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BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang 

 Undang-Undang Dasar Republik Indonesia tahun 1945 

mengemanatkan bahwa pemerintah daerah berwenang untuk mengatur 

dan mengurus sendiri urusan pemerintah menurut asas ekonomi dan 

tugas pembantuan. Konteks yang sama juga dapat dijumpai dalam pasal 1 

angka 5 Undang-Undang Nomor 34 tahun 2004 tentang pemerintah 

daerah yang merumuskan bahwa otonomi daerah adalah hak, wewenang 

dan kewajiban daerah otonomi untuk mengatur dan mengurus sendiri 

urusan pemberhentian dan kepentingan masyarakat sesuai dengan 

perundang-undangan. 

 Jika dilihat dari kewenangan yang telah diberikan oleh Undang-

Undang Nomor 32 Tahun 2004 tersebut maka, dalam hal penyelenggara 

pemerintah, pemerintah daerah pastilah membutuhkan dana yang relatif 

besar. Dan salah satu cara untuk menyikapi hal itu, Undang-Undang 

Nomor 32 tahun 2004 tentang pemerintah daerah, memberikan keluasan 

kepada daerah untuk meningkatkan pendapatan asli daerah dengan cara 

menggali dan atau memberdayakan sumber-sumber daya potensial yang 

ada didaerah seperti yang berasal dari perpajakan, restribusi pengelolaan 

kekayaan daerah yang dipisahkan dan hal-hal lainnya yang sah. 
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 Pendapatan asli daerah (PAD) yang antara lain berupa pajak 

daerah dan restribusi daerah harapkan menjadi salah satu sumber 

pembiayaan penyelenggaraan pemerintah dan pembangunan daerah, 

sehingga daerah dapat dinyatakan mampu dalam menjalani otonomi 

daerah yang diberikan oleh pemerintah pusat, selain itu dengan peluang 

yang diberikan oleh pemerintah pusat kepada Kabupaten atau Kota untuk 

menggali sumber-sumber keuangan daerah dengan menetapkan sendiri 

sumber pajak dan restribusi daerah yang dapat dipungut, memberikan 

peluang yang baik untuk memajukan perekonomian daerah. 

 Pelaksanaan asas desentralisasi dibentuk dan disusun daerah 

Provinsi, daerah Kabupaten atau Kota yang berwenang mengatur dan 

mengurus segala kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa 

sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat. Berdasarkan asas tersebut 

pemerintah pusat melimpahkan sebagian tugas dan wewenang urusan 

pemerintahannya kepada daerah, sehingga timbul hubungan fungsi, 

dalam arti ada tugas dan wewenang tertentu tetap dilaksanakan oleh 

pusat dan adapula tugas dan wewenang tertentu dilaksanakan oleh daerah 

sebagai akibat dari pelimpahan tugas dan wewenang dari pusat 

kepadanya. 

 Kabupaten Siak adalah tergolong daerah yang memiliki sumber 

daya alam yang bisa dikembangkan untuk kesejahteraan rakyat. Adapun 

potensi alam yang dimaksud adalah burung walet. Bila dibudayakan 
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burung walet ini konon sarangnya bisa menghasilkan ratusan ribu bahkan 

sampai jutaan rupiah perkilogramnya. Usaha penagkaran sarang burung 

walet menjadi salah satu faktor potensial untuk memajukan 

perekonomian daerah, namun memiliki banyaknya tempat tempat 

penangkaran sarang burung walet belum menjadi dapat memberikan 

masukan yang lebih besar terhadap pendapatan asli daerah disektor 

budidaya hasil pertanian Kabupaten Siak karena banyaknya penangkaran 

sarang burung walet yang tidak memiliki izin usaha pengkaran sarang 

burung walet, bangunan penagkarang sarang burung walet di Kabupaten 

Siak semakin lama semakin banyak, para pengusaha semakin tergiur 

akan uang yang dihasilkan dari bisnis sarang burung walet. 

 Mengingat sarang burung walet merupakan salah satu satwa liar 

yang dapat dimanfaatkan secara lestari untuk sebesar-besarnya 

kesejahteraan rakyat dengan tetap menjamin keberadaan populasinya di 

alam dan sesuai dengan Keputusan Menteri Kehutanan Nomor 

100\KPTS-II\2003 tentang pedoman pemanfaatan sarang burung walet. 

