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ABTRAK 

 

Analisis pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Siak Nomor 4 

Tahun 2008 tentang Izin Pengusahaan Penangkaran Sarang Burung 

Walet di Kecamatan Tualang 

OLEH : DEVID PRESTIA WANTO 

 

NIM : 11375102927 

 

Penelitian ini dilakukan di Kecamatan Tualang Kabupaten Siak, Peraturan 

Daerah Kabupaten Siak Nomor 4 Tahun 2008 tentang izin pengusahaan 

penangkaran sarang burung wallet ditetapkan untuk mengatur pengelolaan 

dan pengusahaan sarang burung wallet, sekaligus demi mencapai 

keselarasan lingkungan, pelestarian satwa serta guna meningkatkan 

Pendapatan Asli Daerah  (PAD) Kabupaten Siak. Namun setelah 9 tahun 

disahkan, Perda tersebut belum bisa terlaksana seabagaimana mestinya. 

Fakta di lapangan menunjukkan bahwa penangkaran sarang burung wallet 

yang ada di Kecamatan Tualang belum berjalan sesuai dengan ketentuan 

yang berlaku. Seperti dimana pengusaha walet tidak memiliki surat izin 

usaha wallet. Teknik pengumpulan data yang penulis gunakan terdiri atas 

teknik wawancara, pengamatan dan dokumentasi. Kemudian teknik analisis 

data yang penulis gunakan dalam penelitian ini adalah bersifat deskriptif 

kualitatif, yaitu data yang terkumpul diolah dan dianalisis dengan 

menguraikan serta mengaikat dengan teori-teori yang sesuai dengan 

permasalahan yang ada, dan ditabulasi sesuai dengan susunan sajian data 

yang dibutuhkan untuk menjawab masing-masing masalah, lalu memberi 

interpretasi terhadap hasil yang relevan, kemudian diambil kesimpulan dan 

saran. Hasil penelitian mendapatkan fakta bahwa Peraturan Daerah 

Kabupaten Siak Nomor 4 Tahun 2008 tentang izin pengusahaan 

penangkaran sarang burung wallet belum terlaksana dengan baik di 

Kecamatan Tualang diamana : diketahui bahwa seluruh pengusaha tidak 

memiliki surat izin usaha penangkaran di karenakan kriteria lokasi 

penangkaran tidak sesuai dengan Peraturan Bupati No 26 Tahun 2010 

seperti jarak penangkaran dengan kota 3 Km dan 500 M dari fasilitas umum 

sehingga Pemerintah daerah tidak bisa mengeluarkan surat izin usaha walet. 

Adapun 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 burung 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 
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yang tegas dari pemerintah terhadap para pengusaha yang melanggar 

peraturan daerah tentang pengusahaan penangkaran sarang burung wallet. 

Artinya Peraturan Daerah Kabupaten Siak Nomor 4 Tahun 2008 tentang 

izin pengusahaan penangkaran sarang burung wallet di Kecamatan Tualang 

belum berjalan dengan baik. 
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