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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang  

Seiring berjalannya roda reformasi dalam bidang hukum, telah terjadi 

penggeseran pelaksanaan kebijakan otonomi daerah dan desentralisasi yang 

bergulir sejak diberlakukannya Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang 

Pemerintah Daerah dan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang 

Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah.
1
 Dalam hal ini, 

bahwa dalam asas otonomi dan tugas bantuan bahwa pemerintah diberi 

wewenang penuh atas mengatur dan mengurus daerah atau rumah tangganya 

sendiri. 
2
 

       Kota Bandung merupakan salah satu daerah yang terletak di Provinsi 

Jawa Barat pun telah mewujudkan semua yang diamanatkan oleh peraturan 

yang lebih tinggi terkait pelimpahan kewenangan dari pemerintah pusat 

kepada pemerintah daerah (desentralisasi) tersebut. Kota Bandung memiliki 

kewenangan mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri termasuk 

didalamnya menjalankan roda pemerintahan dengan mewujudkan asas 

demokrasi. Memang tetapi ada beberapa kewenangan yang memang tidak 

menjadi kewenangan pemerintah daerah seperti yang disebutkan dalam pasal 9 

dan pasal 10  Undang-Undang No. 23 Tahun 2014 tentang pemerintah daerah 

seperti urusan pemerintahan terdiri dari urusan pemerintahan absolute, urusan 

                                                             
1 Utang Rosidin, Otonomi Daerah dan Desentralisasi. Bandung; CV. Pustaka Setia, 2010. 

Hlm. ix 
2
 Ibid., Hlm. 4 
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pemerintahan konkuren dan urusan pemerintahan umum, urusan pemerintahan 

absolute terdiri dari : politik luar negeri, pertahanan, keamanan, yustisi, 

moneter dan fiscal nasional dan agama.
3
 

       Otonomi daerah mempunyai unsur terpenting yaitu adanya pemerintah 

daerah yang terdiri dari kepala daerah dan wakil kepala daerah, kepala daerah 

dan wakil kepala daerah harus bercita-cita untuk mewujudkan daerahnya 

sebagai daerah yang terbaik dan dalam pemilihan kepala daerah, kepala daerah 

dipilih secara umum oleh daerahnya itu sendiri, begitupun walikota bandung 

yang terpilih di periode 2014-2018 adalah kepala daerah yang ingin 

mewujudkan kota bandung menjadi daerah terbaik.  Tergambar dalam visi 

yang dimiliki oleh Walikota Bandung  yang sering di kenal dengan Bapak 

Ridwan Kamil beliau memiliki visi untuk mewujudkan kota bandung sebagai 

daerah yang Unggul, Nyaman dan sejahtera, berangkat dari visi yang dimiliki 

oleh walikota bandung bahwa dengan “nyaman” berarti masyarakat yang ada 

didaerah kota bandung harus berada dalam lingkungan yang bersih dan tidak 

tercemar dari berbagai bentuk kotoran atau sampah.  

       Kota Bandung perjalanannya hingga saat ini telah mampu 

mengeluarkan berbagai produk hukum tersebut untuk terciptanya tujuan 

hukum yang bermuara pada sendi kemaslahatan rakyat. Salah satu produk 

hukum yang dikeluarkan oleh pemerintah Kota Bandung pada tahun 2014 

adalah diterbitkannya Peraturan Daerah Nomor 02 Tahun 2014 Tentang 

                                                             
3 Undang-Undang No.23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah, hlm.10 
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pengelolaan dan pengendalian limbah bahan berbahaya dan beracun diKota 

Bandung. 

     Terbentuknya Peraturan Daerah Nomor 02 Tahun 2014 ini juga adalah  

suatu bentuk dukungan dalam menunjang visi dari walikota bandung yang 

ingin mewujudkan kota bandung yang unggul, nyaman dan sejahtera ini , 

selain untuk mendukung visi yang dimiliki oleh walikota bandung dan untuk 

mengendalikan bahan berbahaya dan beracun agar tidak mencemari 

lingkungan masyarakat kota bandung, Peraturan daerah ini adalah suatu 

tanggung jawab yang besar pemerintah daerah dalam hal pengaturan di bidang 

perundang-undangan dalam penyelenggaraan pemerintah dan membangun 

untuk kepentingan masyarakat daerahnya.
4
 Maksud dengan adanya Peraturan 

Daerah Nomor 02 Tahun 2014 ini untuk upaya agar pengelolaan dan 

pengendalian limbah B3 ini dapat terkendali guna mewujudkan pembangunan 

berkelanjutan yang berwawasan lingkungan.
5
 Dalam peraturan daerah nomor 

02 tahun 2014 ini diatur apa saja yang menjadi wewenang pemerintah dalam 

mengendalikan dan mengelola limbah bahan berbahya dan beracun salah 

satunya adalah menerbitkan izin tempat penyimpanan sementara (TPS) limbah 

B3, pelaksanaan pengelolaan Limbah B3 dan melakukan pengawasan 

pelaksanaan pengujian limbah B3.
6
  

         Perda kota bandung nomor 02 tahun 2014 ini menjelaskan pula 

bagaimana cara dari mulai pemantauan, pengumpulan, penyimpanan hingga 

                                                             
4
 Utang Rosidin. Op.Cit., Hlm. 317 

5
 Peraturan Daerah Kota Bandung No. 02 Tahun 2014 tentang Pengendalian dan 

Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun., Hlm. 9 
6 Ibid., Hlm. 11 
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pengelolaan limbah bahan berbahaya dan beracun ini. Serta dalam perda kota 

bandung nomor 02 tahun 2014 ini juga mengatur bagaimana tatacara 

mendapatkan izin dan uga mengatur tentang penanggulangan dan pemulihan 

lingkungan yang sudah tercemar oleh limbah bahan berbahaya dan beracun. 

