
 
 

 
 

BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang Masalah 

 

Budidaya ayam pedaging termasuk dalam usaha peternakan yang mempunyai 

peran penting dalam mendukung pemenuhan gizi masyarakat di Indonesia. Peranan 

ayam pedaging mampu menambah dan meningkatkan sumber gizi serta perekonomian 

keluarga dan masyarakat Indonesia khusunya di Kab.Bogor. Dalam usahanya 

pengusaha ayam pedaging mendapatkan penghasilan serta penghidupan yang layak 

dan mampu menghidupi para karyawan dari penghasilannya sehingga mampu 

merubah perekonomian keluarga menjadi lebih baik dimana hal tersebut telah diatur 

dalam Undang-Undang Dasar 1945 Republik Indonesia (selanjutnya dalam tesis ini 

disebut UUD 1945) Pasal 27 ayat (2) yang menyatakan bahwa: “Tiap-tiap warga 

negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan”. 

Di lain sisi masyarakat dan setiap manusia memiliki hak hidup diantaranya 

hak dalam mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat, hal tersebut juga telah 

tertuang dalam UUD 1945 Pasal 28H ayat (1) yang menyatakan bahwa “Setiap orang 

berhak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal, dan mendapatkan 

lingkungan hidup yang baik dan sehat serta berhak memperoleh pelayanan 

kesehatan”. 

Dalam memperoleh perlindungan hak atas lingkungan hidup yang baik dan 

sehat tersebut setiap orang di berikan hak untuk mendapatkan perlindungan, informasi 

lingkungan hidup, guna memenuhi hak setiap warga negara sebagai mana diatur lebih 

lanjut dalam Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (UU 

Nomor 39 Tahun 1999 Tentang  HAM) Pasal 8 yang menyatakan bahwa 

“Perlindungan, pemajuan, penegakan, dan pemenuhan hak asasi manusia terutama 

menjadi tanggung jawab Pemerintah”. Menurut Muladi dalam bukunya bahwa :  

“Konsep HAM di Indonesia bukan saja terhadap hak-hak mendasar manusia, 

tetapi ada kewajiban dasar manusia sebagai  warga negara untuk mematuhi 

peraturan perundang-undangan, hukum tak tertulis, menghormati HAM orang 

lain, moral, etika, patuh pada hukum internasional mengenai HAM yang telah 

diterima bangsa Indonesia, juga wajib membela terhadap negara. Sedangkan 

kewajiban bagi pemerintah untuk menghormati, melindungi, menegakkan, dan 



 
 

 
 

memajukan HAM yang telah diatur berdasarkan peraturan perundang-

undangan dan hukum internasional HAM yang diterima oleh Indonesia”.1 

  

Menurut Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan 

Pengelolaan Lingkunggan Hidup  Pasal 1 ayat (2) bahwa : 

“Perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup adalah upaya sistematis dan 

terpadu yang dilakukan untuk melestarikan fungsi lingkungan hidup dan 

mencegah terjadinya pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup yang 

meliputi perencanaan, pemanfaatan, pengendalian, pemeliharaan, 

pengawasan, dan penegakan hukum.  

 

Berikutnya pada Pasal 69 huruf  a mengatur “setiap orang dilarang melakukan 

perbuatan yang mengakibatkan pencemaran dan/atau perusakan lingkungan hidup; 

baik terhadap tanah, air, maupun udara”.  

Menurut Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan dalam 

Pasal 6 bahwa : “Setiap orang berhak mendapatkan lingkungan yang sehat bagi 

pencapaian derajat kesehatan”. Pada Pasal 162 diatur juga bahwa “upaya kesehatan 

lingkungan ditujukan untuk mewujudkan kualitas lingkungan yang sehat, baik fisik, 

kimia, biologi maupun sosial yang memungkinkan setiap orang mencapai derajat 

kesehatan yang setinggi-tingginya”.  

Di dalam Pasal 4 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 sebagaimana telah 

diubah dengan Nomor 14 Tahun 2014 bahwa “Untuk menjamin kepastian 

terselenggaranya peternakan dan kesehatan hewan diperlukan penyediaan lahan yang 

memenuhi persyaratan teknis peternakan dan kesehatan hewan”. Pada Pasal 64 diatur 

:  

“Pemerintah dan pemerintah daerah mengantispasi ancaman terhadap 

kesehatan masyarakat yang ditimbulkan oleh hewan dan/atau perubahan 

lingkungan sebagai dampak bencana alam yang memerlukan kesiagaan dan 

cara penanggulangan terhadap zoonosis, masalah hygiene, dan sanitasi 

lingkungan.” 

 

Masyarakat disekitar lokasi budidaya ayam pedaging juga memiliki hak atas 

lingkungan sekitarnya,  “hak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat merupakan 

bagian dari hak asasi manusia. Sebagai hak asasi manusia sehingga hak atas 

 
1 Muladi, 2009, Hak Asasi Manusia : Hakekat, Konsep dan Implikasinya dalam perspektif Hukum 

dan Masyarakat, Refika Aditama: Jakarta, hlm. 6. 



