 
pangsa pasarnya lebih tinggi dibanding 
wilayah lain di dunia (Kemp, 2019). Pada 
tahun 2018, aplikasi berbagi foto milik 
Facebook, yakni Instagram, menjadi salah 
satu jejaring sosial paling populer di seluruh 
dunia dengan 1 miliar akun aktif setiap bulan-
nya, yang sebagian besar berada di wilayah 
Asia Tenggara (Clement, 2019). Mengingat 
popularitas dan cakupannya, tidak mengher-
ankan jika internet sangat berperan penting 
dalam perdagangan kera ilegal. Selain 
memungkinkan akses anonim berbiaya ren-
dah ke pasar, platform ini juga menciptakan 
pasar baru untuk kera hidup (lihat Bab 4).

Pedagang menganggap jaringan media 
sosial seperti Facebook dan Instagram lebih 
menarik daripada platform dagang komersial 
atau pasar terbuka. Hal ini terjadi terutama 
karena jaringan media sosial tersebut 
memungkinkan dilakukannya perdagangan 
secara gratis dan dengan tingkat anonimitas 
yang sangat tinggi. Selain itu, jaringan media 
sosial juga memungkinkan penggunanya 
membuat grup khusus sesuai minat dengan 
lapisan kendali dan aksesibilitas yang diatur 
oleh pihak-pihak yang mengelola grup terse-
but. Grup semacam ini umumnya hanya 
menerima anggota baru melalui undangan, 
sehingga sulit bagi nonanggota untuk mem-
peroleh informasi mengenai grup tersebut 
ataupun melihat kontennya. Dengan demiki-
an, situs jejaring sosial dan forum khusus ini 
membantu melestarikan perdagangan gelap 
satwa liar, baik melalui cara legal maupun 
ilegal. Kegiatan ini dilakukan oleh grup-grup 
tersebut secara langsung (dengan melaku-
kan pertukaran perdagangan) maupun tidak 
langsung (dengan melakukan diskusi terkait 
perdagangan) (Smith dan Cheyne, 2017; 
Stiles, 2016). Untuk terus melindungi identi-
tasnya, penjual cenderung mengarahkan 
calon pembeli dalam grup online untuk 
berkomunikasi melalui pesan pribadi atau 
pesan langsung pada aplikasi pesan terenk-
ripsi seperti WhatsApp dan WeChat. 

Investigasi yang dilakukan pada tahun 2014 
terhadap perdagangan satwa liar secara 
online mengungkapkan bahwa negara Rusia, 
Ukraina, dan Timur Tengah adalah pelanggar 
terburuk karena mengiklankan kera hidup 
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secara online (Hastie dan McCrea-Steele, 
2014). Investigasi serupa yang berfokus di 
wilayah Uni Emirat Arab juga menemukan 
bahwa terdapat lebih dari 200 kera hidup 
diiklankan di lebih dari 80 akun Instagram, 
Facebook, dan situs web selama periode 18 
bulan antara tahun 2015 dan 2016 (Stiles, 
2016). Banyak di antaranya dijual dan 
beberapa penjual bahkan secara terbuka 
mencantumkan harga atas kera tersebut. 

Penipuan di internet juga berperan dalam 
perdagangan kera secara online, khususnya 
di Nigeria. Pada tahun 2006, LAGA menang-
kap para penipu di Nigeria yang telah 
mengiklankan penjualan kera dan teng-
koraknya yang sebenarnya bukan milik mere-
ka. Para pihak yang berminat akan kera ini 
pun tidak pernah menerima produk yang 
mereka beli karena uang mereka digelapkan. 
Setelah ditangkap, para penipu ini menyadari 
bahwa mereka dapat menghasilkan lebih 
banyak uang jika mereka benar-benar 
memasok tengkorak daripada hanya berpu-
ra-pura akan melakukannya. Mereka kemu-
dian menjadi pedagang khusus bagian tubuh 
kera (O. Drori, komunikasi pribadi, 2017).