Salahsatu upaya pemerintah Kota Bandung dalam melaksanakan Peraturan 

Daerah Kota Bandung Nomor 02 Tahun 2014 ini adalah menerbitkannya 

keputusan Walikota Bandung Nomor : 658.31/Kep.1143-BPLH/2014 tentang 

Pembentukan Tim Penyusun Rancangan Peraturan Walikota Bandung tentang 

Petunjuk Teknis Pengelolaan dan Pengendalian Limbah Bahan Berbahya dan 

Beracun.  

       Tanggal 21 Juni 2016 pukul 16:25 WIB, Wisnu Wage dan Hedi 

Ardhia meliris berita secara online di Kabar24.com bahwa kepala Badan 

Pengendalian Lingkungan Hidup Daerah (BPLHD) Jawa Barat, Anang 

Sudarman mengatakan perusahaan dan pabrik-pabrik yang ia periksa semua 

berasal dari Bandung Raya dan yang paling ironis ternyata paling buruk 

diantara daerah-daerah tersebut adalah Kota Bandung, menurut pihak Dinas 

Lingkungan Hidup dan Kebersihan (DLHK) Kota Bandung bahwa memang 

pada tahun 2015-2016 Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kota 

Bandung mengalami beberapa kendala seperti belum terbentuknya peraturan 

walikota sebagai bentuk upaya pemerintah dalam mendukung pelaksanaan 

peraturan daerah ini bahkan sampai saat ini pun belum ada peraturan walikota 

yang menunjang pelaksanaan peraturan daerah ini serta kurangnya partisipasi 

masyarakat dan pelaku usaha dalam menjalankan peraturan daerah ini dan 
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juga masih banyak badan usaha atau individu yang menghasilkan Limbah 

bahan berbahaya dan beracun tetapi belum mengurus izin atau melakukan 

prosedur sesuai yang sudah disepakati di dalam peraturan daerah kota 

bandung nomor 02 tahun 2014 tentang pengendalian dan pengelolaan limbah 

bahan berbahaya dan beracun sehingga dari 45 pabrik yang diperiksa oleh 

BPLHD Jawa Barat dari kota bandung hampir 80%  atau sekitar 32 pabrik 

termasuk kategori merah dan hitam yang artinya sangat buruk dan gagal 

mengelola limbah. 

       Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kota Bandung mengatakan 

bahwa di kota bandung terdapat 35 perusahaan yang menghasilkan limbah 

bahan berbahaya dan beracun dan sekitar 25% masih belum memiliki Tempat 

Pembuangan Sementara (TPS) untuk limbah B3 yang mereka hasilkan, serta 

masih ada 40 Rumah Sakit yang masih belum memiliki Tempat Pembuangan 

Sementara (TPS) limbah B3 juga dan ada 25 % bengkel yang juga belum 

memiliki Tempat Pembuangan Sementara (TPS) limbah B3. Bahwa dalam 

Peraturan Pemerintah Nomor 101 Tahun 2014 di pasal 3 ayat (2) bahan 

berbahaya dan beracun di bagikan kedalam dua kategori yang mempunyai 

karakteristik mudah meleak, mudah menyala, reaktif, infeksius, korosif atau 

beracun. 

     Setelah berlaku perda tersebut tidak heran banyak masalah-masalah 

yang terjadi,  maka pemerintah memiliki politik hukum untuk melaksanakan 

perda ini agar mencapai tujuan yang sudah di rencanakan sebelumnya dalam 

membentuk Peraturan Daerah Kota Bandung No. 02 Tahun 2014 tentang 
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Pengendalian dan Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun bahkan 

dengan sudah adanya perda ini seharusnya kota bandung menjadi daerah yang 

lebih terjamin dalam pengelolaan limbah bahan berbahaya dan beracun. Akan 

tetapi pelaksanaan perda tersebut dirasakan masih kurang dan belum 

terimplementasikan dengan menyeluruh karena masih banyak daerah-daearah 

di kota bandung yang masih tercemar lingkungannya oleh limbah bahan 

berbahaya dan beracun yang dihasilkan oleh baan usaha/individu sehingga 

salah satu penyebab banjir yang sering terjadi di kota bandung selain karna 

banyaknya sampah juga karna kurang terkedalinya limbah bahan berbahaya 

dan beracun yang di produksi oleh badan usaha/individu itu dikarnakan 

kurangnya pengawasan dari pemerintah kota bandung sehingga limbah bahan 

berbahaya dan beracun tidak dilakukan sesuai prosedur yang sudah di sepakati 

dan pula kurangnya dorongan pemerintah terhadap masyarakat untuk 

berpartisipasi dalam melaksanakan perda tersebut. untuk mempersempit 

penelitian saya memfokuskan diri terhadap Pelaksanakan Peraturan Daerah 

Kota Bandung No. 02 Tahun 2014 tentang Pengendalian dan Pengelolaan 

Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun. 

