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BAB II 

PERKEMBANGAN PEMBAHASAN MENGENAI PENYELUNDUPAN 

HEWAN INTERNASIONAL 

 

 Kejahatan terhadap Tumbuhan dan Satwa Liar yang di lindungi di 

Indonesia, dalam sepuluh tahun terakhir, sudah menjadi isu nasional yang sering 

diperbincangkan di berbagai forum ilmiah, kebijakan dan media. Ada lima 

komponen dasar yang merupakan pemicu wildlife crime, yaitu satwa liar (wildlife), 

pelanggaran dan/atau kejahatan (offence), komoditas perdagangan satwa liar 

(commodity), tingkatan-tingkatan perdagangan (level of trade), dan nilai 

perdagangan (value) (WWF, 2016). 

Setiap tindakan kejahatan lintas batas negara terdapat peran organisasi 

internasional yang menangani kejahatan tersebut. Organisasi internasional ini 

berperan dalam bentuk pencegahan, penanganan, pemberantasan, hingga 

pemberian saksi terhadap pelaku tindak kejahatan lintas batas. Tidak hanya itu, 

organisasi internasional tersebut juga memberikan data dan sarana terkait tukar-

menukar informasi tentang kejahatan maupun penangananya.  

 Bab ini akan memaparkan mengenai sejarah dan perkembangan 

pembahasan mengenai penyelundupan hewan secara internasional. Tujuan dari 

pemaparan ini adalah pertama, untuk mengetahui permasalahan penyelundupan 

hewan secara internasional. Kedua, untuk mengetahui permasalahan 

penyelundupan hewan di Indonesia. 

 

2.1. Tringgiling yang Marak dalam Kasus Penyelundupan Satwa Liar 

Trenggiling adalah satu-satunya mamalia bersisik. Sisiknya terbuat dari 

keratin, zat pembentuk rambut dan kuku kita. Trenggiling hanya makan semut dan 

rayap. Hewan ini tidak berbahaya bagi manusia. Saat ketakutan, trenggiling 
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menggulung tubuhnya untuk melindungi diri.Spesies trenggiling memiliki lebih dari 

satu nama umum dan ilmiah seperti berikut ini: 

 Trenggiling Tiongkok   Manis pentadactyla 

 Trenggiling India   Manis crassicaudata 

 Trenggiling Filipina   Manis culionensis 

 Trenggiling Biasa   Manis javanica 

 Trenggiling-Pohon Perut-Hitam Phataginus tetradactyla 

 Trenggiling-Tanah Raksasa  Smutsia gigantea 

 Trenggiling Tanah   Smutsia temminckii 

 Trenggiling-Pohon Perut-Putih  Phataginus tricuspis 

 

Tringgiling yang mendominasi di wilayah Indonesia adalah trenggiling biasa 

atau Manis Javanica. Selain di wilayah Indonesia jenis trenggiling ini juga terdapat 

di Brunai Darusam, Kamboja, Laos, Malaysia, Myanmar, Singapura, Thailand dan 

Vietnam. 

Gambar 2.1 

Trenggiling Biasa (Manis Javanica) 

 

 

 

Sumber: https://www.usaidwildlifeasia.org 

 

https://www.usaidwildlifeasia.org/
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Kepala (leher sampai moncong) pada Trenggiling di Indonesia lebih panjang 

daripada trenggiling Tiongkok atau Filipina; baris sisik lebih sedikit daripada 

trenggiling Filipina, lebih banyak daripada trenggiling India; cakar depan dan 

belakang mirip ukuran dan bentuknya; ekor dapat memegang sempurna.Panjang 

lidah yang hampir sepertiga panjang tubuhnya serta ludah yang lengket 

memudahkan trenggiling menyusup dan menangkap semut buruan di dalam 

sarangnya. Diperkirakan seekor trenggiling dewasa sanggup menyantap lebih dari 

70 juta semut dalam setahun. Trenggiling diklasifikasikan dalam ordo Pholidota, 

yang berarti hewan bersisik. Pada trenggiling, sisik tumbuh bersama dengan rambut 

mulai dari kepala hingga ekornya. Pada saat trenggiling lahir, lapisan sisiknya 

masih lembut dan berwarna pucat. Namun, dalam waktu dua hari, sisik ini akan 

mengeras. Sisik tersebut terbentuk dari keratin yang sama dengan pembentuk 

rambut dan kuku pada manusia. Biasanya sisik ini tanggal saat trenggiling mencari 

makan atau menggali tanah, namun dapat tumbuh kembali. 

