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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Masalah 

 Globalisasi telah membawa dampak yang beragam seperti halnya 

perkembangan dan populasi manusia yang semakin banyak. Hal ini tentunya 

berpengaruh dengan eksplorasi sumber daya yang semakin tinggi juga tentunya, 

sehingga persediaannya terus menerus berkurang secara signifikan, oleh karena itu 

pemanfaatannya harus dilakukan secara hati-hati dan efisien agar terus 

berkesinambungan serta dapat terhindar dari adanya tindakan eksploitasi dari 

manusia tersebut yang secara berlebihan. 

Tingginya tindakan eksploitasi demi terpenuhinya permintaan dari 

pemenuhan kebutuhan pokok manusia tersebut maka dapat memicu pula semakin 

tingginya intensitas pembuatan kegiatan-kegiatan baru maupun usaha-usaha yang 

dilakukan manusia. Aktifitas tersebut tentunya menimbulkan dampak positif dan 

negatif. Dampak positifnya adalah pemenuhan kebutuhan manusia sesuai dengan 

permintaannya dan juga terciptanya lapangan pekerjaan baru dari hal tersebut. 

Selain itu dampak negatif sewaktu-waktu dapat mengancam kesehatan manusia 

seperti halnya munculnya limbah yang berwujud cair, padat, gas hingga bahan 

berbahaya dan beracun yang seringkali dibuang ke lingkungan sekitar tanpa adanya 

tempat khusus yang digunakan untuk penampungan limbah. 

Populasi penduduk Indonesia saat ini berjumlah 237,641,326 juta jiwa. 

Hasil sensus penduduk tahun 2010, mengungkapkan bahwa Laju pertumbuhan 



2 
 

penduduk selama 10 tahun sebesar 1,49 persen per tahun (2000-2010).1 Jumlah 

penduduk yang terus bertambah ini menyebabkan luas lahan semakin sempit, yang 

artinya bahwa lahan untuk produksi pangan semakin berkurang, sementara manusia 

yang membutuhkan makan kian bertambah sehingga dari Trend of population 

growth tersebut dapat diartikan bahwa pentingnya kebutuhan pangan sangat di 

pengaruhi oleh permintaan yang jika penduduk atau populasi manusia bertambah 

sekitar 2 persen pertahun, maka permintaan akan pangan tentunya juga bertambah 

sekitar 2 persen.2 

Oleh karena itu pemerintah terus berupaya agar pemenuhan kebutuhan 

pokok dari masyarakat tetap terjaga dengan tidak berlebihan dan tidak kekurangan 

tentunya, karena nantinya dapat berakibat impor produk kebutuhan pokok dari luar 

negeri. Impor produk dari luar negeri sebenarnya memiliki dampak positif maupun 

dampak negatif yang akan tetapi lebih banyak dampak negatif yang akan 

ditimbulkan dari impor tersebut. Sehingga yang dapat dilakukan oleh pemerintah 

agar hal tersebut tidak terjadi adalah memaksimalkan apa yang ada.  

Seiring dengan perkembangan zaman, persaingan usaha diberbagai bidang 

semakin pesat sehingga banyak muncul usaha-usaha yang tergolong baru mulai 

bermunculan dengan terbukanya prospek untuk melakukan dan mengembangkan 

berbagai jenis usaha. Terbukanya prospek usaha tersebut menyesuaikan dengan apa 

yang sedang dibutuhkan oleh kebanyakan masyarakat di Indonesia. Banyaknya 

jenis usaha yang dapat dilakukan, ternyata usaha di bidang peternakan mempunyai 

                                                           
1 Sulfitri Hs Mudrieq, 2014, Problematika Krisis Pangan Dunia dan Dampaknya Bagi 

Indonesia, Palu, Jurnal Academica Fisip Untad, Vol. 06 No. 02. Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu 

Politik. Untad, Hlm. 1295. 
2 Ibid. Hlm. 1295. 
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prospek yang dapat dikembangkan dikarenakan tingginya permintaan akan produk 

peternakan baik di perkotaan hingga di perdesaan. Usaha peternakan ayam 

merupakan salah satu bidang usaha yang sedang banyak digeluti oleh masyarakat 

dikarenakan pentingnya dalam memenuhi kebutuhan manusia akan protein hewani. 

