
 
 

 
 

BAB III 

HASIL  PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

 

 Penelitian terhadap efektivitas pengawasan izin usaha budidaya ayam pedaging 

ini dilakukan di beberapa kecamatan pada wilayah Kab.Bogor   dan yang menjadi 

narasumbernya dari beberapa pihak yang memiliki tanggung jawab terhadap pemenuhan 

perlindungan hak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat. Sebelum melakukan  

penelitian ini, peneliti sebelumnya telah melakukan pengajuan permohonan izin 

penelitian melalui Kesbangpol di wilayah Jawa Tengah yang selanjutnya izin penelitian 

di teruskan ke pihak Kesbangpol Jawa Barat sehingga sampai ke wilayah Kesbangpol 

Kab.Bogor . Izin penelitian Di Kab.Bogor   diberikan ke Dinas Peternakan dan Perikanan, 

Dinas Lingkungan Hidup, dan ke Dinas Kesehatan.  

 Penelitian dilakukan terhadap tiga orang pengusaha budidaya ayam pedaging, 

enam masyarakat sekitar budidaya ayam pedaging, narasumber dari Dinas Peternakan dan 

Perikanan Kab.Bogor guna mengetahui efektivitas terhadap penerapan dan pengawasan 

izin usaha budidaya ayam pedaging, penelitian juga dilakukan ke pihak Dinas Lingkungan 

Hidup Kab.Bogor  yang mempunyai pejabat PPLH sebagai pengawas izin lingkungan 

usaha budidaya ayam pedaging dan ke Dinas Kesehatan yang memberikan pelayanan 

terhadap kesehatan lingkungan. 

  

A. Gambaran Umum 

   

Dalam Peraturan Menteri Pertanian Nomor 28 Tahun 2008 Tentang 

Pedoman Penataan Kompartemen dan Penataan Zona Usaha Perunggasan bahwa 

Tata Cara Budidaya Ternak Yang Baik (Good Farming Practice) yang selanjutnya 

disingkat GFP, adalah kegiatan budidaya yang dilakukan secara baik sesuai dengan 

persyaratan yang telah ditentukan untuk memproduksi hasil ternak sesuai dengan 

tujuannya.  

Pamulang Farm, merupakan usaha budidaya ayam pedaging yang berada di 

Kab.Bogor  . Usaha budidaya Pamulang Farm berada di Kecamatan Ciawi, 

Kecamatan Leuwiliang, dan Kecamatan Jasinga. Usaha tersebut merupakan 



 
 

 
 

perusahaan keluarga, dimana pemodal dirintis dari keluarga dan pembiayaan bank  

sehingga dapat berkembang hingga sampai saat ini. Pamulang Farm memulai 

usahanya dari sebelum terjadi krisis moneter pada tahun 1998. Perusahaan tersebut 

dipimpin oleh Drh. SY, dengan kantor pusat terletak di komplek Bali View 

Kecamatan Pamulang Tanggerang Selatan. Jumlah populasi ayam pedaging 

miliknya sekitar 250.000 ekor setiap siklus produksinya.85 

  

Gambar 3.1. Kandang budidaya ayam Pedaging Pamulang Farm 

Sumber : Data Primer, 2019 

 

 

 

 

 

 

 

  

LBS (Lestari Barokah Sejahtera) berkantor JL.bangbarung, Tanah Baru, 

Kota Bogor di pimpinan oleh Drh. HT. Wilayah usaha budidaya ayam pedagingnya 

meliputi Kab.Bogor  , Sukabumi, Bekasi dan bahkan sampai ke Cianjur. LBS 

merupakan perusahaan inti yang mana para peternak diajak bergabung sehingga 

dapat dikontrol oleh LBS dari Kab.Bogor   sebagai pusatnya. Usahanya telah 

dimulai sebelum krisis moneter 1998 melanda dan sebelum terjadinya wabah flu 

burung ke Indonesia. Populasi saat ini lebih dari 1.000.000 ekor ayam pedaging 

setiap siklus produksinya.86 

 

 

Gambar 3.2. Kandang budidaya ayam pedaging Lestari Barokah Sejahtera 

Sumber : Data Primer, 2019 

 
85 Drh.SY. pengusaha ayam pedaging di Kabupaten Bogor, Wawancara 5 Januari 2019. 
86 Drh.HT. pengusaha ayam pedaging di Kabupaten Bogor, Wawancara 9 Januari 2019. 



 
 

 
 

 

 

   

NS Farm telah berdiri sejak Tahun 2000 berkantor di Jl.Diman No.37, 

Cakung Payangan, Jatisari, Kota Bekasi, dipimpin oleh seorang pengusaha muda 

yaitu H. NS. Wilayah usaha budidayanya meliputi wilayah sekitar Kecamatan 

Cileungsi, Kecamatan Jonggol dan Kecamatan Cariu, Kab.Bogor   dan ada juga yang 

berada di wilayah Kabupaten dan Kota Bekasi. Budidaya ayam pedagingnya 

dimulai dari nol dengan memelihara sekitar 2.000  ekor terus meningkat dengan 

pesat hingga sekarang telah mencapai 250.000 ekor per siklus produksinya. 

Peningkatan produksinya dimulai sejak terjadinya wabah flu burung pada tahun 

2007 lalu. Di saat peternak yang lain gulung tikar diterpa badai flu burung, H NS. 

berbanding terbalik dengan mengambil momentum tersebut hingga mampu bertahan 

serta menambah populasi budidaya ayam pedagingnya.87 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
87 H. NS. pengusaha ayam pedaging di Kabupaten Bogor, Wawancara 12 Januari 2019. 



 
 

 
 

Gambar 3.3. Kandang budidaya ayam pedaging sewaan H. NS. 

Sumber : Data Primer, 2019 

 

 

 

 

B. Efektivitas Penerapan Izin Usaha Budidaya Ayam Pedaging 

Tujuan  dalam penelitian ini yang pertama untuk mengetahui efektivitas 

terhadap penerapan dan pengawasan izin usaha budidaya ayam pedaging dalam 

memenuhi perlindungan hak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat. Sejalan 

dengan hasil penelitian pada izin usaha budidaya ayam pedaging dibeberapa wilayah 

Kab.Bogor , diantaranya pada Kecamatan Ciawi, Kecamatan Ciampea, Kecamatan 

Jonggol dan Kecamatan Cileungsi milik tiga orang pengusaha dilakukan pada bulan 

Desember 2018 - Januari 2019.  Guna menjawab tentang keefektivan terhadap 

penerapan dan pengawasan izin usaha budidaya ayam pedaging, peneliti melakukan 

beberapa kajian pustaka terhadap peraturan-peraturan yang berlaku di Negara 

Kesatuan Republik Indonesia dan khususnya Peraturan Daerah Kab.Bogor Nomor 8 

Tahun 2003 Tentang Izin Usaha Peternakan dan Perikanan sebagai alat ukur dalam 

penelitian ini.  

Peraturan Daerah Kab.Bogor Nomor 8 Tahun 2003 Pasal 1 ayat (6) mengatur: 

“Usaha Peternakan adalah kegiatan usaha yang dilakukan oleh perorangan atau badan 

hukum yang melaksanakan kegiatan menghasilkan ternak (ternak bibit/potong), 

telur, susu serta usaha menggemukan suatu ternak termasuk mengumpulkan 

mengedarkan dan memasarkannya”. Lebih lanjut dalam Pasal 1 ayat (9) menyatakan 



 
 

 
 

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.” 

Sedangkan pengertian izin usaha didalam Peraturan Pemerintah Nomor 24 

Tahun 2018 Pasal 1 ayat (8) bahwa : 

”Izin Usaha adalah izin yang diterbitkan oleh Lembaga OSS untuk dan atas 

nama menteri, pimpinan lembaga, gubernur, atau bupati/walikota setelah 

Pelaku Usaha melakukan Pendaftaran dan untuk memulai usaha dan/atau 

kegiatan sampai sebelum pelaksanaan komersial atau operasional dengan 

memenuhi persyaratan dan/ atau Komitmen.” 

 

Berikutnya pada Pasal 8 ayat (1) dan (2) dalam Peraturan Daerah Kab.Bogor 

Nomor 8 Tahun 2003 Tentang Izin Usaha Peternakan dan Perikanan mengenai 

Persetujuan prinsip dan  perizinan mengatur :  

(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.  

Pada dalam Pasal 9 huruf a juga menyatakan bahwa : ” Izin usaha 

sebagaimana dimaksud dalam pasal 8, meliputi : 

a. Izin usaha peternakan; dan 

 

Pasal 10 juga lebih di jelaskan mengatur “Khusus izin usaha peternakan 

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

persetujuan prinsip bupati”. 

Pada Pasal 16 dan Pasal 17 Peraturan Daerah Kab.Bogor Nomor 8 Tahun 

2003 Tentang Izin Usaha Peternakan dan Perikanan menyebutkan: 

1) Persetujuan prinsip usaha peternakan berlaku paling lama 1 (satu) tahun. 

2) Jika sebelum tenggang waktu 1 (satu) tahun pemegang persetujuan prinsip 

telah siap beroperasi dan memenuhi ketentuan yang berlaku, maka yang 

bersangkutan wajib mengajukan izin usaha peternakan. 

3) Jika setelah tenggang waktu 1 (satu) tahun berakhir, pemegang persetujuan 

prinsip belum siap beroperasi, maka persetujuan prinsip dapat 

diperpanjang 1 (satu) kali untuk waktu paling lama 1 (satu) tahun. 

 



 
 

 
 

Dalam Pasal 17 menyatakan: “Persetujuan prinsip usaha peternakan berakhir 

jika : 

a. Tenggang waktu yang ditentukan dalam persetujuan prinsip berakhir; 

b. Izin usaha peternakan telah dikeluarkan/diterbitkan; 

c. Tidak melakukan kegiatan-kegiatan yang diharuskan dalam persetujuan 

prinsip dan tidak mengajukan perpanjangan persetujuan prinsip; 

d. Persetujuan prinsip dipergunakan tidak sesuai dengan yang telah 

ditetapkan; atau  

e. Dipindahtangan kepada pihak lain tanpa persetujuan tertulis bupati.” 

 

Dalam UU Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan Dan Pengelolaan 

Lingkungan Hidup Pasal 1  ayat (35)   disebutkan  bahwa :  

“Izin Lingkungan adalah izin yang diberikan kepada setiap orang yang 

melakukan Usaha dan/atau Kegiatan yang wajib Amdal atau UKL-UPL dalam 

rangka perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup sebagai prasyarat 

memperoleh izin Usaha dan/atau Kegiatan yang telah disebutkan dalam 

Peraturan Menteri Lingkungan Hidup seperti diatas”.  

 

Dalam Pasal 1  ayat (35) UU Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan 

Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup menyatakan bahwa : “Usaha dan/atau Kegiatan 

yang wajib Amdal atau UKL-UPL dalam rangka perlindungan dan pengelolaan 

lingkungan hidup sebagai prasyarat memperoleh izin Usaha dan/atau Kegiatan”.  

Hal tersebut mewajibkan kepada para pengusaha budidaya ayam pedaging 

untuk mengurus izin lingkungannya terlebih dahulu sebelum melakukan obyek 

hukum. Para pengusaha budidaya ayam pedaging atau penanggung jawabnya juga 

diwajibkan melakukan upaya UPL sesuai dengan persyaratan rekomendasi teknis 

yang telah diatur dalam Peraturan Menteri Pertanian Nomor 

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

Prosedur Pemberian Rekomendasi Teknis Izin Usaha Di Bidang Pertanian Dalam 

Rangka Penanaman Modal, pada Pasal 16 huruf g dalam perihal Izin Usaha 

Peternakan menyebutkan bahwa : 

“Untuk memperoleh rekomendasi teknis Izin Usaha Peternakan sebagaimana 

dimaksud dalam Pasal 2, pemohon harus memenuhi persyaratan”:  

a. Profil perusahaan meliputi akte pendirian dan perubahan  terakhir yang 

telah terdaftar di Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, komposisi 

kepemilikan saham, susunan pengurus dan bidang usaha perusahaan;  

b. Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP);  



 
 

 
 

c. Izin lokasi dari gubernur atau bupati/walikota sesuai kewenangan;  

d. Izin lingkungan dari gubernur atau bupati/walikota sesuai kewenangan; 

e. Izin Tenaga Kerja Asing;  

f. Izin pemasangan instalasi dan peralatan;  

g. Upaya Pemantauan Lingkungan (UPL) sesuai ketentuan peraturan 

perundang-undangan.  

 

Pasal 31, Pasal 32 dan dalam Pasal 33 Peraturan Menteri Pertanian Republik 

Indonesia Nomor 29/Permentan/Pp.210/2018 Tentang Tata Cara Perizinan Berusaha 

Sektor Pertanian mengatur :  

(1) Permohonan Izin Usaha peternakan dilakukan oleh perusahaan peternakan dan 

kesehatan hewan.  

(2) Izin Usaha peternakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan melalui 

tahapan: 

a. pemohon menyampaikan permohonan Izin Usaha melalui OSS; dan 

b. pemohon menyampaikan Komitmen memenuhi ketentuan persyaratan Izin 

Usaha peternakan. 

 

Dalam Pasal 32 mengatur : 

(1) Komitmen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 ayat (2) huruf b, berisi 

kesanggupan menyampaikan:  

a. rekomendasi kesesuaian dengan Rencana Tata Ruang Wilayah, Rencana 

Detail Tata Ruang kabupaten/kota dari bupati/wali kota yang diterbitkan 

gubernur;  

b. rekomendasi kesesuaian dengan rencana makro pembangunan peternakan 

daerah provinsi dari gubernur yang diterbitkan bupati/wali kota;  

c. izin lokasi dari bupati/wali kota yang dilengkapi dengan peta;  

d. rencana kerja pembangunan unit usaha budi daya peternakan;  

e. pernyataan melakukan Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Upaya 

Pemantauan Lingkungan Hidup;  

f. pernyataan menerapkan pedoman pembibitan yang baik (good breeding 

practices) dan/atau pedoman budidaya yang baik (good farming practices); 

dan  

g. pernyataan akan melakukan kemitraan.  

(2) Izin Usaha peternakan diterbitkan berdasarkan Komitmen sebagaimana 

dimaksud pada ayat (1). 

 

 

 

 



 
 

 
 

Dalam Pasal 33 mengatur juga : 

(3) Perusahaan peternakan dan kesehatan hewan wajib menyampaikan pemenuhan 

atas Komitmen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 melalui OSS paling 

lambat 2 (dua) bulan sejak Izin Usaha peternakan diterbitkan di awal. 

(4) Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan, pemerintah daerah 

provinsi, atau kabupaten/kota melakukan evaluasi paling lama 1 (satu) bulan 

sejak pemohon menyampaikan pemenuhan atas Komitmen sebagaimana 

dimaksud pada ayat (1).  

(5) Hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dinotifikasi ke sistem OSS.  

(6) Izin Usaha peternakan berlaku efektif setelah perusahaan peternakan dan 

kesehatan hewan dinyatakan memenuhi Komitmen berdasarkan hasil evaluasi 

sebagaimana dimaksud pada ayat (2). 

 

Sedangkan dalam Pasal 21 ayat (1) Peraturan Daerah Kab.Bogor Nomor 8 

Tahun 2003  dalam Syarat-syarat untuk memperoleh izin usaha budidaya ternak, 

pembibitan atau Rumah Potong Hewan sebagaimana dimaksud dalam pasal 18 huruf 

a, b dan c, sebagi berikut : 

a. memiliki persetujuan prinsip bubati; 

b. mengisi formulir permohonan izin; 

c. melampirkan fotokopi Kartu Tanda Penduduk; 

d. melampirkan salinan akta pendirian perusahaan (untuk badan usaha); 

e. melampirkan Izin Lokasi atau Izin Peruntukan Penggunaan Tanah (IPPT); 

f. melampirkan Upaya Pengelolaan Lingkungan (UKL) dan Upaya 

Pemantauan Lingkungan (UPL), untuk usaha dengan kapasitas atau luasan 

tertentu; 

g. melampirkan Izin Mendirikan Bangunan (IMB); 

h. melampirkan Izin undang-undang gangguan (Hinder Ordonantie/HO) atau 

Surat Izin Tempat Usaha (SITU); dan 

i. melampirkan salinan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP). 

 

Untuk pendaftaran usaha peternakan diatur dalam Pasal 37 ayat (1) Peraturan 

Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor 29/Permentan/Pp.210/2018 Tentang 

Tata Cara Perizinan Berusaha Sektor Pertanian : “Pendaftaran usaha peternakan 

dilakukan oleh dinas yang menyelenggarakan sub urusan peternakan dan kesehatan 

hewan terhadap peternak skala kecil atau mikro dengan skala usaha tertentu”. 

Sedangkan dalam skala usaha untuk budidaya ayam potong (ayam pedaging) 

pendaftaran usaha peternakan diatur dalam Pasal 37 ayat (2) huruf d poin (6) 

Peraturan Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor 29/Permentan/Pp.210/2018 



 
 

 
 

Tentang Tata Cara Perizinan Berusaha Sektor Pertanian menyebutkan bahwa : “ayam 

potong dengan kepemilikan paling banyak 50.000 (lima puluh ribu) ekor per siklus”. 