       Permasalahan yang berkaitan dengan peraturan daerah yang telah 

disebutkan diatas, maka telah terjadi tindakan penyalahgunaan wewenang oleh 

para pihak yang tidak bertaggung jawab karena tidak mengindahkan peraturan 

daerah yang berlaku, hal tersebut tentu saja banyak dipengaruhi oleh berbagai 

faktor salah satunya adalah ketidak efektifan pemerintah dalam melakukan 

pengawasan pengendalian limbah bahan berbahaya dan beracun di kota 
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bandung. oleh karena itu dengan adanya permasalahan tersebut penulis 

mengambil judul penelitian: 

“Pelaksanakan Peraturan Daerah Kota Bandung No. 02 Tahun 2014 

Tentang Pengelolaan Dan Pengendalian Limbah Bahan Berbahaya Dan 

Beracun Dalam Mewujudkan Kota Yang Unggul, Nyaman Dan 

Sejahtera.” 

B. Rumusan Masalah 

        Berdasarkan latar belakang permasalahan diatas, maka penulis dapat  

merumuskan masalah berikut : 

1. Bagaimana mekanisme pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Bandung No. 

02 Tahun 2014 tentang pengelolaan dan pengendalian Limbah Bahan 

Berbahaya dan Beracun ini ? 

2. Apa saja faktor pendukung dan faktor penghambat dalam pelaksanaan 

Peraturan Daerah Kota Bandung No. 02 Tahun 2014 tentang pengelolaan 

dan pengendalian Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun dalam 

mewujudkan kota yang unggul, nyaman dan sejahtera ? 

3. Bagaimana tinjauan siyasah dusturiyah dalam pelaksanaan Peraturan 

Daerah Kota Bandung No.02 Tahun 2014 tentang Pengendalian dan 

Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun ? 

C. Tujuan Penelitian  

               Peneliti berharap dapat memberikan informasi yang lengkap dan lebih 

memadai seputar  Peraturan Daerah Kota Bandung No. 02 Tahun 2014 tentang 

Pengendalian dan Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun , adapun 

tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut :  
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1. Untuk mengetahui mekanisme pelaksanaan Peraturan Daerah  Kota 

Bandung No. 02 Tahun 2014 tentang Pengendalian dan Pengelolaan 

Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun. 

2. Untuk mengetahui faktor pendukung dan faktor penghambat dalam 

melaksanaan dari Peraturan Daerah Kota Bandung  No. 02 Tahun 2014 

tentang Pengendalian dan Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan 

Beracun terhadap mewujudkan kota yang unggul, nyaman dan sejahtera. 

3. Untuk mengetahui tinjauan siyasah dusturiyah terhadap pelaksanaan 

Peraturan Daerah  No. 02 Tahun 2014 tentang Pengendalian dan 

Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun.  

D. Manfaat Penelitian  

1. Penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan keilmuan mengenai 

Bagaimana pelaksanakan Peraturan Daerah Kota Bandung No. 02 Tahun 

2014 tentang pengendalian dan Pengelolaan Limbah Bahan berbahaya dan 

Beracun sehingga dapat menilai kesesuaian antara yang seharusnya  

dilaksanakan berdasarkan peraturan atau undang-undang dan aplikasi yang 

ada dilapangan. 

2. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan pemahaman tentang faktor-

faktor yang mendukung dan menghambat dalam pelaksanaan Peraturan 

Daerah Kota Bandung N0. 02 Tahun 2014 tentang pengendalian dan 

pengelolaan Limbah B3. 
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3. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan pengetahuan dan pemahaman 

bagi masyarakat tentang pengendalian dan pengelolaan Limbah B3 

sehingga masyarakat dapat mencegah terjadinya pencemaran lingkungan 

E. Kerangka Berpikir  

       Sebagai sumber pokok ajaran Islam, pada hakikatnya alqur’an secara 

tekstual tidak menetapkan negara dengan cara bernegara secara lengkap dan 

jelas, tetapi ide dasar tentang hidup bernegara dan pemerintahan diungkap 

oleh Al-qur’an, bahkan nama sistem pemerintahannya pun disebutkan. Dari 

ide dasar itulah, fiqh siyasah dikembangkan menjadi ilmu pengetahuan yang 

membicarakan politik dan bernegara (Hukum Tata Negara).
7
 Oleh sebab itu, 

objek kajian dari fiqh siyasahnya meliputi aspek pengaturan hubungan 

antarwarga negara dengan warga negara yang lain, hubungan antara warga 

negara dengan lembaga negara, dan hubungan antara lembaga negara dengan 

lembaga negara, baik hubungan yang bersifat intern suatu negara maupun 

hubungan yang bersifat ekstren antara negara dalam berbagai bidang 

kehidupan. Dari permasalahn seperti itu, tampak bahwa kajian siyasah 

memusatkan perhatian pada pusat pengaturan.
8
  

       Pengaturan yang dimaksud adalah pengaturan demi terwujudnya 

kemaslahatan rakyat didalam setiap wilayah Negara termasuk kota bandung. 