Bahwa untuk mencapai keselarasan dalam pengawasan, pelestarian satwa 

guna meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) dipandang perlu 

diatur pengusahaan penangkaran sarang burung walet tersebut, dimana 

sarang burung walet merupakan potensi alam yang dimanfaatkan oleh 

manusia sebagai suatu bahan makanan yang bermanfaat bagi kesehatan 

yang sejak lama diusahakan oleh masyarakat. 
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 Tujuan perizinan usaha burung sarang walet yang dikeluarkan 

oleh pemerintah Kabupaten Siak adalah untuk melakukan penertiban 

terhadap pengusaha burung sarang walet agar tercipta tertib administrasi 

dan ketataan pemilik usaha terhadap peraturan yang telah ditetapkan oleh 

pemerintah Kabupaten Siak dan membayar retribusi atas izin yang 

diberikan sebagai salah satu Pendapatan Asli Daerah yang diperoleh. 

 Izin dalam bahasa belanda sama dengan vergunning. Jadi izin 

adalah salah satu penetapan yang merupakan dispensasi dari pada suatu 

larangan oleh Undang-undang. Kemudian izin itu dapat diartikan apabila 

pembuat peraturan, secara umum tidak melarang suatu perbuatan, asal 

saja dilakukan sesuai dengan ketentuan-ketentuan yang berlaku. 

Perbuatan Administrasi Negara yang memperkenalkan perbuatan tersebut 

bersifat sesuatu izin. Sedangkan pengertian dari perizinan adalah salah 

satu bentuk pelaksanaan fungsi pengaturan dan bersifat pengendalian 

yang dimiliki oleh pemerintah terhadap kegiatan-kegiatan yang dilakukan 

oleh pemerintah. 

 Perizinan dalam penangkaran walet adalah salah satu legalitas 

yang harus didapatkan oleh para pengusaha penagkaran sarang burung 

walet karena masalah perizinan penangkaran walet sudah diatur dalam 

Peraturan Daerah Kabupaten Siak Nomor 4 Tahun 2008 dan diperkuat 

dengan Peraturan bupati Siak Nomor 26 tahun 2010.Dalam pengurusan 

izin pengusaha penagkaran sarang burung wallet, Pemerintah Daerah 
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Kabupaten Siak memberikan wewenang Kepada Dinas kehutanan dan 

Perkebunan Kabupaten Siak Dan Kantor Pelayan Terpadu Satu Pintu 

(KPTSP) untuk mengurus dan memperoses pemohonan izin yang 

diajukan oleh pengusaha. 

Kantor Pelayanan Terpadu Satu Pintu (KPTSP) Kabupaten Siak 

merupakan dinas yang diberikan wewenang dalam segala urusan 

perizinan, diantaranya sekitar 34 perizinan termasuk perizinan 

penangkaran walet. Sedangkan Dinas Kehutanan dan Perkebunan 

berwenang untuk memeriksa pertimbangan teknis tersebut berupa 

pertimbangan teknis lokasi penangkaran. Pertimbangan teknis tersebut 

berupa pertimbangan teknis lokasi penangkaran yang dilakukan oleh 

pengusaha yaitu penangkaran yang tidak bertentangan dengan ketentuan 

Tata Ruang Daerah, maka Dinas Kehutanan dan Perkebunan akan 

memberikan rekomendasi kepada kantor, Kantor Pelayanan  Terpadu 

Satu Pintu (KPTSP) Kabupaten Siak untuk menertibkan surat izin 

penangkaran walet. 

 Untuk memperoleh izin pengusahan penangkaran walet 

pengusaha walet terlebih dahulu harus melengkapi persyaratan 

sebagaimana disebut pada Pasal 13 Peraturan Daerah Nomor 4 tahun 

2008 Tentang izin pengusahaan penangkaran sarang burung walet yaitu, 

untuk mendapakan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1), 
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permohonan mengajukan secara tertulis kepada Bupati melalui Dinas 

Kehutanan dengan melampiri : 

a. Surat permohonan. 

b. Advises planning dari Bappeda. 

c. Pertimbangan teknis dari Badan Pengendalian Dampak 

lingkungan daerah (BAPEDALDA). 

d. Izin mendirikan bangunan. 

e. Izin Banguan (HO). 

f. Nomor pokok Wajib Pajak (NPWP). 

g. Akte pendirian perusahaan bagi badan usaha. 

h. Surat Izin Tempat Usaha (SITU). 

i. Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP). 

j. Pertimbangan teknis dari Dinas Kehutanan Kabupaten Siak. 