 

Pada Pasal 18 ayat (2) Peraturan Daerah Kab.Bogor Nomor 8 Tahun 2003 

Tentang Izin Usaha Peternakan dan Perikanan untuk skala usaha telah disebutkan 

bahwa : “Izin usaha budidaya ternak sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf a, 

diberikan sesuai dengan skala usaha sebagai berikut :  

 

 

 

 

Sedangkan didalam Pasal 14 ayat (1) huruf a Keputusan Bupati Bogor Nomor 

17 Tahun 2004 Tentang Pelaksanaan Peraturan Daerah Kab.Bogor Nomor 8 Tahun 

2003 Tentang Izin Usaha Peternakan dan Perikanan juga disebutkan bahwa : 

(1) “Usaha peternakan rakyat dan usaha perikanan rakyat, dapat dilaksanakan 

untuk tiap jenis ternak dan ikan, dengan skala sebagai berikut : 

a. Usaha peternakan rakyat sebagai berikut :  

 

 

NO 

 

 

JENIS TERNAK 

SKALA USAHA PETERNAKAN 

YANG WAJIB MEMPEROLEH 

IZIN USAHA  PETERNAKAN 

(Jumlah Ternak Lebih Dari) 

1 Ayam Ras Petelur 10.000 ekor induk 

2 Ayam Ras Pedaging 15.000 ekor prod/siklus 

3 Itik, Angsa atau Entok 15.000 ekor campuran 

4 Kalkun 10.000 ekor campuran 

5 Burung Puyuh 25.000 ekor campuran 

6 Burung Dara 25.000 ekor campuran 

7 Kambing dan atau Domba 300 ekor campuran 

8 Sapi Potong 100 ekor campuran 

9 Sapi Perah 20 ekor campuran 

10 Kerbau 75 ekor campuran 

11 Kuda 50 ekor campuran 

12 Kelinci 1.500 ekor campuran 

13 Rusa 300 ekor campuran 



 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

Persyaratan Izin usaha secara online dalam DPMPTSP melalui 

http://optimis.bogorkab.go.id izin usaha budidaya ayam pedagaing masuk dalam izin 

usaha peternakan pada pilihan nomor urut (89) delapan puluh sembilan setelah 

memasukan daftar isian jenis usaha peternakan kemudian akan menampilkan 

persyaratan usaha izin usaha peternakan sebagai berikut : 

1. Surat Pernyataan Keabsahan data dokumen Bermaterai Rp. 6.000,- 

khusus untuk yang berbadan usaha/hukum wajib menggunakan kop surat 

dan stempel perusahaan 

2. KTP pemohon (Pemilik/Penanggung Jawab/Direktur/Tenaga 

Kesehatan/Tenaga Asing) atau Surat Izin Tinggal Sementara, untuk 

Warga Negara Asing 

 

 

 

No 

 

 

 

JENIS TERNAK 

SKALA USAHA 

PETERNAKAN RAKYAT 

YANG TIDAK 

MEMERLUKAN 

IZIN USAHA 

(Jumlah Paling Banyak) 

1 Ayam Ras Petelur 10.000 ekor induk 

2 Ayam Ras Pedaging 15.000 ekor prod/siklus 

3 Itik, Angsa atau Entok 15.000 ekor campuran 

4 Kalkun 10.000 ekor campuran 

5 Burung Puyuh 25.000 ekor campuran 

6 Burung Dara 25.000 ekor campuran 

7 Kambing dan atau Domba 300 ekor campuran 

8 Sapi Potong 100 ekor campuran 

9 Sapi Perah 20 ekor campuran 

10 Kerbau 75 ekor campuran 

11 Kuda 50 ekor campuran 

12 Kelinci 1.500 ekor campuran 

13 Rusa 300 ekor campuran 

http://optimis.bogorkab.go.id/


 
 

 
 

3. Surat kuasa bermaterai Rp. 6.000,- dan stempel apabila pengurusan izin 

disuasakan kepada orang lain dengan melampirkan fotocopy KTP yang 

diberi kuasa 

4. Nomor Induk Berusaha (NIB) yang diterbitkan oleh Lembaga OSS  

5. Izin Lokasi (ILOK) efektif yang diterbitkan oleh Lembaga OSS 

6. Persetujuan Pemenuhan Komitmen Izin Lokasi dari DPMPTSP 

Kab.Bogor  

7. Izin Lingkungan efektif dari Lembaga OSS 

8. Persetujuan pemenuhan komitmen Izin Lingkungan dari DPMPTSP 

9. Izin Mendirikan Bangunan Gedung 

10. Izin Usaha Peternakan dari Lembaga OSS 

11. Rekomendasi/Persetujuan Teknis dari Perangkat Daerah terkait 

 

Jenis dan kriteria perubahan izin lingkungan menurut Pasal 4 Peraturan 

Menteri Lingkungan Hidup Nomor P.23 Tahun 2018 Tentang Kriteria Perubahan 

Usaha Dan/Atau Kegiatan Dan Tata Cara Perubahan Izin Lingkungan menyebutkan 

:  

(1) Setiap Usaha dan/atau Kegiatan yang wajib memiliki Amdal atau UKL-

UPL wajib memiliki Izin Lingkungan. 

(2) Izin Lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dilakukan 

perubahan apabila Usaha dan/atau Kegiatan yang telah memperoleh Izin 

Lingkungan direncanakan untuk dilakukan perubahan. 

2. Perubahan Usaha dan/atau Kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) 

meliputi:  

a. perubahan kepemilikan Usaha dan/atau Kegiatan;  

b. perubahan pengelolaan dan pemantauan lingkungan hidup;  

c. perubahan yang berpengaruh terhadap lingkungan hidup yang 

memenuhi kriteria:  

1. perubahan dalam penggunaan alat-alat produksi yang berpengaruh 

terhadap lingkungan hidup;  

2. penambahan kapasitas produksi;  

3. perubahan spesifikasi teknik yang mempengaruhi lingkungan;  

4. perubahan sarana Usaha dan/atau Kegiatan;  

5. perluasan lahan dan bangunan Usaha dan/atau Kegiatan;  

6. perubahan waktu atau durasi operasi Usaha dan/atau Kegiatan;  

7. usaha dan/atau Kegiatan di dalam kawasan yang belum tercakup di 

dalam Izin Lingkungan;  

8. terjadinya perubahan kebijakan pemerintah yang ditujukan untuk 

peningkatan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup; 

dan/atau  

9. terjadi perubahan lingkungan hidup yang sangat mendasar akibat 

peristiwa alam atau karena akibat lain, sebelum dan pada waktu 

Usaha dan/atau Kegiatan yang bersangkutan dilaksanakan. 



 
 

 
 

d. terdapat perubahan dampak dan/atau risiko lingkungan hidup 

berdasarkan hasil kajian analisis risiko lingkungan hidup dan/atau 

audit lingkungan hidup yang diwajibkan;   

e. tidak dilaksanakannya rencana Usaha dan/atau Kegiatan dalam jangka 

waktu 3 (tiga) tahun sejak diterbitkannya Izin Lingkungan; dan/atau  

f. perubahan Usaha dan/atau Kegiatan lainnya yang tidak berpengaruh 

terhadap lingkungan hidup, yang mencakup: 

1. perubahan Usaha dan/atau Kegiatan karena Usaha dan/atau 

Kegiatan tersebut dilakukan pemisahan dan/atau penggabungan 

baik sebagian atau seluruhnya;  

2. perubahan nama penanggung jawab Usaha dan/atau Kegiatan; 3. 

perubahan nama kegiatan tanpa mengubah jenis kegiatan;   

3. perubahan wilayah administrasi pemerintahan; dan/atau  

4. penciutan/pengurangan kegiatan dan/atau luas areal Usaha 

dan/atau Kegiatan. 

3. Perubahan nama penanggung jawab Usaha dan/atau Kegiatan 

sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf f angka 2, berlaku bagi Usaha 

dan/atau Kegiatan perseorangan.  

4. Jenis dan kriteria perubahan Usaha dan/atau Kegiatan yang dapat 

menyebabkan perubahan Izin Lingkungan sebagaimana dimaksud pada 

ayat (3) tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak 

terpisahkan dari Peraturan Menteri ini. 

 

Berikutnya pada Pasal 6 ayat (5) huruf a Peraturan Menteri Lingkungan 

Hidup Nomor P.23 Tahun 2018 Tentang Kriteria Perubahan Usaha Dan/Atau 

Kegiatan Dan Tata Cara Perubahan Izin Lingkungan menyebutkan : “Arahan 

perubahan Izin Lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) meliputi: a. dalam 

hal perubahan Usaha dan/atau Kegiatan termasuk dalam kategori perubahan Usaha 

dan/atau Kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3) huruf b yang 

berpengaruh terhadap lingkungan, huruf c sampai dengan huruf e, perubahan Izin 

Lingkungan dilakukan melalui perubahan Keputusan Kelayakan Lingkungan Hidup 

atau perubahan Rekomendasi UKL-UPL. 

Selanjutnya pada Pasal 8 Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Nomor P.23 

Tahun 2018 Tentang Kriteria Perubahan Usaha Dan/Atau Kegiatan Dan Tata Cara 

Perubahan Izin Lingkungan menyebutkan :  

(1) Perubahan Izin Lingkungan melalui perubahan Rekomendasi UKL-UPL 

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (5) huruf a dilakukan melalui 

penyusunan dan pemeriksaan UKL-UPL baru.  

(2) Penyusunan dan pemeriksaan UKL-UPL baru sebagaimana dimaksud 

pada ayat (1) wajib dilakukan apabila perubahan Usaha dan/atau Kegiatan 



 
 

 
 

yang direncanakan termasuk dalam skala besaran jenis rencana Usaha 

dan/atau Kegiatan yang wajib memiliki UKL-UPL. 

(3) Dalam hal perubahan Usaha dan/atau Kegiatan yang wajib memiliki UKL-

UPL menyebabkan skala/besaran Usaha dan/atau Kegiatan tersebut 

termasuk dalam kriteria wajib memiliki Amdal sesuai dengan ketentuan 

peraturan perundang-undangan mengenai jenis rencana Usaha dan/atau 

Kegiatan yang wajib memiliki Amdal, perubahan Izin Lingkungan 

dilakukan melalui penyusunan dan penilaian Amdal baru. 

 

Pasal 9 Ayat (2) huruf b Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Nomor P.23 

Tahun 2018 Tentang Kriteria Perubahan Usaha Dan/Atau Kegiatan Dan Tata Cara 

Perubahan Izin Lingkungan menyebutkan : “penyusunan dan penilaian laporan 

perubahan pengelolaan dan pemantuan lingkungan hidup.” 

Dalam Pasal 4 ayat (3) dan ayat (4) bahwa dikarenakan usaha budidaya ayam 

pedaging tidak lagi memerlukan penyusunan AMDAL maka sesuai dengan batasan 

dan kriteria pengecualian  kewajiban menyusun AMDAL diatur dalam 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 hal  tersebut  disebutkan bahwa :  

(3)  Usaha dan/atau Kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib 

menyusun UKL-UPL berdasarkan RDTR. 

(4) Penyusunan UKL-UPL sebagaimana yang dimaksud ayat (3), mengacu 

pada pedoman penyusunan dokumen lingkungan hidup yang diatur dalam 

Peraturan Menteri. 

 

Lebih lanjut dijelaskan pada Pasal 7 ayat (5) 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 dalam bahwa : 

 “Penapisan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilakukan dengan tahapan:  

a. melakukan analisis terkait dengan komponenkomponen rencana Usaha 

dan/atau Kegiatan dalam kaitannya dengan dampak lingkungan hidup 

yang ditimbulkannya serta upaya pengelolaan dan pemantauan lingkungan 

hidup yang dilakukan, yang terdiri atas:  

1. jenis kegiatan; 



 
 

 
 

2. skala/besaran/ukuran;  

3. kapasitas produksi;  

4. luas lahan yang dimanfaatkan; 

5. limbah dan/atau cemaran dan/atau dampak lingkungan;  

6. teknologi yang tersedia dan/atau digunakan;  

7. jumlah komponen lingkungan yang terkena dampak;  

8. besaran investasi; 

9. terkonsentrasi atau tidaknya kegiatan;  

10. jumlah tenaga kerja;  dan  

11. aspek sosial kegiatan; 

b. Apabila salah satu  komponen-komponen rencana Usaha dan/atau 

Kegiatan sebagaimana dimaksud pada huruf a, memberikan  dampak 

lingkungan hidup terhadap lingkungan hidup dan memerlukan UKL-UPL, 

jenis Usaha dan/atau Kegiatan tersebut dapat ditetapkan wajib memiliki 

UKL-UPL;  dan 

c. Apabila seluruh komponen rencana Usaha dan/atau Kegiatan sebagaimana 

dimaksud pada huruf a, tidak memberikan dampak lingkungan hidup 

terhadap lingkungan hidup dan tidak memerlukan UKL-UPL, jenis Usaha 

dan/atau Kegiatan tersebut dapat ditetapkan wajib memiliki SPPL.” 

 

Sedangkan dalam Pasal 8 mengatur mengenai penetapan jenis usaha dan/atau 

kegiatan yang wajib UKL-UPL dan SPPL: 

(1) Berdasarkan penapisan yang telah dilakukan sebagaimana dimaksud dalam 

Pasal 6 dan Pasal 7, gubernur atau bupati/wali kota sesuai dengan 

kewenangannya menetapan jenis rencana Usaha dan/atau Kegiatan yang 

wajib memiliki UKL-UPL dan SPPL.  

(2) Penetapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui 

penerbitan keputusan gubernur atau bupati/wali kota. 

 

Di Dalam Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Nomor P.26 Tahun 2018 

Pedoman Penyusunan Dan Penilaian Serta Pemeriksaan Dokumen Lingkungan 

Hidup Dalam Pelaksanaan Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara 

Elektronik Pasal 4 menyebutkan bahwa : “Lembaga OSS menerbitkan Izin 

Lingkungan berdasarkan komitmen” sehingga Lembaga OSS lah yang sekarang 

menerbitkan Izin Lingkungan usaha budidaya ayam pedaging. 

Di sebutkan juga dalam Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 Tentang 

Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik Pasal 1 ayat (4) 

disebutkan bahwa :  



 
 

 
 

“Perizinan Berusaha adalah pendaftaran yang diberikan kepada Pelaku Usaha 

untuk memulai dan menjalankan usaha dan/atau kegiatan dan diberikan dalam 

bentuk persetujuan yang dituangkan dalam bentuk surat/keputusan atau 

pemenuhan persyaratan dan/atau Komitmen.  

 

Pada Pasal 1 ayat (5) juga disebutkan bahwa “Perizinan Berusaha Terintegrasi 

Secara Elektronik atau Online Single Submission yang selanjutnya disingkat OSS 

adalah Perizinan Berusaha yang diterbitkan oleh lembaga OSS untuk dan atas nama 

menteri, pimpinan lembaga, gubernur, atau bupati/wali kota kepada Pelaku Usaha 

melalui sistem elektronik yang terintegrasi”. Dan  Pasal 1 ayat (8) disebutkan juga 

bahwa : 

“Izin Usaha adalah izin yang diterbitkan oleh Lembaga OSS untuk dan atas nama 

menteri, pimpinan lembaga, gubernur, atau bupati/wali kota setelah Pelaku 

Usaha melakukan Pendaftaran dan untuk memulai usaha dan/atau kegiatan 

sampai sebelum pelaksanaan komersial atau operasional dengan memenuhi 

persyaratan dan/ atau Komitmen”. 

Pasal 2 keputusan bupati Bogor Nomor 17 Tahun 2004 Tentang Petunjuk 

Pelaksanaan Peraturan Daerah Kab.Bogor Kab.Bogor   Nomor 8 Tahun 2003 Tentang 

Izin Usaha Peternakan dan Perikanan. Adapun Peraturan Daerah tersebut merupakan 

wujud tanggung jawab pemerintah untuk memberikan izin kepada setiap pengusaha 

yang akan berbudidaya ayam pedaging disebutkan bahwa : 

(1) Kegiatan usaha peternakan dan perikanan dapat dilakukan setelah 

mendapatkan izin dari Bupati. 

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

kepada Bupati melalui Kepala Dinas. 

Jika usaha telah mengantongi izin maka pengusaha akan mendapatkan hak-

hak nya sebagai pemegang izin usaha yang telah disebutkan dalam Pasal 25 Peraturan 

Daerah Kab.Bogor Nomor 8 Tahun 2003 bahwa : “Pemegang Izin Usaha Peternakan 

atau Izin Usaha Perikanan, berhak :”  

a. Mendapatkan pembinaan dan perlindungan dari pemerintah daerah atas 

kegiatan usahanya; dan 

b. Memanfaatkan sumber daya setempat sesuai dengan ketentuan perundang-

undangan yang berlaku. 



 
 

 
 

Kewajiban Pemegang Izin juga telah diatur dalam Pasal 26  : “Pemegang Izin 

Usaha Peternakan atau Izin Usaha Perikanan, wajib : 

a. melakukan kegiatan usaha sesuai dengan izin yang dimiliki; 

b. melaksanakan upaya keseimbangan dan kelestarian sumber daya alam serta 

pencegahan timbulnya kerusakan dan pencemaran terhadap lingkungan hidup 

akibat kegiatan usaha yang dilakukan; 

c. memelihara kesehatan lingkungan, melaksanakan pencegahan dan 

pemberantasan penyakit menular; 

d. menghentikan kegiatan usaha, jika dalam pelaksanaannya timbul bahaya dan 

atau kerusakan lingkungan hidup serta mengusahakan penanggulangannya; 

e. melaksanakan ketentuan keselamatan dan kesehatan kerja sesuai dengan 

ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku; 

f. membantu program pengembangan masyarakat dan pengembangan wilayah 

yang meliputi pengembangan sumber daya manusia, kesehatan, dan 

pertumbuhan ekonomi; 

g. melakukan pembayaran pajak dan pungutan lainnya sesuai dengan ketentuan 

peraturan perundang-undangan yang berlaku; dan   

h. menyampaikan laporan perkembangan usaha secara berkala setiap 6 (enam) 

bulan sekali kepada bupati.” 

 

Dalam Pasal 3 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2014 tentang 

Kesehatan Lingkungan menyebutkan bahwa : “mengatur, membina, dan mengawasi 

penyelenggaraan Kesehatan Lingkungan; dan”  demikian juga diatur dalam Pasal 29  

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

Peternakan dan Perikanan : 

(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. 

 

Dalam hal pemberian sanksi-sanksi terhadap pelanggar peraturan Peraturan 

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

dan Perikanan diatur pada Pasal 32 yang  menyatakan  bahwa :  

(1) Jika pemegang Izin Usaha Peternakan atau Izin Usaha Perikanan melanggar 

ketentuan sebagimana dimaksud dalam Pasal 26 dan Pasal 27, dikenakan 

sanksi administrasi berupa : 



 
 

 
 

a. pencabutan izin; atau 

b. penutupan/penyegelan sementara tenpat usaha. 

(2) Tata cara penerapan sanksi administrasi sebagaimana dimaksud dalam ayat 

(1) diatur lebih lanjut dengan keputusan bupati. 

 

UU Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan 

Lingkungan Hidup dengan berbagai sanksi sebagaimana disebutkan dalam Pasal 76 

UU Nomor 32 Tahun 2009. Apabila dihubungkan dengan tujuan pengawasan yaitu 

untuk memeriksa dan mengetahui tingkat ketaatan penanggung jawab kegiatan 

dan/atau usaha terhadap ketentuan perundang-undangan yang berkaitan dengan 

masalah lingkungan hidup termasuk di dalamnya pengawasan terhadap ketaatan yang 

diatur dalam perizinan maupun dalam dokumen Analisis Mengenai Dampak 

Lingkungan (AMDAL) atau Upaya Pengelolaan Lingkungan (UKL) dan Upaya 

Pemantauan Lingkungan (UPL). 