 
 

 
 

lingkungan hidup yang baik dan sehat diperlukan lingkungan hidup dengan kualitas 

minimal yang memungkinkan terwujudnya kehidupan yang bermartabat dan 

sejahtera”.2 Hal tersebut lebih lanjut juga diatur dalam UU Nomor 39 Tahun 1999 

Tentang  HAM Pasal 9 ayat (3) ditegaskan bahwa : “Setiap orang berhak atas 

lingkungan hidup yang baik dan sehat”.  

Pemerintah Daerah Kab.Bogor telah memiliki Peraturan Daerah yang 

mengatur tentang Izin Usaha Peternakan dan Perikanan dalam Peraturan Daerah 

Kab.Bogor Nomor 8 tahun 2003 Tentang Izin Usaha Peternakan dan Perikanan. Telah 

disebutkan dalam Pasal 8 Peraturan Daerah Kab.Bogor Nomor 8 tahun 2003 Tentang 

Izin Usaha Peternakan dan Perikanan bahwa : 

(1) Kegiatan usaha peternakan dan perikanan sebagaimana dimaksud dalam 

Pasal 2, dapat dilakukan setelah mendapatkan izin bupati. 

(2) Permohonan izin sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diajukan secara 

tertulis kepada bupati melalui kepala dinas. 

Lebih lanjut dalam Pasal 9 huruf a dan Pasal 10 menyebutkan bahwa : “Izin 

usaha sebagaimana dimaksud dalam pasal 8, meliputi : 

a. Izin usaha peternakan; dan” 

Pada Pasal 10 lebih tegas disebutkan juga  bahwa “ Khusus izin usaha 

peternakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf a, wajib terlebih dahulu 

memiliki persetujuan prinsip bupati. Dalam Pasal 1 ayat (9) ditegaskan pula bahwa : 

“Izin Usaha Peternakan dan Perikanan adalah izin tertulis yang diberikan oleh 

bupati atau pejabat yang  ditunjuk yang memberikan hak untuk melaksanakan 

perusahaan Peternakan dan Usaha Perikanan”. 

Dari hal tersebut dapat diukur seberapa efektif Peraturan Daerah Kab.Bogor 

dalam hal persyaratan terhadap penerapan dalam perizinan dan seberapa efektif 

pengawasan izin usaha maupun izin lingkungan usaha budidaya ayam pedaging oleh 

pihak-pihak yang berwenang baik dari pihak Dinas Peternakan dan Perikanan maupun 

dari Dinas Lingkungan Hidup Kab.Bogor seperti yang telah diatur dalam Peraturan 

 
2 Fajri Fadhillah, :"Hak Atas Lingkungan Hidup Yang Baik Dan Sehat Dalam Konteks Mutu Udara 

Jakarta.", 2018, Indonesian Center for Environmental Law, http://www.icel.or.id, diakses 25 Agustus 

2019.  

http://www.icel.or.id/


 
 

 
 

Daerah Kab.Bogor Nomor 8 tahun 2003 Tentang Izin Usaha Peternakan dan 

Perikanan untuk mengukur keefektivitas penerapan maupun pengawasan izin usaha 

peternakan dan perikanan di Kab.Bogor. 

Pengawasan izin usaha maupun izin lingkungan pada usaha budidaya ayam 

pedaging di Kab.Bogor dapat terlaksana dengan efektif atau tidak seperti yang telah 

diatur dalam Pasal 29 dan dalam Pasal 30 Peraturan Daerah Kab.Bogor Nomor 8 tahun 

2003 Tentang Izin Usaha Peternakan dan Perikanan bahwa : 

(1) Pemerintah daerah melakukan pembinaan, pengendalian, dan pengawasan 

terhadap izin usaha peternakan dan perikanan. 

(2) Dalam rangka pembinaan, pengendalian, dan pengawasan sebagaimana 

dimaksud dalam ayat (1), pemerintah daerah berwenang melakukan 

pemeriksaan. 

(3) Untuk kepentingan pembinaan, pengendalian, dan pengawasan, setiap orang 

baik perorangan maupun badan wajib memberikan data dan informasi yang 

diperlukan. 

 

Pasal 30 menyatakan juga bahwa : 

(1) Pelaksanaan pengawasan terhadap usaha peternakan dan perikanan 

sebagimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (1) dilaksanakan oleh aparat dinas, 

kecamatan dan atau desa/kelurahan. 

(2) Dalam rangka pengawasan, masyarakat dapat melaporkan adanya pencemaran 

lingkungan, dan pemerintah daerah melakukan upaya-upaya sesuai ketentuan 

peraturan perundang-undangan yang berlaku. 

 

Dalam Pasal 30 ayat (2) tersebut disebutkan bahwa masyarakat mempunyai 

peran serta untuk ikut melakukan pengawasan terhadap lingkungannya. Walaupun 

upaya sanitasi telah dilakukan oleh para pengusaha budidaya ayam pedaging pada 

setiap siklus produksinya di dalam kandang maupun di sekitar lingkungan akan tetapi 

keadaan kandang ayam yang terbuka, bau amoniak, lalat dan limbah dari kotoran 

ayam masih mengganggu masyarakat disekitar lingkungan tersebut.  