Pihak Pemerintah harus dapat menyusun suatu kebijakan yang tepat 

dan dapat diimplementasikan secara maksimal dalam kondisi nyata. 

Karena bagaimanapun baiknya suatu kebijakan, tidak akan memberikan 

manfaat yang optimal bagi pemerintah maupun masyarakat apabila 

kebijakan tersebut tidak dapat diterapkan.  

Penangkaran sarang burung walet di Kabupaten Siak tidak hanya 

berada di ibukota Kabupaten Siak. Melainkan telah menyebar dibeberapa 

wilayah kecamatan salah satu kecamatan yang banyak terdapat usaha 
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penangkaran sarang burung walet adalah di Kecamatan Siak, Kecamatan 

Tualang, dan Kecamatan Sungai Apit. 

 Kabupaten Siak terdiri atas 14 kecamatan, dan setiap kecamatan 

memiliki pengusaha penangkaran sarang burung walet yang lokasinya 

tidak berjauhan dengan pemukimam penduduk setempat. Di Kabupaten 

Siak terdapat 250 penangkaran sarang burung wallet berdasarkan data 

tidak ada satupun yang memiliki legalitas lengkap. Hal ini berdasarkan 

keterangan Kabid KPTSP, belum pernah sekalipun menerbitkan perijinan 

penangkaran sarang wallet Kabupaten Siak.  

Peraturan daerah Kabupaten Siak Nomor 4 Tahun 2008 tentang izin 

pengusahaan penangkaran sarang burung walet ini sudah di sah 9 tahun 

lamanya. masih adanya juga pengusaha walet yang belum mempunyai 

izin atas usahanya tersebut. Permasalahan mengenai surat izin 

penangkaran sarang burung walet masih belum mampu diselesaikan oleh 

Pemerintah Daerah Kabupaten Siak. Belum satupun surat izin yang 

dikeluarkan Kantor Pelayanan Terpadu Satu Pintu (KPTSP) di 

Kabupaten Siak untuk pengusaha walet yang telah mengajukan 

permohonan Surat izin usaha wallet tersebut. Kendala tidak 

dikeluarkannya surat izin oleh Pemerintah Daerah salah satunya adalah 

terletak pada pertimbangan teknis lokasi yang dijadikan tempat usaha. 

Lokasi penangkaran yang dibangun oleh pengusaha tidak sesuai dengan 

Peraturan Bupati No 26 Tahun 2010 bahwa pusat kota Kecamatan dan 
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daerah padat pemukiman tidak termasuk lokasi prioritas penangkaran 

wallet. Oleh karena itu Dinas Kehutanan sebagai pihak yang bertanggung 

jawab pada teknis lokasi tidak memberikan rekomendasi kepada Kantor 

Pelayanan Terpadu Satu Pintu (KPTSP) Kabupaten Siak untuk 

menerbitkan surat izin usaha tertentu. sebagai pihak KPTSP tentu tidak 

berani untuk mengeluarkan izin usaha sebelum ada rekomendasi dari 

Dinas Kehutanan terkait perizinan pengangkaran wallet ini. Apabila 

dalam hal permohonan tidak memenuhi persyaratan teknis, maka kepala 

daerah melalui Dinas kehutanan wajib menerbitkan surat penolakan 

permohonan. Dengan demikian pemerintah harus mengambil tindakan 

terhadap penangkaran walet yang menyalahi aturan ini.   

Hal ini membuat kerugian bagi Pemerintah Daerah Kabupaten Siak 

dimana para pengusaha tidak memiliki surat izin usaha wallet sehingga 

PAD Kabupaten Siak tidak meningkat dan dengan tidak memilikinya izin 

usaha walet otomatis pengawasan dan pengendalian tidak bisa dilakukan 

oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Siak . 