Para peneliti telah berupaya memahami pen-
dorong perdagangan kera secara online, dan 
berbagai alat serta sumber daya seperti basis 
data, penambangan data, dan pengenalan 
wajah juga telah digunakan untuk meningkat-
kan pemantauan online (Hernandez-Castro 
dan Roberts, 2015; Smith dan Cheyne, 2017; 
Stiles, 2017; Timmins, 2019; Zainol et al., 
2018). Namun demikian, tantangan untuk 
menginvestigasi dan menuntut para pelaku 
perdagangan online mencakup antara lain 
kesulitan-kesulitan yang melekat pada identifi-
kasi tersangka, asal-usul spesies, dan perun-
dang-undangan yang berlaku. Saat ini tidak 
ada studi hukum global tentang bagaimana 
negara seharusnya menangani persoalan ini, 
tetapi terdapat pendekatan berbeda yang 
dilakukan di negara-negara wilayah jelajah 
kera. Sebagai contoh, Malaysia hanya melar-
ang iklan satwa liar yang diimpor secara ilegal, 
tetapi larangan tersebut tidak berlaku bagi 
owa asli atau orang utan yang berasal dari 
Malaysia Timur (Parlemen Malaysia, 2008, 
Pasal 12). Demikian pula di Indonesia, tidak 
ada ketentuan khusus tentang periklanan, dan 
penjualan online tidak secara tegas dimasuk-
kan dalam definisi legislatif negara tentang apa 
yang disebut sebagai ‘penjualan’ (Departemen 
Kehutanan, 1990, Pasal 21). Untuk mengisi 
celah hukum ini, diperlukan undang-undang 
baru atau amandemen dari undang-undang 
yang ada. Analisis lebih lanjut mengenai alat-
alat hukum sangat diperlukan untuk menentu-
kan bagaimana undang-undang tersebut 
digunakan sebaik mungkin untuk memerangi 
perdagangan ilegal secara online (lih. Bab 6). 

Foto: Situs jaringan sosial 
dan forum spesialis dapat 
membantu melancarkan 
perdagangan ilegal satwa 
liar, baik secara legal mau-
pun ilegal, baik secara 
langsung dengan men-
jalankan transaksi dagang 
ataupun secara tidak lang-
sung dengan menyeleng-
garakan diskusi tentang 
perdagangan spesies yang 
bersangkutan. Simpanse 
yang dijual. Tangkapan 
layar dari PEGAS.

Terjemahan

Sobat, apakah monyet ini untuk dijual?                                                                  

Apakah kamu orang Kuwait?

Bukan, saya dari Emirat.

Benar untuk dijual.

Berapa harga yang kamu minta?

Sebaiknya kita lanjutkan lewat WhatsApp.

Siap. Bisakah dikirim ke Arab Saudi?
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Gagasan Utama Setiap Bab
Enam bab pertama dalam volume Negara 
Kera ini membahas keterkaitan antara kon-
servasi, pembunuhan, penangkapan, dan per-
dagangan kera. Bab 1 membahas secara khu-
sus dampak pembunuhan, penangkapan, dan 
perdagangan kera, serta habitatnya. Bab 2 
menilai peran dan respons terhadap peng-
gerak budaya dalam perdagangan kera. Dua 
bab berikutnya membahas faktor pendorong 
sosial ekonomi dari perdagangan daging dan 
bagian tubuh kera (Bab 3) dan perdagangan 
hewan hidup (Bab 4), serta upaya yang saat 
ini dilakukan untuk mengendalikannya. Bab 
5 menyajikan pendekatan yang dapat dilaku-
kan untuk mengatasi perburuan dan perda-
gangan ilegal pada sumbernya, termasuk 
melalui pelibatan masyarakat dan perubahan 
perilaku. Bab  6 menganalisis kerangka 
hukum serta peraturan nasional dan interna-
sional yang relevan terhadap pembunuhan, 
penangkapan, dan perdagangan kera. 