Dalam Pasal 3 Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2014 tentang Kesehatan 

Lingkungan bahwa : 

“Pemerintah, pemerintah daerah provinsi, dan pemerintah daerah 

kabupaten/kota bertanggung jawab untuk:  

a. menjamin tersedianya lingkungan yang sehat untuk mencapai derajat 

kesehatan yang setinggi-tingginya sesuai dengan kewenangannya;  



 
 

 
 

b. mengatur, membina, dan mengawasi penyelenggaraan Kesehatan 

Lingkungan; dan 

c. memberdayakan dan mendorong peran aktif masyarakat dalam 

penyelenggaraan Kesehatan Lingkungan”  

 

Menurut Soekidjo Notoatmodjo bahwa lingkungan hidup yang baik dan sehat 

dapat diupayakan dengan mewujudkan kesehatan yang dapat dilakukan oleh individu, 

kelompok masyarakat, lembaga pemerintahan, ataupun swadaya masyarakat (LSM).3 

Masyarakat memerlukan perlindungan hukum untuk memperoleh dan mendapatkan  

lingkungan hidup yang baik dan sehat disekitar wilayah usaha budidaya ayam dan 

sudah menjadi tanggungjawab pemerintah untuk memberikan perlindungan hukum 

kepada masyarakat.  

Masyarakat disekitar wilayah budidaya ayam pedaging merasa terganggu 

dengan adanya gangguan polusi dari bau amoniak di udara yang tidak sedap, lalat-

lalat yang berterbangan, air kotor yang terkontaminasi kotoran ayam yang dapat 

menimbulkan penyakit-penyakit infeksi di wilayahnya. Akibat keluhan dari 

masyarakat dengan adanya kandang-kandang ayam pedaging yang terbuka dari usaha 

budidaya ayam pedaging menambah permasalahan di Kab.Bogor  . Hal tersebutlah 

yang membuat alasan peneliti untuk melakukan penelitian dengan judul “Efektivitas 

Pengawasan Izin Usaha Budidaya Ayam Pedaging Sebagai Pemenuhan 

Perlindungan Hak Atas Lingkungan Hidup Yang Baik Dan Sehat Di Kabupaten 

Bogor ”. Oleh karenanya Peraturan Daerah Kab.Bogor Nomor 8 tahun 2003 Tentang 

Izin Usaha Peternakan dan Perikanan tersebut penulis jadikan sebagai alat ukur 

terhadap efektivitas penerapan dan pengawasan izin usaha budidaya ayam pedaging 

di Kab.Bogor. 

 

B. Perumusan Masalah 

Berdasarkankan latar belakang masalah di atas dapat dirumuskan suatu 

rumusan masalah penelitian sebagai berikut :  

 
3 Soekidjo Notoatmodjo, 2007, Promosi Kesehatan & Ilmu Perilaku, Rineka Cipta: Jakarta, hlm.8 



 
 

 
 

1. Bagaimana efektivitas penerapan Izin Usaha Budidaya Ayam Pedaging 

sebagaimana diamanatkan dalam Peraturan Daerah Kab.Bogor Nomor 8 Tahun 

2003 Tentang Izin Usaha Peternakan Dan Perikanan? 

2. Bagaimana efektivitas pengawasan Izin Usaha dan Izin Lingkungan pada Usaha 

Budidaya Ayam Pedaging sebagaimana diamanatkan dalam Peraturan Daerah 

Kab.Bogor Nomor 8 Tahun 2003 Tentang Izin Usaha Peternakan Dan Perikanan? 

3. Bagaimana pemenuhan perlindungan hak atas lingkungan hidup yang baik dan 

sehat bagi masyarakat di lingkungan sekitar budidaya ayam pedaging? 

 

C. Tujuan Penelitian 

Berdasarkan latar belakang dan perumusan masalah diatas maka penelitian ini 

dapat juga diketahui apa (what) obyek hukumnya, siapa (who) subyek hukumnya, 

dimana (where) obyek hukumnya, kapan  (when) obyek hukumnya dan mengapa 

(why) subyek hukumnya melakukan aktivitasnya sehingga dalam penelitian ini  

bertujuan : 

1. Untuk mengetahui efektivitas penerapan Izin Usaha Budidaya Ayam Pedaging 

sebagaimana diamanatkan dalam Peraturan Daerah Kab.Bogor Nomor 8 Tahun 

2003 Tentang Izin Usaha Peternakan Dan Perikanan. 

2. Untuk mengetahui efektivitas pengawasan Izin Usaha dan Izin Lingkungan pada 

Usaha Budidaya Ayam Pedaging sebagaimana diamanatkan dalam Peraturan 

Daerah Kab.Bogor Nomor 8 Tahun 2003 Tentang Izin Usaha Peternakan Dan 

Perikanan. 