Oleh karena itu peran Satpol pp dalam menegakkan Perda Nomor 4 

tahun 2008 harus lebih tegas dan memberikan sanksi yang keras pada 

pihak yang melanggar Perda Nomor 4 tahun 2008 ini. Dimana para 

pengusaha melanggar Pasal 7 tentang lokasi penangkaran dan pasal 12 

tentang perizinan penangkaran wallet, pasal 7 dan 12 ini lah yang b elum 

terlaksana oleh pemerintah Daerah. yang seharusnya dalam Perda Nomor 
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4 Tahun 2008 Pasal 26 ayat 1 berbunyi setiap orang atau badan yang 

melanggar pasal 6,7,12,19 dan 24, di pidana dengan pidana kurungan 

paling lama 6 bulan atau denda paling banyak Rp. 50.000.000,- (lima 

puluh juta).  Akan tetapi pasal 26 ini belum pernah dilaksanakan oleh 

Pemerintah. Yang seharusnya Satpol PP berperan untuk menertibkan 

pengusahaaan wallet yang melanggar aturan Perda No 4 Tahun 2008 

tersebut, sampai saat ini belum pernah pihak Satpol PP memberikan 

sanksi kepada pengusaha wallet hal ini di tanyakan lansung kepada 

pengusaha wallet tersebut dan mereka tidak pernah mendapatkan sanksi 

dari pihak manapun termasuk Sapol PP. 

Berdasarkan hasil penelitian Hendriyani (2014) tentang Implementasi 

izin pengusaha penangkaran sarang burung wallet di Kabupaten Siak 

berdasarkan Peraturan Daerah No 4 Tahun 2008. Menjelaskan bahwa 

pelaksanaan izin pengusaha penangkaran sarang burung wallet di 

Kabupaten Siak belum berjalan sesuai dengan kehendak pemerintah 

Kabupaten Siak. Hal ini dikarenakan masih banyak para pengusaha 

penangkaran sarang burung wallet yang belum memiliki izin pengusaha 

penangkaran sarang wallet. Dimana faktor Kendala dalam pelaksanaan 

izin pengusahaan penangkaran sarang burung wallet di Kabupaten Siak 

menurut penelitian ini adalah kurangnya kesadaran masyarakat atau 

badan yang melakukan penangkaran sarang burung wallet yang rendak 

untuk mengurus izin, kelalaian dari pengusaha itu sendiri serta syarat-
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syarat dan prosedurnya yang berbelit-belit, serta kurangnya pengawasan 

dan kurangnya penerapan sanksi yang tegas dari pemerintah terhadap 

para pengusaha yang melanggar peraturan daerah tentang pengusahaan 

penangkaran sarang burung wallet. 

Dimana dalam Perda No 4 Tahun 2008 tentang izin pengusahaan 

penangkaran sarang burung ini ada beberapa instansi yang terkai diantara 

lain : Kantor Kecamatan Tualang, Dinas Kehutan, KPTSP, dan Satpol 

PP. 

 Dari uraian diatas terlihat jelas bahwa Pemerintah Kabupaten 

Siak tidak konsisten terhadap kebijakan yang telah dibuatnya. Jika 

permasalahan seperti ini terus berlanjut maka Perda Nomor 4 Tahun 

2008 tentang izin pengusahaan penangkaran sarang burung walet tidak 

akan terlaksana. 

Kemudian yang menjadi lokasi penelitian penulis yakni di 

Kecamatan Tualang. Kecamatan Tualang memiliki pengusaha 

penangkaran sarang burung wallet sebanyak 17 pengusaha yang dimana 

tidak memiliki izin satu pengusahapun. 
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Tabel 1.1 Data pengusah penangkaran sarang burung wallet yang 

ada di Kecamatan Tualang Kabupaten Siak 

No Nama Pengusaha 

wallet 

Alamat Lokasi Keterangan 

1 Kho Kha Siong Jln. Raya Km 5 Perawang Tidak ada izin 

2 Siau Ling Jln. Raya Km 4 Perawang Barat Tidak ada izin 

3 Ahok Jln. M. Ali Perawang Tidak ada izin 

4 Salon Wella Km 5,5 Perawang Perawang Barat Tidak ada izin 

5 Sutanto Jln. Raya Km 8 Perawang Tidak ada izin 

6 Lili Ana Jln. Raya Km 6 Perawang Tidak ada izin 

7 Jhony King KM 4 Perawang Perawang Barat Tidak ada izin 

8 Nock Lai Jln. M. Yamin Perawang Barat Tidak ada izin 

9 Johan Jln. A.R. Hakim Perawang Tidak ada izin 

10 Agus Jln. Raya Km 5 Perawang Barat Tidak ada izin 

11 Sinar Mitra Jln. A.R. Hakim Perawang Tidak ada izin 

12 Sufianto Jln. Raya Km 5 Perawang Tidak ada izin 

13 Yanto Jln. Raya Km 5 Perawang Barat Tidak ada izin 

14 Heri Susanto KM 5 Perawang Perawang Tidak ada izin 

15 Tk. Gemilang Jln. A.R. Hakim Perawang Barat Tidak ada izin 

16 Widodo KM 5 Perawang Perawang Tidak ada izin 

17 Candrayu KM 6 Perawang Perawang Tidak ada izin 

Sumber: UPTD Dinas Pendapatan Daerah Kecamatan Tualang 2016 
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Berdasarkan permasalahn tersebut, penulis merasa tertarik untuk 