Trenggiling diburu untuk daging, kulit dan sisiknya, dimana Vietnam dan 

Cina menjadi pasar terbesar penjualan trenggiling. Daging trenggiling 

diperdagangkan sebagai bahan masakan mewah atau makanan warga lokal. Dalam 

industri produk kulit, kulit trenggiling biasanya diolah menjadi sepatu. Sementara 

itu, sisik trenggiling dianggap bagian yang paling ‘ajaib’. Sisik ini digunakan 

sebagai bahan kosmetik, obat, dan dipercaya sebagai aphrodisiac. 

Perburuan yang tidak terkendali dan rusaknya habitat asli trenggiling 

mengakibatkan penurunan yang signifikan terhadap populasi trenggiling. IUCN 

Red List of Threatened Species memasukan hewan ini sebagai hewan yang 

terancam punah (endangered) sejak tahun 2008. Di Indonesia, trenggiling 

dikategorikan sebagai hewan yang dilindungi sejak tahun 1931 dan menggunakan 

Undang-Undang Nomor 5Tahun 1990 tentang Konsevasi Sumber Daya Alam 

Hayati dan Ekosistemnya untuk menjerat pelanggarnya dengan pidana penjara 

paling lama 5 tahun dan denda Rp 100.000 juta rupiah. 
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2.2 Penyelundupan Hewan Internasional  

 Trenggiling bersisik atau disebut dengan nama lain Pangolin adalah 

mamalia noktural yang ditemukan di Asia dan Afrika yang populasinya menurun 

drastis dalam beberapa tahun terakhir akibat di perdagangkan. Permintaan tertinggi 

Trenggiling datang dari negara Tiongkok. Trenggiling ialah mamalia yang paling 

banyak di perdagangkan di dunia, lebih dari satu juta trenggiling telah diambil 

secara ilegal dari alam liar beberapa tahun terakhir untuk memenuhi permintaan. 

Daging dan sisik Trenggiling digunakan dalam pengobatan dan hidangan 

(makanan) yang lezat. Beberapa negara di dunia telah mengusulkan perlindungan 

internasional terkait perdagangan trenggiling ilegal, namun tingginnta kepercayaan 

masyarakat Tiongkok bahwa daging dan organ tubuh (terutama bagian sisik) 

Trenggiling memiliki khasiat menyembuhkan berbagai penyakit, mulai dari 

menyembuhkan penyakit kulit, memperlancar peredaran darah, menambah 

vitalitas, melancarkan Air Susu Ibu, hingga menyembuhkan penyakit kanker 

(Profauna, 2016) menyebabkan penurunan populasi besar-besaran. Karena 

trenggiling merupakan mamalia yang berkembang biak dengan cara melahirkan. 

Perdagangan ilegal tersebut telah tersebar luas dan dilakukan secara 

terbuka. Hal ini menunjukkan rendahnya upaya penanganan terhadap perdagangan 

ilegal dan lemahnya penegakan hukum.Perdagangan ilegal satwa trenggiling terus 

meningkat dari tahun ke tahun. Hal ini karena trenggiling jawa memiliki banyak 

manfaat seperti manfaat kesehatan sehingga mempunyai nilai jual yang sangat 

tinggi. Trenggiling merupakan hewan yang mempunyai mekanisme pertahanan diri 

yang sangat baik untuk menghadapi predator yaitu dengan menggulungkan badan 

menyerupai bola bercangkang keras, akan tetapi mekanisme tersebut dimanfaatkan 

oleh manusia saat hendak menangkap Trenggiling (Profauna, 2016).  

Namun dalam upaya perlindungannya mengalami tekanan berat akibat 

perkembangan perekonomian dan perubahan lingkungan. Permasalahan ekonomi 

memicu masyarakat di sekitar kawasan hutan untuk melakukan perburuan dan 

perdagangan terhadap trenggiling jawa, sedangkan perubahan lingkungan 
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tercermin dari hilangnya habitat akibat dari penebangan liar, pengelolaan dan 

kebijakan terhadap hutan. Telah tercatat lebih dari 30.000 individu trenggiling jawa 

pada tahun 1998- 2007 yang diperdagangkan di Asia Timur dan Tenggara dengan 

negara tujuan Tingkok, Amerika Serikat, Meksiko, Singapura, Hongkong, Jepang, 

Vietnam, Malaysia dan Laos melalui Thailand (UNEP-WCMC, 2010).  

Kebutuhan daging, kulit, sisik dan bagian tubuh lainnya di Tiongkok 

diperkirakan sekitar 100.000 – 135.000 kg per tahun. Untuk memenuhi permintaan 

tersebut, sejak tahun 1990-an trenggiling telah diimpor dari negara-negara di 

Asia(Mohapatra et, al.,, 2015). Kondisi ini yang di manfaatkan para pemburu 

mendapatkan satwa dengan nilai ekonomis yang sangat tinggi.  