Karena pada dasarnya setiap kebijakan publik yang dibuat oleh pemerintah 

yang tertuang dalam perda tersebut semata-mata bertujuan untuk 

                                                             
7
 Beni Ahmad Saebani, Fiqh Siyasah. Bandung; CV. Pustaka Setia. 2008. Hlm. 13 

8
 A. Djazuli, Fiqh Siyasah. Jakarta; Kencana Prenada Media Group. 2003. Hlm. 29 



10 
 

 

kemaslahatan bagi negara, daerah dan rakyatnya. Kemaslahatan yang 

dimaksud dalam konteks siyasah adalah dampak positif yang konkret dari 

adanya pemerintahan, Negara dan kepemimpinan bagi semua kepentingan 

rakyat, meskipun kemaslahatan yang di maksud tidak didasarkan kepada 

nash-nash yang ada dalam al-quran ataupun as-sunnah, terutama dalam 

masalah pengendalian kehidupan bermasyarakat dan bernegara, yakni 

menjaga kehidupan dan hak-hak politik antara pemimpin dan rakyatnya, 

kemaslahatan itu merupakan implikasi dari pelaksanaan hak dan kewajiban 

yang di maksudkan.
9
 

         Pada intinya setiap kebijakan yang diambil oleh pemerintah/ 

pemangku kekuasaan baik itu kekuasaan legislatif, eksekutif dan yudikatif 

harus didasaran untuk mewujudkan kemaslahatan rakyat yang bersifat umum 

serta menghilangkan kemafsadatan dari mereka (iqamah al-mashalih wa 

izalah al-mafasid).  Berkenaan dengan pola hubungan antara manusia yang 

menuntut pengaturan siyasah, maka fiqh siyasah dusturiyah adalah mengatur 

hubungan antara warga negara dengan lembaga negara yang satu dengan 

warga negara dan lembaga negara yang lain dalam batas-batas administratif 

suatu negara.
10

 Dengan penjelasan tersebut, siyasah dusturiyah yang 

membicarakan politik ketatanegaraan dan konstitusi.  

 Allah SWT berfirman dalam Al-Qur’an Surat An-Nisa: 58  

هََّّإِن َّ أُْمُرُكمَََّّْللا  واَّأهنََّّْيه دُّ اتََُِّّتؤه انه اَّإِلهى ََّّاْْلهمه اَّأهْهلِهه إِذه ْمُتمََّّْوه كه ْينهََّّحه اسََِّّبه ْحُكُمواَّأهنََّّْالن  ْدلََِّّته ِباْلعه  

                                                             
9
 Beni Ahmad Saebani. Op Cit., hlm. 27 

10
 A. Djazuli. Op Cit., hlm. 31 
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ِعُظُكمَّْ هََّّإِن ََِّّبهََِّّيه انهَََّّللا  ِميًعاَّكه ِصيًراَّسه به   
Artinya ; 
Sungguh, Allah menyuruhmu menyampaikan amanat kepada yang berhak 

menerimanya, dan apabila kamu menentukan hukum diantara manusia 

hendak kamu menetapkannya dengan adil. Sungguh, Allah sebaik-baiknya 

yang member pengajaran yang sebaik-baiknya kepadamu. Sungguh, Allah 

maha mendengar dan maha melihat.
11

 

 

   Ayat ini memerintahkan kepada kaum mukmin untuk 

menyampaikan amanah kepada orang yang berhak menerimanya dan 

menetapkan hukum dimanusia dengan sebaik-baiknya. Hal ini bertujuan 

agar tidak ada pihak yang dirugikan dan diuntungkan pada salahsatu pihak. 

Usaha ini dilakukan semata-mata untuk mencapai kebahagiaan dan rasa 

maslahat.  

Kemudian dipertegas lagi dengan Hadist Nabi : 

ِضيهََّّةهََّّْيرهََُّّهرهََّّأهِبي ْنهَََُّّللاََُّّره ُسْولََُّّقهالهَّ:َّقهالهََّّعه ل ىََّللاََِّّره لهْيهَََِّّللاََُّّصه ل مهََّّوهََّّعه :َّسه
تَِّ اُضيِّعه ةََُّّإِذه انه اْنتهََّّاْْلهمه ةهَّفه اعه ْيفهَّ,ِظِرالس  اَّكه ُتهه اعه ُسْولهََّّإِضه اره ا:َّقهالهَََّّللِا؟َّيه َّإِذه
ْاْلهْمرَُّ ْيرََِّّإِلىهََّّأُْسِنده اَّأهْهلِهََِّّغه ِظِرالس  اْنته ةهََّّفه هَُّ.َّ)عه جه اَّاهْخره ابََِّّفِيََِّّْريََُّّّاْلُبخه َِّكته

(الِرقهاقَّْ  
Artinya : 

“ Dari Abu Hurairah R.A, Rasulullah SAW bersabda : jika amanah disia-

siakan maka tunggulah datangnya kehancuran. Ia bertanya : bagaimana 

menyia-nyiakannya ? jawab Rasul : jika pemerintah diberikan kepada 

selain ahlinya maka tunggulah kehancuran.”(HR. Bukhori)
12

 

  Dari kedua Hukum diatas, diperjelas kembali dengan kaidah fiqh 

siyasah, yaitu sebagai berikut : 

السمع والطعة لال مامواجب على المرء المسلم     

Artinya : 

                                                             
11

 Anonimous, Al-Qur’an dan Terjemahannya. Departemen Agama Republik Indonesia. 

