
 

 

ABSTRAK 

Iin Intan Mustika Ningsih : Implementasi Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 

2018 Tentang Pengendalian Pembuangan Air Limbah Ke Air atau Sumber Air di 

Kabupaten Bandung Ditinjau dari Siyasah Dusturiyah.    

       

 Peraturan Daerah Kabupaten Bandung No. 1 Tahun 2018 tentang 

Pengendalian Pembuangan Air Limbah ke Air atau Sumber Air di buat dengan 

harapan pengendalian pembuangan limbah bahan berbahaya dan beracun dapat 

dikendalikan guna terwujudnya pembangunan berkelanjutan yang berwawasan 

lingkungan, implementasi peraturan Daerah kabupaten bandung nomor 1 tahun 

2018 tentang pengendalian pembuangan air limbah ke air atau sumber air ini 

masih kurang optimal dilatarbelakangi dengan masih banyaknya pelaku industry 

yang belum taat akan adanya peraturan.      

 Penelitian ini bertujuan untuk : 1. Mengetahui kebijakan Dinas 

Lingkungan Hidup terhadap Peraturan Daerah nomor 1 tahun 2018  2.Faktor 

pendukung dan penghambat dalam implementasi Perda tersebut  3. Tinjauan 

siyasah Dusturiyah terhadap Implementasi perda. Penelitian ini bertolak 

belakang dari mewujudkan kemaslahatan rakyat yang bersifat umum serta 

menghilangkan kemafsadatan dari mereka yakni untuk mencapai keadilan dan 

kemafsadatan baik hubungan yang bersifat internal  suatu negara maupun 

hubungan yang bersifat ekstren antar negara dalam aberbagai aspek kehidupan. 

Metode yang digunakan dalam penelitian ini yaitu penelitian studi kasus, Data 

yang digunakan adalah data kualitatif yang terdiri dari data Primer dan Sekunder 

serta wawancara, dokumentasi, dan catatan lapangan.    

 Hasil dari penelitian ini menjabarkan bahwa implementasi Perda Nomor 1 

Tahun 2018 secara umum telah berjalan dengan cukup baik dengan diterapkannya 

saksi-saksi walaupun secara keseluruhan masih ada yang melanggar dan masih 

belum efektif. Faktor pendukung  dan penghambat yaitu ketidak konsistenan dari 

pihak pelaku usaha dan juga kurangnya anggaran, sumber daya manusia dan 

sarana dan prasarana menjadi faktor penghambat. Sedangkan faktor pendukunnya 

dengan dibentuknya citarum harum yang membantu mengatasi permasalahan 

pencemaran limbah.        

 Sedangkan ditinjau dari siyasah dusturiyah implementasi perda ini 

pemerintah sudah melakukan prinsip-prinsip siyasah dusturiyah tetapi masih 

banyak tanggung jawab pemerintah terkait pencemaran air limbah yang harus 

dilakukan karena peraturan yang sudah ada belum berjalan dengan efektif karena 

masih ada yang tidak mematuhi peraturan yang sudah ada.  