3. Untuk mengetahui pemenuhan perlindungan hak atas lingkungan hidup yang baik 

dan sehat bagi masyarakat di lingkungan sekitar budidaya ayam pedaging. 

 

D. Manfaat Penelitian  

1. Manfaat Praktis 

a. Manfaat bagi para pengusaha ayam pedaging. 

Penelitian ini dapat berguna sebagai bahan informasi bagi para pengusaha 

ayam pedaging dalam melakukan usaha budidaya ayam pedaging dalam 

memenuhi hak dan kewajibannya sesuai dengan peraturan-peraturan yang 



 
 

 
 

berlaku sehingga dapat terjalin hubungan timbal balik yang saling 

menguntungkan dan dapat mengembangkan usaha budidaya ayamnya menjadi 

lebih baik, serta dapat menjaga kesehatan lingkungan dalam upaya 

memelihara lingkungan hidup yang baik dan sehat dengan tidak berdampak 

buruk bagi kesehatan masyarakat di sekitarnya.  

b. Manfaat bagi masyarakat 

Penelitian ini dapat memberikan informasi bagi masyarakat di sekitar kawasan 

budidaya ayam pedaging dalam pemenuhan hak atas lingkungan hidup yang 

baik dan sehat sehingga masyarakat sekitar mendapatkan wawasan dan 

pengetahun yang lebih baik.  

c. Manfaat bagi Dinas Peternakan 

Manfaat bagi dinas peternakan di Kab.Bogor   dari hasil penelitian ini dapat 

memberikan masukan serta evaluasi kekurangan dan kelebihan peraturan-

peraturan yang telah di terbitkan hingga tersosialisasikan kembali kepada para 

pengusaha budidaya ayam pedaging yang wajib dan harus memiliki izin usaha 

atau membedakan adanya pengecualian terhadap pendaftaran usaha 

peternakan, maka akan diketahui sebagai peternak rakyat (tanpa izin usaha 

tetapi wajib daftar) atau sebagai pengusaha.  

 

2. Manfaat Akademis 

a. Manfaat bagi Peneliti 

Bagi peneliti mendapatkan tambahan pengetahuan dan informasi nyata yang 

terpampang sesuai keadaan lingkungan hidup disekitar usaha budidaya ayam 

pedaging, dapat melihat permasalahan dan solusi yang baik dari sisi 

pengusaha, Dinas Peternakan dan Perikanan, Dinas Lingkungan Hidup, Dinas 

Kesehatan dan juga masyarakat disekitar usaha budidaya ayam pedaging di 

Kab.Bogor   dalam mendapatkan perlindungan hak atas lingkungan hidup yang 

baik dan sehat.  

 

b. Manfaat bagi Unika Soegijapranata Semarang 



 
 

 
 

Bagi Unika Soegijapranata Semarang yaitu menambah informasi baru 

mengenai kesehatan lingkungan tidak hanya pada ruang lingkup lingkungan 

disekitar Rumah Sakit saja tetapi lingkungan di sekitar kawasan peternakan 

terutama dalam usaha budidaya ayam pedaging dapat juga mempengaruhi 

derajat kesehatan masyarakat dalam mendapatkan perlindungan hak atas 

lingkungan hidup yang baik dan sehat bagi warga negara Indonesia. 

 

E. Kerangka Pemikiran 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pasal 28H ayat (1) UUD 

1945, “Setiap orang 

berhak hidup sejahtera 

lahir dan batin, bertempat 

tinggal, dan mendapatkan 

lingkungan hidup yang 

baik dan sehat serta 

berhak memperoleh 

pelayanan kesehatan”. 

Pasal 28I ayat (4) UUD 

1945 dan Pasal 8 

UUHAM Nomor 39 

1999  

“Perlindungan, 

pemajuan, penegakan, 

dan pemenuhan hak 

asasi manusia terutama 

menjadi tanggung jawab 

Pemerintah”. 

Pasal 27 UUD 1945,  

 

“Tiap-tiap warga negara 

berhak atas pekerjaan dan 

penghidupan yang layak 

bagi kemanusiaan”. 

Pasal 9 UUHAM Nomor 

39 1999 

 

“Setiap orang berhak 

atas lingkungan hidup 

yang baik dan sehat”. 

 

Perlindungan hak atas lingkungan hidup yang baik dan 

sehat setiap warga negara? 

 

Bermunculan para 

Pengusaha yang 

Berbudidaya Ayam 

Pedaging Di 

Kabupaten Bogor 
 

Bagaimana efektivitas penerapan dan pengawasan terhadap Izin Usaha Budidaya 

Ayam Pedaging yang telah di amanatkan dalam Peraturan Daerah Kab.Bogor  Nomor 

8 Tahun 2003 Tentang Izin Usaha Peternakan Dan Perikanan? 

 

PERDA Kab.Bogor 

Nomor 8 Tahun 

2003 Tentang “Izin 

Usaha Peternakan 

dan Perikanan di 

kabupaten Bogor 
 

Pasal 28J ayat (2) UUD 

1945, “Dalam 

menjalankan hak dan 

kebebasannya, setiap 

orang wajib tunduk pada 

pembatasan yang 

ditetapkan dengan 

Undang-undang.......” 
 