Berikut pada Pasal 20 ayat (1) Peraturan Daerah Kab.Bogor Kab.Bogor   

Nomor 8 Tahun 2003 Tentang Izin Usaha Peternakan dan Perikanan dinyatakan 

“Kegiatan usaha perternakan atau perikanan yang telah mendapatkan izin, dapat 

melakukan perluasan usaha setelah mendapatkan izin perluasan usaha dari bupati.” 

Masa berlaku izin usaha diatur pada Pasal 23 bahwa: “Masa berlaku Izin 

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 dan Pasal 19 ditetapkan selama pemegang 

izin melakukan usaha dan wajib melakukan daftar ulang setiap 5 (lima) tahun. 

Selain melaksanakan Peraturan Daerah Kab.Bogor Nomor 8 Tahun 2003 

Tentang Izin Usaha Peternakan dan Perikanan tersebut dalam usaha budidaya ayam 

pedaging juga ditunjang oleh beberapa peraturan yang terkait dengan lingkungan dan 

kesehatan diantaranya :  

Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2001 Tentang Pengelolaan Kualitas 

Air Dan  Pengendalian Pencemaran Air dalam  Pasal 40 menyatakan bahwa : 

(1) Setiap usaha dan atau kegiatan yang membuang air limbah ke air atau 

sumber air wajib mendapat izin tertulis dari Bupati/Walikota.  

 (2) Permohonan izin sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) didasarkan pada 

hasil kajian Analisi Mengenai Dampak Lingkungan atau kajian Upaya 

Pengelolaan Lingkungan  dan Upaya Pemantauan Lingkungan. 

 



 
 

 
 

Mentaati peraturan dalam pencegahan atau pengendalian terhadap 

terjangkitnya penyakit zoonosis yang tertuang dalam Pasal 57 UU Nomor 18 Tahun 

2009 Tentang Peternakan Dan Kesehatan Hewan sebagaimana di ubah dengan 

Nomor 41 Tahun 2014 bahwa : “Pengendalian dan penanggulangan zoonosis 

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan secara mutatis mutandis 

mengikuti ketentuan dalam Pasal 40 sampai dengan Pasal 47”.  

Pasal 25 ayat (1)  pada Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 1999 Tentang 

Pengendalian Pencemaran Udara menyatakan bahwa : “Setiap orang atau 

penanggungjawab usaha dan/atau kegiatan yang menyebabkan terjadinya 

pencemaran udara dan/atau gangguan wajib melakukan upaya penanggulangan dan 

pemulihannya”. 

Lebih lanjut dalam Pasal 25 Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2001 

Tentang Pengelolaan Kualitas Air Dan  Pengendalian Pencemaran Air menyatakan 

bahwa “Setiap usaha dan atau kegiatan wajib membuat rencana penanggulangan 

pencemaran air pada keadaan darurat dan atau keadaan yang tidak terduga lainnya.”  

Berikutnya pada  Pasal 28 ditegaskan bahwa “Dalam hal penanggung jawab usaha 

dan atau kegiatan tidak melakukan tindakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 

dan Pasal 27 ayat (5) Bupati/Walikota/Menteri dapat melaksanakan atau menugaskan 

pihak ketiga untuk melaksanakannya atas beban biaya penanggung jawab usaha dan 

atau kegiatan yang bersangkutan.” Dan pada Pasal 29 juga menegaskan bahwa 

“Setiap penanggung jawab usaha dan atau kegiatan atau pihak ketiga yang ditunjuk 

untuk melakukan penanggulangan pencemaran air dan pemulihan kualitas air, wajib  

menyampaikan laporannya kepada Bupati/Walikota/Menteri.” 

Melalui Peraturan Menteri Pertanian Nomor 28 tahun 2008 Tentang Pedoman 

Penataan Kompartemen dan Penataan Zona Usaha Perunggasan Untuk mencapai 

keamanan dan kualitas/mutu unggas harus diterapkan Cara Budidaya Ternak yang 

Baik/GFP (Good Farming Practice). Selain itu untuk meningkatkan status kesehatan 

hewan dalam usaha perungggasan, dilaksanakan penataan kompartemen 

(kompartementalisasi atau compartmentalizetion) dan penataan zona (zonifikasi atau 

zoning) untuk menghasilkan unggas dan produk unggas yang aman dan 

berkualitas/bermutu. Tujuan ditetapkan Pedoman ini untuk:  



 
 

 
 

a) mengendalikan dan memberantas penyakit AI;  

b) Menjamin agar unggas dan produk unggas yang dihasilkan aman 

berkualitas/bermutu, dan terbebas dari virus penyakit AI; 

c) Mencegah masuk dan menyebarnya penyakit AI melalui lalulintas 

Perdagangan  unggas dan produk unggas antar daerah dan antar negara; 

d) Membuka peluang perdagangan baik dalam negeri maupun luar negeri. 

 

Melalui peraturan perundang-undangan tersebut diatas penelitian ini bertujuan 

dapat menjawab dari perumusan masalah yang secara garis  besarnya  dijabarkan 

dalam tabel matrik sebagai berikut :



 
 

 
 

 

Tabel 3.1 Efektivitas Penerapan Izin Usaha Budidaya Ayam Pedaging 

NO. TOPIK PERATURAN HASIL WAWANCARA KESIMPULAN 

1 Kewajiban memiliki 

izin usaha Budidaya 

ayam pedaging. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pasal 8, Pasal 10 dan Pasal 21 

Peraturan Daerah Kab.Bogor 

No.8 Tahun 2003. 

(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. 

(3) Pasal 10 “Khusus izin usaha 

peternakan sebagaimana 

dimaksud dalam Pasal 9 huruf 

a, wajib terlebih dahulu 

memiliki persetujuan prinsip 

bupati”. 

a. Sebenarnya izin lingkungan disini hanya 

didapatkan dari izin masyarakat sekitar 

lokasi usaha ini saja. Kita sebagai pengusaha 

ayam pedaging disini hanya bermitra dengan 

yang punya kandang, jadi mohon ditanyakan 

mengenai hal tersebut kepada yang punya 

kandang disini, jika mas harry ingin tahu 

yang punya kandang akan diberitahukan.88  

b. Sebagai pelaku usaha kita kebanyakan adalah 

kandang-kandang sewa mas seharusnya 

yang punya tanah dan kandang ini yang 

mengurus izinnya, izin usaha yang kami 

lakukan disini seperti sebelumnya hanya 

sebatas izin kepada lingkungan sekitar 

kandang, dan kami disini hanya melanjutkan 

usaha dengan bermitra supaya sama-sama 

jalan meraka tidak rugi kami pun juga dapat 

keuntungan tanpa harus membangun 

kandang baru.89  

c. Sebelum kami bangun kandang ini, 

sebelumnya telah ada kandang tetapi sudah 

Dari ketiga pengusaha 

tersebut diketahui bahwa 

kandang-kandang yang 

dijadikan usaha budidaya 

ayam pedaging tersebut 

tidak memiliki izin usaha 

budidaya ayam pedaging. 

Mereka kebanyakan hanya 

mengantongi izin dari 

lingkungan warga atau 

masyarakat sekitarnya. 

Dikarenakan tidak adanya 

izin usaha maka telah 

terjadi perbuatan melawan 

hukum dan sanksi 

hukumnya adalah pidana. 

 

 

 

 

 

 
88 Hasil wawancara dengan Drh.SY, pengusaha ayam pedaging di Pancawati, Kecamatan Ciawi. 
89 Hasil wawancara dengan Drh.HT, pengusaha ayam pedaging di Tegal Waru, Kecamatan Ciampea. 



 
 

 
 

Syarat izin Usaha 

 

(4) Pasal 21 ““Syarat-syarat 

untuk memperoleh izin usaha 

Budidaya……. 

(5) Pasal 16 huruf g Peraturan 

Menteri Pertanian Nomor 

26/Permentan/HK.140/4/2015 

(6) Lembaga OSS melalui 

http://optimis.bogorkab.go.id 

 

kurang layak, kemudian kami berizin kepada 

masyarakat apakah di izinkan jika akan 

dibangun kandang lagi disini dengan 

menambah populasi. Setelah diberikan izin 

dari masyarakat sekitar tentunya kapasitas 

produksi juga ikut bertambah hingga saat ini, 

jadi disini kami hanya izin kepada 

lingkungan dan desa setempat.90 

 

 

Penerapan Persyaratan dan 

kelengkapan izin usaha 

budidaya ayam pedaging 

belum terpenuhi. 

2 Kapasitas Kandang 

Ayam Pedaging yang 

dimiliki 

a. Peraturan Daerah Kab.Bogor 

No. 8 Tahun 2003 Tentang 

Izin Usaha Peternakan dan 

Perikanan pada Pasal 18 

Ayat(2) Izin usaha budidaya 

ternak sebagaimana dimaksud 

dalam ayat (1) huruf a,  

diberikan sesuai dengan skala 

usaha: 

 

b. Keputusan Bupati Bogor 

Nomor 17 Tahun 2004 yaitu 

Petunjuk Pelaksanaan  

Peraturan Daerah Kab.Bogor   

Nomor 8 Tahun 2003 Pasal 14 

a. Populasi di kandang atas dan bawah 80.000 

ekor, masing-masing 40.000 ekor, terkadang 

hanya di isi 70.000 an ekor untuk jaga-jaga 

panen ukuran besar, skala produksi hanya 

formalitas Pemda sebab membangun 

kandang bagi kita harus memanfaatkan luas 

tanah dengan melihat panjang dan 

lebarnya.91 

b. Kapasitas kandang ini 90.000 an ekor, skala 

produksi adalah jumlah kapasitas produksi 

ayam pedaging yang dipelihara per periode 

pemeliharaan, jumlah skala produksi yang 

harus memerlukan izin usaha kami sebagai 

pengusaha belum disosialisasikan.92 

Kapasitas kandang yang 

ada melebihi 15.000 ekor 

per siklus produksi, para 

pengusaha ayam pedaging 

belum mengetahui dengan 

alasan tidak ada sosialisasi 

dari Dinas Peternakan dan 

Perikanan dan bahkan 

mereka tidak perduli 

terhadap Peraturan Daerah 

Kab.Bogor tersebut. 

Mereka hanya fokus 

kepada produksinya untuk 

mengembangkan usaha 

dan bahkan untuk bertahan 

 
90 Hasil wawancara dengan H NS, pengusaha ayam pedaging di Dayeuh, Kecamatan Jonggol. 
91 Hasil wawancara dengan Drh.SY, pengusaha ayam pedaging di Pancawati, Kecamatan Ciawi. 
92 Hasil wawancara dengan Drh.HT, pengusaha ayam pedaging di Tegal Waru, Kecamatan Ciampea. 

http://optimis.bogorkab.go.id/


 
 

 
 

 c. Kandang yang ini berkapasitas 50.000 an 

ekor, skala produksi adalah jumlah ayam 

yang masuk dan dipelihara dalam satu masa 

periode produksi, jumlah skala produksi 

yang memerlukan izin usaha yang 

diwajibkan oleh Peraturan Daerah 

Kab.Bogor tersebut kami tidak tahu karena 

tidak ada yang memberi tahu tentang hal 

tersebut.93 

d. Pada dasarnya Disnak mengetahui bahwa 

banyak sekali kandang-kandang dengan 

kapasitas produksi yang melebihi 15.000 

ekor per siklus produksi, hal tersebut terbukti 

dengan ditemukan adanya pelanggaran 

mengenai izin usaha yang mengaku sebagai 

peternak rakyat dengan mendapatkan 

penerbitan Tanda Pendaftaran Peternakan 

Rakyat padahal dengan kapasitas kandang 

yang melebihi 15.000 ekor per siklus 

produksi diwajibkan memiliki izin usaha 

budidaya ayam pedaging. Sehingga kami 

pun selaku Dinas tertipu dengan pengajuan 

izin lingkungan yang diberikan kepada H 

Mamat dalam mendapatkan penerbitan 

Tanda Pendaftaran Peternakan Rakyat.  

Sangat diharapkan para pelaku usaha dapat 

hidup karena harga ayam 

pedaging yang tidak stabil. 

 

 

 

 

 

 

 

Kembali kepada asas fiksi 

hukum yang mana setelah 

di undangkannya sebuah 

peraturan maka 

masyarakat dianggap 

mengetahui peraturan 

tersebut.  

Peraturan yang telah ada 

untuk di taati dan 

dilaksanakan sehingga bila 

tidak mematuhi aturan 

maka konsekuensinya 

harus siap dan rela 

menerima sanksi-

sanksinya. 

 
93 Hasil wawancara dengan H NS, pengusaha ayam pedaging di Dayeuh, Kecamatan Jonggol. 



 
 

 
 

memahami dengan adanya contoh kasus dan 

telah di putuskan dan dapat dilihat pada 

perkara Nomor :168/G/2015/PTUN-BDG 

antara peternak H Mamat melawan Kepala 

Dinas Peternakan dan Perikanan Kab.Bogor  

. Yang mana Peternak H Mamat melalui 

kuasa hukum nya menggugat kepada Kepala 

Dinas Peternakan dan Perikanan Kab.Bogor   

yang menutup usaha budidaya ayam 

pedaging H Mamat, bahwa izin usaha H 

Mamat hanya sebatas izin lingkungan 

masyarakat dan RT setempat sebagai usaha 

peternak rakyat akan tetapi ditemukan 

adanya pernyataan tidak pernah 

menandatangani Surat Pernyataan Izin 

Lingkungan maka Majelis Hakim menilai 

telah terdapat adanya unsur kebohongan 

(bedrog) dalam surat persetujuan lingkungan 

yang diajukan Penggugat yang secara yuridis 

hal tersebut tidak dibenarkan.94 

3 Hak Pemegang Izin Peraturan Daerah Kab.Bogor 

No.8 Tahun 2003 Pasal 25 

“Pemegang Izin Usaha 

Peternakan atau Izin Usaha 

Perikanan, berhak :”  

 

a. Haduh mas jangankan ada yang datang 

membina dari Disnak yang ada juga 

terkadang satpol PP datang hanya minta 

ayam pada saat panen.95 

b. Jika sumber daya alam memang sudah 

menjadi hak peternak karena tanah hak 

Pengusaha tidak  

mendapatkan pembinaan 

dan perlindungan usaha 

jika tidak mengurus izin 

usaha, walaupun mereka 

berhak atas sumber daya 

 
94 Hasil wawancara dengan Ir. Dedi Kurniadi, Dinas Peternakan dan Perikanan Kabupaten Bogor. 
95 Hasil wawancara dengan Drh.SY, pengusaha ayam pedaging di Pancawati, Kecamatan Ciawi. 



 
 

 
 

a. Mendapatkan pembinaan dan 

perlindungan dari pemerintah 

daerah atas kegiatan 

usahanya; dan 

b. Memanfaatkan sumber daya 

setempat sesuai dengan 

ketentuan perundang-

undangan yang berlaku.  

milik, akan tetapi kami dilapangan tidak ada 

pembinaan maupun perlindungan yang jelas 

terhadap usaha kami mas Harry, yang kami 

alami dan sering bertemu dengan dinas pada 

saat ada pertemuan-pertemuan ke asosiasi 

peternakan.96  

c. Untuk mendapatkan pembinaan dari Disnak 

belum ada, yang ada kami hanya berusaha 

memanfaatkan sumber daya yang kami 

miliki untuk mengembangkan usaha sesuai 

dengan kebutuhan.97  

yang mereka miliki 

ataupun kuasai.  

4 Kewajiban 

Pemegang Izin 

Pasal 26 Peraturan Daerah 

Kab.Bogor No.8 Tahun 2003 

“Pemegang Izin Usaha Peternakan  

wajib” : 

a. Melakukan kegiatan usaha 

sesuai dengan izin yang 

dimiliki;  

b. Melaksanakan upaya 

keseimbangan dan kelestarian 

sumber daya alam serta 

pencegahan timbulnya 

kerusakan dan pencemaran 

terhadap lingkungan hidup 

a. Kami selalu mentaati peraturan jika memang 

peraturan tersebut sampai kepada kami mas, 

kita bayar pajak, menjaga kelestarian 

lingkungan setempat dan kita bersosialisasi 

dengan masyarakat sekitar dengan bagi-bagi 

ayam saat panen dan menerima keluhan 

masyarakat jika ada keluhan terkait lalat dan 

bau dari limbah dan lain-lain;98 

b. Karena kita sebagai pengusaha wajib 

melaksanakan kewajiban dengan 

memelihara lingkungan sekitar dengan 

sanitasi, mencegah penyakit, upaya vaksinasi 

ND dan lainya tergantung lama 

pemeliharaan serta kita berusaha untuk 

Rata-rata pengusaha akan 

bertanggung jawab 

terhadap kewajibannya 

terbukti dengan aksi 

solidaritas terhadap 

lingkungan hidupnya, dan 

bersosialisasi dengan 

masyarakat sekitar 

kandang, akan tetapi 

mereka hanya terfokus 

kepada usahanya, untuk 

bertahan dan 

mengembangkannya. 

 
96 Hasil wawancara dengan Drh.HT, pengusaha ayam pedaging di Tegal Waru, Kecamatan Ciampea. 
97 Hasil wawancara dengan H NS, pengusaha ayam pedaging di  Dayeuh, Kecamatan Jonggol. 
98 Hasil wawancara dengan Drh.SY, pengusaha ayam pedaging di Pancawati, Kecamatan Ciawi. 



 
 

 
 

akibat kegiatan usaha yang 

dilakukan; 

c. memelihara kesehatan 

lingkungan, melaksanakan 

pencegahan dan 

pemberantasan penyakit 

menular d, e, …h. 

menjaga iklim usaha yang baik demi 

semuanya.99 

c. Kewajiban kita sebagai pengusaha tahu, 

jalan dari dan menuju Kandang ayam kita 

yang perbaiki, tidak harus tunggu bantuan 

pemerintah, pajak kita bayar, sanitasi selalu 

dilakukan setiap periode, vaksinasi serta 

pemeliharaan kandang selalu kita lakukan 

boss.100 

5 Penyakit  Zoonosis 

 

 

 

Good Farming 

Practice/GBP (Cara 

Budidaya Yang Baik) 

UUPKH No.18 Tahun 2009 

sebagaimana diubah dengan 

UUPKH No. 41 Tahun 2014 

 

Peraturan Menteri Pertanian 

Nomor 28 Tahun 2008 Tentang 

Pedoman Penataan Kompartemen 

dan Penataan Zona Usaha 

Perunggasan 

c. Kita sebagai pengusaha ayam pedaging 

berusaha mentaati peraturan, tetapi jika 

peraturan tidak disosialisasikan ke bawah 

bagaimana kita menerapkan aturan tersebut 

mas, yang utama pedoman memelihara ayam 

dari vaksinasi dan sanitasi sebelum chick in 

dan sesudah panen hal yang wajib dan selalu 

kita lakukan adalah sanitasi dan desinfeksi.101  

d. Sebagai pelaku usaha tata cara berbudidaya 

ayam pedaging yang baik kita pasti terapkan 

di awal pememeliharaan dari sanitasi sampai 

dengan fumigasi kandang ayang, jika tidak 

kita diterapkan yah akan hancur kualitas 

ayam dan hasil nya pasti tidak bagus, jika 

kualitas jelek pasti berimbas ke usaha kita, 

dan jujur kita tidak mengurus persyaratan 

Para pengusaha 

mengetahui akibat 

penyakit yang menyebar 

dari hewan ke manusia 

atau sebaliknya yang 

disebut Zoonosis, akan 

tetapi mereka tidak 

satupun yang mengurus 

bahkan memiliki sertifikat 

Kompartemen mengenai 

cara berbudidaya ayam 

yang baik (Good Farming 

Practice/GBP). 