Trenggiling yang dijual kepada pengepul oleh Masyarakat  biasanya 

ditemukan dengan cara tidak sengaja ataupun sengaja berburu, masyarakat 

menangkap dan menjualnya. Kegiatan ini memberikan nilai tambah pendapatan 

kepada masyarakat, karena satwa ini memiliki harga yang tinggi, baik dalam 

keadaan hidup maupun mati. Kondisi perburuan dan perdagangan secara ilegal 

(penyelundupan) menyebabkan menurunnya jumlah spesies bahkan dapat 

menyebabkan kepunahan jenis (Ganguly, S., 2013). Oleh karena itu, alur 

perdagangan dan jumlah populasi yang diperdagangkan melalui hasil sitaan 

trenggiling jawa di pelabuhan udara, pelabuhan laut, dan beberapa lokasi 

penyimpanan di Kalimantan, Sumatera, Jawa perlu diketahui. 

Eksploitasi internasional yang di lakukan secara berlebihan melalui 

pemburuan dan penangkapan secara ilegal yang di lakukan oleh masyarakat, 

menyebabkan penurunan populasi di alam yang mengakibatkan kerugian besar 

terhadap perekonomian negara walaupun sudah ada hukum yang mengatur. Oleh 

karena itu perlu adanya perbaikan kebijakan agar dapat mengurangi perdagangan 

Trenggiling secara ilega di masa yang akan datang. 

Dijelaskan pula oleh Lalita Gomez, Boyd T.C. Leupen, Kanitha 

Krishnasamy and Sarah Heinrich, menurunnya populasi hewan Trenggiling ialan 

pemburuan ilegal yang diperdagangkan secara internasional yang didorong oleh 

permintaan yang meningkat tajam. Dari tahun 2000-2015 terdapat 153.434 catatan 
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penyelundupan trenggiling yang dilakukan pengiriman ke negara Tiongkok. 

Dampak penyelundupan trenggiling internasional tehadap populasi Trenggiling di 

Indonesia tidak dapat hanya ditentukan melalui analisa penyitaan barang temuan. 

Karena perdagangan ilegal pada hakikatnya dilakukan dengan cara sembunyi-

sembunyi bedampak terhadap data yang akurat terhadap kegiatan perdagangan. Hal 

ini dapat mencerminkan tingkat penegakan hukum terkait kasus penyelundupan 

hewan Trenggiling (Lalita Gomez, Boyd T.C. Leupen, Kanitha Krishnasamy and 

Sarah Heinrich, 2010).  

 

Tabel 2.1  

Catatan Penyitaan Trenggiling yang melibatkan Indonesia Tahun 2013 

No Tanggal Lokasi 

penyitaan 

Asal 

pengiriman 

Tujuan 

pengiriman 

Benda yang  

disita 

Kuantitas  Sumber  

1 04 Jan Indonesia Indonesia 

(Kalimantan) 

- Kulit   102 Media  

2 18 Sep Indonesia Indonesia 

(Jawa) 

- Individu 1 Media 

3 01 Des Indonesia Indonesia 

(Jawa) 

- Sisik/ mati/ 

bagian tubuh/ 

sisik (baru) 

4.3 kg/ 16/ 

5.12 kg/ 

2.73 kg 

Media  

4 08 Apr Philippines Indonesia  Philippines  Mati  

 

10000 kg Media 

5 01 Aug Viet Nam Indonesia Viet 

Nam 

Hidup  6200 kg Media  

6 21 Aug Indonesia Indonesia 

(Sumatra) 

- Hidup  33 Media  

7 23 Feb Indonesia Indonesia 

(Sumatra) 

Malaysia Hidup/ Mati 127/ 1 

 

Media 

8 18 Jan Indonesia Indonesia 

(Sumatra) 

Malaysia 

 

Hidup  100 TRAFFIC 
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9 25 Apr Indonesia Indonesia 

(Kalimantan) 

- Sisik  27,3 kg Media 

10 20 Sep Malaysia Indonesia 

(Malaysia) 

Malaysia Hidup 70 Media 

 

Sumber :www.traffic.org (diolah dari Pemetaan Penyitaan Trenggiling di 

Indonesia 2010-2015) 

Berdasarkan tabel di atas, dapat diketahui bahwa pada tahun 2013 terdapat 

10 kasus penyitaan satwa liar berupa trenggiling yang melibatkan pemerintah 

Indobeisa. Pengiriman seluruhnya dari wilayah Indonesia menuju ke beberapa 

tetangga sepeti Philipina, Vietnam dan malaysia baik berupa trenggiling hidup 

maupun mati atau berupa sisik. Pada tahun 2014 terjadi peningkatan kasus 

penangkapan satwa liar berupa Trenggiling seperti pada tabel di bawah ini. 