Jakarta. 2009. hlm.128 
12

 A. Djazuli. Op. Cit., hlm. 31 
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“ Mendengar dan taat kepada pemimpin/pemerintah wajib bagi setiap 

rakyat.” 

. لهىَّا اِمَّعه ُفَّاالِمه رُّ ةَِّتهصه ْصلهحه ُنوٌطَِّبالمه ِةَّمه ِعيه لر   
 Artinya : 

“Kebijakan pemerintah atas rakyatnya harus berdasarkan pada 

kemaslahatan.”
13

 

Pelaksanaan peraturan dalam kajian fiqh siyasah disebut juga dengan 

konsep tanfidziyah, konsep tanfidziyah ini untuk menjalankan pedoman-pedoman 

tuhan yang disampaikan melalui Al-qur’an dan As-sunnah untuk menyiapkan 

masyarakat agar mengakui dan menganut pedoman-pedoman ini untuk dijalankan 

dalam kehidupan mereka sehari-hari.
14

 Adapun prinsip-prinsip dalam 

melaksanakan sebuah hukum adalah sebagai berikut : 

a. Prinsip Tauhid, ketetapan tauhid ang dinyatakan dalam kalimat laillaha 

illa allah. Berdasarkan atas prinsip tauhid ini, maka pelaksanaan hukum 

islam itu adalah ibadah dalam arti penghambaan manusia dan penyerahan 

dirinya kepada Allah sebagai manipestasi kesyukuran kepadanya-Nya. 

Dengan demikian tidak boleh terjadi setiap mentuhankan sesame manusia 

dan sesame mahluk lainnya, menghendaki dan menposisikan untuk 

menetapkan hukum sesuai dengan dengan apa yang diturunkan Allah 

dalam Al-qur’an dan As-sunnah. Seperti yang berbunyi dalam qur’an surat 

Al-maidah : 44,45 dan 47).  

                                                             
13

 Ibid.,. hlm. 43 
14 http://zizo07.wordpress.com/2010/04/06/prinsip-prinsip-hukum-islam/ 
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b. Prinsip amar ma’ruf nahi munkar, hukum islam digerakan untuk 

merekayasa umat manusia untuk menuju tujuan yang baik dan benar yang 

dikehendaki dan ridhoi Allah dalam filsafat hukum barat diartikan sebagai 

fungsi sosial engineering hukum. Prinsip amar ma’ruf nahi munkar 

didasarkan pada QS. Al-imran ayat 110, pengkategorian amar ma’ruf nahi 

munkar dinyatakan berdasarkan wahyu dan akal. 

c. Prinsip persamaan yang paling nyata terdapat dalam konstitusi madinah, 

yakni prinsip islam menentang perbudakan dalam penghisapan darah 

manusia atas manusia. Prinsip persamaan ini merupakan bagian penting 

dalam pembinaan dan pengembangan hukum islam dalam menggerakan 

dan mengontrol sosial tapi bukan berarti tidak pula mengenal stratifikasi 

sosial seperti komunis.
15

  

            sedangkan dalam terminologi menurut para ulama adalah kewenangan 

memanfaatkan sesuatu yang berada dalam kekuasaan atau milik orang lain. Dan 

kewenangan tersebut terjadi disebabkan oleh hal yang dibenarkan oleh syara’. 

Allah mempersilahkan kepada umat manusia untuk mengambil manfaat dan 

mendayagunakan hasil alam dengan sebaik-baiknya demi kemakmuran dan 

kemaslahatan bersama, kedua, al-I’tibar, arti al-I’tibar adalah peninjauan 

terhadap berbagai hal dengan maksud untuk dapat diketahui segala sesuatunya. 

Manusia dituntut untuk senantiasa memikirkan dan menggali rahasia dibalik 

ciptaan Allah seraya dapat mengambil pelajaran dari berbagai kejadian dan 

peristiwa alam, Ketiga, al- islah dalam ensiklopedia hukum islam islah ini dititik 

                                                             
15 Ibid  
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beratkan kepada hubungan antara sesama manusia dalam rangka pemenuhan 

kewajiban kepada Allah SWT yaitu upaya untuk menyelesaikan perselisihan 

dan mencapai persetujuan antar manusia dengan maksud perbaikan.
16

 Menurut 

Ali Yafie, ada dua landasan dalam fiqh bi’ah yaitu pertama, pelestarian dan 

pengamanan lingkungan hidup dari kerusakannya adalah bagian dari iman, 

kualitas iman seseorang bisa diukur salah satunya dari sejauh mana sensivitas 

dan kepedulian orang tersebut terhadap kelangsungan lingkungan hidup. Kedua, 

melestarikan dan melindungi lingkungan hidup adalah kewajiban setiap orang 

berakal dan baligh, melakukannya adalah ibadah, ditegaskan dalam hadis 

sebagai berikut :  

َدابَّةٌ َو لَ طَْيٌر إِلَّ َكاَن لَهُ  فاَلَ يَْغِرُس اْلُمْسلُِم َغْرًسا فَيَأُْكَل ِمْنهُ إِْنَساٌن َو لَ 

 َصَدقَةً إِلَى يَْوِم الْقِيَاَمةِ 

“  tidaklah seorang muslim menanam tanamanlah lalu tanaman itu dimakan 

manusia, binatang maupun burung melainkan tanaman itu menjadi 

sedekah baginya sampai hari kiamat.” (HR. Imam Muslim) 