Semua ini ditandai dengan pembangunan peternakan ayam dan hasil produksi 

daging ayam yang sangat pesat dari tahun ke tahun. 

Semakin banyaknya pembangunan peternakan ayam yang dilakukan 

masyarakat sudah barang tentu bersinggungan langsung dengan lingkungan hidup. 

Pendirian peternakan ayam harus diikuti dengan penentuan lokasi dan pengelolaan 

kotoran ayam, karena apabila tidak dilakukan dengan baik maka akan menjadi 

tempat yang cocok bagi beberapa organisme merugikan dan dapat menarik berbagai 

binatang seperti lalat sebagai pembawa bibit penyakit. Hal ini yang menjadi tolak 

ukur dalam pengelolaan limbah yang kurang diperhatikan karena dapat 

menurunkan kualitas lingkungan hidup disuatu lingkungan masyarakat. 

Pendirian peternakan ayam banyak dilakukan oleh masyarakat khususnya 

wilayah kabupaten atau kota di seluruh wilayah Indonesia bahkan sampai ke daerah 

pedesaan yang tentunya dapat bersinggungan langsung dengan lingkungan 

masyarakat. Seperti halnya yang terjadi di Kabupaten Pacitan yang telah berdiri 

beberapa kandang ayam pedaging atau ayam broiler yang terbuat dari bambu dan 

kayu yang lokasinya bersinggungan langsung dengan lingkungan masyarakat. 

Tujuannya untuk memudahkan pemilik atau pengelolanya ketika berternak seperti 

pemberian makan dan perawatan jika ada ayam sakit tanpa memikirkan kondisi 

lingkungan sekitarnya mengenai efek negatif yang mungkin dapat ditimbulkan. 
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Secara ekonomi pendapatan warga khususnya pemiliknya dengan adanya 

peternakan ayam tersebut cencerung meningkat. Jadi efek positif dan negatif dari 

berdirinya peternakan ayam broiler ini seringkali berbenturan tanpa adanya 

penyelesaian. 

Kabupaten Pacitan secara geografis terletak di perbatasan Jawa Timur dan 

Jawa Tengah yang terkenal dengan kota wisatanya dikarenakan keindahan alamnya 

yang menakjubkan. Sebelah barat terdapat Kabupaten Wonogiri dan di sebelah 

Timur terdapat Kabupaten Ponorogo dan Kabupaten Trenggalek yang berbatasan 

langsung dengan Kabupaten Pacitan. Semakin pesatnya pertumbuhan 

pembangunan yang terjadi di Kabupaten Pacitan sudah barang tentu menimbulkan 

berbagai dampak seperti kerusakan lingkungan hidup apabila tidak diikuti dengan 

aturan yang ada.3 

Lingkungan hidup merupakan anugerah Tuhan Yang Maha Esa yang wajib 

dilestarikan dan dikembangkan kemampuannya agar tetap dapat menjadi sumber 

penunjang hidup bagi manusia dan makhluk hidup lainnya demi kelangsungan dan 

peningkatan kualitas hidup itu sendiri.4 Pembangunan disertai kerusakan 

lingkungan ini terdapat pula pada pembangunan yang dijalankan dinegara-negara 

komunis, dimana kemajuan material merupakan pertimbangan utama. Kelestarian 

sumber alam tidak menambah kekayaan material, karena itu luput dari perhatian 

perencana. Dampak pembangunan kepada lingkungan tidak menambah kekayaan 

material. Sehingga segi ini pun tidak diperhatikan. Kesimpulannya adalah bahwa 

                                                           
3 Kondisi Geografis Kabupaten Pacitan, http://pacitankab.go.id, access 7 Desember 2017 
4 Kementerian Lingkungan hidup Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang 

Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, Jakarta, Hlm. 29 
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dengan pola pembangunan yang berlaku selama dua abad ini yang diterapkan 

dimana-mana, pembangunan mengahasilkan kemajuan disertai dengan kerusakan 

lingkungan.5 

Kerusakan lingkungan dapat disebabkan oleh berbagai hal yang dilakukan 

oleh manusia yang mulai membuat usaha maupun kegiatan tanpa mengindahkan 

prosedur yang telah ditetapkan oleh pemerintah pusat ataupun juga oleh dinas 

terkait dari pemerintah daerah yang ditunjuk langsung sebagai pelaksana. Kegiatan 

maupun usaha tersebut apabila tidak sesuai dengan prosedur yang telah ditetapkan 

dapat mengakibatkan dampak penting terhadap perubahan yang terjadi disuatu 

wilayah seperti halnya munculnya pencemaran lingkungan. Munculnya 

pencemaran dapat ditimbulkan oleh efek samping dari kegiatan maupun usaha yang 

tidak memiliki izin sesuai yang telah ditetapkan. 