 

Tabel 2.2 

Catatan Penyitaan Trenggiling yang melibatkan Indonesia Tahun 2014 

No Tanggal  Lokasi 

penyitaan 

Asal 

pengiriman 

Tujuan 

pengiriman 

Benda 

yang disita 

Kuantitas  Sumber  

1 13 Sep Malaysia Indonesia 

(Sumatra) 

China, Viet 

Nam, via 

Malaysia, 

Thailand, 

Lao PDR 

Hidup/ 

sisik 

100/150 

kg 

Media 

2 23 Jan Indonesia Indonesia 

(Sumatra) 

- Hidup 1 Media 

3 10 Mar Indonesia  Indonesia 

(Kalimantan 

- Sisik 73 kg Media  

4 21 May Indonesia  Indonesia 

(Sumatra) 

- Hidup/ 

Tubuh 

39/ 7 Media  

5 January Indonesia Indonesia 

(Kalimantan) 

Mainland 

China dan 

Taiwan 

(trough 

East Jawa) 

Individu  90 Media  

http://www.traffic.org/
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6 04 Jan Indonesia Indonesia 

(Kalimantan) 

- Mati  86 Media  

7 18 Feb Indonesia  Indonesia 

(Sumatra) 

- Hidup  15 Media  

8 24 Feb Indonesia  Indonesia 

(Sumatra) 

- Hidup  1 Media  

9 03 Mar Indonesia  Indonesia 

(Sumatra) 

Malaysia Hidup/ 

Mati 

5/ 3 Media 

 

10 04 Apr Indonesia  Indonesia 

(Sumatra) 

- Individu  5 Media  

11 01 May Indonesia Indonesia 

(Sumatra) 

- Hidup/ 

Mati/ Sisik 

4/5/6 

kg 

Media  

12 13 May Indonesia 

 

Indonesia 

(Sumatra) 

- Individu 1 Media 

13 21 Oct Indonesia  Indonesia 

(Sumatra) 

- Hidup  1 Media 

14 27 Oct Indonesia  Indonesia 

(Sumatra) 

- Hidup  1 Media  

15 26 May Indonesia  Indonesia 

(Sumatra)  

- 

 

Individu  35 Media  

16 02 Jun Indonesia  Indonesia 

(Sumatra) 

- Hidup  21 Media  

17 31 Oct Indonesia  Indonesia 

(Sumatra) 

- Sisik  300 kg Media  

18 November Indonesia  Indonesia 

(Sumatra) 

- Sisik  300 kg TRAFFIC 

19 16 Des Indonesia  Indonesia 

(Jawa) 

- Hidup  1 TRAFFIC 

Sumber :www.traffic.org (diolah dari Pemetaan Penyitaan Trenggiling di 

Indonesia 2010-2015) 

 

http://www.traffic.org/
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Berdasarkan tabel 2.2 di atas, dapat diketahui bahwa pada tahun 2014 

terdapat 19 kasus penangkatan dan penyitaan barang bukti Trenggiling dari wilayah 

Indonesia yaitu Jawa, Sumatera dan Kalimantan dengan tujuan ke China, Viet Nam, 

Malaysia, Thailand, Lao PDR. Penyitaan terbanyak pada trenggiling hidup yaitu 

sebanyak 100 kg sedangkan sisik 300 kg yang berasal dari Jawa dan Sumatera. 

Sedangkan pada tahun 2015, kasus penyitaan barang bukti Trenggiling kembali 

menurun menjadi 9 kasus seperti pada tabel di bawah ini. 

 

Tabel 2.3 

Catatan Penyitaan Trenggiling yang melibatkan Indonesia Tahun 2015 

1 30 0ct 2015 Lao PDR Indonesia 

(Sumatra) 

China via 

Malaysia, 

Thailand, 

Lao PDR 

Hidup  81 Media  

2 Unknow  2015 Indonesia  Indonesia 

(Sumatra) 

- Individu/ 

Sisik 

3/ 1,5 

kg 

Media  

3 23 Apr 2015 Indonesia  Indonesia 

(Sumatra) 

China, 

Malaysia, 

Russia 

Tubuh / 

hidup / 

sisik 

5000/ 

97/ 77 

kg 

Media  

4 24 Nov 2015 Indonesia  Indonesia 

(Sumatra) 

- Mati / 

sisik 

27/ 65 

kg 

Media  

5 November  2015 Indonesia  Indonesia 

(Sumatra) 

Malaysia Hidup / 

mati  

82/ 9  Media  

6 January  2015 Indonesia  Indonesia 

(Jawa) 

Hong 

Kong, 

China 

Sisik  263.78 

kg 

Media  

7 06 Apr 2015 Malaysia  Indonesia  Malaysia  Hidup  34 Media  

8 13 Jan 2015 Indonesia  Indonesia 

(Jawa) 

Hong 

Kong, 

China 

Sisik  188 kg Media  

9 25 Jan 2015 Indonesia  Indonesia 

(Jawa) 

