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BAB IV  

PENUTUP  

A. Kesimpulan  

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan analisa hasil penelitian 

dengan menjawab perumasan masalah maka dapat di simpulkan sebagai 

berikut :  

1. Efektivitas penerapan izin usaha budidaya ayam pedaging yang telah 

diamanatkan dalam Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2003 Tentang Izin 

Usaha Peternakan dan Perikanan tidak diterapkan oleh pengusaha ayam 

pedaging dalam melakukan usahanya sehingga efektivitas penerapan izin 

usaha budidaya ayam pedaging di Kab.Bogor tidak efektif dan juga telah 

ada Peraturan Pemerintah Nomor 24 tahun 2018 Tentang Pelayanan 

Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik yang mana peraturan 

dibawahnya harus menyesuaikan supaya dapat berjalan harmonis antara 

keduanya dan sejalan dengan perkembangan zaman. 

2. Efektivitas pengawasan izin usaha budidaya ayam pedaging yang telah 

diamanatkan dalam Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2003 Tentang Izin 

Usaha Peternakan dan Perikanan tidak efektif terawasi izin usahanya oleh 

pejabat PPNS Dinas Peternakan dan Perikanan Kab.Bogor karena 

minimnya jumlah pejabatnya dan efektivitas pengawasan izin lingkungan 

budidaya ayam pedaging yang diamanatkan dalam UU Nomor 32 Tahun 

2009 Tentang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup juga tidak 

efektif terawasi izin lingkungannya oleh PPLH juga karena kurangnya 

pejabat PPLH di Dinas Lingkungan Hidup Kab.Bogor.  

3. Pemenuhan perlindungan hak atas lingkungan yang baik dan sehat bagi 

masyarakat disekitar usaha budidaya ayam pedaging di Kab.Bogor tidak 

terpenuhi dan tidak terlindungi, karena masih adanya keluhan masyarakat 

terhadap pencemaran lingkungan baik air maupun udara karena kotoran 

ayam yang dapat menimbulkan potensi penyakit infeksi. 
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B. Saran  

Berdasarkan kesimpulan-kesimpulan diatas dapat peneliti berikan saran-

saran sebagai berikut : 

1. Bagi para pengusaha usaha budidaya ayam pedaging  

a. Segera mengurus izin usaha dengan melengkapi semua persyaratan 

yang telah ditentukan sebelum terkena sanksi hukum.  

b. Segera mengurus izin lingkungan dengan melengkapi semua 

persyaratan yang telah ditentukan sebelum terkena sanksi hukum.  

c. Segera melengkapi dengan Upaya Pemantauan Lingkungan (UPL) 

sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.  

 

2. Bagi Dinas Peternakan dan Perikanan dan Dinas Lingkungan Hidup 

a. Melakukan koordinasi antar lintas sektor baik Dinas Lingkungan 

Hidup, Dinas Kesehatan serta DPMPTSP supaya Peraturan Daerah 

Kab.Bogor  dapat diterapkan dengan tepat, dapat harmonis antara 

Peraturan Daerah Kab.Bogor  dalam perizinan usaha dengan Peraturan 

Pemerintah Nomor 24 tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan 

Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik dan bila diperlukan segera di 

gantikan dengan Peraturan daerah Kab.Bogor mengenai izin usaha 

peternakan dan perikanan yang baru. 

b. Mengawasi setiap usaha budidaya ayam pedaging baik perizinan 

maupun pelaksanaan kegiatan usaha yang telah beroperasi di wilayah 

Kab.Bogor dengan efektivif supaya mendapatkan tujuan ketepatan 

harapan, implementasi, dan hasil yang dicapai. 

c. Mengawasi izin lingkungan setiap usaha budidaya ayam pedaging 

maupun pelaksanaan kegiatan usaha yang telah beroperasi di wilayah 

Kab.Bogor dengan efektivif supaya mendapatkan tujuan ketepatan 

harapan, implementasi, dan hasil yang dicapai. 
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3. Bagi masyarakat di sekitar lingkungan usaha budidaya ayam pedaging  

Masyarakat segera melaporkan keluhan-keluhan kepada dinas-dinas 

terkait jika menemukan adanya gangguan maupun pencemaran terhadap 

lingkungan hidupnya untuk mendapatkan perlindungan dari pemerintah 

daerah Kab.Bogor sehingga dapat terpenuhi hak-haknya atas lingkungan 

hidup yang baik dan sehat di Kab.Bogor. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