 
 

 
 

Kebebasan setiap warga negara untuk menggapai impianya demi mencapai 

kehidupan yang layak dapat diwujudkan dengan bekerja atau bahkan dengan menciptakan 

lapangan kerja  Pasal 27 ayat (2) UUD 1945 menyatakan bahwa: 

“Tiap-tiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi 

kemanusiaan”. Oleh karenanya dengan bermunculannya para pengusaha budidaya ayam 

pedaging sangat membantu perekonomian keluarga dan juga perekonomian bagi para 

pekerjanya.  

Dalam melaksanakan hak setiap individu tidaklah menjadi mutlak dan bebas, 

dimana dalam manjalankan haknya maka individu tersebut juga harus menghormati hak 

orang lain. Hal tersebut telah diatur dalam Pasal 28J ayat (2) UUD 1945 yang menyatakan 

bahwa : 

“Dalam menjalankan hak dan kebebasannya, setiap orang wajib tunduk kepada 

pembatasan yang ditetapkan dengan undang-undang dengan maksud semata-mata 

untuk menjamin pengakuan serta penghormatan atas hak kebebasan orang lain dan 

untuk memenuhi tuntutan yang adil dan sesuai pertimbangan moral, nilai-nilai 

agama, keamanan, dan ketertiban umum dalam suatu masyarakat demokratis”. 

 

Berikutnya yaitu pada  Pasal 28H ayat (1) UUD 1945 dinyatakan, “Setiap orang 

berhak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal, dan mendapatkan lingkungan 

hidup yang baik dan sehat serta berhak memperoleh pelayanan kesehatan”. Hal tersebut 

berarti dalam menjalankan hak-haknya para pengusaha budidaya ayam pedaging 

diharuskan dapat menjaga hubungan timbal balik yang harmonis terhadap lingkungannya 

baik kepada masyarakat sekitar maupun terhadap lingkungan hidup di wilayahnya.  

Perizinan dalam usaha  budidaya ayam pedaging di Kab.Bogor   telah di atur dalam 

Peraturan Daerah Kab.Bogor Nomor 8 Tahun 2003 Tentang Izin Usaha Peternakan dan 

Perikanan. Dalam hal itu kita bias lihat seberapa efektif dalam penerapan dan pengawasan 

terhadap izin usaha budidaya ayam pedaging agar dapat senantiasa menjaga kelestarian 

dan keharmonisan lingkungan hidup guna memenuhi perlindungan hak atas lingkungan 

hidup yang baik dan sehat kepada masyarakat disekitar lokasi usaha budidaya ayam 

pedaging. 

 

 



 
 

 
 

F. Metode Penelitian  

1. Metode Pendekatan 

Penelitian ini menggunakan metode pendekatan yuridis sosiologis 

(Sociological jurisprudence) berangkat dari ilmu hukum, ia mengarahkan 

refleksinya terhadap masalah-masalah praktis dari ketertiban hukum dengan 

melakukan penelitian yang bertolak dari lapangan ilmu hukum. Hasil dari 

penelitian ini dimaksud untuk menjawab hubungan antara ketertiban dan perilaku 

yang menyangkut kehidupan kelompok masyarakat.4  

Pendekatan yuridis sosiologis pada penelitian ini dimulai dengan 

melakukan kajian terhadap peraturan perundang-undangan dan kajian pustaka 

mengenai efektivitas, implementasi dan pengawasan, perlindungan hukum, hak 

asasi manusia dan lingkungan hidup. Setelah semua peraturan perundangan dan 

kajian pustaka dikumpulkan, maka peneliti melakukan pengkajian terhadap 

fenomena yang ada di masyarakat yaitu dengan cara melakukan wawancara secara 

mendalam kepada partisipan tiga pengusaha usaha budidaya ayam pedaging, enam 

masyarakat yang berada disekitar budidaya ayam pedaging, seorang dari dinas 

peternakan dan perikanan, seorang dari dinas lingkungan hidup serta dari dinas 

kesehatan Kab.Bogor. 

 

2. Spesifikasi Penelitian 

Spesifikasi penelitian yang dipergunakan adalah deskriptif analitis yaitu 

menggambarkan terhadap hasil penelitian dengan data yang selengkap dan 

sedetail mungkin. Metode deskriptif ini merupakan metode penelitian yang 

memusatkan perhatian masalah atau fenomena yang bersifat aktual pada saat 

penelitian dilakukan. Penelitian ini menggambarkan fakta-fakta tentang masalah 

yang diteliti oleh peneliti apa adanya melalui interpretasi rasional yang akurat. 