Bagian 2 menyajikan pembaruan mengenai 
konservasi kera di habitat aslinya, yakni di 

Afrika dan Asia (Bab 7), dan mengenai status 
dan kesejahteraan kera yang berada dalam 
kurungan (Bab 8). Lih. Pengantar Bagian 2 
untuk inti sari dari dua bab ini (lih. hal. 196-197).

Bab 1: Dampak terhadap 
Kera dan Habitatnya
Bab ini menilai dampak dari pembunuhan, 
penangkapan, dan perdagangan terhadap 
ekologi dan kesejahteraan kera serta habi-
tatnya. Bab ini membahas sejauh mana pen-
urunan pada perburuan yang disebabkan 
oleh jumlah kera memengaruhi sosioekolo-
gi dan konservasinya secara keseluruhan, 
termasuk peluang bertahan hidup kelom-
pok kera lokal dan populasi yang lebih luas. 
Bab ini juga membahas lebih jauh efek dari 
perburuan dan perdagangan kera terhadap 
fungsi ekologis hutan, kemungkinan penu-
laran penyakit antara kera dan manusia, 
pertimbangan etis dan hukum, dan dampa-
knya terhadap ekonomi berbasis kera yang 
legal dan ilegal.

Foto: Jika perubahan 
dalam perlindungan popu-
lasi kera hendak dilakukan, 
para pemangku kepentin-
gan terkait, mulai dari 
masyarakat setempat hing-
ga lembaga internasional, 
harus melakukan berbagai 
upaya bersama yang 
didasarkan pada sejumlah 
strategi. © Jabruson (www.
jabruson.photoshelter.com)
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Bab 2: Pendorong dan 
Respons Budaya
Dengan berfokus pada pendorong budaya 
perdagangan kera beserta respons terhadap 
hal tersebut, bab ini memberikan wawasan 
khusus mengenai permintaan akan bagian 
tubuh kera di Kamerun berdasarkan peneli-
tian yang dilakukan oleh Arcus Foundation. 
Bab ini mempertimbangkan pergeseran prak-
tik budaya yang dapat meningkatkan keren-
tanan pada kera, seperti misalnya degradasi 
makna tabu terkait konsumsi daging kera. 
Bab ini menyoroti cara-cara agar penelitian 
antropologi dapat berkontribusi pada peren-
canaan konservasi kera. Selain itu, bab ini juga 
merinci peluang-peluang legal beserta pelu-
ang lainnya untuk mengintegrasikan budaya 
dan konservasi guna melindungi habitat kera.

Bab 3: Faktor Sosial 
Ekonomi dan Perdagangan 
Daging dan Bagian Tubuh 
Kera
Setelah menempatkan perburuan daging sat-
wa liar dalam konteks historisnya, bab ini 
menyajikan data yang tersedia terkait 
pengambilan satwa liar yang saat ini terjadi di 
Afrika dan Asia. Bab ini mengevaluasi kon-
sekuensi dari perdagangan daging dan bagian 
tubuh kera, dengan berfokus pada penurunan 
populasi kera liar serta peran daging satwa liar 
dalam ketahanan pangan manusia. Saat mem-
bahas pendorong sosial ekonomi dari perbu-
ruan daging satwa liar, maka hal yang perlu 
digarisbawahi adalah bahwa meskipun 
kemiskinan dapat mendorong terjadinya per-
buruan karena alasan komersial, orang cend-
erung melakukannya sebagai respons terha-
dap permintaan dari masyarakat yang lebih 
kaya. Bab ini juga memetakan rantai komodi-
tas untuk daging kera besar, mengidentifikasi 
cara-cara untuk membatasi perdagangan dag-
ing satwa liar melalui pesawat terbang. Selain 
itu, bab ini juga menyoroti pendekatan yang 
dapat dilakukan untuk mengurangi per-
mintaan konsumen akan daging dan bagian 
tubuh kera, termasuk melalui dukungan sum-

ber protein alternatif, peningkatan kesadarta-
huan akan konsekuensi ekologis dari 
pemanenan yang tidak berkelanjutan, pen-
ingkatan kerangka hukum dan penegakan 
hukum, dan pemberian insentif ekonomi agar 
perburuan dan konsumsi dihentikan.