Hong 

Kong, 

China 

Sisik  17 kg Media  
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Sumber :www.traffic.org (diolah dari Pemetaan Penyitaan Trenggiling di Indonesia 

2010-2015) 

Sebagian besar penyitaan yang terjadi di Indonesia (83%) menunjukkan 

bahwa Sumatra menjadi titik panas/hot spot pada apa yang disebut sebagai jalur 

perhubungan Daratan Sunda yang menghubungkan Indonesia, Malaysia dan 

Singapuradengan Medan di Sumatra Utara sebagai tempat pengumpulan utama 

sebelum diekspor. Sebagian besar penyitaan di Indonesia terjadi di Sumatra, diikuti 

Jawa, lalu Kalimantan. Namun dari segi perkiraan jumlah trenggiling utuh, Jawa 

dan Sumatra terlihat sama-sama memiliki keterlibatan dalam perdagangan 

trenggiling ilegal. Catatan yang tersisa mencakup penyitaan di enam negara lain, 

yaitu Tiongkok (Daratan Tiongkok, dan Hong Kong), Lao PDR, Malaysia, Filipina, 

Amerika Serikat, dan Viet Nam.  Tiongkok, Malaysia, dan Viet Nam merupakan 

tiga negara utama yang memiliki keterkaitan terdekat dengan Indonesia 

berdasarkan jumlah atau frekuensi kasus penyitaan. Baik Tiongkok maupun Viet 

Nam terlibat sebagai negara tujuan (melibatkan masing-masing sekitar 10.491 ekor 

trenggiling dan 9.852 ekor trenggiling), sedangkan Malaysia muncul sebagai negara 

transit paling utama dalam pengiriman trenggiling dari Indonesia ke tujuan akhir di 

Asia Timur. Jumlah penyitaan ini juga dapat dilihat sebagai cerminan dari upaya-

upaya penegakan hukum yang efektif di negara-negara tersebut. Hanya ditemukan 

satu kasus pengiriman yang berasal dari luar Indonesia, yaitu sebuah penyitaan sisik 

trenggiling dari Kamerun (Gomez dkk, 2016). 

2.3. Penyelundupan Hewan di Indonesia 

 Trenggiling merupakan salah satu hewan yang di lindungi di Indonesia. 

Trenggiling merupakan hewan yang terancam punah akibat perdagangan dan 

pemburuan liar yang di lakukan oleh oknum-oknum tidak bertanggung jawab. 

Trenggiling diburu untuk di perjual belikan dalam keadaan hidup maupun sudah 

mati. Dewasa ini pemburuan yang dilakukan oleh paraoknum-oknum yang tidak 

bertatanggung jawab semakin marak karena hampir seluruh bagian tubuh 

Trenggiling bernilai tinggi apabila dijual. Bagian tubuh trenggiling yang dapat di 

http://www.traffic.org/
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jual ialah daging, sisik, dan bagian tubuh lainnya (GEOTIMES Actual Critical 

Inspiring, 2015) 

Perdagangan ilegal internasional merupakan ancaman terbesar bagi 

trenggiling di alam liar, yang diduga sudah mengalami penurunan populasi yang 

sangat drastis. Indonesia jelas memiliki peran yang signifikan sebagai pemasok 

utama trenggiling dalam jaringan perdagangan internasional. Masih tingginya 

permintaan produk Trenggiling di Tiongkok dan Viet Nam, Trenggiling Sunda di 

Indonesia menghadapi ancaman kepunahan karena terus ditangkap di seluruh 

wilayah Indonesia untuk memenuhi permintaan tersebut. Meskipun terdapat 

undang-undang satwa liar yang memadai untuk melindungi spesies asli ini, 

perburuan ilegal–serta perdagangan–trenggiling terus berlanjut tanpa hambatan. 

Akan tetapi, cukup banyaknya penyitaan yang terjadi menunjukkan adanya 

peningkatan upaya penegakan hukum, khususnya dengan terjadinya penangkapan 

para pelaku utama perdagangan trenggiling ilegal yang mengacaukan jaringan 

penyelundupan (sedikitnya 127 tersangka telah diidentifikasi dan/atau ditangkap 

dari 111 kasus) (Gomez dkk, 2016). 

 Trenggiling sering di salah gunakan dengan dalih sebagai obat-obatan bagi 

orang-orang yang memburu hewan Trenggiling baik secara sengaja memburu/ tidak 

sengaja menemukannya. Bagian tubuh trenggiling seperti daging sisik ataupun 

sisiknya. Apabila di teliti secara Farmakologi hewan Trenggiling tidak memiliki 

manfaat untuk dijadikan obat maupun memiliki khasiat obat di bagian daging, sisik 

ataupun bagian tubuh lainnya. Akan tetapi dalam melakukan pengobatan tidak 

hanya di butuhkan senyawa yang mempunyai nilai kesehatan. Namun sugesti yang 

kuat pada pasien/ konsumen (jenisfloraindonesia.web.id, 2018). 