 

terhitung sebagai bentuk bakti manusia terhadap tuhannya, sementara 

penanggung jawab utama menjalankan kewajiban pemeliharaan dan 

pencegahan kerusakan lingkungan hidup ini terletak dipundak pemerintah. Ia 

telah diamanati memegang kekuasaan untuk memelihara dan melindungi 

lingkungan hidup bukan malah sebaliknya yang merusak dan 

mengeksploitasinya tersebut harus memperhatikan pula kebiasaan masyarakat 

setempat, hal ini dilakukan agar setiap kebijakan yang dibuat dan dijalankan 

                                                             
16 Aiirm59.blogspot.com/2013/04/pengelolaan-lingkungan-hidup/ 



15 
 

 

oleh pemerintah kebijakan tersebut tidak bertentangan dengan adat istiadat 

yang berlaku. Sehingga dari hal itu, perlu adanya nya kesesuaian antara 

berbagai macam hukum baik yang tertulis maupun tidak tertulis. Karena titik 

keberhasilan dari sutau kebijakan ada di dalam prosesnya bukan hasil yang di 

dapat. Karena pengendalian itu termasuk kedalam kewajiban pemerintah dan 

pemerintah sebagai actor dari segala kebijakan sebagai abdi masyarakat untuk 

mensejahterakan masyarakat dari satu Negara kesejahteraan. Rasyid 

berpendapat bahwa pelayannan berkenaan dengan usaha pemerintah yang 

bertujuan untuk menciptakan kondisi yang menjamin bahwa warga 

masyarakatdapat melaksanakan kehidupan secara wajar dan ditunjukan juga 

untuk membangun dan memelihara keadilan didalam masyarakat.
17

 

     Dalam rangka penetapan  peraturan daerah yang sesuai dengan aspirasi 

rakyat yang tidak bertentangan dengan kepentingan nasional, paraturan daerah 

harus memenuhi syarat baik material dan formal.
18

 Batasan atas prinsip seluas-

luasnya hanya menyangkut hal-hal yang oleh UU diserahkan kepada instansi 

yang lebih tinggi, seperti yang dimuat dalam pasal 38, maka pembatasan-

pembatasan itu meliputi : 

1. Peraturan daerah tidak boleh bertentangan dengan peraturan yang lebih 

tinggi. 

                                                             
17 Sumardi, N. (2013). Sosiologi Pemerintahan . Bogor : Ghalia Indonesia . hlm. 70 

 
18 Utang Rosidin., Op. Cit. Hlm. 319 
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2. Peraturan daerah tidak boleh mengatur pokok-pokok yang diaturnya 

kemudian diatur dalam perundang-undangan yang lebih tinggi 

tingkatnya.
19

  

       Prinsip pembentukan peraturan Perundang-undangan diindonesia 

bahwa segala bentuk peraturan perundang-undangan merupakan suatu 

kesatuan sistem hukum yang bersumber pada pancasila dan UUD 1945. 

Oleh sebab itu, tata urutan, kesesuaian isi antara berbagai peraturan 

perundang-undangan tidak boleh diabaikan dalam pembentukan peraturan 

perundang-undangan.
20

 Karena itu acuan/landasan dalam terbentuknya 

suatu perauran daerah itu sangat penting seperti hal nya Peraturan Daerah 

Kota Bandung No. 02 Tahun 2014 ini juga mempunyai landasan  atau 

bersumber terhadap peraturan yang lebih tinggi adapun segala bentuk 

peraturan yang berkaitan dengan Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 

02 Tahun 2014 tentang Pengendalian dan Pengelolaan Limbah Bahan 

Berbahaya dan Beracun ini adalah sebagai berikut : 

a. pasal 5 ayat (2) Undang- Unang Dasar Republik Indonesia Tahun 

1945 

b. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan 

Pengelolaan Lingkungan Hidup. 

c. Peraturan Pemerintah Nomor 85 Tahun 1999 tentang Pengelolaan 

Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun. 

                                                             
19

 Mahfud MD. Politik Hukum di Indonesia. Jakarta; Rajawali pers. 2014. Hlm. 115 
20

 Wawan Muhwan. Pengantar Ilmu Hukum. Bandung; CV. Pustaka Setia. 2012. Hlm. 

211  
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d. Peraturan Pemerintah Nomor 101 Tahun 2014 tentang Pengendalian 

dan Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun.  

e. Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 30 Tahun 

2009 tentang Tata Laksana Perizinan dan Pengawasan Pengelolaan 

Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun serta Pengawasan 

Pemulihan Akibat Bahan Berbahaya dan Beracun. 

f. Peraturan Daerah Jawa Barat Nomor 23 Tahun 2012 tetang 

Pengelolaan Bahan Berbahaya dan Beracun. 