Penelitian yang bersifat deskriptif analitis dengan memaparkan sambal 

menganalisisnya dari kajian-kajian hukum kepada asas-asas hukum dan penemuan 

 
4 Johnny Ibrahim, 2006, Teori & Metodologi Penelitian Hukum Normatif, Bayumedia Publishing: 

Surabaya, hlm. 39-40 



 
 

 
 

hukum (inconcretto) bahkan sampai pada penelitian sistematika hukum 

(horizontal atau vertical).5  

Metode deskriptif ini sebagai prosedur pemecahan masalah yang diselidiki 

dengan menggambarkan atau melukiskan keadaan subyek atau obyek penelitian 

pada saat sekarang berdasarkan fakta-fakta yang tampak atau sebagaimana 

adanya. Dimana permasalahan dan cara penyelesaianya difokuskan dalam 

perspektif partisipan, dan fungsi peneliti adalah sebagai fasilitator yang berusaha 

mendalami berbagai kesenjangan yang dirasakan partisipan. Hasil penelitian ini 

lebih ditekankan untuk memberikan gambaran obyektif tentang keadaan 

sebenarnya dari subyek dan obyek yang diteliti yaitu efektivitas terhadap 

penerapan dan pengawasan izin usaha budidaya ayam pedaging, serta faktor 

yuridis dan sosiologis yang mempengaruhi efektivitas terhadap penerapan dan 

pengawasan izin usaha budidaya ayam pedaging dalam pemenuhan perlindungan 

hak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat bagi masyarakat. 

 

3. Objek Penelitian 

Objek penelitian merupakan permasalahan yang diteliti. Objek dari 

penelitian ini adalah usaha budidaya ayam pedaging dalam memenuhi 

perlindungan hak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat bagi masyarakat di 

Kab.Bogor   yang mana usaha tersebut dapat dipengaruhi oleh efektivitas dalam 

penerapan izin usaha budidaya ayam pedaging serta pengawasan izin usaha dan 

izin lingkungan budidaya ayam pedaging. 

. 

4. Jenis Data 

Penelitian ini mengunakan jenis data primer dan data sekunder karena 

penelitian ini merupakan penelitian yuridis sosiologis. Penelitian ini mencari dan 

mengumpulkan data yang difokuskan pada pokok-pokok permasalahan yang ada, 

sehingga dalam penelitian ini tidak terjadi penyimpangan dan kekaburan dalam 

pembahasan. Penelitian hukum yang bersifat yuridis sosiologis selalu menitik 

 
5 A.Widanti, 2005, Petunjuk Penulisan Usulan Penelitian dan Tesis, Universitas Katolik 

Soegijapranata: Semarang, hlm. 8 



 
 

 
 

beratkan pada kejadian yang ada di masyarakat dan mengaitkan pada sumber data. 

Jenis data dalam penelitian ini adalah data primer dan data sekunder. Data primer 

diperoleh langsung dari wawancara kepada pengusaha ayam pedaging, 

masyarakat di sekitarnya, narasumber dari Dinas Peternakan dan Perikanan, juga 

dari Dinas Lingkungan Hidup Kab.Bogor   serta dari Dinas Kesehatan. Data 

sekunder terdiri dari peraturan, buku-buku, jurnal, hasil-hasil penelitian yang 

berwujud laporan dan internet. Data-data tersebut dapat dijabarkan sebagai berikut 

: 

a.  Data Primer merupakan data yang diperoleh langsung dari sumber asli 

atau partisipan. Data primer berupa tanggapan para subyek hukum 

yang secara individu maupun berkelompok menjawab dari suatu 

kuesioner maupun wawancara dari pewawancara maupun peneliti 

berdasarkan apa yang ditanyakan dari adanya suatu indikasi terjadinya 

masalah. Data primer dalam penelitian diperoleh dari hasil wawancara 

dari narasumber yaitu pengusaha budidaya ayam pedaging, 

masyarakat, seorang dari Dinas Peternakan dan Perikanan, seorang 

Dinas Lingkungan Hidup serta seorang dari Dinas Kesehatan. 

b.    Data Sekunder diperoleh dari studi dokumen atau bahan pustaka. 

Menurut Peter Mahmud Marzuki, bahan-bahan hukum sekunder buku-

buku hukum termasuk skripsi, tesis, dan disertasi hukum dan jurnal-

jurnal hukum, kamus-kamus hukum, dan komentar-komentar atas 

putusan pengadilan yang berguna untuk memberikan kepada peneliti 

semacam “petunjuk” ke arah mana peneliti melangkah.6 Studi 

dokumen ini terdiri dari : 

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

dan terdiri atas norma-norma dasar misalnya Konstitusi, Ketetapan 

MPR, peraturan perundang-undangan, bahan hukum yang tidak 

dikodifikasikan (misalnya hukum adat), jurisprudensi dan traktat 

yang memiliki kekuatan untuk memaksa agar seseorang menjadi 

 
6 Peter Mahmud Marzuki, 2005, Penelitian Hukum, Prenada Media: Jakarta, hlm. 155 



 
 