 Ekosistem hewan Trenggiling akan terganggu susunan keseimbangannya di 

alam, karena pemburuan yang sangat tinggi. Berkurangnya populasi hewan 

trenggiling akan berdampak kepada populasi serangga dan rayap, karena serangga 

dan rayap tersebut merupakan sumber makanan Trenggiling.  

 World Wide Fund For Nature (WWF) Indonesia mengeluarkan daftar satwa 

yang terancam punah, salah satunya Trenggiling. Di Indonesia perdagangan satwa 
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liar secara ilegal banyak di temui di pasar-pasar atau lokasi perdagangan satwa di 

kawasan Bali dan Jawa. Pada tahun 2014 jaringan peneliti lingkungan menyebutkan 

kerugian yang dialami negara akibat penjualan satwa liar mencapai 9 triliun per 

tahun (Flora Librayanti , 2017).  

 Menurut Beren dalam sebuah berita, agar penegakan hukum berjalan 

efektif, diperlukan paradigm tidak hanya follow the suspect tapi juga follow the 

money dalam mengejar pelaku kejahatan satwa liar dilindungi. WWF Indonesia 

mencatat adanya permintaan yang tinggi terhadap satwa langka, termasuk bagian 

bagian tubuhnya baik di dalam maupun luar negeri untuk dijadikan satwa 

peliharaan, obat, hiasan, obat-obatan tradisional juga menjadi pemicu terus 

berlangsungnya perburuan dan perdagangan satwa langka dan satwa dilidungi 

(Flora Librayanti , 2017).  

 Kepunahan satwa liar yang melaju pesat dikarenakan pemburuan dan 

perdagangan liar. Memperdagangkan bagian tubuh trenggiling akan memicu 

keberlangsungan perdagangan dan pemburuan trenggiling yang melibatkan banyak 

pihak di desa- desa (lingkungan tempat tinggal/ sarang trenggiling), bandar, 

penampung, pembuat satwa awetan/ diawetkan eksportir ilegal (taxidermist), 

hingga pembeli di negara tujuan. Pemburuan dan perdagangan satwa liar saat ini 

marak juga di lakukan di media sosial Indonesia. 

Trenggiling jawa termasuk satwa nokturnal yang dapat dijumpai baik di 

hutan primer maupun sekunder, savana, dan daerah budidaya termasuk areal 

perkebunan kelapa sawit, perkebunan karet, daerah ekoton atau zona transisi antara 

hutan dengan kebun rakyat yang memiliki semak belukar (Lim, 2008; Kuswanda, 

2014; Manshur et al., 2015), dimana habitat ini menyediakan pakannya berupa 

semut dan rayap. Oleh karena itu, satwa ini dapat dikatakan sebagai pengontrol 

hama karena trenggiling dewasa diperkirakan dapat menghabiskan lebih dari 70 

ribu serangga per tahun (Rodrigues, 2011).  

 Trenggiling di dunia memiliki delapan spesies, dan termasuk dalam genus 

Manis, famili Manidae, serta dikelompokkan dalam keluarga Pholidota. 

Trenggiling Jawa (Manis javanica Desmarest, 1822) merupakan salah satu spesies 
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yang terdapat di Indonesia. Satwa ini unik karena seluruh tubuhnya ditutupi sisik, 

memiliki lidah yang panjangnya separuh dari panjang tubuh (panjang tubuh 50-60 

cm), dan tidak memiliki gigi. 

Tabel 2.4 

Jumlah Keseluruhan Penyitaan di Indonesia (Jawa, Kalimantan, Sumatra), 2013-

2015 

Lokasi Peyitaan Min Jumlah Trenggiling Jumlah Peyitaan 

Jawa  10.399 26 

Kalimantan  2.449 11 

Sumatra  10.457 55 

Total  23.305 92 

Sumber :www.traffic.org (diolah dari Pemetaan Penyitaan Trenggiling di 

Indonesia 2010-2015) 

 

 

 

 

2.4 Rute Penyelundupan 

Trenggiiling merupakan salah satu mamalia yang paling banyak 

diselundupkan di dunia, penyitaan antara tahun 1999 dan 2017 menunjukkan 

setidaknya 192.567 ekor trenggiling terlibat dalam perdagangan illegal, 

berdasarkan 1.557 insiden penyitaan secara global dan mencakup semua jenis 

trenggiling. Meningkatnya dan tingginya permintaan dari Asia Timur terus 

memberikan tekanan terhadap delapan spesies trenggiling yang ada (Trenggiling 

Sunda Manis javanica,  Trenggiling Tiongkok M. pentadactyla, Trenggiling India 
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M. crassicaudata dan Trenggiling Filipina M. culionensis di Asia serta Trenggiling 

Darat Raksasa M. gigantea, Trenggiling Darat Temminck M. temminckii, 

Trenggiling Perut Putih M. tricuspis dan Trenggiling Perut Hitam M. tetradactyla 

di Afrika)  Khususnya empat spesies trenggiling Asia yang dianggap sedang 

mengalami penyusutan populasi secara drastis.Indonesia merupakan rumah bagi 

salah satu spesies trenggiling, yakni Trenggiling Sunda, yang dapat ditemukan dari 

Sumatra, Jawa dan pulau-pulau Indonesia di sekitarnya, hingga Kalimantan. 