    Maka dari hal itu, teori-teori siyasah dusturiyah yang dapat menunjang dan 

fokus pada hal tersebut adalah : 

a. Teori Pengelolaan  

   Pengelolaan pada dasarnya adalah pengendalian dan pemanfaatan 

semua sumber daya yang menurut suatu perencanaan diperlukan untuk 

atau penyelesaian suatu tujuan kerja tertentu ( Irawan 1997:5) 

mendefinisikan bahwa pengelolaan sama dengan manajemen yaitu 

pergerakan, perorganisasian dan pengarahan usaha manusia untuk 

memanfaatkan secara efektif material dan fasilitas untuk mencapai suatu 

tujuan.
21

 Menurut adisasmita (2001:22) mengemukakan bahwa 

pengelolaan bukan hanya melaksanakan kegiatan akan tetapi merupakan 

rangkaian kegiatan yang meliputi fungsi-fungsi managemen seperti 

perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan untuk mencapai tujuan secara 

efektif dan efisien. Dalam kamus bahasa Indonesia lengkap disebutkan 

                                                             
21 https://sugionomuslimin.wordpress.com/2010/11/05/konsep-pengelolaan-manajemen/ 
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bahwa pengelolaan adalah proses atau cara perbuatan mengelola atau 

proses melakukan kegiatan tertentu dengan menggerakan tenaga orang 

lain, proses yang membantu merumuskan kebijaksanaan dan tujuan 

organisasi atau proses yang memberikan pengawasan pada semua hal 

yang terlihat dalam pelaksanaan kebijakan dan pencapaian tujuan.
22

 

Unsur-unsur pengelolaan, yaitu : 

1) Men, tenaga kerja manusia baik tenaga kerja eksekutif maupun 

operatif. 

2) Money, Uang yang dibutuhkan untuk memenuhi dan mencapai 

Sesuatu yang diinginkan. 

3) Metode, cara-cara yang digunakan dalam usaha untuk mencapai 

tujuan.
23

 

             Marry Parker Follet (1997) mendefinisikan pengelolaan adalah 

seni atau dalam menyelesaikan sesuatu yang terkait dengan pencapaian 

tujuan dalam menyelesaikan akan sesuatu tersebut, terdapat tiga faktor 

yang terlibat 

- Adanya penggunaan sumber daya organisasi baik sumber daya 

manusia maupun faktor-faktor produksi lainnya. 

- Proses yang bertahap mulai dari perencanaan, pengorganisasian, 

pengarahan dan pengimplementasian hingga pengendalian dan 

pengawasan. 

                                                             
22

 Daryanto. Kamus Indonesia Lengkap. Apollo. 1997. Hlm. 348 
23 https://sugionomuslimin.wordpress.com/2010/11/05/konsep-pengelolaan-manajemen/ 
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- Adanya seni dalam penyelesaian pekerjaan.
24

 

        Menurut Moekijat (2000:1) mengemukakan bahwa pengelolaan 

adalah sutau proses tertentu yang terdiri dari perencanaan, 

pengorganisasian, menggerakkan dan mengawasi untuk mencapai tujuan 

yang diinginkan dengan cara menggunankan manusia dan sumber-sumber 

lainnya, sehingga menitik beratkan kepada dua faktor: pertama, 

pengelolaan sebagai pembangunan yang merubah sesuatu sehingga 

menjadi baru dan memiliki nilai yang tinggi. Kedua, pengelolaan sebagai 

pembaharuan yaitu usaha untuk memelihara sesuatu agar lebih cocok 

dengan kebutuhan-kebutuhan.
25

 Dalam berinteraksi dan mengelola alam 

serta lingkungan hidup itu, manusia mengemban tiga amanat dari Allah. 

F. Langkah- Langkah Penelitian  

1. Jenis Penelitian 

Jenis penelitian ini adalah penelitian kualitatif. Menurut Moleong 

penelitian kualitatif adalah penelitian yang bermaksud untuk memahami 

fenomena tentang apa yang terjadi pada subjek penelitian misalnya: 

perilaku, persepsi, motivasi, tindakan dan lain-lain secara holistik dan 

dengan suatu konteks khusus yang alamiah dengan memanfaatkan 

berbagai metode ilmiah. Metode yang digunakan dalam penelitian ini 

adalah penelitian deskriptif yaitu untuk memberikan data yang seteliti 

mungkin. Data yang dikumpulkan bisa berupa kata-kata, gambar dan 

                                                             
24

 Erni Trisnawati Sule, Pengantar Manajemen. Jakarta. Kencana Prenada Media Group. 

2009. Hlm. 6 
25 Pdf. Resository.uin-suska.ac.id 
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bukan angka-angka. Dengan demikian, laporan penelitian ini akan berisi 

kutipan-kutipan data untuk memberi gambaran penyajian laporan 

tersebut.
26

 Pada penelitian ini peneliti mendeskripsikan mengenai proses 

pelaksanaan peraturan daerah kota bandung nomor 02 tahun 2014 tentang 

pengelolaan dan pengendalian limbah bahan berbahaya dan beracun untuk 

mewujudkan kota yang unggul, nyaman dan sejahtera.  

2. Sumber Data 

  Pada penelitian ini teknik pengumpulan data dilakukan dengan  

menggunakan teknik: 

a. Wawancara merupakan salah satu alat yang paling banyak digunakan 

untuk mengumpulkan data penelitian kualitatif karena memungkinkan 

peneliti mengumpulkan data yang beragam dari responden.27 

Berdasarkan kebutuhan penelitian, peneliti melakukan wawancara yang 

dilakukan secara mendalam dengan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah 

Kota Bandung Ketua Komisi C, Kepala bagian rehabilitasi dan 

pencegahan limbah berbahaya dan beracun, sekertaris bagian 

rehabilitasi dan pencegahan limbah berbahaya dan beracun, tokoh 

masyarakat serta masyarakat yang berada didekat sungai cikapundung. 

b. Dokumentasi, yaitu pengumpulan data yang dilakukan untuk 

mendapatkan data sekunder dari dokumen-dokumen atau arsip-arsip 

yang relevan dengan penelitian ini. 