 
 

taat hukum7. Pada penelitian ini menggunakan beberapa bahan 

hukum primer, antara lain: 

a) Pasal 27 ayat (2), Pasal 28H ayat (1), Pasal 28I ayat (4) dan ayat 

(5) UUD 1945. 

b) UU Nomor 39 Tahun 1999 Tentang  HAM. 

c) UU Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan 

Pengelolaan Lingkungan Hidup. 

d) UU Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan. 

e) UU Nomor Nomor 18 Tahun 2009 Tentang Peternakan dan 

Kesehatan Hewan sebagaimana di ubah dengan UU Nomor 41 

Tahun 2014. 

f) Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 1999 Tentang 

Pengendalian Pencemaran Udara. 

g) Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2001 Tentang 

Pengelolaan Kualitas Air Dan  Pengendalian Pencemaran Air. 

h) Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2014 Tentang 

Kesehatan Lingkungan. 

i) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 Tentang 

Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik.  

j) Peraturan Daerah Kab.Bogor Nomor 8 Tahun 2003 Tentang 

Izin Usaha Peternakan dan Perikanan. 

k) Peraturan Menteri Pertanian Nomor 28 Tahun 2008 Tentang 

Pedoman Penataan Kompartemen dan Penataan Zona Usaha 

Perunggasan. 

l) Peraturan Menteri Pertanian Nomor 31 Tahun 2014 Tentang 

Pedoman Budidaya Ayam Pedaging dan Ayam Petelur yang 

baik. 

m) Peraturan Menteri Pertanian Nomor 

26/Permentan/HK.140/4/2015 Tentang Syarat, Tata Cara Dan 

 
7 A.Widanti, 2015, Petunjuk Penulisan Usulan Penelitian dan Tesis, Universitas Katolik 
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Standar Operasional Prosedur Pemberian Rekomendasi Teknis 

Izin Usaha Di Bidang Pertanian Dalam Rangka Penanaman 

Modal. 

n) Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 13 Tahun 2015 Tentang 

Penyelenggaraan Pelayanan Kesehatan Lingkungan Di 

Puskesmas. 

o) Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Nomor P.23 Tahun 2018 

Tentang Kriteria Perubahan Usaha Dan/Atau Kegiatan Dan 

Tata Cara Perubahan Izin Lingkungan. 

p) Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Nomor P.24 Tahun 2018 

Tentang Pengecualian Kewajiban Menyusun Analisis 

Mengenai Dampak Lingkungan Untuk Usaha Dan/Atau 

Kegiatan Yang Berlokasi Di Daerah Kabupaten/Kota Yang 

Telah Memiliki Rencana Detail Tata Ruang. 

q) Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Nomor P.25 Tahun 2018 

Tentang Pedoman Penetapan Jenis Rencana Usaha Dan/Atau 

Kegiatan Yang Wajib Memiliki Upaya Pengelolaan 

Lingkungan Hidup Dan Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup 

Dan Surat Pernyataan Kesanggupan Pengelolaan Dan 

Pemantauan Lingkungan Hidup. 

r) Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Nomor P.26 Tahun 2018 

Tentang Pedoman Penyusunan Dan Penilaian Serta 

Pemeriksaan Dokumen Lingkungan Hidup Dalam Pelaksanaan 

Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik. 

s) Peraturan Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor 

29/Permentan/Pp.210/2018 Tentang Tata Cara Perizinan 

Berusaha Sektor Pertanian 

t) Keputusan Bupati Bogor Nomor 17 Tahun 2004 Tentang 

Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kab.Bogor Nomor 8 

Tahun 2003 Tentang Izin Usaha Peternakan dan Perikanan. 



 
 

 
 

2) Bahan hukum sekunder merupakan bahan hukum yang bersifat 

tidak mengikat tetapi mengandung penjelasan mengenai bahan 

hukum primer dari para pakar atau ahli di suatu bidang keilmuan 

tertentu agar dapat dianalisa dan dipahami, diantaranya berupa 

buku-buku, jurnal, makalah, dan bahan pustaka terkait lainnya 

sesuai dengan penelitian. 

 

5. Metode Pengumpulan Data 

Teknik pengambilan sampel merupakan proses memilih suatu bagian 

subyek penelitian yang respresentif dari suatu populasi. Populasi merupakan 

keseluruhan subyek penelitian. Subyek penelitian merupakan faktor utama yang 

harus ditentukan sebelum kegiatan penelitian dilakukan.8 Populasi dalam 

penelitian ini adalah pengawasan izin budidaya ayam pedaging. 

 Sampel adalah bagian dari jumlah dan karakteristik yang dimiliki oleh  

populasi. Teknik pengambilan sampel dalam penelitian ini adalah Non Random 

Sampling dengan teknik Purposive Sampling, yaitu pengambilan sampel secara 

purposive didasarkan pada suatu pertimbangan tertentu yang dibuat oleh peneliti 

sendiri, berdasarkan ciri atau sifat-sifat populasi yang sudah diketahui 

sebelumnya.9 Sampel yang ditentukan dalam penelitian ini adalah pengusaha 

budidaya ayam pedaging dengan tujuan melihat efektivitas pengawasan terhadap 

izin usaha budidaya ayam pedaging dalam memenuhi hak atas lingkungan hidup 

yang baik dan sehat. 