melakukan penelitian tentang :”ANALISIS PELAKSANAAN  

PERATURAN DAERAH KABUPATEN SIAK NOMOR 4 TAHUN 

2008 TENTANG IZIN PENGUSAHAAN PENANGKARAN 

SARANG BURUNG WALET DI KECAMATAN TUALANG”. 

1.2 Rumusan Masalah 

 Sehubungan dengan uraian yang terdapat pada latar belakang, 

yang menjelaskan bahwa Peraturan Daerah Kabupaten Siak No 4 Tahun 

2008 tentang izin pengusahaan penangkaran sarang burung wallet sampai 

saat ini belum terlaksana sepenuhnya. Mencermati kondisi tersebut, 

dapatlah dirumuskan permasalahan yang menjadi dasar kajian dalam 

penelitian ini adalah : 

1. Bagaimanakah analisis pelaksanaan Peraturan Daerah  Kabupaten 

Siak Nomor 4 tahun 2008 tentang izin pengusahaan penangkaran 

sarang burung walet di Kecamatan Tualang ? 

2. Apa fator kendala yang dihadapi dalam melaksanakan Peraturan 

Daerah Kabupaten Siak Nomor 4 tahun 2008 tentang izin 

pengusahaan penangkaran sarang burung wallet di Kecamatan 

Tualang ? 

 



13 
 

 

1.3 Tujuan Penelitian 

1. Untuk mengetahui dan menganalisa implementasi Peraturan 

Daerah Kabupaten Siak Nomor 4 Tahun 2008 tentang Izin 

pengusahaan penangkaran sarang burung wallet di Kecamatan 

Tualang. 

2. Untuk mengetahui faktor kendala apa saja yang dihadapi dalam 

pelaksanaaan Peraturan Daerah Kabupaten Siak Nomor 4 Tahun 

2008 tentang Izin pengusahaan penangkaran sarang burung wallet 

di Kecamatan Tualang. 

1.4 Manfaat Penelitian 

Sedangkan manfaat dari penelitian yang penulis harapkan dalam 

penulisan ini adalah sebagai berikut : 

1. Sebagai informasi bagi Pemerintah Daerah Kabupaten Siak 

Kecamatan Tualang tentang Perda Kabupaten Siak Nomor 4 

Tahun 2008 tentang izin pengusahaan penangkaran sarang b 

urung wallet.  

2. untuk menyumbang kontribusi ilmu pengetahuan yang berharga 

kepada mahasiswa Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial secara 

Khusus dan Mahasiswa UIN Sultan Syarif Kasim Riau secara 

umum. 
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1.5 Sistematis Penulisan 

 Muatan proposal ini disusun menjadi beberapa bab dan masing-

masing bab dibagi menjadi sub bab dengan uraian sebagai seberikut : 

BAB I  : PENDAHULUAN 

Bagian ini merupakan pendahuluan dimana dikemukakan 

hal-hal yang mengenai latar belakang, perumusan 

masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian dan 

sistematis penulisan. 

BAB II : TELAAH PUSTAKA 

Merupakan bab yang berisikan tentang beberapa teori 

yang berhubungan dengan masalah penelitian yang akan 

diteliti yaitu mengenai pengertian  

BAB III : METODE PENELITIAN 

Bab ini digunakan untuk menguraikan lokasi dan waktu 

penelitian, jenis dan sumber data, teknik pengumpulan 

data dan diakhiri dengan analisa data. 
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BAB IV : GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN 

Bab ini berisikan tentang keadaan umum kondisi geografis 

dan monografi kecamatan tualang sebagai lokasi 

penelitian. 

BAB V : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

  Dalam hal ini memuat hasil penelitian dan pembahasan 

yang dilakukan. 

BAB VI : PENUTUP 

Bab ini merupakan bab penutup, yang berisikan tentang 

kesimpulan dari hasil penelitian serta saran-saran yang 

diperlukan. 

 

 

  