Penyitaan Trenggiling yang berhubungan dengan Indonesia, ada indikasi 

besarnya peran Indonesia dalam perdagangan Internasional. Jalur perdagangan dari 

negara Indonsia. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 2.2 

Rute penyelundupan Trenggiling 



25 
 

 

Sumber: gambar 1 didapat dari www.traffic.org 

Gambar 1. Jalur perdagangan/ penyelundupan trenggiling yang melibatkan negara 

Indonesia—ketebalan garis yang digunakan menggambarkan jumlah (frekuensi) 

pengiriman yang tercatat pada tiap jalur, dengan garis-garis tertipis merepetrasikan satu 

pengiriman. Garis biru menandakan pengiriman yng dilakukan dari “Indonesia” 

(lokasi tidak spesifik), garis merah menandakan pengirman yang dilakukan dari 

Sumatra, garis hijau menandakan pengiriman yang dilakukan dari Jawa, garis orange 

menandakan pengiriman yang dilakukan dari Kalimatan, garis biru muda menandakan 

pengiriman dari luar negara Indonesia.  

 Pada gambar 1, menunjukan penyelundupan hewan trenggiling dilakukan 

oleh negara Indonesia ke China, Indonesia ke Taiwan, Indonesia ke Philippines, 

Indonesia ke Rusia dan ada salah satu contoh penyelundupan trenggiling dari 

negara Cameroon namun melalui jalur Indonesia. Seperti yang dapat di lihat pada 

Vietnam 

Ke Amerika 

Dari Cameroon 

Jawa (ID) 

Philipina 

Ke Rusia 

Taiwan 

Sumatera 

Indonesia 

Singapura 

Malaysia 

Kalimantan (ID) 

Thailand 

Hongkong 

China 

Lao PDR 
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gambar diatas, ada beberapa wilayah di Indonesia yang melakukan pengiriman ke 

luar negeri, dalam hal ini menunjukan pengiriman tersebut tidak dilakukan dalam 

lingkungan Pemerintahan Ibu kota Indonesia (tempat tidak spesifik). Wilayah yang 

yang menunjukan tingkan frekuensi signifikan (garis merah tebal) pengiriman  dari 

Sumatra (Indonesia) melalui negara Singapore- Malaysia- Thailand- Lao PDR- Viet 

Nam- China dan China melalukan pengiriman ke Russia.  

 Pengiriman trenggiling tingkat ke dua (dilihat dari tebal tipis garis yang ada 

pada gambar 1 garis biru tua tebal), pengiriman yang dilakukan dari Aceh 

(Indonesia) dilakukan ke Malaysia dan Viet Nam. Pada tingkat ke tiga (garis biru 

tua tipis) masih dari Aceh (Indonesia) pengiriman dilakukan ke negara Amerika 

Serikat (UN)- Thailand- Singapore, Viet Nam, China, Philippines.  Pada tingkat ke 

empat (garis hijau) pengiriman dilakukan dari Jawa (Indonesia) ke Singapore dan 

Viet Nam. Pada tingkat ke lima (garisn orange) pengiriman dilakukan dari 

Kalimantan (Insonesia) ke Taiwan dan China. Dan satu kasus pada gambar 1 (garis 

biru tipis) dimana negara Cameroon melakukan penyelundupan dari Cameroon ke 

Indonesia  dan kemungkinan dari Indonesia di lanjutkan ke negara-negara yang 

Indonesia melakukan pengiriman.  

Semua laporan kasus yang tercatat dari tujuh negara tempat terjadinya 

penyitaan merupakan pengiriman yang berasal dari Indonesia, kecuali satu kasus 

penyitaan yang berasal dari Kamerun. Hal ini menegaskan bahwa Indonesia 

memiliki fungsi utama sebagai negara pemasok yang penting. Data ini 

menunjukkan bahwa Indonesia masih menjadi penghubung utama dalam pasar 

gelap perdagangan Trenggiling Sunda. Gambar dibawah ini menunjukkan hot spot 

perdagangan di Indonesia berdasarkan data penyitaan. Dapat dilihat bahwa terdapat 

perbedaan signifikan antara tiga pulau utama di Indonesia (Sumatra, Jawa dan 

Kalimantan) baik dalam hal hot spot perdagangan, muatan perdagangan, maupun 

jalur perdagangan.  