 
99 Hasil wawancara dengan Drh.HT, pengusaha ayam pedaging di Tegal Waru, Kecamatan Ciampea. 
100 Hasil wawancara dengan H NS, pengusaha ayam pedaging di Dayeuh, Kecamatan Jonggol. 
101 Hasil wawancara dengan Drh.SY, pengusaha ayam pedaging di Pancawati, Kecamatan Ciawi. 



 
 

 
 

sertifikat kompartemen yang ditetapkan oleh 

Permentan tersebut.102 

e. Proses sanitasi dan desinfeksi merupakan 

kewajiban kita untuk menjaga lingkungan 

kandang tetap sehat dari sebelum anak ayam 

masuk dan setelah ayam keluar atau panen 

selesai untuk persiapan anak ayam masuk 

kembali, dan kita belum pernah mengurus 

sertifikat kompartemen cara berbudiya ayam 

yang baik tersebut, kita hanya memasarkan 

ayam besar disekitar Bogor, Bekasi apakah 

perlu kita memengurus sertifikat tersebut?103 

6 Pencemaran udara 

dan air 

 

 

 

 

 

 

1. PP No.41 1999 Pasal 25 ayat  

(1) Setiap orang atau 

penanggungjawab usaha dan/atau 

kegiatan yang menyebabkan 

terjadinya pencemaran udara 

dan/atau gangguan wajib 

melakukan upaya penanggulangan 

dan pemulihannya. 

2. Pasal 44 Peraturan Pemerintah 

Nomor   82  Tahun 2001 

a. Kalau sampai terjadi pencemaran udara dan 

air disekitar budidaya ini akibat bau dan air 

kotor kami selaku pengusaha akan tampil 

didepan dalam menanggulanginya.104  

b. Sebagai pengusaha walaupun kandang-

kandang ini adalah sewa kami tetap akan 

melakukan penanggulan diminta maupun 

tanpa diminta oleh masyarakat.105 

c. Kami berusaha menjaga dan memelihara 

sebelum terjadinya pencemaran lingkungan  

ya alhamdulillah sampai saat ini hal tersebut 

Para pengusaha tersebut 

akan tampil paling depan 

dikarenakan mereka adalah 

para dokter hewan yang 

sangat perduli akan 

kesehatan hewan maupun 

lingkungannya. 

 
102 Hasil wawancara dengan Drh.HT, pengusaha ayam pedaging di Tegal Waru, Kecamatan Ciampea. 
103 Hasil wawancara dengan H NS, pengusaha ayam pedaging di Dayeuh, Kecamatan Jonggol. 
104 Hasil wawancara dengan Drh.SY, pengusaha ayam pedaging di Pancawati, Kecamatan Ciawi. 
105 Hasil wawancara dengan Drh.HT, pengusaha ayam pedaging di Tegal Waru, Kecamatan Ciampea. 



 
 

 
 

belum terjadi pencemaran air maupun udara 

di sini.106 

7 Usaha wajib UKL-

UPL serta Penerbitan 

Izin Lingkungannya  

a. Pasal 36 ayat (1) UUPPLH 

No.32 Tahun 2009 “Setiap 

usaha dan/atau kegiatan 

yang wajib memiliki amdal 

atau UKL-UPL wajib 

memiliki izin lingkungan. 

b. Pasal 21 huruf f Peraturan 

Daerah Kab.Bogor No. 8 

Tahun 2003 “melampirkan 

Upaya Pengelolaan 

Lingkungan  (UKL) dan 

Upaya Pemantauan 

Lingkungan (UPL);  

c. Pasal 16 huruf g Peraturan 

Menteri Pertanian Nomor 

26/Permentan/HK.140/4/2015 

d. Pasal 4 Peraturan Menteri 

Lingkungan Hidup Nomor 

P.23 Tahun 2018 “Setiap 

Usaha dan/atau Kegiatan yang 

wajib memiliki Amdal atau 

UKL-UPL wajib memiliki 

Izin Lingkungan. 

b. Sebenarnya izin lingkungan disini hanya 

didapatkan dari izin masyarakat sekitar lokasi 

usaha ini saja. Kita sebagai pengusaha ayam 

pedaging disini hanya bermitra dengan yang 

punya kandang, jadi mohon ditanyakan 

mengenai hal tersebut kepada yang punya 

kandang disini, jika mas harry ingin tahu 

yang punya kandang akan diberitahukan.107  

c. Sebagai pelaku usaha kita kebanyakan adalah 

kandang-kandang sewa mas seharusnya yang 

punya tanah dan kandang ini yang mengurus 

izinnya, izin usaha yang kami lakukan disini 

seperti sebelumnya hanya sebatas izin kepada 

lingkungan sekitar kandang, dan kami disini 

hanya melanjutkan usaha dengan bermitra 

supaya sama-sama jalan meraka tidak rugi 

kami pun juga dapat keuntungan tanpa harus 

membangun kandang baru.108 

d. Sebelum kami bangun kandang ini, 

sebelumnya telah ada kandang tetapi sudah 

kurang layak, kemudian kami berizin kepada 

masyarakat apakah di izinkan jika akan 

dibangun kandang lagi disini dengan 

Para pengusaha budidaya 

ayam pedaging tidak 

memiliki izin lingkungan, 

dan Upaya Pemantauan 

Lingkungan (UPL) sesuai 

ketentuan peraturan 

perundang-undangan yang 

mereka miliki hanya 

sebatas izin dari warga 

sekitar budidaya dalam 

membangun dan budidaya 

ayam pedaging. 

 
106 Hasil wawancara dengan H NS, pengusaha ayam pedaging di Dayeuh, Kecamatan Jonggol. 
107 Hasil wawancara dengan Drh.SY, pengusaha ayam pedaging di Pancawati, Kecamatan Ciawi. 
108 Hasil wawancara dengan Drh.HT, pengusaha ayam pedaging di Tegal Waru, Kecamatan Ciampea. 



 
 

 
 

e. Pasal 2 ayat (2) huruf a 

Peraturan Menteri 

Lingkungan Hidup No. P.25 

2018 “Jenis usaha dan/atau 

kegiatan yang wajib memiliki 

UKL-UPL” 

f. Pasal 31 Peraturan Menteri 

Lingkungan Hidup No. P.26 

2018 ayat (1) “Pelaku Usaha 

yang wajib memiliki UKL-

UPL wajib memenuhi 

Komitmen Izin Lingkungan 

yang telah diterbitkan oleh 

Lembaga OSS dengan 

melengkapi UKL-UPL.” 

 

menambah populasi. Setelah diberikan izin 

dari masyarakat sekitar tentunya kapasitas 

produksi juga ikut bertambah hingga saat ini, 

jadi disini kami hanya izin kepada lingkungan 

dan desa setempat.109 

e. Usaha yang wajib izin usaha maka juga wajib 

mengurus izin lingkungan dan UKL-UPL 

sesuai dengan PERDA Kab.Bogor No.8 

tersebut.110  

f. Telah disebutkan dalam Peraturan Menteri 

Lingkungan Hidup yang baru bahwa “Usaha 

dan/atau Kegiatan adalah segala bentuk 

aktivitas yang dapat menimbulkan perubahan 

terhadap rona lingkungan hidup serta 

menyebabkan dampak terhadap lingkungan 

hidup”, peraturan telah jelas maka tinggal 

kemauan para pengusaha mau melaksanakan 

peraturan atau tidak, jika tidak maka 

konsekuensinya usaha dapat ditutup atau 

dihentikan sementara sampai diterbitkan izin 

lingkungan, UKL-UPL.111 

  PP No.66 2014 Ttg Kesehatan 

Lingkungan Pasal 3 huruf b, 

“mengatur, membina, dan 

Disnak setiap waktu mengadakan sosialisasi 

melalui organisasi-organisasi peternakan 

seperti PPUN dengan membina, mengawasi 

usaha budidaya ayam pedaging akan tetapi 

Dibina melalui organisasi 

Perunggasan yang mana 

harapan dari Disnak dapat 

maksimal sampai ke setiap 

 
109 Hasil wawancara dengan H NS, pengusaha ayam pedaging di Dayeuh, Kecamatan Jonggol. 
110 Hasil wawancara dengan Ir. Dedi Kurniadi, Kasi. Prasana dan Pelayanan Usaha Dinas Peternakan dan Perikanan Kabupaten Bogor. 
111 Hasil wawancara dengan Bapak Sugeng Suwandi, dari Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Bogor. 



 
 

 
 

mengawasi penyelenggaraan 

Kesehatan Lingkungan” 

 

Pasal 29 Peraturan Daerah 

Kab.Bogor No.8 2003 

Pemerintah daerah melakukan 

pembinaan, pengendalian, dan 

pengawasan terhadap izin 

usaha peternakan dan 

perikanan. …….(2), (3)…. 

kebanyakan pada saat diskusi para 

pengusaha hanya melihat dari satu sisi 

mereka bahwa Pemerintah daerah 

Kab.Bogor   tidak melindungi peternak 

rakyat, padahal sekarang boleh dibilang 

hampir langka peternak rakyat, kalau jumlah 

pengusaha banyak sekali ditemukan. Jumlah 

pegawai PNS sekitar 130 orang yang OS 

sekitar 150 orang. Disnak telah 

mensosialisasikan, hanya terkadang para 

pengusaha langsung bangun kandang tanpa, 

koordinasi dengan Dinas, Dinas hanya tahu 

jika ada pengaduan, mungkin juga karena 

keterbatasan petugas membuat keberadaan 

usaha budidaya ayam pedaging tersebut 

tidak terdeteksi, seandainya dari awal ada 

koordinasi akan terlebih dahulu terdeteksi 

peruntukan tanahnya dapat diketahui, jika 

berada di zona peruntukan perumahan (PP) 

Disnak tidak akan memberikan 

rekomendasi, tetapi banyak para pengusaha 

kebanyakan setelah membuat kandang 

dahulu baru mengurus izin usahanya, lebih 

parah lagi tanah tersebut berada di zona 

peruntukan perumahan (PP). Akhirnya usaha 

dilanjutkan walaupun tanpa mengantongi 

izin usaha, dan untuk penindakan bukan 

pelaku usaha budidaya 

ayam pedaging. Kenyataan 

nya pembinaan yang 

dilakukan dari Dinas 

Peternakan belum 

maksimal dan sampai ke 

pengusaha ternak 

dilapangan. 

 

Usaha budidaya ayam 

pedaging tetap berlanjut 

walaupun tanpa izin usaha, 

dan dilakukan secara 

sembunyi. Hal ini juga 

termasuk perbuatan 

melawan hukum dan 

sanksi berupa pidana 

sesuai dengan ketentuan 

pidana pada Pasal 34 

Peraturan Daerah 

Kab.Bogor No.8 2003 

Tentang Izin Usaha 

Peternakan dan Perikanan. 



 
 

 
 

wewenang Disnak lagi melainkan sudah 

beralih ke  Satpol PP.  112 

 

9 Sanksi terhadap 

Pemegang Izin, 

dan atau yang 

tidak berizin usaha 

Pasal 32 Peraturan Daerah 

Kab.Bogor No.8 2003 dalam 

Sanksi Administrasi : 

pencabutan izin; atau 

penutupan/penyegelan sementara 

tempat usaha  

Bukti dari ketegasan terhadap Pelaksanakan 

Peraturan Daerah Kab.Bogor Kab.Bogor   

Nomor 8 Tahun 2003 Tentang Izin Usaha 

Peternakan dan Perikanan melalui 

Keputusan Bupati Bogor Nomor 17 Tahun 

2004 dalam Petunjuk Pelaksanaan Peraturan 

Daerah Kab.Bogor Nomor 8 Tahun 2003 

Kab.Bogor   Tentang Izin Usaha Peternakan 

dan Perikanan adalah dengan menutup dan 

meratakan kandang milik H amamat. Jika 

ada dan di temukan usaha-usaha ayam 

pedaging yang telah berpindah tangan tanpa 

adanya pemberitahuan ke dinas dan bahkan 

tidak memiliki izin usaha maka dengan tegas 

dinas akan melakukan penutupan sementara 

dan atau mengajukan penyegelan terhadap 

usaha tersebut.113 

Sanksi hukum terhadap 

pelaku usaha yang 

melanggar izin adalah 

pencabutan izin usahanya 

dan bagi yang tidak berizin 

dapat ditutup/ disegel 

sementara dan bahkan 

diratakan. 

 
112 Hasil wawancara dengan Ir. Dedi Kurniadi, Kasi. Prasana dan Pelayanan Usaha Dinas Peternakan dan Perikanan Kabupaten Bogor. 
113 Ibid. 
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C. Analisa Efektivitas Penerapan Izin Usaha Ayam Pedaging 

Adanya permasalahan tidak hanya dapat bisa dilihat dari satu sisi 

penyebabnya tetapi adanya suatu kejadian masalah dapat dilihat dari berbagai 

sisi yang saling berkaitan erat terhadap masalah tersebut. Sebelum membahas 

mengenai bagaimana efektivitas terhadap penerapan izin usaha budidaya ayam 

pedaging untuk melindungi hak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat 

perlu terlebih dahulu kembali pada hal-hal pokok sebelum menjawab inti dari 

tujuan penelitian.  

Selain menjawab dari tujuan utama penelitian maka dari penelitian 

inipun kita juga dapat mengetahui istilah 5W (Who, What, Where, When, dan 

Why) sebelum ke  1H (How) tentunya. Pertama-tama, obyek hukum apakah 

yang dilakukan? jawabnya obyek hukumnya yang dilakukan adalah usaha 

memelihara atau berbudidaya ayam pedaging. Kedua, siapakah subyek hukum 

dalam penelitian hukum ini? Subyek hukum dalam penelitian ini yaitu para 

pengusaha budidaya ayam pedaging diantaranya adalah Drh. SY, Drh.HT dan 

H. NS. Ketiga, di wilayah hukum manakah mereka melakukan usahanya? 

Jawab diwilayah hukum Kab.Bogor . Keempat, sejak kapankah kegiatan obyek 

hukum tersebut dilakukan? Sejak tahun 90 an sebelum kirisis moneter 1998 

sampai sekarang. Kelima, mengapa mereka melakukan kegiatan obyek hukum 

tersebut? karena kebutuhan untuk memenuhi hak-haknya sebagai warga negara 

sesuai dengan amanat  UUD 1945 Pasal 27 bahwa “Tiap-tiap warga negara 

berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan”.  

Hubungan antara obyek hukum dan subyek hukum yang terjadi antara 

pengusaha dalam berbudidaya ayam pedaging sejak tahun 1990 an sebagai 

suatu bagian dari haknya untuk mendapatkan suatu pekerjaan dan penghidupan  

yang layak. Peraturan perundang-undangan yang berlaku diharapkan dapat 

menjawab dari tujuan inti pertanyaan penelitian ini yaitu bagaimana efektivitas 

terhadap penerapan izin usaha budidaya ayam pedaging sebagaimana di 

amanatkan dalam Peraturan Daerah Kab.Bogor Nomor 8 Tahun 2003 Tentang 

Izin Usaha Peternakan Dan Perikanan diwilayah hukum Kab.Bogor  sebagai 
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indikator untuk mengukur efektivitas perizinan usaha budidaya ayam pedaging 

berdasarkan teori-teori hukum perizinan.  

Bahwa di Kab.Bogor memiliki dua produk hukum dalam mengatur 

tentang izin usaha budidaya ayam pedaging Proses perizinan merupakan proses 

internal yang dilakukan oleh aparat/petugas. Pada umumnya permohonan izin 

harus menempuh prosedur tertentu yang ditentukan oleh pemerintah, selaku 

pemberi izin serta pemohon izin juga harus memenuhi persyaratan-persyaratan 

tertentu yang ditentukan secara sepihak oleh pemerintah atau pemberi izin. 

Prosedur dan persyaratan perizinan itu berbeda-beda tergantung jenis izin, 

tujuan izin, dan instansi pemberi izin.  

Jenis izin dalam penelitian ini adalah izin usaha budidaya ayam 

pedaging, seperti yang diamanatkan dalam Peraturan Daerah Kab.Bogor 

Nomor 8 Tahun 2003 Tentang Izin Usaha Peternakan Dan Perikanan :  

Hasil penelitian terlebih dahulu akan menganalisa peraturan-peraturan 

secara normatif diantaranya adalah sebagai berikut : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

91 
 

Tabel 3.2 Analisa Normatif  Peraturan Daerah No.8 Tahun 2003 dengan Keputusan Bupati Bogor No.17 Tahun 2004  

 PERATURAN  

 

Pasal 

PERDA No.8 Tahun 2003 Tentang Izin 

Usaha Peternakan Dan Perikanan 

 

Pasal 

Keputusan Bupati Bogor No.17 Tahun 

2004 Tentang Petunjuk Pelaksanaan 

PERDA No.8 Tahun 2003 

 

ANALISA NORMATIF 

 

8 

(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. 

 

2 

(1) Kegiatan usaha peternakan dan 

perikanan dapat dilakukan setelah 

mendapatkan izin bupati. 

(2) Permohonan izin sebagaimana 

dimaksud dalam ayat (1) diajukan 

secara tertulis kepada bupati melalui 

kepala dinas. 

Pada Pasal tersebut baik di 

PERDA maupun PERBUB 

secara yuridis masih 

mempunyai arti dan maksud 

yang sama dan sesuai azas 

hirarki peraturan Lex Superior 

derogat legi inferior  maka 

Pasal 2 Keputusan Bupati Bogor 

Nomor 17 tersebut tidak 

relevan. 