Pencemaran lingkungan yaitu masuknya atau dimasukkannya makhluk 

hidup, zat energi, dan atau komponen lain ke dalam lingkungan, atau berubahnya 

tatanan lingkungan oleh kegiatan manusia atau oleh proses alam sehingga kualitas 

lingkungan turun sampai ke tingkat tertentu yang menyebabkan lingkungan 

menjadi kurang atau tidak dapat berfungsi lagi sesuai dengan peruntukannya.6 

Tata ruang sebagai wujud pola dan struktur pemanfaatan ruang terbentuk 

secara alamiah dan sebagai wujud dari hasil pembelajaran (learning Process) yang 

terus-menerus. Dengan demikian tata ruang dan upaya perubahan-perubahannya 

sebenarnya sudah terwujud sebelum kita secara formal melakukan upaya-upaya 

                                                           
5 Hardjasoemantri, 2001, Hukum Tata Lingkungan, Yogyakarta, Gadjah Mada University 

Press, Hlm. 52 
6 Arrum Dian Widyawati, 2013, Pencemaran Lingkungan, Semarang, Jurnal Ilmiah Fip 

Unnes, Fakultas Ilmu Pendidikan, Universitas Negeri Semarang 
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mengubah tata ruang yang terstruktur yang kita sebut sebagai rencana tata ruang. 

Proses pembelajaran yang berkelanjutan adalah buah pengalaman manusia yang 

didalam kehidupannya berada dalam siklus tanpa akhir berupa pemanfaatan, 

monitoring, evaluasi (pembelajaran), tindakan pengendalian, perencanaan (untuk 

memperbaiki dan mengantisipasi masa depan), pemanfaatan, dan seterusnya.7 

Pengelolaan lingkungan yang dalam hal ini yaitu mengenai lingkungan 

hidup oleh pemerintah telah memberikan larangan untuk melanggar hal yang sudah 

ditentukan melalui Undang-Undang, Peraturam Menteri, Peraturan Pemerintah, 

Peraturan Daerah tingkat Provinsi maupun tingkat Kabupaten atau Kota, Peraturan 

Bupati atau Peraturan Walikota hingga peraturan yang secara hierarki berada di 

paling bawah. Dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 terjadi 

pergeseran kewenangan pengelolaan lingkungan dari pemerintah pusat ke 

pemerintah daerah, sebagaimana yang termuat dalam Pasal 10 Ayat 1. Menurut 

pasal ini, semua kewenangan dalam bidang pemerintahan adalah kewenangan 

daerah kecuali kewenangan dalam bidang politik luar negeri, pertahanan keamanan, 

peradilan, moneter dan fiskal, agama serta kewenangan di bidang lain. Dalam hal 

ini Peraturan Daerah yang berkaitan dengan perizinan yang berlaku di Kabupaten 

Pacitan telah dicabut dan mengacu pada Peraturan Bupati Nomor 45 Tahun 2016 

Tentang Tata Cara Penerbitan izin lingkungan dan apabila ada beberapa peraturan 

yang tidak tercantum dalam Peraturan Bupati tersebut maka dapat digunakan 

Peraturan yang secara hierarki berada diatasnya. 

                                                           
7 Ernan Rustiadi, 2006, Perencanaan dan Pengembangan Wilayah, Bogor, Fakultas 

Pertanian, Institut Pertanian Bogor 
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Bahwasanya pengelolaan lingkungan yang dalam hal ini yaitu mengenai 

lingkungan hidup secara individu telah diatur oleh pemerintah yang setiap orang 

dilarang melanggar hal yang sudah ditentukan  melalui Undang-Undang Nomer 32 

Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingungan Hidup dan yang 

secara khusus terdapat dalam Pasal 2 Ayat 1 Peraturan Pemerintah Republik 

Indonesia Nomor 27 Tahun 2012 Tentang Izin Lingkungan dengan bunyi sebagai 

berikut : 

“Setiap Usaha dan/atau Kegiatan yang wajib memiliki Amdal atau UKL-

UPL wajib memiliki Izin Lingkungan.”8 

Maksud daripada Pasal 2 Ayat 1 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia 

Nomor 27 Tahun 2012 Tentang Izin Lingkungan adalah setiap orang yang memiliki 

usaha ataupun kegiatan yang berhubungan langsung dengan lingkungan wajib 

memiliki izin lingkungan yang berupa amdal atau UKL-UPL sebagai prasyaratnya. 

Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup yang selanjutnya disebut Amdal 

adalah kajian mengenai dampak penting suatu Usaha dan/atau Kegiatan yang 

direncanakan pada lingkungan hidup yang diperlukan bagi proses pengambilan 

keputusan tentang penyelenggaraan Usaha dan/atau Kegiatan. Kemudian 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 

                                                           
8 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 2012 Tentang Izin 

Lingkungan 
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diperlukan bagi proses pengambilan keputusan tentang penyelenggaraan Usaha 

dan/atau Kegiatan.9 

Undang-Undang Perlindungan dan Pengelolaan Lingungan Hidup 

memasukkan perizinan kedalam bab tentang pengendalian. Berarti perizinan 

merupakan instrumen dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan. Dalam 

Undang-Undang ini disebutkan, upaya preventif pengendalian dampak lingkungan 

hidup perlu dilaksanakan dengan mendayagunakan secara maksimal instrumen 

pengawasan dan perizinan. Jika pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup sudah 

terjadi, perlu dilakukan upaya represif berupa penegakan hukum yang efektif, 

konsekuen, dan konsisten terhadap pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup 

yang sudah terjadi.10 

Salah satu aspek hukum lingkungan adalah suatu institusi atau kelembagaan 

yang memiliki kekuasaan untuk melakukan pengelolaan atas lingkungan. 

Kekuasaan berhubungan dengan wewenang. Suatu wewenang bersumber dari 

kekuasaan, dan suatu kewenangan tidak mungkin ada jika tidak turun dari 

kekuasaan, dimana kekuasaan itu sendiri adalah negara. Sumber kekuasaan didalam 

pola hidup bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara adalah negara. Kekuasaan 

kemudian menerbitkan kewenangan, menggunakan berbagai pola tindak 

manajemen, seperti perencanaan (planning), pengawasan (controlling) 

pengorganisasian/kelembagaan, pengaturan, pengelolaan, dan sebagainya.11 

                                                           
9 Ibid. Hlm. 2 
10 Helmi, 2013, Hukum Perizinan Lingkungan Hidup, Jakarta, Sinar Grafika, Hlm. 51 
11 Ibid. Hlm. 52 
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Intrumen hukum sebagai salah satu strategi pengelolaan, pelestarian, dan 

perlindungan lingkungan, dalam kajian Indonesia sebagai negara yang berdasarkan 

hukum harus pula dikembangkan sehingga mampu untuk mewadai kepentingan 

masyarakat banyak akan lingkungan yang sehat, nyaman dan bersih. Sehingga agar 

dapat melindungi lingkungan hidup dari pencemaran atau perusakan lingkungan 

maka sangat diperlukan hukum yang mampu berperan sebagai sarana yang tangguh 

dalam melindungi lingkungan. Hal ini dimungkinkan dalam pendirian usaha 

maupun kegiatan diharapkan tunduk dengan peraturan yang ada. 

Jadi dari permasalahan yang tersebut diatas mengenai perizinan pendirian 

peternakan ayam broiler di lingkungan masyarakat, peneliti tertarik untuk 

melakukan sebuah penelitian berdasarkan yang terdapat di wilayah Kabupaten 

Pacitan bahwa banyak berdiri peternakan ayam broiler yang tidak memiliki izin 

sehingga bertentangan dengan Pasal 2 Ayat 1 Peraturan Pemerintah Republik 

Indonesia Nomor 27 Tahun 2012 Tentang Izin Lingkungan dan terdapat juga 

peternakan ayam broiler yang berizin sebagai perbandingan dalam penyusunan 

penelitian ini. Hal ini dikarenakan setiap orang yang mempunyai usaha ataupun 

kegiatan yang berhubungan dengan lingkungan wajib memiliki amdal atau UKL-

UPL sebagai prasyarat memperoleh izin lingkungan. 