Bab 4: Faktor Sosial 
Ekonomi dan Perdagangan 
Kera Hidup 
Bab ini membahas permintaan akan kera 
hidup, terutama dari kebun binatang dan suaka 
satwa liar di Tiongkok, sektor pemasaran dan 
hiburan di Amerika Serikat dan Thailand, serta 
penduduk desa di Kalimantan, tempat ter-
jadinya kesalahpahaman mengenai kera dan 
kebutuhannya yang memicu dorongan untuk 
‘menyelamatkan’ orang utan. Bab ini juga men-
gulas bagaimana pemanfaatan kera hidup 
dalam industri hiburan memengaruhi wacana 
konservasi kera. Bab ini mempertimbangkan 
bagaimana media sosial memengaruhi per-
mintaan dan memungkinkan adanya pasokan, 
terutama dengan melibatkan audiensi baru 
dan mendiskusikan makna kepemilikan kera. 
Selain itu, bab ini juga membahas upaya pen-
anggulangan perdagangan kolaboratif antara 
organisasi hak-hak hewan dan perusahaan 
media sosial, termasuk proyek edukasi untuk 
pengguna media sosial. Kemudian, bab ini juga 
menyarankan pendekatan tambahan untuk 
mengurangi permintaan akan kera hidup.

Bab 5: Respons terhadap 
Sumber
Berbeda dengan Bab 2-4 yang berfokus pada 
pendorong perdagangan kera, bab ini mem-
berikan tinjauan umum tentang cara untuk 
membatasi pembunuhan, penangkapan, dan 
perdagangan kera, terutama di dalam habitat 
alaminya. Bab ini meninjau secara singkat 
permasalahan hukum (yang dibahas secara 
mendalam di Bab 6) dan memberikan 
rincian upaya untuk memperkuat penegakan 
hukum dan pelibatan masyarakat berbasis 
lokasi dalam konteks konservasi kera. Bab 
ini mendukung kombinasi pendekatan khu-
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sus lokasi untuk mengatasi perdagangan 
kera, dengan merinci kelemahan serius dari 
strategi yang dibangun hanya berdasarkan 
penegakan hukum yang dimulai dari atas 
(secara top-down). Bab ini juga menekankan 
perlunya memastikan agar individu dan 
masyarakat menyadari bahwa keterlibatan 
dalam perdagangan satwa liar ilegal lebih 
memakan biaya dan kurang menguntungkan 
daripada konservasi, sehingga mereka pun 
akhirnya lebih memilih menjadi pelindung 
daripada pemburu kera. 

Bab 6: Lingkungan Hukum 
dan Peraturan
Bab ini membahas kerangka hukum dan pera-
turan yang mengatur perdagangan satwa liar 
ilegal dan mempertimbangkan bagaimana 
hukum dan peraturan tersebut dapat diterap-
kan sebagai upaya disrupsi perdagangan kera. 
Bab ini meninjau hukum nasional di 17 negara 
habitat kera, termasuk undang-undang setem-
pat yang menerapkan kewajiban suatu negara 
berdasarkan perjanjian internasional utama di 
bidang ini, yaitu Konvensi Perdagangan 
Internasional Tumbuhan dan Satwa Liar 
Spesies Terancam (CITES). Bab ini menunjuk-
kan hal apa saja yang dapat dilakukan oleh 
negara untuk menutup celah regulasi dan 
meningkatkan peluang penegakan hukum di 
seluruh rantai nilai, khususnya mengenai tin-
dakan yang berkaitan dengan perburuan, pen-
jualan domestik, dan iklan. Bab ini pun mem-
bahas peran CITES (yang menggunakan 
sistem izin ekspor dan impor untuk mengatur 
perdagangan internasional satwa liar yang ter-
ancam punah) dan kerangka kerja hukum 
serta organisasi internasional lain yang memi-
liki kekuasaan untuk melakukan tindakan 
penegakan lintas batas, seperti INTERPOL 
dan Organisasi Kepabeanan Dunia. 
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