 

21 

(1) Syarat-syarat untuk memperoleh izin 

usaha budidaya ternak, pembibitan 

atau Rumah Potong Hewan 

sebagaimana dimaksud dalam pasal 18 

huruf a, b dan c, sebagi berikut : 

a. memiliki persetujuan prinsip 

bupati; 

b. mengisi formulir permohonan izin; 

 

3 

Permohonan untuk memperoleh izin 

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat 

(2), harus melampirkan persyaratan 

sebagai berikut : 

a. izin usaha budidaya ternak, pembibitan 

dan Rumah Potong Hewan (RPH): 

1. mengisi formulir permohonan izin; 

2. fotokopi Kartu Tanda Penduduk; 

Sama maksud dan tujuan hanya 

letak Pasal dan  urutan 

persyaratan di tempat yang 

berbeda pada Pasal tersebut baik 

di PERDA maupun PERBUB 

secara yuridis masih 

mempunyai arti dan maksud 

yang sama dan sesuai azas 
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c. melampirkan fotokopi Kartu Tanda 

Penduduk; 

d. melampirkan salinan akta 

pendirian perusahaan (untuk badan 

usaha); 

e. melampirkan Izin Lokasi atau Izin 

Peruntukan Penggunaan Tanah 

(IPPT); 

f. melampirkan Upaya Pengelolaan 

Lingkungan (UKL) dan Upaya 

Pemantauan Lingkungan (UPL), 

untuk usaha dengan kapasitas atau 

luasan tertentu; 

g. melampirkan Izin Mendirikan 

Bangunan (IMB); 

h. melampirkan Izin undang-undang 

gangguan (Hinder 

Ordonantie/HO) atau Surat Izin 

Tempat Usaha (SITU); dan 

i. melampirkan salinan Nomor 

Pokok Wajib Pajak (NPWP).  

3. fotokopi akta pendirian perusahaan 

untuk badan hukum;  

4. fotokopi Nomor Pokok Wajib Pajak 

(NPWP); 

5. fotokopi persetujuan prinsip; 

6. fotokopi Izin Lokasi atau Izin 

Peruntukan Penggunaan Tanah 

(IPPT); 

7. dokumen Upaya Pengelolaan 

Lingkungan (UKL) dan Upaya 

Pemantauan Lingkungan (UPL), 

untuk usaha dengan kapasitas atau 

luasan tertentu; 

8. fotokopi Izin Mendirikan Bangunan 

(IMB); dan 

9. fotokopi Izin undang-undang 

gangguan (Hinder Ordonantie/HO) 

atau Surat Izin Tempat Usaha.  

hirarki peraturan Lex Superior 

derogat legi inferior  maka 

Pasal 3 Keputusan Bupati Bogor 

Nomor 17 tersebut tidak 

relevan. 

13 Persetujuan prinsip sebagaimana 

dimaksud dalam Pasal 10 adalah untuk 

usaha : 

a. budidaya; 

5 Persetujuan prinsip sebagaimana dimaksud 

dalam Pasal 4 adalah untuk usaha : 

a. budidaya; 

b. pembibitan; dan atau 

Mengandung maksud dan arti 

yang sama walaupun pada letak 

Pasal yang berbeda dan pada 

Pasal tersebut baik di PERDA 

maupun PERBUB secara 
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b. pembibitan; dan atau 

c. Rumah Potong Hewan (RPH). 

c. Rumah Potong Hewan (RPH). yuridis masih mempunyai arti 

dan maksud yang sama dan 

sesuai azas hirarki peraturan Lex 

Superior derogat legi inferior  

maka Pasal 5 Keputusan Bupati 

Bogor Nomor 17 tersebut tidak 

relevan. 

15 Permohonan persetujuan prinsip diajukan 

secara tertulis kepada bupati dengan 

melampirkan persyaratan, sebagai berikut 

: 

a. fotokopi identitas 

pemilik/penanggung jawab/ 

pimpinan perusahaan; 

b. salinan akta pendirian perusahaan 

(untuk badan usaha); 

c. fotokopi nomor pokok wajib pajak 

(NPWP; dan 

d. rincian rencana usaha/proposal. 

6 Permohonan persetujuan prinsip diajukan 

secara tertulis kepada bupati dengan 

melampirkan persyaratan, sebagai berikut 

: 

a. fotokopi identitas 

pemilik/penanggung jawab/ 

pimpinan perusahaan; 

b. salinan akta pendirian perusahaan 

(untuk badan usaha); 

c. fotokopi nomor pokok wajib pajak 

(NPWP); dan 

d. rincian rencana usaha/proposal. 

Mengandung maksud dan arti 

yang sama walaupun pada letak 

Pasal yang berbeda pada Pasal 

tersebut baik di PERDA 

maupun PERBUB secara 

yuridis masih mempunyai arti 

dan maksud yang sama dan 

sesuai azas hirarki peraturan Lex 

Superior derogat legi inferior  

maka Pasal 6 Keputusan Bupati 

Bogor Nomor 17 tersebut tidak 

relevan. 

18 Mengatur dengan tegas skala usaha 

peternakan  

14 Tidak tegas atau bias sehingga membuat 

multi tafsir dalam menuliskan jumlah skala 

Pasal yang berbeda pada Pasal 

tersebut baik di PERDA 
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usaha peternakan dengan angka yang sama 

seperti dalam Peraturan Daerah Kab.Bogor 

Nomor 8 Tahun 2003 Tentang Izin Usaha 

Peternakan dan Perikanan 

maupun PERBUB secara 

yuridis masih mempunyai arti 

dan maksud yang sama dan 

sesuai azas hirarki peraturan Lex 

Superior derogat legi inferior  

maka Pasal 6 Keputusan Bupati 

Bogor Nomor 17 tersebut tidak 

relevan. 

 

 

Berdasarkan asas hukum hasil penelitian pada Peraturan Daerah Kab.Bogor  maupun Keputusan Bupati Bogor tersebut 

dalam tabel sudah tidak sesuai dengan dengan azas hirarki peraturan Lex Superior derogat legi inferior  dan Keputusan Bupati 

Bogor Nomor 17 Tahun 2004 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan daerah Kabupaten Bogor Nomor 8 Tahun 2003 Tentang 

Izin Usaha Peternakan dan Perikanan tidak relevan. 
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Hasil penelitian ini pada kenyataanya para pengusaha tidak melakukan 

kewajibannya dalam mengurus persyaratan yang telah diatur dalam Peraturan 

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

Perikanan sehingga mereka tidak memiliki izin usaha sehingga dalam hal teori 

hukum perizinan pemerintah Kab.Bogor tidak mendapatkan hasil retribusi dari 

usaha budidaya ayam pedaging yang dilakukan oleh para pengusaha.  

Berdasarkan teori dalam tujuan perizinan dikarenakan tidak 

mempunyai izin usaha yang jelas maka pengusaha  tersebut :  

1) Tidak mendapatkan kepastian hukum.  

2) Tidak  ada kepastian hak.  

3) Tidak  mendapatkan fasilitas setelah bangunan yang didirikan 

mempunyai izin. 

4) tidak mengikatkan tindakan-tindakan pada suatu sistem perizinan 

 

Sesuai dengan persyaratan perizinan yang telah diatur dalam Peraturan 

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

Perikanan bahwa para pengusaha tidak menerapkan apa yang sudah diatur 

dalam peraturan daerah tersebut sehingga menimbulkan perbuatan melawan 

hukum yang mana hal tersebut dapat dikenakan sanksi pidana. 

Hasil dari survey penelitian bahwa populasi usaha budidaya ayam 

pedaging yang dilakukan oleh para pengusaha tersebut ada yang 80.000 ekor, 

90.000 ekor dan 50.000 ekor sehingga melebihi aturan 15.000 ekor persiklus 

produksinya. Sedangkan dalam Pasal 37 ayat (2) huruf d poin (6) skala usaha 

untuk budidaya ayam potong (ayam pedaging) pendaftaran usaha peternakan 

diatur Peraturan Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor 

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

Pertanian menyebutkan bahwa : “ayam potong dengan kepemilikan paling 

banyak 50.000 (lima puluh ribu) ekor per siklus”. Hal tersebut semakin 

membuat bias dalam menentukan skala usaha wajib daftar dan skala usaha yang 

memerlukan izin usaha. 

Manakah yang berlaku apabila Peraturan Menteri bertentangan dengan 

Peraturan Daerah, tidak perlu ditentukan berdasarkan hirarkinya. Sebaliknya, 

Peraturan Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor 
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29/Permentan/Pp.210/2018 merupakan pelaksanaan atas perintah dari 

Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 Tentang Pelayanan Perizinan 

Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik, maka Peraturan Menteri atau 

Peratuan Daerah itu ditentukan oleh sifat kekhususan materi yang diaturnya 

dan kekhususan wilayah berlakunya Peraturan Daerah itu dibandingkan 

dengan keumuman wilayah berlakunya Peraturan Menteri.  

Pasal 7 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan 

Peraturan Perundang-undangan (UU 10 Tahun 2004), memang bersifat 

hierarkis. Namun, hirarki di bawah Peraturan Presiden menurut Pasal 7 UU 10 

Tahun 2004 tersebut adalah Peraturan Daerah, bukan Peraturan Menteri. 

Padahal, dalam kenyataannya UU 10 Tahun 2004 sendiri tetap mengakui 

keberadaan Peraturan Menteri. Akan tetapi tidak ditentukan dengan jelas oleh 

UU 10 Tahun 2004 apakah Peraturan Menteri itu berada di atas atau di bawah 

hirarki Peraturan Daerah. Jika Peraturan Menteri dianggap berada di bawah 

hirarki Peraturan Daerah, sementara yang dimaksud dengan Peraturan Daerah 

itu mencakup pengertian Perda Provinsi, Perda Kabupaten/Kota, dan Peraturan 

Desa, apakah dengan demikian berarti bahwa Peraturan Menteri itu berada di 

bawah hirarki Peraturan Desa dan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota? 

Sebagaimana disampaikan oleh Jimly Asshiddiqie.114 

Untuk hal-hal yang berlaku umum, Peraturan Menteri dapat dijadikan 

referensi oleh Peraturan Daerah, sehingga Peraturan Menteri itu dapat 

dianggap lebih tinggi kedudukannya karena keumuman atau universalitas 

materinya. Akan tetapi, untuk hal-hal yang bersifat khusus, Peraturan Daerah 

dapat mengatur hal yang menyimpang dari ketentuan yang bersifat umum yang 

diatur dalam Peraturan Menteri. Dalam hal ini, diberlakukan prinsip yang 

dikenal luas dalam ilmu dan praktik hukum, yaitu lex specialis derogat legi 

generalis, yaitu bahwa peraturan yang bersifat khusus mengesampingkan 

peraturan yang bersifat umum. 

 

 
114 Jimly Asshiddiqie, 2007, Pokok-Pokok Hukum Tata Negara Indonesia  Pasca Reformasi, 

Penerbit PT. Bhuana Ilmu Populer, Jakarta, hlm. 247. 
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Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2003 Tentang Izin Usaha Peternakan 

dan Perikanan pada Pasal 18 ayat (2) menyebutkan bahwa  “Izin usaha 

budidaya ternak sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf a, Keputusan 

Bupati Bogor Nomor 17 Tahun 2004 Tentang Pelaksanaan Peraturan Daerah 

Nomor 8 Tahun 2003 Tentang Izin Usaha Peternakan dan Perikanan Pasal 14 

ayat (1) huruf a masing-masing menyebutkan hal yang berbeda yaitu : 

Tabel 3.3 Skala Usaha Budidaya Ayam Pedaging dalam Peraturan 

Daerah Kab.Bogor dan Keputusan Bupati Bogor. 

 

Pada point (2) disebutkan bahwa skala usaha peternakan rakyat pada usaha 

ayam ras pedaging yang  tidak memerlukan izin usaha dengan jumlah paling 

banyak 15.000 ekor prod/siklus, maka sesuai dengan Peraturan Daerah 

Kab.Bogor dan  Keputusan Bupati Bogor tersebut usaha budidaya ayam 

pedaging yang melebihi skala produksi usaha diwilayah Kab.Bogor   wajib 

memperoleh izin usaha. Dalam baris dengan nomor 2 bahwa kapasitas skala 

produksi usaha peternakan yang wajib memperoleh izin usaha adalah kapasitas 

produksi budidaya ayam pedaging yang melebihi 15.000 ekor persiklus 

produksi. Hal tersebut bisa menjadi bias dan multi tafsir pada skala usaha 

peternakan rakyat yang berkapasitas budidaya ayam pedagingnya paling 

banyak hanya 15.000 ekor persiklus produksi. Data obyek hukum yang 

didapatkan oleh peneliti di tempat penelitian diketahui bahwa kandang-

 

 

 

 

PERATURAN DAERAH 

KAB.BOGOR  

 

PERATURAN BUPATI 

KAB.BOGOR   

 

NOMOR 

SKALA USAHA 

PETERNAKAN YANG 

WAJIB MEMPEROLEH 

IZIN USAHA  

PETERNAKAN 

(Jumlah Ternak Lebih Dari) 

Ayam Ras Pedaging 

SKALA USAHA 

PETERNAKAN RAKYAT 

YANG TIDAK 

MEMERLUKAN IZIN 

USAHA  

(Jumlah Paling Banyak) 

Ayam Ras Pedaging 

1 10.000 ekor induk 10.000 ekor induk 

2 15.000 ekor prod/siklus 15.000 ekor prod/siklus 
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kandang dalam usaha budidaya ayam pedaging tersebut telah melebihi dari 

indeks perizinan yang telah ditetapkan di Kab.Bogor . 

 

Gambar 3.4  Kandang terbuka disewakan kepada Pamulang Farm Ciawi 

berkasitas lebih dari 40.000 ekor 

 

 

Dari hasil wawancara kepada para narasumber pengusaha budidaya 

ayam pedaging tersebut diketahui bahwa para pengusaha tersebut sebatas 

hanya memiliki izin lingkungan dari warga sekitar yang diketahui oleh kepala 

desa setempat tanpa mengantongi izin lingkungan dari Dinas Lingkungan 

Hidup Kab.Bogor . Hasil penelitian menunjukkan bahwa dari ketiga pengusaha 

tersebut belum mengetahui dengan pasti mengenai Peraturan Daerah 

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

Perikanan Kab.Bogor   yang telah memuat tanggung jawab pemerintah 

Kab.Bogor   melalui Dinas Peternakan dan Perikanan. Oleh karena itu  Dinas 

Peternakan dan Perikanan Kab.Bogor tidak melaksanakan peraturan mengenai 

pembinaan, perlindungan, pengawasan serta pemeriksaan terhadap usaha 

budidaya ayam pedaging.   

Di Dalam Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Nomor P.26 Tahun 

2018 Pedoman Penyusunan Dan Penilaian Serta Pemeriksaan Dokumen 

Lingkungan Hidup Dalam Pelaksanaan Pelayanan Perizinan Berusaha 

Terintegrasi Secara Elektronik Pasal 4 menyebutkan bahwa : “Lembaga OSS 

menerbitkan Izin Lingkungan berdasarkan komitmen” sehingga Lembaga OSS 
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lah yang sekarang menerbitkan Izin Lingkungan usaha budidaya ayam 

pedaging. 

Sistem pelaksanaan pengawasan merupakan unsur manajemen 

pemerintah yang penting dalam rangka mewujudkan aturan-aturan yang 

berlaku di setiap lingkungan hidup masyarakat. Dinas peternakan dan 

perikanan mempunyai tugas untuk mewujudkan pelaksanaan pengawasan 

yang baik serta memadai demi menjamin tercapainya tujuan dan pelaksanaan 

kegiatan secara efektif dan efisien,  setiap permasalahan ataupun pelanggaran 

pelaksanaan hukum yang terjadi harus segera ditindak lanjuti secara tegas. 

Terlaksananya pengawasan, merupakan syarat bagi pemerintah daerah 

untuk mewujudkan kesehatan dan kesejahteraan bagi masyarakat dalam rangka 

mencapai tujuan dan cita-cita bangsa bernegara. Pelaksanaan pengawasan di 

syaratkan pemerintah yang bersih, efisien, serta efektif. Dengan tercapainya 

sasaran itu diharapkan terwujud citra aparatur pemerintah yang baik dan positif 

sebagai penyelenggara yang berwibawa baik dimata seluruh lapisan 

masyarakat di Indonesia maupun dalam pergaulan dunia international. Tujuan 

itu hanya dapat tercapai, jika pembangunan dibidang pengawasan diarahkan 

juga pada penertiban disiplin pribadi para pelaksana pemerintahan berupa 

disiplin kerja, disiplin waktu, kepatuhan pada atasan, disiplin anggaran dan 

lain-lain.115 

Sistem pengawasan yang efektif adalah sarana terbaik untuk membuat 

segala sesuatunya berjalan dengan baik dalam Administrasi Negara. 

Pengawasan adalah proses kegiatan-kegiatan yang membandingkan apa yang 

dijalankan, dilaksanakan, atau diselenggarakan itu dengan yang dikehendaki, 

direncanakan, atau diperintahkan.116 Dalam melaksanakan pengawasan 

perizinan, aparatur pemerintah diberikan arahan mengenai prinsip-prinsip 

pelayanan perizinan antara lain kesederhanaan, kejelasan, kepastian waktu 

akurasi keamanan dan tanggung jawab serta kedisiplinan. Untuk menerapkan 

prinsip pengawasan perizinan tersebut didukung oleh kebijakan pengawasan 

 
115 Hadari Nawawi, Op.cit, hlm. 26. 
116 S.Prajudi Atmosudirjo, 1994,  Hukum Administrasi Negara, Ghalia: Jakarta, hlm. 84. 
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melekat sesuai Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1983 Tentang Pedoman 

Pelaksanaan Pengawasan, kemudian dalam Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 

1989 tentang Pedoman Pengawasan Melekat. Oleh karena itu pengawasan 

mutlak diperlukan dalam usaha pencapaian suatu tujuan, yakni:117 

a. Mengetahui jalannya pekerjaan apakah lancar atau tidak  

b. Memperbaiki kesalahan-kesalahan yang dibuat oleh pegawai dan 

mengadakan pencegahan agar tidak terulang kembali kesalahan-

kesalahan yang sama atau timbulnya kesalahan yang baru.  

c. Mengetahui apakah penggunaan budget yang telah ditetapkan dalam 

rencana terarah kepada sasarannya dan sesuai dengan yang telah 

direncanakan.  

d. Mengetahui pelaksanaan kerja sesuai dengan program atau fase 

tingkat pelaksanaan seperti yang telah ditentuka dalam planning atau 

tidak.  

e. Mengetahui hasil pekerjaan dibandingkan dengan yang telah 

ditetapkan dalam planning yang terstandarisasi.  