B. Rumusan Permasalahan 

 Rumusan masalah dalam suatu penelitian merupakan hal yang penting agar 

dalam penelitian dapat lebih terarah dan terperinci sesuai dengan tujuan yang 

dikehendaki. Berdasarkan uraian dari latar belakang di atas, adapun perumusan 

permasalahan yang hendak dikaji dalam penelitian ini adalah sebagai berikut : 
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1. Bagaimana prosedur pendirian peternakan ayam broiler berdasarkan Pasal 

2 Ayat 1 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 2012 

Tentang Izin Lingkungan ? 

2. Bagaimana penerapan sanksi kepada pemilik peternakan ayam broiler 

apabila tidak memiliki izin pendirian peternakan berdasarkan Pasal 2 Ayat 

1 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 2012 Tentang 

Izin Lingkungan ? 

C. Tujuan Penelitian 

Berdasarkan latar belakang dan rumusan permasalahan di atas, maka tujuan 

dari penelitian hukum ini ialah : 

1. Untuk membahas dan mengkaji prosedur pendirian peternakan ayam broiler 

berdasarkan Pasal 2 Ayat 1 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia 

Nomor 27 Tahun 2012 Tentang Izin Lingkungan. 

2. Untuk mengetahui dan mengkaji penerapan sanksi kepada pemilik 

peternakan ayam broiler apabila tidak memiliki izin pendirian peternakan 

berdasarkan Pasal 2 Ayat 1 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia 

Nomor 27 Tahun 2012 Tentang Izin Lingkungan. 

D. Manfaat Penelitian 

a. Bagi Peneliti 

Penelitian ini secara objektif dapat memberikan dan meningkatkan wawasan 

serta ilmu pengetahuan terkait keseluruhan permasalahan mengenai peternakan 

ayam broiler yang khususnya tentang perizinan yang bersinggungan langsung 

dengan hukum lingkungan hidup yang berupakan bercabangan dari hukum 
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perdata. Di samping itu manfaat penelitian secara subyektif yaitu sebagai syarat 

untuk penelitian Tugas Akhir dan menyelesaikan studi Strata-1 di Fakultas 

Hukum Universitas Muhammadiyah Malang dengan gelar Sarjana Hukum. 

b. Bagi Mahasiswa 

Memberikan tambahan pengetahuan mengenai keseluruhan permasalahan 

mengenai peternakan ayam broiler yang khususnya tentang perizinannya yang 

bersinggungan langsung dengan hukum lingkungan hidup yang 

keseluruhannya bersumber pada Undang-Undang Dasar Republik Indonesia 

Tahun 1945. 

c. Bagi Penegak Hukum 

Hasil penelitian ini diharapkan menjadi bahan acuan bagi para penegak hukum 

yang dalam hal ini yaitu lembaga terkait untuk lebih berhati-hati ketika 

memberikan perizinan peternakan ayam broiler dan selalu melakukan 

pengawasan terhadap limbah yang mungkin mengakibatkan kerusakan 

lingkungan dan terlebih lagi dapak yang negatif bagi lingkungan masyarakat 

disekitarnya. 

d. Bagi  Masyarakat 

Hasil penelitian ini diharapkan mampu menjadi literatur, pegangan maupun 

pengetahuan bagi masyarakat agar sadar akan dampak negatif yang mungkin 

dapat ditimbulkan dari pendirian kandang ayam broiler di lingkungan sekitar 

masyarakat dan juga masyarakat dapat menjadi pelopor kelestarian lingkungan 

hidup. 
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E. Kegunaan Penelitian 

Berdasarkan dengan tujuan yang telah dipaparkan peneliti diatas, maka 

manfaat dari penelitian hukum ini dapat diklarifikasikan sebagai berikut : 

1. Teoritis 

a. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memperkaya referensi dan literatur 

dalam dunia kepustakaan tentang Ilmu Hukum Keperdataan dan Ilmu 

Hukum Keadministratifan. 

b. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat pada 

pengembangan ilmu dibidang Ilmu Hukum Keperdataan dan Ilmu Hukum 

Keadministratifan. 

c. Hasil penetian ini diharapkan dapat menjadi pertimbangan bagi penelitian-

penelitian sejenis tahap berikutnya. 

