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BAB VI 

PENUTUP 

 Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan serta analisa yang 

telah dilakukan penulis mengenai Analisis Pelaksanaan Peraturan Daerah 

Kabupaten Siak No 4 Tahun 2008 tentang izin pengusahaan penangkaran 

sarang burung wallet di Kecamatan Tualang, maka penulis dapat mengambil 

kesimpulan dan sebagai pelengkapnya, penulis akan mengemukakan saran 

untuk bahan masukan bagi pihak yang berkepentingan. 

1.1 Kesimpulan 

Berdasrkan hasil penelitian dan pembahasan dari data-data mengenai 

pelaksanaan izin pengusahaan penangkaran sarang burung wallet di 

Kecamatan Tualang Kabupaten Siak berdasarkan Peraturan Daerah 

Kabupaten Siak No. 4 Tahun 2008, maka dapat diambil kesimpulan sebagia 

berikut : 

1. Pelaksanaan izin pngusahaan penangkaran sarang  burung wallet di 

Kecamatan Tualang Kabupaten Siak belum berjalan sesuai dengan 

kehendak pemerintah daerah Kabupaten Siak. Hal ini dikarenakan 

masih banyak para pengusahaan penangkaran sarang burung wallet 

yang belum memiliki izin pengusahaan penangkaran sarang burung 

wallet. 
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2. Faktor kendala dalam melaksnakan izin pengusahaan penangkaran 

sarang burung wallet di Kecamatan Tualang Kabupaten Siak 

diantaranya adalah kurangnya kesadaran masyarakat atau badan 

yang melakukan penangkaran sarang b urung wallet rendah untuk 

mengurus izin pengusahaan penangkaran sarang burung wallet, 

kelalaian dari pengusaha itu sendiri serta syarat-syarat dan 

prosedurnya yang berbelit-belit, serta kurangnya sanksi yang tegas 

dari pemerintah terhadap para pengusaha yang melanggar peraturan 

daerah tentang pengusahaan penangkaran sarang burung wallet. 

1.2 Saran 

1. Pemerintah Daerah Kabupaten Siak harus melakukan pengecekan 

ulang terhadap Perda Kabupaten Siak Nomor 4 Tahun 2008. 

Sehingga penangkaran sarang burung wallet yang menjamur di 

pemukiman masyarakat dapat segera diselesaikan 

2. Seharusnya Pemerintah Daerah Kabupaten Siak dan instansi-

instansi terkait harus berkoordinasi secepatnya untuk melakukan 

relokasi tempat penangkaran sarang burung wallet, sehingga 

penangkaran sarang burung wallet di pemukiman masyarakat dapat 

segera teratasi dan izin pengusahaan penangkaran sarang burung 

wallet bisa dikeluarkan dan PAD Kabupaten Siak bertambah dari 

penerimaan restribusi dan pajak pendapatan penangkaran sarang 

burung wallet. 
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3. Pengawasan terhadap Perda tersebut harus selalu dilakukan untuk 

menghindari penyelewengan-penyelewengan dan penyalahgunaan 

kekuasaan oleh puhak-pihak yang tidak bertanggung jawab. 

4. Pemerintah semestinya memberikan sanksi yang tegas terhadap 

pelanggaran Peraturan Daerah harus dilaksanakan tanpa terkecuali. 

5. Pemerintah Daerah semestinya memberikan sosialisasi kepada para 

pengusaha penangkaran sarang burung wallet dan juga masyarakat 

mengenai Peraturan Daerah Kabupaten Siak No 4 Tahun 2008 

tentang izin pengusahaan penangkaran sarang burung wallet dan 

Peraturan Bupati Nomor 26 tahun 2010 agar terciptanya ketertiban 

serta pemahaman pengusaha ketika melakukan usaha penangkaran 

sarang burung wallet. 

 

 

 