 

Dalam pelaksanakan Peraturan Daerah Kab.Bogor Kab.Bogor   Nomor 

8 Tahun 2003 Tentang Izin Usaha Peternakan dan Perikanan melalui 

Keputusan Bupati Bogor Nomor 17 Tahun 2004 dalam Petunjuk Pelaksanaan 

Peraturan Daerah Kab.Bogor Nomor 8 Tahun 2003 Kab.Bogor   Tentang Izin 

Usaha Peternakan dan Perikanan Dinas Peternakan dan Perikanan Kab.Bogor   

melakukanya dengan pembinaan, pengendalian, dan pengawasan terhadap izin 

usaha peternakan. Dalam melakukan pembinaan, pengendalian, dan 

pengawasan terhadap izin usaha peternakan terbukti bahwa Dinas Peternakan 

dan Perikanan mendapatkan gugatan dalam kasus hukum dan di PTUN-kan 

dengan gugatan Nomor :168/G/2015/PTUN-BDG antara peternak H Mamat 

melawan Kepala Dinas Peternakan dan Perikanan Kab.Bogor  . 

Perlu digarisbawahi bahwa gugatan Nomor :168/G/2015/PTUN-BDG 

diatas mengenai penutupan yang meratakan kandang milik H Mamat. Gugatan 

di PTUN-kan melalui kuasa hukumnya H Mamat melawan Kepala Dinas 

Peternakan dan Perikanan Kab.Bogor  . Pelaksanaan gugatan dilakukan setelah 

adanya klaim dari masyarakat setempat karena adanya lalat, bau limbah 

kotoran yang belum terbuang, jadi sebelum adanya pelaporan serta peran serta 

 
117 Viktor M. Situmorang dan Jusuf Juhir, Op.Cit. hlm. 22. 
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dari masyarakat sekitar lingkungan budidaya ayam pedaging tersebut juga 

sangat diharapkan serta diperlukan peran aktif dari Dinas Peternakan dan 

Perikanan dalam melakukan pembinaan, pengendalian, dan pengawasan serta 

pemeriksaan terhadap izin usaha peternakan sesuai dengan Peraturan Daerah 

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

dan Perikanan Pasal 29 ayat (1), (2), dan (3)  dimana masih banyak sekali 

ditemukan kandang-kandang  yang melebihi kapasitas produksi peternakan 

rakyat di wilayah Kab.Bogor  . 

Pasal 244 ayat (3) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 

Pemerintah Daerah yang menjelaskan peraturan daerah mulai berlaku dan 

mempunyai kekuatan mengikat pada tanggal diundangkan, kecuali ditentukan 

lain di dalam peraturan daerah yang bersangkutan. 

 

Gambar 3.5 Laporan hasil data usaha budidaya ayam pedaging yang belum 

memiliki izin di Dinas Peternakan dan Perikanan Kab.Bogor   

Data Sekunder, 2019 

 

Hasil data tersebut menunjukkan bahwa masih adanya pelaku usaha 

budidaya ayam pedaging yang belum terdata memiliki izin usaha. Pasal 1 ayat 

(8) PP Nomor 24 Tahun 2018 Tentang Pelayanan Perizinan Berusaha 

Terintegrasi Secara Elektronik menyatakan bahwa ; “Izin Usaha adalah izin 
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yang diterbitkan oleh Lembaga OSS untuk dan atas nama menteri, pimpinan 

lembaga, gubernur, atau bupati/wali kota setelah pelaku usaha melakukan 

pendaftaran dan untuk memulai usaha dan/atau kegiatan sampai sebelum 

pelaksanaan komersial atau operasional dengan memenuhi persyaratan dan/ 

atau Komitmen.  Nomor Induk Berusaha yang selanjutnya disingkat NIB 

adalah identitas Pelaku Usaha yang diterbitkan oleh Lembaga OSS setelah 

Pelaku Usaha melakukan Pendaftaran. 

Pasal 1 ayat (21) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 bahwa 

lzin Lingkungan adalah izin yang diberikan kepada Pelaku Usaha yang 

melakukan usaha dan/atau kegiatan yang wajib Amdal atau UKL-UPL dalam 

rangka perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup sebagai prasyarat 

memperoleh izin usaha dan/atau kegiatan. Di Dalam Peraturan Menteri 

Lingkungan Hidup Nomor P.26 Tahun 2018 Pedoman Penyusunan Dan 

Penilaian Serta Pemeriksaan Dokumen Lingkungan Hidup Dalam Pelaksanaan 

Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik Pasal 4 

menyebutkan bahwa : “Lembaga OSS menerbitkan Izin Lingkungan 

berdasarkan komitmen” sehingga Lembaga OSS lah yang sekarang 

menerbitkan Izin Lingkungan usaha budidaya ayam pedaging. 

Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Upaya Pemantauan 

Lingkungan Hidup yang selanjutnya disebut UKL-UPL adalah pengelolaan 

dan pemantauan terhadap usaha dan/atau kegiatan yang tidak berdampak 

penting terhadap lingkungan hidup yang diperlukan bagi proses pengambilan 

keputusan tentang penyelenggaraan usaha dan/atau kegiatan.  

Dari hasil penelitian didapatkan penjelasan bahwa Dinas Peternakan 

dan Perikanan belum sepenuhnya mengetahui secara menyeluruh kandang-

kandang  yang dimiliki atau disewakan kepada para pengusaha budidaya ayam 

pedaging yang kapasitasnya lebih dari 15.000 ekor per siklus produksi. 

Tanggapan jika menemukan usaha budidaya ayam pedaging yang diketahui 

mempunyai kapasitas produksi melebihi 15.000 ekor per siklus produksi Dinas 

Peternakan dan Perikanan akan melakukan koordinasi dengan Dinas lain 

maupun Satpol PP. 
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Hasil penelitian dari Dinas Lingkungan Hidup juga diwajibkannya para 

pelaku usaha budidya ayam pedaging untuk mengurus persyaratan perizinan 

dari UKL-UPL dan izin lingkungan sebelum melakukan usahanya. Sistem 

perizinan menurut perundang-undangan memuat ketentuan penting yang 

melarang para warga bertindak tanpa izin.118 Bagi pembuat peraturan penting 

untuk tidak hanya melarang tindakan-tindakan yang tanpa disertai izin, tetapi 

juga terhadap tindakan-tindakan yang bertentangan dengan peraturan 

perundang-undangan yang dapat dikaitkan pada suatu izin, termasuk sanksi-

sanksi hukum adminstrasi yang khas, antara lain : 

a. Bestuursdwang (paksaan pemerintahan); 

b. Penarikan kembali keputusan (ketetapan) yang menguntungkan (izin 

pembayaran, subsidi); 

c. Pengenaan denda administratif; 

d. Pengenaan uang paksa oleh pemerintah (dwangsom).119 

 

D. Pengawasan Izin Usaha Dan Izin Lingkungan Budidaya Ayam Pedaging 

Dalam usaha budidaya ayam pedaging diperlukan pengawasan 

terhadap izin usaha yang telah diamanatkan pada Pasal 29 dan Pasal 30 

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

Peternakan dan Perikanan  mengatur  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. 

 

 
118 Philipus M. Hadjon et.al, 2018,  Pengantar Hukum Administrasi Indonesia, Gadjah Mada 

University Press: Surabaya, hlm.237 
119 Ibid. 
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Selanjutnya pada Pasal 30 menyatakan 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 Peraturan Menteri Pertanian Nomor 

28/Permentan/OT.140/5/2008 Pengawasan usaha budidaya ayam pedaging 

dilakukan melalui :  

1. Pengawasan Kompartemen 

Pengawasan kompartemen terdiri dari pengawasan internal dan 

pengawasan  eksternal.  

b. pengawasan internal dilaksanakan oleh pelaku usaha, pada titik 

kritis dengan cara memantau proses manajemen usaha 

peternakan sesuai dengan GBP dan/atau GFP.  

c. Pengawasan eksternal dilaksanakan oleh:  

1) Dinas kabupaten/kota setempat secara berkala paling 

kurang 3 (tiga) bulan sekali, baik melalui pembinaan 

langsung maupun pengawasan terhadap penerapan GBP 

dan/atau GFP;     

2) Dinas provinsi setempat paling kurang 6 (enam) bulan 

sekali, baik melalui pembinaan langsung maupun 

pengawasan terhadap penerapan GBP dan/atau GFP;     

3) Direktorat Jenderal Peternakan paling kurang 1 (satu) 

tahun sekali atau sewaktu-waktu apabila diperlukan, baik 

melalui pembinaan langsung maupun pengawasan 

terhadap penerapan GBP dan/atau GFP.   

2. Pengawasan Zona  

Pengawasan zona terdiri dari pengawasan internal, pengawasan 

eksternal dan pengawasan partisipatif.  

a) pengawasan internal dilaksanakan oleh Dinas kabupaten/kota 

secara berkala paling kurang 3 (tiga) bulan sekali pada titik kritis 

dengan cara memantau perkandangan unggas, biosekuriti dan 

vaksinasi untuk dilakukan sebagaimana mestinya.  

b) Pengawasan eksternal dilaksanakan oleh Dinas provinsi 

setempat secara berkala paling kurang setiap 6 (enam) bulan 

sekali dan oleh Direktorat Jenderal Peternakan paling kurang 1 
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(satu) tahun sekali atau sewaktu-waktu apabila diperlukan.  

Pengawasan ini dilakukan  baik melalui bimbingan langsung 

maupun pengawasan terhadap perkandangan unggas, biosekuriti 

dan vaksinasi.  

c) Pengawasan partisipatif dilaksanakan oleh masyarakat, terhadap 

lalu lintas unggas dari dan zona ke zona yang telah dilakukan 

penataan, pelaksanaan pengandangan oleh warga masyarakat, 

kejadian kasus penyakit AI pada unggas 

 

Pasal 36 Peraturan Daerah Kab.Bogor Nomor 8 Tahun 2003 Tentang 

Izin Usaha Peternakan dan Perikanan  mengatur  “Penyidikan terhadap 

pelanggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 dan Pasal 35 dilaksanakan 

oleh penyidik Umum dan atau Pejabat Penyidik Pegawai Negeri Sipil yang 

pengangkatannya ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-

undangan yang berlaku”.  

Dalam Pasal 44 Peraturan Pemerintah Nomor   82  Tahun 2001 

Pengelolaan Kualitas Air Dan  Pengendalian Pencemaran Air menyatakan 

bahwa : 

(1) Bupati/Walikota wajib melakukan pengawasan terhadap penaatan 

persyaratan yang tercantum dalam izin sebagaimana dimaksud 

dalam Pasal 38 ayat (2).  

 (2) Pelaksanaan pengawasan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) 

dilakukan oleh pejabat pengawas lingkungan daerah. 

 

Untuk usaha budidaya ayam pedaging diperlukan juga pengawasan 

terhadap pengawasan izin lingkungan yang juga telah diamanatkan pada Pasal 

71 ayat (2) dan (3) UU Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan Dan 

Pengelolaan Lingkungan Hidup menyatakan bahwa :  

(1) Menteri, gubernur, atau bupati/walikota dapat mendelegasikan 

kewenangannya dalam melakukan pengawasan kepada 

pejabat/instansi teknis yang bertanggung jawab di bidang 

perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup. 

(2) Dalam melaksanakan pengawasan, Menteri, gubernur, atau 

bupati/walikota menetapkan pejabat pengawas lingkungan hidup yang 

merupakan pejabat fungsional.  
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(3) Dalam melaksanakan pengawasan, Menteri, gubernur, atau 

bupati/walikota menetapkan pejabat pengawas lingkungan hidup yang 

merupakan pejabat fungsional.  

 

Dalam Pasal 72 UU Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan Dan 

Pengelolaan Lingkungan Hidup juga dijelaskan bahwa “Menteri, gubernur, 

atau bupati/walikota sesuai dengan kewenangannya wajib melakukan 

pengawasan ketaatan penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan terhadap izin 

lingkungan.”   

Berikutnya dalam Pasal 73 UU Nomor 32 Tahun 2009 Tentang 

Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup bahwa “Menteri dapat 

melakukan pengawasan terhadap ketaatan penanggung jawab usaha dan/atau 

kegiatan yang izin lingkungannya diterbitkan oleh pemerintah daerah jika 

Pemerintah menganggap terjadi pelanggaran yang serius di bidang 

perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup.” 

Pasal 74 kewenangan pejabat pengawas lingkungan hidup dalam UU 

Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan 

Hidup bahwa :  

(1) Pejabat pengawas lingkungan hidup sebagaimana dimaksud dalam 

Pasal 71 ayat (3) berwenang: 

a. melakukan pemantauan; 

b. meminta keterangan; 

c. membuat salinan dari dokumen dan/atau membuat catatan yang 

diperlukan; 

d. memasuki tempat tertentu; 

e. memotret;  

f. membuat rekaman audio visual; 

g. mengambil sampel; 

h. memeriksa peralatan; 

i. memeriksa instalasi dan/atau alat transportasi; dan/atau 

j. menghentikan pelanggaran tertentu. 

(2) Dalam melaksanakan tugasnya, pejabat pengawas lingkungan hidup 

dapat melakukan koordinasi dengan pejabat penyidik pegawai 

negeri sipil.  

(3) Penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan dilarang menghalangi 

pelaksanaan tugas pejabat pengawas lingkungan hidup. 

 



 
 

107 
 

Pasal 94 UU Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan Dan 

Pengelolaan Lingkungan Hidup bahwa :  

4) Selain penyidik pejabat polisi Negara Republik Indonesia, pejabat 

pegawai negeri sipil tertentu di lingkungan instansi pemerintah 

yang lingkup tugas dan tanggung jawabnya di bidang perlindungan 

dan pengelolaan lingkungan hidup diberi wewenang sebagai 

penyidik sebagaimana dimaksud dalam Hukum Acara Pidana untuk 

melakukan penyidikan tindak pidana lingkungan hidup. 

5) Penyidik pejabat pegawai negeri sipil berwenang: 

a. melakukan pemeriksaan atas kebenaran laporan atau keterangan 

berkenaan dengan tindak pidana di bidang perlindungan dan 

pengelolaan lingkungan hidup; 

b. melakukan pemeriksaan terhadap setiap orang yang diduga 

melakukan tindak pidana di bidang perlindungan dan 

pengelolaan lingkungan hidup; 

c. meminta keterangan dan bahan bukti dari setiap orang berkenaan 

dengan peristiwa tindak pidana di bidang perlindungan dan 

pengelolaan lingkungan hidup; 

d. melakukan pemeriksaan atas pembukuan, catatan, dan dokumen 

lain berkenaan dengan tindak pidana di bidang perlindungan dan 

pengelolaan lingkungan hidup; 

e. melakukan pemeriksaan di tempat tertentu yang diduga terdapat 

bahan bukti, pembukuan, catatan, dan dokumen lain;  

f. melakukan penyitaan terhadap bahan dan barang hasil 

pelanggaran yang dapat dijadikan bukti dalam perkara tindak 

pidana di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan 

hidup; 

g. meminta bantuan ahli dalam rangka pelaksanaan tugas 

penyidikan tindak pidana di bidang perlindungan dan 

pengelolaan lingkungan hidup; 

h. menghentikan penyidikan; 

i. memasuki tempat tertentu, memotret, dan/atau membuat 

rekaman audio visual; 

j. melakukan penggeledahan terhadap badan, pakaian, ruangan, 

dan/atau tempat lain yang diduga merupakan tempat 

dilakukannya tindak pidana; dan/atau 

k. menangkap dan menahan pelaku tindak pidana.  

6) Dalam melakukan penangkapan dan penahanan sebagaimana 

dimaksud pada ayat (2) huruf k, penyidik pejabat pegawai negeri 

sipil berkoordinasi dengan penyidik pejabat polisi Negara Republik 

Indonesia.  

7) Dalam hal penyidik pejabat pegawai negeri sipil melakukan 

penyidikan, penyidik pejabat pegawai negeri sipil memberitahukan 

kepada penyidik pejabat polisi Negara Republik Indonesia dan 
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penyidik pejabat polisi Negara Republik Indonesia memberikan 

bantuan guna kelancaran penyidikan.  

8) Penyidik pejabat pegawai negeri sipil memberitahukan dimulainya 

penyidikan kepada penuntut umum dengan tembusan kepada 

penyidik pejabat polisi Negara Republik Indonesia. 

9) Hasil penyidikan yang telah dilakukan oleh penyidik pegawai 

negeri sipil disampaikan kepada penuntut umum. 

 

Ketentuan sanksi pidana yang melanggar dalam izin  lingkungan  diatur 

dalam Pasal 98 dan Pasal 99 UU Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan 

Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup bahwa : 

(1) Setiap orang yang dengan sengaja melakukan perbuatan yang 

mengakibatkan dilampauinya baku mutu udara ambien, baku 

mutu air, baku mutu air laut, atau kriteria baku kerusakan 

lingkungan hidup, dipidana dengan pidana penjara paling 

singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 10 (sepuluh) tahun dan 

denda paling sedikit Rp3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah) dan 

paling banyak Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah). 

(2) Apabila perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 

mengakibatkan orang luka dan/atau bahaya kesehatan manusia, 

dipidana dengan pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun 

dan paling lama 12 (dua belas) tahun dan denda paling sedikit 

Rp4.000.000.000,00 (empat miliar rupiah) dan paling banyak 

Rp12.000.000.000,00 (dua belas miliar rupiah). 

(3) Apabila perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 

mengakibatkan orang luka berat atau mati, dipidana dengan 

pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 15 

(lima belas) tahun dan denda paling sedikit Rp5.000.000.000,00 

(lima miliar rupiah) dan paling banyak Rp15.000.000.000,00 

(lima belas miliar rupiah). 

Berikutnya dalam  Pasal 99 menyatakan bahwa : 

(4) Setiap orang yang karena kelalaiannya mengakibatkan 

dilampauinya baku mutu udara ambien, baku mutu air, baku 

mutu air laut, atau kriteria baku kerusakan lingkungan hidup, 

dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun 

dan paling lama 3 (tiga) tahun dan denda paling sedikit 

Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dan paling banyak 

Rp3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah).  

(5) Apabila perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 

mengakibatkan orang luka dan/atau bahaya kesehatan manusia, 

dipidana dengan pidana penjara paling singkat 2 (dua) tahun 

dan paling lama 6 (enam) tahun dan denda paling sedikit 
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Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah) dan paling banyak 

Rp6.000.000.000,00 (enam miliar rupiah). 

(6) Apabila perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 

mengakibatkan orang luka berat atau mati, dipidana dengan 

pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 9 

(sembilan) tahun dan denda paling sedikit Rp3.000.000.000,00 

(tiga miliar rupiah) dan paling banyak Rp9.000.000.000,00 

(sembilan miliar rupiah). 