                                                             
26

 Lexy Moleong. Metodologi Penelitian Kualitatif. (Bandung: Remaja Rosda Karya. 

2000) hal.6 
27

 Sugiyono. Memahami Penelitian Kualitatif. (Bandung: Alfabeta. 2008) hal. 72-73  
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c. Studi Kepustakaan (Library Research), yaitu dengan menelaah buku-

buku yang berkaitan secara langsung maupun tidak langsung dengan 

penelitian 

3. Jenis Data 

    Untuk memecahkan isu hukum dan sekaligus memberikan 

preskripsi mengenai apa yang seyogianya diteliti, diperlukan sumber-

sumber penelitian. Sumber-sumber penelitian hukum dapat dibedakan 

menjadi sumber-sumber penelitian yang berupa sumber-sumber hukum 

primer dan bahan hukum sekunder.
28

 

a. Sumber Hukum Primer 

      Sumber hukum primer, yaitu bahan yang mempunyai kekuatan 

mengikat bagi setiap individu atau masyarakat, baik yang berasal dari 

perundang-undangan maupun literatur yang terkait dengan permasalahan 

dalam penelitian. Adapun sumber bahan hukum primer yang dipakai 

dalam penelitian ini berasal dari: 

- Undang- Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Pengelolaan 

Lingkungan Hidup. 

- Peraturan Pemerintah Nomor 101 Tahun 2014 tentang Pengelolaan 

Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun 

- Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 02 Tahun 2014 tentang 

Pengelolaan dan Pengendalian Limbah Bahan Berbahaya dan 

Beracun. 

                                                             
28

 Peter Mahmud Marzuki. Penelitian Hukum. (Jakarta : Kencana Prenada Media Group. 

2010) hlm.141. 
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- Keputusan Walikota Bandung Nomor : 658.31/Kep.1143-BPLH/2014 

tentang Pembentukan Tim Penyusun Rancangan Peraturan Walikota 

Bandung tentang Petunjuk Teknis Pengelolaan dan Pengendalian 

Limbah Bahan Berbahya dan Beracun.  

b. Sumber Hukum Sekunder 

  Sumber hukum sekunder, yaitu semua publikasi tentang hukum 

yang merupakan dokumen tidak resmi. Publikasi tersebut merupakan 

petunjuk atau penjelasan mengenai sumber hukum primer atau sumber 

hukum sekunder sendiri yang terdiri dari buku literatur, karya ilmiah 

(makalah atau skripsi), majalah, tabloid, jurnal, peraturan-peraturan, 

laporan-laporan serta bahan-bahan lain yang berhubungan dengan 

penelitian. 

4. Analisis Data 

       Untuk analisis data penelitian ini menggunakan analisis kualitatif 

yaitu data yang tidak menggunakan angka, melainkan memberikan 

gambaran gambaran (deskripsi) dengan kata kata atas temuan, dan 

karenanya lebih mengutamakan mutu atau kualitas bukan kuantitatif. 

Penelitian ini menggunakan prosedur analisis data kualitatif model Miles 

dan Huberman. Terdapat tiga macam kegiatan analisis diantaranya 

adalah:
29

 

a. Reduksi data: Data yang di peroleh dari lokasi penelitian dituangkan 

dalam laporan yang lengkap dan terperinci. Laporan lapangan oleh 

                                                             
29

 Sugiyono. Memahami Penelitian Kualitatif. (Bandung: Alfabeta. 2008).َّhal. 91 
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peneliti direduksi, dirangkum, dan dipilih hal-hal yang pokoknya yang 

kemudian difokuskan yang pentingnya. 

b. Penyajian data: Penyajian data bertujuan memudahkan peneliti untuk 

melihat gambaran secara keseluruhan atau bagian-bagian tertentu dari 

penelitian. Data dapat disajikan dalam bentuk matriks, peta atau uraian 

naratif. Pada penelitian ini penyajian data berupa uraian naratif 

perbandingan antara pelaksanaan dilapangan dengan peraturan daerah 

kota bandung nomor 02 tahun 2014 tentang pngelolaan dan 

pengendalian limbah berbahaya dan beracun. 

c. Penarikan kesimpulan atau verifikasi: Verifikasi data dalam penelitian 

kualitatif dilakukan secara terus menerus selama kurang lebih satu 

bulan terhitung dari tanggal 25 januari sampai 22 Februari 2018 

penelitian berlangsung. Sejak awal survey lapangan dan selama 

pengumpulan data, peneliti berusaha menganalisis dan mencari makna 

dari data yang dikumpulkan dengan mencari pola, tema, hubungan 

persamaan, hal-hal yang sering timbul dan yang dituangkan dalam 

kesimpulan. Pada penelitian ini peneliti menganalisis data yang 

diperoleh dilapangan terkait kesesuaiannya dengan peraturan daerah 

kota bandung nomor 02 tahun 2014 tentang pengelolaan dan 

pengendalian limbah bahan berbahaya dan beracun. 

 

 

 