Adapun metode pengumpulan data yang dilakukan dalam penelitian ini 

adalah :  

a. Studi Lapangan (Field research) dilakukan untuk mencari bahan-bahan 

atau data primer yang terdiri dari:10 :  

1) observasi; 

2) wawancara; 

 
8 Ibid. 
9 Soekidjo Notoatmojo,2010, Metodelogi Penelitian Kesehatan, Rineka Cipta: Jakarta, hlm. 124-125 
10 A. Widanti, 2015, Op.Cit. hlm.9 



 
 

 
 

3) penyebaran kuesioner; 

4) survey; 

5) Focus Group Discussion. 

b. Studi Kepustakaan (Library research) yaitu dengan membaca, 

mempelajari dan menganalisa peraturan perundang-undangan lain dalam 

penerapan Peraturan Daerah Kab.Bogor  Nomor 8 Tahun 2003 Tentang 

Izin Usaha Peternakan dan Perikanan. 

6.  Metode Analisis Data 

a. Pengolahan data  

Setelah data terkumpulkan secara lengkap dari teknik wawancara, maka 

data tersebut disusun secara sistematis untuk selanjutnya dilakukan analisa data. 

Data yang diperoleh dari wawancara dari partisipan maupun narasumber 

dikelompokan untuk di olah data-datanya. 

b. Analisa data 

Data kualitatif diolah dengan teknik analisis kualitatif.11 Menganalisis 

data tidak sekedar mendeskripsikan dan menginterprestasikan data yang telah 

diolah. Oleh sebab itu secara rinci tujuan dilakukan analisis data adalah :12  

a. Memperoleh gambaran dari hasil penelitian yang telah dirumuskan 

dalam tujuan penelitian. 

b. Membuktikan hipotesis-hipotesis penelitian yang telah dirumuskan. 

c. Memperoleh kesimpulan secara umum dari penelitian, yang 

merupakan kontribusi dalam pengembangan ilmu yang 

bersangkutan. 

 

Semua data baik data primer maupun data sekunder dianalisa supaya 

tercapai kejelasan dalam interpretasi dari masalah yang dibahas secara logis dan 

sistematis dari hasil data penelitian. Data dideskripsikan dengan memahami, 

menggambarkan, menguraikan kemudian menjelaskan sesuai dengan 

permasalahan dalam perumusan masalah dalam penelitian ini.  

 

 
11 Soekidjo Notoatmodjo, 2002, Metodologi Penelitian Kesehatan, Rineka Cipta: Jakarta, hlm. 188 
12 Soekidjo Notoatmodjo, 2010, Metodologi Penelitian Kesehatan, Rineka Cipta: Jakarta, hlm. 180 
 



 
 

 
 

G. Penyajian Tesis 

Penyajian tesis ini disusun secara sistematika, dalam penulisan tesis ditulis 

secara naratif dan dalam tabel matrik sehingga dapat tergambarkan apa yang diteliti 

dan yang ditulis setelah dilakukan bimbingan kepada para pembimbing dan siap untuk 

diujikan dengan dinarasikan secara kualitatif kepada dewan dan anggota penguji tesis 

ini. Sistematika penulisan dalam penelitian ini disajikan sebagai berikut : 

BAB I  PENDAHULUAN  

Terdiri dari latar belakang permasalahan, perumusan masalah, 

tujuan penelitian, manfaat penelitian, kerangka pemikiran, metode 

penelitian, dan penyajian tesis. 

BAB II  TINJAUAN PUSTAKA  

Pada bab ini penulis mengambil beberapa teori-teori efektivitas, 

hukum perizinan, pengawasan, perlindungan hukum, hak asasi 

manusia, hukum administrasi negara, serta lingkungan hidup yang 

berkaitan dengan judul penelitian guna mendukung juga 

memperkuat dalam pembuatan tesis ini. 

BAB III  HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

Dalam bab ini peneliti akan menguraikan gambaran tentang hasil 

dari penelitian berdasarkan topik efektivitas terhadap pengawasan 

izin usaha budidaya ayam pedaging sebagai pemenuhan 

perlindungan hak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat dalam 

bentuk tabel matrik data. Hasil penelitian yuridis sesuai dengan 

peraturan perundang-undangan yang terkait dianalisa secara 

normatif dan hasil wawancara kepada pengusaha, masyarakat, dan 

juga para pihak-pihak yang terkait dalam penelitian ini dianalisa 

secara sosiologis melalui teori-teori dan asas hukum. 



 
 

 
 

BAB IV  PENUTUP 

Bab penutup ini berisikan tentang kesimpulan jawaban dari  hasil 

penelitian dan saran-saran kepada para pihak supaya dapat 

dijadikan rekomendasi kebijakan oleh setiap orang agar 

terpenuhinya perlindungan hak atas lingkungan hidup yang baik 

dan sehat. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