 

Pada Pasal 111 ayat (1) juga mengatur : Pejabat pemberi izin lingkungan 

yang menerbitkan izin lingkungan tanpa dilengkapi dengan amdal atau UKL-

UPL sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 ayat (1) dipidana dengan pidana 

penjara paling lama  3 (tiga) tahun dan denda paling banyak 

Rp3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah)”. 

Melalui peraturan itulah Dinas Lingkungan Hidup Kab.Bogor  juga 

diwajibkan melakukan pengawasan dan pemeriksaan terhadap izin lingkungan 

usaha budidaya ayam pedaging diwilayahnya. 

Berdasarkan peraturan perundang-undangan tersebut diatas penelitian 

ini bertujuan untuk menjawab dari perumusan masalah yang secara garis  

besarnya  dijabarkan dalam tabel matrik sebagai berikut :  
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Tabel 3.4 Pengawasan Izin Usaha Budidaya Ayam Pedaging 

NO. TOPIK PERATURAN HASIL WAWANCARA KESIMPULAN 

 Pengawasan izin 

usaha Budidaya 

Ayam Pedaging 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

a. Pasal 29 ayat (1) Peraturan 

Daerah Kab.Bogor Nomor 8 

Tahun 2003 “Pemerintah daerah 

melakukan pembinaan, 

pengendalian, dan pengawasan 

terhadap izin usaha peternakan 

dan perikanan. 

b. Pasal 30 ayat (1) Peraturan 

Daerah Kab.Bogor Nomor 8 

Tahun 2003 “Pelaksanaan 

pengawasan terhadap usaha 

peternakan dan perikanan 

sebagimana dimaksud dalam 

Pasal 29 ayat (1) dilaksanakan 

oleh aparat dinas, kecamatan 

dan atau desa/kelurahan.” 

c. Dalam Peraturan Menteri 

Pertanian Nomor 

28/Permentan/OT.140/5/2008 

a. Pengawasan terhadap izin usaha peternakan 

khususnya izin usaha budiaya ayam 

pedaging selalu kita lakukan tetapi 

terkendala oleh SDM yang kurang dan 

pendanaan terhadap pengawasan budidaya 

ayam pedaging juga terkendala oleh luas 

wilayah Kab,Bogor.120  

b. Pengawasan terhadap izin usaha  kita lakukan 

bersama-sama dengan dinas UPT kecamatan 

setempat terkadang tiap 3 bulan sekali.121  

c. Jawaban yang luar biasa terkadang kita 

dapatkan bahwa peternak mengganggap jika 

tanah adalah milik mereka dan dimanfaatkan 

sekehendak mereka, terkadang juga pihak 

dinas berkunjung tidak diterima atau ditolak 

dengan berbagai alas an manajemen.122 

d. Mereka yang tidak berizin otomatis tidak 

akan diawasi oleh dinas usahanya, tapi kita 

yakin bahwa suatu saat mereka akan kembali 

membutuhkan kita untuk mengurus izin 

usahanya. Pejabat PPNS di Disnak 

Kab.Bogor diketahui ada dua orang yaitu 

Pengawasan usaha 

budidaya ayam pedaging 

yang dilakukan oleh 

Disnak mengalami 

berbagai hambatan 

diantaranya karena SDM, 

pendanaan, luas wilayah 

serta ditolak oleh pelaku 

usaha budidaya ayam 

pedaging 

 

Dikarenakan pelaku usaha 

tidak berizin maka 

pengawasan tidak 

dilakukan dan diberikan  

oleh dinas Kab.Bogor 

maupun oleh dinas 

provinsi Jawa Barat. 

 

 

 

 
120 Hasil wawancara dengan Jon Yuweldri Putra, S.Pt, Kasi. Prasana dan Pelayanan Dinas Peternakan dan Perikanan Kabupaten Bogor. 
121 Ibid. 
122 Ibid. 
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Pengawasan usaha budidaya 

ayam pedaging  

1. Dinas kabupaten/kota 

setempat secara berkala 

paling kurang 3 (tiga) bulan 

sekali….dst 

2. Pengawasan eksternal 

dilaksanakan oleh Dinas 

provinsi setempat secara 

berkala paling kurang setiap 

6 (enam) bulan sekali…dst 

3. Pengawasan partisipatif 

dilaksanakan oleh 

masyarakat, terhadap lalu 

lintas unggas dari dan zona 

ke zona yang telah 

dilakukan penataan….dst  

Bapak Deden Sukma Adji dan Bapak 

Wawan.123 

 Pembinaan, 

Pengendalian dan 

Pengawasan 

 

a. PP No.66 2014 Ttg Kesehatan 

Lingkungan Pasal 3 huruf b, 

“mengatur, membina, dan 

mengawasi penyelenggaraan 

Kesehatan Lingkungan” 

 

b. Pasal 29 Peraturan Daerah 

Kab.Bogor No.8 2003 

Disnak setiap waktu mengadakan sosialisasi 

melalui organisasi-organisasi peternakan 

seperti PPUN dengan membina, mengawasi 

usaha budidaya ayam pedaging akan tetapi 

kebanyakan pada saat diskusi para 

pengusaha hanya melihat dari satu sisi 

mereka bahwa Pemerintah daerah 

Kab.Bogor   tidak melindungi peternak 

Dibina melalui organisasi 

Perunggasan yang mana 

harapan dari Disnak dapat 

maksimal sampai ke setiap 

pelaku usaha budidaya 

ayam pedaging. 

Kenyataan nya pembinaan 

 
123 Hasil wawancara dengan bapak Ir. Dedi Kurniadi dari Dinas Peternakan dan Perikanan Kabupaten Bogor. 
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(3) Pemerintah daerah 

melakukan pembinaan, 

pengendalian, dan 

pengawasan terhadap izin 

usaha peternakan dan 

perikanan. 

(4) Dalam rangka pembinaan, 

pengendalian, dan 

pengawasan sebagaimana 

dimaksud dalam ayat (1), 

pemerintah daerah 

berwenang melakukan 

pemeriksaan. 

(5) Untuk kepentingan 

pembinaan, pengendalian, 

dan pengawasan, setiap 

orang baik perorangan 

maupun badan wajib 

memberikan data dan 

informasi yang diperlukan. 

 

rakyat, padahal sekarang boleh dibilang 

hampir langka peternak rakyat, kalau jumlah 

pengusaha banyak sekali ditemukan. Jumlah 

pegawai PNS sekitar 130 orang dan yang 

Outsourcing sekitar 150 orang. Disnak telah 

mensosialisasikan, hanya terkadang para 

pengusaha langsung bangun kandang tanpa, 

koordinasi dengan Dinas, Dinas hanya tahu 

jika ada pengaduan, mungkin juga karena 

keterbatasan petugas membuat keberadaan 

usaha budidaya ayam pedaging tersebut 

tidak terdeteksi, seandainya dari awal ada 

koordinasi akan terlebih dahulu terdeteksi 

peruntukan tanahnya dapat diketahui, jika 

berada di zona peruntukan perumahan (PP) 

Disnak tidak akan memberikan 

rekomendasi, tetapi banyak para pengusaha 

kebanyakan setelah membuat kandang 

dahulu baru mengurus izin usahanya, lebih 

parah lagi tanah tersebut berada di zona 

peruntukan perumahan (PP). Akhirnya usaha 

dilanjutkan walaupun tanpa mengantongi 

izin usaha, dan untuk penindakan bukan 

wewenang Disnak lagi melainkan sudah 

beralih ke  Satpol PP. 124 

yang dilakukan dari Dinas 

Peternakan belum 

maksimal dan sampai ke 

pengusaha ternak 

dilapangan. 

 

Usaha budidaya ayam 

pedaging tetap berlanjut 

walaupun tanpa izin usaha, 

dan dilakukan secara 

sembunyi. Hal ini juga 

termasuk perbuatan 

melawan hukum dan 

sanksi berupa pidana 

sesuai dengan ketentuan 

pidana pada Pasal 34 

Peraturan Daerah 

Kab.Bogor No.8 2003 

Tentang Izin Usaha 

Peternakan dan Perikanan. 

 
124 Hasil wawancara dengan Ir. Dedi Kurniadi, Kasi. Prasana dan Pelayanan Usaha Dinas Peternakan dan Perikanan Kabupaten Bogor. 
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E. Analisa Efektivitas Pengawasan Izin Usaha Budidaya Ayam Pedaging 

 

Berdasarkan hasil penelitian terkait pengawasan izin usaha budidaya 

ayam pedaging dan pengawasan izin lingkungan usaha budidaya ayam 

pedaging di wilayah Kab.Bogor berdasarkan teori-teori pengawasan bahwa 

Pengawasan adalah proses kegiatan-kegiatan yang membandingkan apa yang 

dijalankan, dilaksanakan, atau diselenggarakan itu dengan yang dikehendaki, 

direncanakan, atau diperintahkan.125  

Pejabat pengawas usaha atau PPNS di Dinas Peternakan dan Perikanan 

diketahui ada dua orang yaitu Bapak Deden Sukma Adji dan Bapak Wawan. 

Karena kurangnya tenaga dalam melakukan pengawasan usaha budidaya ayam 

pedaging dan juga luasnya wilayah Kab.Bogor mengakibatkan standar 

operasional tidak berjalan seperti apa yang dijalankan, dilaksanakan, atau 

diselenggarakan dengan apa yang dikehendaki, direncanakan, atau 

diperintahkan tidak sesuai dengan harapan yang diinginkan.  

Dinas Peternakan dan Perikanan hanya mengetahui jika ada usaha yang 

tidak memiliki izin hanya pada saat adanya pengaduan ke Dinas Peternakan dan 

Perikanan, maka pengawasan izin usaha budidaya ayam pedaging sebagaimana 

diamatkan oleh Peraturan Daerah Kab.Bogor Nomor 8 Tahun 2003 Tentang Izin 

Usaha Peternakan dan Perikanan belum terlaksana pengawasan izin usaha  

budidaya ayam pedaging. 

 

 
125 Prajudi Atmosudiro 1994, Hukum Administrasi Negara, Jakarta, Ghalia Indonesia, hlm. 84 
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Tabel 3.5 Pengawasan Izin Lingkungan Budidaya Ayam Pedaging 

NO. TOPIK PERATURAN HASIL WAWANCARA KESIMPULAN 

 

1 

 

 

 

 

 

2 

 

 

 

 

 

 

 

Pengawasan izin 

lingkungan usaha 

budidaya ayam 

pedaging 

 

 

 

 

 

 

Kewenangan PPLH 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

a. Pasal 71 ayat (3)  UUPPLH 

No.32 Tahun 2009  “Dalam 

melaksanakan pengawasan, 

Menteri, gubernur, atau 

bupati/walikota menetapkan 

pejabat pengawas lingkungan 

hidup yang merupakan pejabat 

fungsional.  

 

b. Pasal 74 UUPPLH No.32 

Tahun 2009  

1. melakukan pemantauan; 

2. meminta keterangan; 

3. membuat salinan dari 

dokumen dan/atau 

membuat catatan yang 

diperlukan; 

4. memasuki tempat tertentu; 

5. memotret;  

6. membuat rekaman audio 

visual; 

7. mengambil sampel; 

a. Ibu Uli Diarma Sinaga selaku PPLH di Dinas 

Lingkungan Hidup Kab.Bogor mengatakan 

bahwa dirinya baru di lantik sebagai PPLH 

Kab.Bogor pada bulan Agustus 2019 dan 

menyatakan banyak sekali tugas yang beliau 

emban tetapi tidak sesuai dengan 

kapasitasnya yang hanya seorang diri untuk 

mengawasi ribuan izin usaha lingkungan 

khususnya izin lingkungan usaha budidaya 

ayam pedaging belum kami sentuh untuk 

wilayah Kab.Bogor, sehingga dengan 

banyaknya kasus izin lingkungan hidup di 

Kab.Bogor beliau masih sangat terbebani.126 

 

Berdasarkan keterangan 

dari PPLH Kab.Bogor 

bahwa pengawasan izin 

lingkungan di usaha 

budidaya ayam pedaging 

belum ada yang diawasi.  

 

 

 
126 Hasil wawancara dengan Uli Diarma Sinaga, ST, Petugas PPLH Kab.Bogor. 
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8. memeriksa peralatan; 

9. memeriksa instalasi 

dan/atau alat transportasi; 

dan/atau 

10. menghentikan pelanggaran 

tertentu. 
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F. Analisa Efektivitas Pengawasan Izin Lingkungan Usaha Budidaya Ayam 

Pedaging  

Sistem pengawasan yang efektif adalah sarana terbaik untuk membuat 

segala sesuatunya berjalan dengan baik dalam Administrasi Negara. Menurut 

Sujamto tujuan pengawasan adalah : 

1. Sebagai suatu tindakan pencegahan, agar tidak terjadi sesuatu yang 

tidak diinginkan, jadi pengawasan itu tidak harus setelah terjadinya 

atau adanya dugaan akan terjadi suatu pelanggaran.  

Contoh : pengawasan terhadap perusahaan atau proses produksi 

yang dapat menghasilkan limbah yang membahayakan bagi 

kesehatan manusia. 

2. Untuk mengetahui terjadinya pelanggaran-pelanggaran terhadap 

peraturan yang telah dibuat oleh administrasi Negara. Untuk itulah 

dipekerjakan pegawai-pegawai yang bertugas sebagai pengawas. 

Pejabat pengawas lingkungan hidup berwenang : 

a. Melakukan pemantauan; 

b. Meminta keterangan; 

c. Membuat salinan dari dokumen dan membuat catatan yang 

diperlukan; 

d. Memasuki tempat tertentu; 

e. Memotret; 

f. Membuat rekaman audio visual; 

g. Mengambil sampel; 

h. Memeriksa peralatan; 

i. Memeriksa instalasi dan atau alat transportasi; 

j. Menghentikan pelanggaran tertentu.127 

 

Sementara itu kegunaan dari pengawasan adalah : 

1. Untuk mendukung penegakan hukum, (handhaving). 

2. Warga masyarakat dapat menilai bahwa penguasa memang 

sungguh-sungguh menegakkan peraturan perundang-undangan. 

3. Para pegawai yang bertugas melakukan pengawasan dapat melalui 

penerangan (penyuluhan), anjuran (bujukan), peringatan dan 

nasehat.128 

 
127 Muhammad Erwin, Op.Cit. 
128 Jum Anggriani, Op.Cit. 
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Dengan demikian bahwa hasil penelitian terhadap pengawasan izin 

lingkungan usaha budidaya ayam pedaging di Kab.Bogor oleh PPLH dari 

Dinas Lingkungan Hidup tersebut bahwa apa yang dijalankan, dilaksanakan, 

atau diselenggarakan dengan yang dikehendaki, direncanakan, atau 

diperintahkan tidak terlaksanakan dengan tepat sasaran sehingga tidak 

menghasilkan suatu harapan yang sesuai dengan tujuan, baik dalam 

pengawasan dalam  izin lingkungan usaha budidaya ayam pedaging tidak 

terlaksana. 

 

G. Pemenuhan Perlindungan Hak Atas Lingkungan Hidup Yang Baik dan 

Sehat 

Masyarakat atau setiap warga negara memiliki hak untuk mendapatkan 

dan menikmati haknya atas lingkungan hidup yang baik dan sehat. Hal tersebut 

berlaku juga dalam lingkungan usaha budidaya ayam pedaging di wilayah 

Kab.Bogor . Pasal 28H ayat (1) UUD 1945  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”. Pasal 9 ayat (3) UU Nomor 39 tahun 1999 Tentang HAM 

menyatakan bahwa : “Setiap orang berhak atas lingkungan hidup yang baik dan 

sehat.” 

Dalam Pasal 3 ayat huruf g UU Nomor 32 Tahun 2009 Tentang 

Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup bahwa Perlindungan dan 

pengelolaan lingkungan hidup bertujuan : “menjamin pemenuhan dan 

perlindungan hak atas lingkungan hidup sebagai bagian dari hak asasi manusia” 

Pada Pasal 6, Pasal 162, dan  Pasal 163 UU Nomor 36 Tahun 2009 

Tentang Kesehatan dinyatakan juga bahwa “Setiap orang berhak mendapatkan 

lingkungan yang sehat bagi pencapaian derajat kesehatan”.  Berikutnya dalam 

Pasal 162 dinyatakan 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”, dan dalam Pasal 163 juga dinyatakan bahwa : 
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(1) Pemerintah, pemerintah daerah dan masyarakat menjamin 

ketersediaan lingkungan yang sehat dan tidak mempunyai risiko buruk 

bagi kesehatan.  

(2) Lingkungan sehat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mencakup 

lingkungan permukiman, tempat kerja, tempat rekreasi, serta tempat 

dan fasilitas umum.  

(3) Lingkungan sehat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) bebas dari 

unsur-unsur yang menimbulkan gangguan kesehatan, antara lain: 

a. limbah cair;  

b. limbah padat;  

c. limbah gas;  

d. sampah yang tidak diproses sesuai dengan persyaratan yang 

ditetapkan pemerintah;  

e. binatang pembawa penyakit;  

f. zat kimia yang berbahaya;  

g. kebisingan yang melebihi ambang batas;  

h. radiasi sinar pengion dan non pengion;  

i. air yang tercemar;  

j. udara yang tercemar; dan  

k. makanan yang terkontaminasi.  

(4) Ketentuan mengenai standar baku mutu kesehatan lingkungan dan 

proses pengolahan limbah sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dan 

ayat (3), ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah 

 

Berikut dalam Pasal 65 ayat (1) dan (2) dan Pasal 66 UU Nomor 32 

Tahun 2009 Tentang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup 

menyatakan bahwa : 

(1) Setiap orang berhak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat sebagai 

bagian dari hak asasi manusia. 

(2) Setiap orang berhak mendapatkan pendidikan lingkungan hidup, akses 

informasi, akses partisipasi, dan akses keadilan dalam memenuhi hak 

atas lingkungan hidup yang baik dan sehat. 

 

Selanjutnya dalam Pasal 66 bahwa  “Setiap orang yang 

memperjuangkan hak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat tidak dapat 

dituntut secara pidana maupun digugat secara perdata.”  

Maka dari itu masyarakat disekitar budidaya ayam pedaging berhak 

mendapatkan informasi mengenai hak-haknya yang mana telah menjadi 

tanggung jawab pemerintah dan negara yang telah diatur dalam peraturan 

perundangan-undangan. 
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Pasal 28I ayat (4) dan ayat (5) UUD 1945 menyatakan bahwa : 

(4)  Perlindungan, pemajuan, penegakan, dan pemenuhan hak asasi 

manusia adalah tanggung jawab negara, terutama pemerintah. 