2. Praktis 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi referensi dan pemahaman yang 

lebih bagi akademisi, praktisi, serta penegak hukum yang terkait dengan 

penelitian ini. 

F. Metode Penelitian 

Inti daripada metode penelitian dalam setiap penelitian hukum adalah 

menguraikan tentang cara bagaimana suatu penelitian hukum itu harus 

dilaksanakan. Metode hukum pada pokoknya mencakup uraian mengenai : 

1. Metode Pendekatan 

Dalam penelitian ini peneliti menggunakan metode pendekatan Yuridis 

Empiris yang artinya cara prosedur yang dipergunakan untuk memecahkan 
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masalah penelitian dengan meneliti data sekunder terlebih dahulu untuk 

kemudian dilanjutkan dengan mengadakan penelitian terhadap data primer di 

lapangan.12 Kemudian dilakukan pengujian secara induktif dan verifikatif pada 

fakta mutakhir yang terdapat di dalam masyarakat. Dengan demikian 

kebenaran dalam suatu penelitian telah dinyatakan reliable tanpa harus melalui 

proses rasionalisasi. 

2. Lokasi Penelitian 

Lokasi yang dijadikan tempat penelitian adalah di Kabupaten Pacitan 

serta lembaga terkait. Alasan peneliti melakukan penelitian pada lokasi 

tersebut adalah karena peneliti menemukan permasalahan terkait dengan 

perizinan pendirian peternakan ayam broiler di lingkungan masyarakat yang 

tidak sesuai dengan peraturan yang ada. 

3. Sumber Data 

a. Data Primer merupakan data yang diperoleh secara langsung dari sumber 

pertama yang terkait dengan permasalahan yang akan dibahas.13 Sumber 

data diperoleh dari lapangan secara langsung dengan wawancara dengan 

pemilik peternakan ayam broiler, masyarakat, dan lembaga terkait seperti 

dinas perizinan Kabupaten Pacitan dan Satuan Pamong Praja Kabupaten 

Pacitan. 

b. Data Sekunder adalah Semua publikasi tentang hukum yang merupakan 

dokumen yang tidak resmi. Publikasi tersebut terdiri atas buku-buku teks 

                                                           
12 Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, 1985, Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan 

Singkat, Jakarta, Rajawali Pers. Hlm. 52 
13 Amiruddin, 2006, Pengantar Metode Penelitian Hukum, Jakarta, PT. Raja Grafindo 

Persada, Hlm. 30 



14 
 

yang membicarakan suatu dan atau beberapa permasalahan hukum, 

termasuk skripsi, tesis,  dan disertai hukum; kamus-kamus hukum; jurnal-

jurnal hukum; komentar-komentar atas putusan hakim. Publikasi tersebut 

merupakan petuntuk atau penjelasan mengenai bahan hukum primer atau 

bahan hukum sekunder yang berasal dari kamus, ensiklopedia, jurnal, surat 

kabar, dan sebagainya. 14 

4. Teknik Pengumpulan Data 

Adapun teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini 

adalah sebagai berikut : 

a. Observasi yaitu peneliti melakukan pengamatan secara langsung pada 

obyek lokasi penelitian yang berkaitan dengan permasalahan yang diangkat 

dalam penelitian ini. 

b. Wawancara  adalah suatu situasi peran antara pribadi bertatap muka, ketika 

seseorang yakni pewawancara mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang 

dirancang untuk memperoleh jawaban yang relevan dengan masalah 

penelitian kepada responden. 15 Responden yang nantinya akan menjadi 

tujuan wawancara terkait dengan penelitian ini yaitu 6 orang pemilik 

peternakan ayam broiler di Kabupaten Pacitan yang bernama Handoyo aji 

yang beralamat di Kecamatan Tulakan, Kukuh yang beralamat di 

Kecamatan Tulakan, Joko Suprapto yang beralamat di Kecamatan Tulakan, 

Anto yang beralamat di Kecamatan Tulakan, Totok yang beralamat di 

                                                           
14 Zainuddin Ali, 2013, Metode Penelitian Hukum, Jakarta, Sinar Grafika, Hlm. 54 
15 Amiruddin, Op.cit. Hlm. 82 
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Kecamatan Pacitan, Subarkah Priwantoro yang beralamat di Kecamatan 