Gambar 2.3 

Rute penyelundupan Trenggiling di Indonesia 
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Sumber: gambar 2  didapat dari www.traffic.org 

Gambar di atas, menunjukkan lokasi hot spot penyitaan di wilayah Indonesia 

berdasarkan data penyitaan antara tahun 2010 hingga 2015. Angka di gambar 

menunjukkan jumlah penyitaan yang terjadi selama masa penelitian, dengan 

lingkaran yang tidak memiliki angka menunjukkan satu kasus penyitaan. Sumatra 

menjadi daerah dengan hot spot perdagangan trenggiling terbanyak, dengan 

sebagian besar perdagangan dilakukan melalui provinsi Sumatra Utara. Jumlah 

perdagangan di pulau ini dapat dijelaskan dengan apa yang dikenal sebagai “jalur 

perhubungan Daratan Sunda”. Jalur perhubungan Daratan Sunda mengacu kepada 

hubungan perdagangan yang kuat antara Indonesia, Singapura, dan Malaysia dan 

perannya sebagai titik pusat distribusi. Karena posisinya yang berada dekat 

Malaysia dan Singapura, Sumatra tampaknya menjadi pulau terpenting di Indonesia 

dalam jalur perhubungan Daratan Sunda.  Dari kasus-kasus yang melibatkan 

Malaysia (22 kasus) dan Singapura (4 kasus), 19 dilaporkan berkaitan dengan 

Sumatra. Perdagangan trenggiling ke luar Sumatra menunjukkan bahwa 

Semenanjung Malaysia merupakan tujuan pertama, dengan Medan di Sumatra 

Utara sebagai tempat pengumpulan utama sebelum diekspor. Informasi dari sumber 

yang dirahasiakan menyatakan Medan berperan demikian. Trenggiling dari Aceh, 

Sumatra Utara dan Sumatra Barat diekspor melalui Pelabuhan Belawan, Medan, 
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sedangkan trenggiling dari Provinsi Riau dan Sumatra Utara diekspor melalui 

Palembang. 

 

2.5  Aktor/ Pelaku Penyelundupan 

 Hewan trenggiling merupakan salah satu hewan yang di lindungi, akan 

tetapi penyelundupan terus dilakukan oleh oknum-oknum yang tidk bertanggung 

jawab. Kebanyakan yang menyebabkan meningkatnya penyelundupan trenggiling 

adalah banyaknya permintaan konsumen di China. Menurut penuturan Dwi 

Nugroho Adhiasto manager program perdagangan gelap satwa liar Wildlife 

Conservation Society (WCS) pelaku penyelundupan hewan ilegal trenggiling 

tersebut adalah bagian dari kejahatan terorganisir.  

 Penyelundupn hewan trenggiling memang di kendalikan oleh kejahatan 

terorganisasi transnasional (organized crime). Salah satu ciri dari organized crime 

yaitu penyelundupan dikelola oleh etnis tertentu. Etnis/ kelompok inilah yang 

nantinya akan memonopoli proses penyelundupan dari proses pengiriman samai 

pengiriman ke negara tujuan Viet Nam atau China. Dalam hal ini etnis China yang 

mengendalikan, karena  mereka punya modal yang besar. Harga dari 

penyelundupan daging dan sisik trenggiling bisa mencapai tujuk kali lipat di pasar 

China dan Viet Nam(Nuraki aziz, 2017). 

 Hewan trenggiling merupakan hewan yang tinggal di hutan, salah satu cara 

mengumpulkan trenggiling sebelum di kirim ke luar negeri ialah mengumpulkan ke 

pengepul desa, lanjut ke pengepul kota, lalu ke kabupaten atau provinsi. Setelah 

terkumpul biasanya akan di kirim ke kota dilanjutkan ke pelabuhan. Apabila 

sewaktu-waktu ada shipment (pengiriman) pengepul dapat menyamarkan barang 

yang akan di selundupkan.  Hewan yang diselundupkan dicampur oleh hewa atupun 

barng yang lain. Seperti contoh, trenggiling beku di masukan kedalam kotak yang 

berisikan ikan beku, disini dilakukn untuk mengelabui para petugas di pelabuhan. 

Dua alternatif cara untuk menyelundupkan trenggiling ialah melalui jalur udara 

(kapal udara) dan jalur laut (kapal laut). Berat trnggilang dapat mencapai empat 
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kilogram perekor, perekor didunia di bandrol dengan harga 50juta, sementara harga 

trenggiling di Indonesia hanya 2juta perekor. Di pasar china harga trenggiling asal 

Indonesia dapat mencapai harga tujuh kali lipat(Nuraki aziz, 2017). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