(5)  Untuk menegakkan dan melindungi hak asasi manusia sesuai 

dengan prinsip negara hukum yang demokratis, maka pelaksanaan 

hak asasi manusia dijamin, diatur, dan dituangkan dalam peraturan 

perundang-undangan. 

 

Pasal 8 UU Nomor 39 tahun 1999 Tentang HAM juga menyatakan 

bahwa “Perlindungan, pemajuan, penegakan, dan pemenuhan hak asasi 

manusia terutama menjadi tanggung jawab Pemerintah”. 

Pada Pasal 3 Peraturan Pemerintah  No. 66 Tahun 2014 Tentang 

Kesehatan Lingkungan menyatakan 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.  

 

Pasal 31 juga disebutkan bahwa “Penyehatan dilakukan terhadap media 

lingkungan berupa air, udara, tanah, pangan, serta sarana dan bangunan”. Oleh 

karenanya masyarakat sekitar budidaya ayam berhak mendapatkan lingkungan 

hidup yang baik dan sehat sesuai dengan peraturan perundang-undangan.  

Pasal 30 Peraturan Pemerintah Nomor   82 Tahun  2001 Tentang 

Pengelolaan Kualitas Air Dan  Pengendalian Pencemaran Air menyatakan 

bahwa  : “Setiap orang mempunyai hak yang sama atas kualitas air yang baik”.   

Hak atas lingkungan yang baik dan sehat bagi masyarakat atas 

kesehatan lingkunganya yang kemudian secara luas hak kesehatan lingkungan 

ini juga masuk dalam hak untuk memperoleh lingkungan hidup yang baik dan 

sehat. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 13 Tahun 2015 Tentang 

Penyelenggaraan Pelayanan Kesehatan Lingkungan Di Puskesmas pada BAB 

II bahwa Alur Kegiatan Pelayanan Kesehatan Lingkungan Puskesmas 

dinyatakan :  
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Kegiatan Pelayanan Kesehatan Lingkungan Puskesmas dilaksanakan di 

dalam gedung dan luar gedung Puskesmas, meliputi:  

1. Konseling;  

2. Inspeksi Kesehatan Lingkungan; dan  

3. Intervensi/tindakan kesehatan lingkungan.  

Alur kegiatan Pelayanan Kesehatan Lingkungan Puskesmas dapat 

dilihat pada skema dengan uraian berikut:  

1. Pelayanan Pasien yang menderita penyakit dan/atau gangguan 

kesehatan yang diakibatkan oleh Faktor Risiko Lingkungan  

a. Pasien mendaftar di ruang pendaftaran.  

b. Petugas pendaftaran mencatat/mengisi kartu status.  

c. Petugas pendaftaran mengantarkan kartu status tersebut ke 

petugas ruang pemeriksaan umum.  

d. Petugas di ruang pemeriksaan umum Puskesmas (Dokter, 

Bidan, Perawat) melakukan pemeriksaan terhadap Pasien.  

e. Pasien selanjutnya menuju Ruang Promosi Kesehatan untuk 

mendapatkan pelayanan Konseling. 

f. Untuk melaksanakan Konseling tersebut, Tenaga Kesehatan 

Lingkungan mengacu pada Contoh Bagan dan Daftar 

Pertanyaan Konseling (terlampir).  

g. Hasil Konseling dicatat dalam formulir pencatatan status 

kesehatan lingkungan dan selanjutnya Tenaga Kesehatan 

Lingkungan memberikan lembar saran/tindak lanjut dan 

formulir tindak lanjut Konseling kepada Pasien.  

h. Pasien diminta untuk mengisi dan menandatangani formulir 

tindak lanjut Konseling.  

i. Dalam hal diperlukan berdasarkan hasil Konseling dan/atau 

hasil surveilans kesehatan menunjukkan kecenderungan 

berkembang atau meluasnya penyakit atau kejadian 

kesakitan akibat Faktor Risiko Lingkungan, Tenaga 
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Kesehatan Lingkungan membuat janji Inspeksi Kesehatan 

Lingkungan.  

j. Setelah Konseling di Ruang Promosi Kesehatan, Pasien 

dapat mengambil obat di Ruang Farmasi dan selanjutnya 

Pasien pulang.  

2. Pelayanan Pasien yang datang untuk berkonsultasi masalah 

kesehatan lingkungan (dapat disebut Klien)  

a. Pasien mendaftar di Ruang Pendaftaran.  

b. Petugas pendaftaran memberikan kartu pengantar dan 

meminta Pasien menuju ke Ruang Promosi Kesehatan.  

c. Pasien melakukan konsultasi terkait masalah kesehatan 

lingkungan atau penyakit dan/atau gangguan kesehatan yang 

diakibatkan oleh Faktor Risiko Lingkungan. 

d. Tenaga Kesehatan Lingkungan mencatat hasil Konseling 

dalam formulir pencatatan status kesehatan lingkungan, dan 

selanjutnya memberikan lembar saran atau rekomendasi dan 

formulir tindak lanjut Konseling untuk ditindak lanjuti oleh 

Pasien.  

e. Pasien diminta untuk mengisi dan menandatangani formulir 

tindak lanjut Konseling.  

f. Dalam hal diperlukan berdasarkan hasil Konseling dan/atau 

kecenderungan berkembang atau meluasnya penyakit atau 

kejadian kesakitan akibat Faktor Risiko Lingkungan, Tenaga 

Kesehatan Lingkungan membuat janji dengan Pasien untuk 

dilakukan Inspeksi Kesehatan Lingkungan dan selanjutnya 

Pasien dapat pulang. 

Salah satu bentuk dari hak atas kesehatan berupa lingkungan yang sehat 

adalah terbebas dari pencemaran lingkungan yang diakibatkan dari budidaya 

ayam pedaging. Pengelolaan kandang ayam pedaging terbukti dapat 

membahayakan kesehatan setiap orang baik itu anak-anak maupun orang 

dewasa. Sehingga untuk menyeimbangkan hak masing-masing orang 
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diperlakukan peraturan yang mengatur tentang izin usaha peternakan dan 

perikanan .  

Berdasarkan  peraturan perundang-undangan tersebut diatas penelitian 

ini bertujuan dapat menjawab dari perumusan masalah yang secara garis  

besarnya  dijabarkan dalam tabel matrik sebagai berikut :
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Tabel 3.6 Pemenuhan Perlindungan Hak Atas Lingkungan Hidup Yang Baik dan Sehat 

NO. TOPIK PERATURAN HASIL WAWANCARA KESIMPULAN 

 

 

Perlindungan 

hak atas 

lingkungan 

hidup yang baik 

dan sehat. 

a. Pasal 28I ayat (4) dan 

ayat (5) UUD 1945  

(4)  Perlindungan, 

pemajuan, penegakan, 

dan pemenuhan hak 

asasi manusia adalah 

tanggung jawab negara, 

terutama pemerintah. 

(5)  Untuk menegakkan 

dan melindungi hak asasi 

manusia sesuai dengan 

prinsip negara hukum 

yang demokratis, maka 

pelaksanaan hak asasi 

manusia dijamin, diatur, 

dan dituangkan dalam 

peraturan perundang-

undangan. 

b. Pasal 8 UU Nomor 39 

Tahun 1999 Tentang 

Hak Asasi Manusia 

bahwa : “Perlindungan, 

pemajuan, penegakan, 

a. Kami selaku masyarakat disekitar budidaya 

ayam ini tidak merasa terganggu dan bahkan 

senang karena kami bisa bekerja mencari nafkah 

disini, kita semua ingin hidup sehat terlebih jika 

memang ada perlindungan hukum mengenai 

lingkungan hidup yang baik dan sehat maka akan 

lebih baik, dan memang ada beberapa warga 

yang mengeluh terhadap adanya lalat dan bau 

saat ayam sudah mulai besar atau mau panen.129 

b. Saya selaku warga disini berharap dapat hidup di 

lingkungan yang baik dan sehat mas, tetapi 

bagaimana lagi disaat panen lalat dan bau mas, 

tapi kami juga senang kalau dibagi ayamnya, 

sementara ini belum ada keluhan warga yang 

menderita sakit akibat dari budidaya ayam 

disini.130 

c. Semua orang saya rasa ingin mendapatkan 

lingkungan hidup yang baik dan sehat Pak, tetapi 

bagaimana lagi dengan kami yang setiap hari nya 

berada dilingkungan seperti ini, kami anggap 

sudah terbiasa karena mau bagaimana lagi, hanya 

ini yang kami punya, jika ada kebijakan yang 

lebih baik terhadap lingkungan budidaya ayam 

Warga disekitar budidaya 

ayam pedaging sebagian 

mengeluhkan adanya  

dampak dari usaha budidaya 

ayam pedaging, akibat lalat, 

bau limbah amoniak dari 

kotoran ayam juga yang 

merasa resah terhadap usaha 

tersebut, terlebih disaat 

ayam sudah besar dan 

mendekati panen, akan 

tetapi sebagian ada yang 

merasa senang ada. 

Masyarakat juga belum 

mengetahui jika ha katas 

lingkungan hidup yang baik 

dan sehat adalah menjadi 

tanggung jawab pemerintah 

dalam hal ini adalah 

pemerintah daerah 

Kab.Bogor . 

 

 

 
129 Hasil wawancara dengan Bapak Upah, masyarakat sekitar budidaya ayam pedaging di Kecamatan Ciawi. 
130 Hasil wawancara dengan Bapak Ugan, masyarakat sekitar budidaya ayam pedaging di Kecamatan Ciawi. 



 
 

124 
 

dan pemenuhan hak 

asasi manusia terutama 

menjadi tanggung jawab 

Pemerintah”. 

c. Pasal 3 huruf g tujuan  

UU Nomor 32 Tahun 

2009 Tentang 

Perlindungan Dan 

Pengelolaan Lingkungan 

Hidup Bahwa : 

“menjamin pemenuhan 

dan perlindungan hak 

atas lingkungan hidup 

sebagai bagian dari hak 

asasi manusia”. 

d. Pasal 3 Peraturan 

Pemerintah  No. 66 

Tahun 2014 Ttg 

Kesehatan Lingkungan 

bahwa : “Pemerintah, 

pemerintah daerah 

provinsi, dan pemerintah 

daerah kabupaten/kota 

bertanggung jawab…” 

pedaging kami sangat setuju atau mungkin 

kandang dibuat tertutup sehingga tidak bau dan 

tidak ada lalat lagi disekitar warga.131 

d. Warga sekitar budidaya ayam ini dari awal sudah 

mengizinkan tempat tersebut sebagai lokasi 

usaha ayam pedaging, kita sebagai pendatang 

baru hanya bisa menikmati lalat dan bau dari 

lingkungan ini pak, sekiranya kita berhak atas 

lingkungan hidup yang baik dan sehat kami perlu 

ketegasan dari pemerintah daerah Kab.Bogor   

pak.132 

e. Kami sudah pada tua pak mau apalagi ikuti saja, 

di lingkungan ayam sini ada lalat dan bau kalau 

pas lagi mau panen saja dan musim hujan seperti 

saat ini, tetapi warga sekitar jika pas panen dibagi 

ayam juga dengan jumlah yang tidak pasti sama 

setiap warganya, dan kebetulan lokasi ayam 

tersebut dahulunya tanah saya dan warga sekitar 

mengizinkan adanya budidaya ayam pedaging 

tersebut.133 

f. Semua ingin menerima dan mendapatkan 

lingkungan hidup yang bersih, sehat, indah, 

segar, akan tetapi di lingkungan budidaya ayam 

pedaging seperti ini kita tidak bisa berharap 

banyak kepada pengusahanya, saya tahu bahwa 

Sebagaian masyarakat 

sekitar wilayah usaha 

budidaya ayam pedaging 

belum mengetahui bahwa 

mereka mempunyai hak 

untuk mendapatkan 

perlindungan ha katas 

lingkungan hidup yang baik 

dan sehat dari pemerintah. 

 
131 Hasil wawancara dengan Bapak Putu, masyarakat sekitar budidaya ayam pedaging di Kecamatan Ciampea. 
132 Hasil wawancara dengan Bapak Mathius, masyarakat sekitar budidaya ayam pedaging di Kecamatan Ciampea. 
133 Hasil wawancara dengan Bapak Dasep, masyarakat sekitar budidaya ayam pedaging di Kecamatan Jonggol. 
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jalan dari dan menuju Kandang dibuatin, gorong-

gorong diperbaiki oleh pengusaha itu, selagi tidak 

ada penyakit yang diderita warga kami santai-

santai saja Pak.134 

g. Standar baku pencemaran di sekitar budidaya 

ayam pedaging belum baku, menurut saya 

masyarakat masih bisa menikmati makan dan 

minum walaupun terdapat bau amoniak dan 

adanya lalat-lalat dari kandang ayam tersebut.135 

h. Sampai saat ini belum ada pelaporan terkait 

dampak kesehatan lingkungan disekitar usaha 

budidaya ayam pedaging sehingga dari Pihak 

DINKES Kab.Bogor selain belum mempunyai 

kewenangan dalam kesehatan veteriner yang 

berkaitan dengan hewan dan penyakit hewan.136 

 
134 Hasil wawancara dengan Bapak Aef, masyarakat sekitar budidaya ayam pedaging di Kecamatan Jonggol. 
135 Hasil wawancara dengan Ir. Dedi Kurniadi, Dinas Peternakan dan Perikanan Kabupaten Bogor. 
136 Hasil wawancara dengan Bu Indri dan Bapak Budi dari Dinas Kesehatan Kab.Bogor. 
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H. Analisa Pemenuhan Perlindungan Hak Atas Lingkungan Hidup Yang 

Baik dan Sehat 

 

Berdasarkan uraian hasil penelitian tersebut di atas dapat diketahui 

bahwa perlindungan hukum merupakan bentuk upaya pengayoman terhadap 

harkat dan martabat manusia serta pengakuan terhadap hak-hak asasi manusia 

terutama bidang hukum. Prinsip perlindungan hukum bagi rakyat terhadap 

tindak pemerintahan bertumpu dan bersumber dari konsep tentang pengakuan 

dan perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia karena munurut sejarahnya 

di barat, lahirnya konsep-konsep tentang pengakuan dan perlindungan terhadap 

hak-hak asasi manusia diarahkan kepada pembatasan-pembatasan dan 

peletakan kewajiban oleh masyarakat dan pemerintah.137 

Philipus M. Hadjon berpendapat bahwa Perlindungan Hukum adalah 

perlindungan akan harkat dan martabat, serta pengakuan terhadap hak- hak 

asasi manusia yang dimiliki oleh subyek hukum berdasarkan ketentuan hukum 

dari kesewenangan, yang bersumber pada pancasila dan konsep negara 

hukum.138 

Perlindungan hukum bagi warga negara dari tindakan pemerintahan 

pada prinsipnya memiliki tujuan sebagai berikut:139 

5. Perlindungan hukum dalam rangka menjamin terpenuhinya hak-

hak warga negara. 

6. Perlindungan hukum dalam rangka mencegah terjadinya tindakan 

yang merugikan hak-hak warga negara. 

7. Perlindungan hukum menyediakan akses bagi warga negara untuk 

menghentikan tindakan pelanggaran, mendapat ganti kerugian 

atau tindakan pemulihan atas pelanggaran haknya. 

 
137 Philipus M. Hadjon, 1994, Perlindungan Hukum Bagi Rakyat di Indonesia, Bina Ilmu: 

Surabaya, hlm. 38. 
138 Philipus M. Hadjon, Op.Cit. hlm. 25 
139 A’an Efendi dan Freddy Poernomo, 2017, Hukum Administrasi, Sinar Grafika, Jakarta, 

hlm.204 
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8. Perlindungan hukun menjamin tersedianya ganti kerugian atau 

tindakan pemulihan terhadap hak warga negara yang telah 

dirugikan. 

 

Adanya hak  dasar atau disebut sebagai hak asasi, tentunya harus 

diimbangi adanya jaminan  terhadap hak-hak  dasar setiap warga negara 

mengandung arti bahwa setiap penguasa dalam negara tidak dapat dan tidak 

boleh bertindak sewenangwenang kepada warga negaranya adanya hal-hal 

dasar itu juga mempunyai arti adanya keseimbangan dalam negara, yaitu 

kesimbangan antara kekuasaan dalam negara dan hal-hal dasar warga 

negara.140 Asas-asas hak asasi manusia kemudian juga adopsi dalam Undang-

Undang Kesehatan yang menyebutkan bahwa: Pembangunan kesehatan 

diselengarakan dengan berasaskan perikemanusian, keseimbangan, manfaat, 

perlindungan, penghormatan terhadap hak dan kewajiban, keadilan, gender dan 

non diskriminatif dan norma-norma agama.   

 

Lebih lanjut lagi peneliti juga menemukan bahwa adanya keluhan yang 

berhubungan dengan hak masyarakat terhadap kualitas lingkungan hidup yang 

baik dan sehat bagi dilingkungan budidaya ayam pedaging. Bau amoniak atau 

bau kotoran ayam yang keluar dari kandang serta banyak lalat-lalat yang 

berterbangan disekitar lingkungan kandang sampai ke pemukiaman penduduk. 

Dikarenakan wilayah peternakan yang juga telah memiliki kesehatan veteriner 

tersendiri maka saat ini belum merupakan kewenangan dari Dinas Kesehatan 

untuk menangani keluhan terhadap budidaya ayam pedaging tersebut 

melainkan masih wewenang Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan. 

 

 

 

 

 

 
140 Majda El Muthaj, 2007, Hak Asasi Manusia Dalam Konstitusi Indonesia dari UUD 1945 

Sampai Dengan Amandemen UUD  1945 Tahun 2002, Jakarta : Kencana Prenada Media, hlm. 

86. 
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Gambar 3.6 Lingkungan peternakan budidaya ternak  ayam  pedaging H. NS. 

Sumber : Data Primer, 2019 

 

 

Gambar diatas menunjukan lingkungan yang kurang di perhatikan oleh 

pemiliknya sehingga dapat berpotensi menyebabkan gangguan kesehatan 

lingkungan dan manusia bukan hanya para pekerjanya tetapi juga terhadap 

masyarakat yang berada disekitar wilayah usaha budidaya ayam pedaging 

tersebut sehingga dapat menimbulkan potensi penyakit yang disebabkan oleh 

pencemaran air yang disebut disebut Water-borne disease dan sering 

ditemukan pada penyakit tifus, kolera dan disentri.141 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
141 Darmono, Lingkungan Hidup dan Pencemaran,2010, Jakarta, UI-Press, hlm. 29 