Pacitan, Adi yang menjabat sebagai Kepala Desa Losari Kecamatan 

Tulakan, dari konsultan bidang lingkungan hidup yang bernama Citra Yulia 

Ristanti, ST yang menjabat sebagai Direktur CV. Lingkungan Berseri, dari 

Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Pacitan yang bernama Supriyadi, 

S.Sos yang menjabat sebagai Kepala Seksi Perizinan Lingkungan Hidup 

Kabupaten Pacitan, dari Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu 

Satu Pintu Kabupaten Pacitan yang bernama Siti Wahyuni, S,Sos yang 

menjabat sebagai Kepala Bidang Perizinan dan Non Perizinan Dinas 

Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Pacitan, 

Dari Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Pacitan yang bernama Drs. 

Supardianto, M.M yang menjabat sebagai Kepala Satuan Polisi Pamong 

Praja Kabupaten Pacitan, dari Dinas Tanaman Pangan dan Peternakan 

Kabupaten Pacitan yang bernama Cahyo, S.Sos yang menjabat sebagai 

Kepala Bidang Peternakan Dinas Tanaman Pangan dan Peternakan 

Kabupaten Pacitan. 

c. Studi Pustaka yaitu dilakukan dengan jalan mengumpulkan data tidak 

langsung yang ditujukan kepada subyek penelitian dalam hal ini data 

didapat dari literatur-literatur yang dianggap dapat membantu dalam 

permasalahan penelitian tersebut. 

d. Studi Dokumentasi yaitu dilakukan oleh peneliti dengan cara mencari dan 

mengumpulkan bahan-bahan yang dihasilkan oleh suatu lembaga sosial 
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seperti majalah, koran, bulletin, dan lain sebagainya yang berkaitan dengan 

permasalahan dalam penelitian ini pada saat peneliti melakukan penelitian. 

5. Analisis Data 

Dari seluruh data yang terkumpul baik data primer maupun sekunder 

dianalisis menggunakan analisis Deskriptif Kualitatif kemudian diambil 

kesimpulan yang relevan sehingga mendapatkan data yang akurat. Dengan 

demikian untuk memberikan suatu gambaran yang jelas tentang permasalahan 

yang diangkat dalam penelitian ini. 

G. Sistematika Penelitian 

Dalam melakukan penyusunan penelitian hukum ini, peneliti membagi 

dalam empat bab dan masing-masing bab terdiri atas sub bab yang dengan tujuan 

agar mempermudah pemahamannya. Adapun sistematika penelitiannya adalah 

sebagai berikut : 

1. BAB I PENDAHULUAN 

Bab I di dalamnya terbagi dalam 7 sub bab yaitu latar belakang masalah, 

rumusan permasalahan, tujuan penelitian, manfaat penelitian, kegunaan 

penelitian, metode penelitian, dan sistematika penelitian. 

2. BAB II TINJAUAN PUSTAKA 

Berisi mengenai deskripsi atau uraian tentang bahan-bahan teori, 

doktrin atau pendapat sarjana, serta kajian yuridis berdasarkan ketentuan 

hukum yang berlaku, kajian terdahulu terkait topik atau tema yang diteliti 

berupa Tinjauan Umum Tentang Lingkungan Hidup, Tinjauan Umum tentang 

usaha peternakan, tinjauan umum tentang perizinan, tinjauan umum tentang 
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pencemaran lingkungan hidup, tinjauan umum tentang penegakan hukum 

lingkungan. Kemudian dapat digunakan oleh peneliti untuk menganalisa dan 

mengkaji beberapa rumusan permasalahan yang dijabarkan pada bab III yaitu 

pembahasan. 

3. BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

Pada bab III ini berisi hasil penelitian dan pembahasan tentang prosedur 

pendirian peternakan ayam broiler berdasarkan Pasal 2 Ayat 1 Peraturan 

Pemerintah Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 2012 Tentang Izin 

Lingkungan dan sanksi kepada pemilik peternakan ayam broiler apabila tidak 

memiliki izin pendirian peternakan berdasarkan Pasal 2 Ayat 1 Peraturan 

Pemerintah Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 2012 Tentang Izin 

Lingkungan. 

4. BAB IV PENUTUP 

Pada bab ini berisi tentang kesimpulan dan saran terkait dengan permasalahan 

yang diangkat. 


