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ABSTRAK
Kementrian Perhubungan mengeluarkan peraturan Nomor 41
Tahun 2020 Tentang perubahan atas Permenhub Nomor 18 Tahun
2020 tentang pengendalian transportasi dalam rangka pencegahan
penyebaran Covid-19, dengan dikeluarkanya peraturan Permenhub
Nomor 41 Tahun 2020 seharusnya dapat diterapkan dengan baik bagi
para pengguna alat transportasi baik itu transportasi pribadi ataupun
umum. Yaitu bagi yang masih berzona merah hanya di perbolehkan
50% saja dan zona kuning paling banyak 75%, dengan tetap
mengedepankan protokol kesehatan seperti menjaga jarak dan
menggunakan masker serta selalu membawa heand sanitijer
dimanapun kita berada terutama di keramaian. Namun tidak demikian,
penerapan yang ada dilapangan sangat berbeda dari peraturan yang
telah ditetapkan oleh Menteri Perhubungan. Terbukti supir angkot
yang tidak mengedepankan protokol kesehatan dengan cara mereka
sendiri, seperti tidak menggunakan masker, serta kerap menerima
penumpang meski telah penuh. Serta para pengguna angkot jurusan
Permata Biru-Tanjung karang yang tidak memiliki keberanian untuk
menegur segaligus memperingati supir yang tidak menerapkan
peraturan yang dikeluarkan oleh Menteri Perhubungan.
Berdasarkan latar belakang masalah diatas, penulis dapat
merumuskan masalah yaitu Bagaimana Implementasi Peraturan
Menteri Perhubungan Nomor 41 Tahun 2020 Tentang Perubahan Atas
Permenhub Nomor 18 Tahun 2020 Tentang Pengendalian
Transportasi dalam rangka pencegahan penyebaran Covid-19 terhadap
penumpang dalam Angkot Jurusan Permata Biru – Tanjung Karang?
Dan Bagaimana Analisis Fiqh Siyasah terhadap pencegahan
penyebaran Covid-19 pada Angkot Jurusan Permata Biru – Tanjung
Karang?. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk Megetahui
Implementasi Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 41 Tahun 2020
tentang perubahan atas Permenhub No. 18 Tahun 2020 terhadap
penumpang dalam Angkot Jurusan Permata Biru – Tanjung Karang
serta untuk mengetahui Analisis Fiqh Siyasah terhadap pencegahan
penyebaran Covid-19 pada Angkot Jurusan Permata Biru – Tanjung
Karang.

ii

Penelitian ini menggunakan metode penelitian adalah
deskriptif kualitatif dengan teknik pengumpulan data dengan cara
mengobservasi daerah penenelitian terlebih dahulu, mengumpulkan
data dengan cara melakukan wawancara dan pengamatan serta
mendokumentasikan pelaksanaan kegiatan penelitian.
Berdasarkan hasil penelitian menunjukan bahwa pengguna alat
transportasi umum Angkot Jurusan Permata Biru-Tanjung Karang
untuk pelaksanaan penerapan protokol kesehatan yang dikeluarkan
oleh Menteri Perhubungan Nomor 41 Tahun 2020 belum
menerapkannya secara maksimal. Masih banyak sekali pengguna
angkot yang tidak melaksanakan peraturan yang dikeluarkan oleh
Permenhub Nomor 41 Tahun 2020 dan tidak adanya teguran dari supir
angkot untuk tetap menerapkan protokol kesehan sesuai anjuran yang
dikeluarkan oleh Menteri Perhubungan bagi para pengguna angkot.
kurangnya kesadaran pada diri individu untuk tetap menerapkan
peraturan sesuai Peraturan yang dibuat oleh Menteri Perhubungan
tidak hanya sebagai peraturan saja tetapi peraturan yang dibuat untuk
diterapkan sesuai dengan ketentuan yang berlaku untuk kepentingan
bersama.
Kata Kunci : Menteri Perhubungan, Alat Transfortasi, Angkot
dan Protokol Kesehatan.
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BAB I
PENDAHULUAN
A. Penegasan Judul
Untuk memahami judul skripsi ini, penulis akan terlebih
dahulu mengemukakan beberapa istilah yang terkandung dalam
judul skripsi ini, adapun judul skripsi ini adalah “ANALISIS FIQH
SIYASAH TERHADAP IMPLEMENTASI PERATURAN
MENTERI PERHUBUNGAN NO. 41 TAHUN 2020 TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERMENHUB NO. 18 TAHUN 2020
TENTANG PENGENDALIAN TRANSPORTASI DALAM
RANGKA PENCEGAHAN PENYEBARAN COVID-19” yang
berlandaskan pada teori dan sumber-sumber yang dapat
dipertanggung jawabkan.
Fiqh Siyasah merupakan salah satu aspek hukum Islam yang
membicarakan pengaturan dan pengurusan kehidupan manusia
dalam bernegara demi mencapai kemaslahatan bagi manusia itu
sendiri1
Peraturan Menteri Perhubungan No. 41 Tahun 2020 adalah
perubahan yang dilakukan oleh mentri perhubungan dalam rangka
peraturan pengendalian transportasi di era new normal atau masa
transisi untuk pengguna angkutan kota agar tetap dalam protokol
kesehatan. .2
Permenhub No. 18 Tahun 2020 tentang peraturan yang di
keluarkan oleh menteri perhubungan dalam pengendalian
transportasi yang dilakukan untuk menitik beratkan pada aspek
kesehatan.3 Untuk meningkatkan pengendalian transportasi dalam

1

Muhammad Iqbal, Fiqh Siyasah Konteksualisasi Doktrin Politik Islam,
(Jakarta: Kencana, 2014), 4.
2
JDIH Database Peraturan “ peraturan bpk permenhub No. 41 Tahun 2020”
(On-Line) tersedia di:
https://prmnew.pikiran-rakya.com/nasional/pr-13398723/kemenhub-terbitaturan-pengendalian-transfortasi-masa-adaptasi-kebiasaan-baru-ini-rinciannya(17
Oktober 2020)
3
Rian Firmansyah “Prfmnews.id” (On-Line) tersedia di:
https://prmnews.pikiran-rakyat.com/nasional/pr-13398723/kemenhubterbitkan-aturan-pengendalian-transfortasi-masa-adaptasi-kebiasaan-baru-inirinciannya (17 oktober 2020)

2
rangka menghadapi masa adaptasi baru menuju masyarakat
produktif dan aman penyakit virus corona 2019 (covid-19).
Berdasarkan penjelasan istilah-istilah diatas, maka dapat
disimpulkan maksud dari judul skripsi ini adalah suatu upaya
mengkajian secara ilmiah Analisis Fiqh Siyasah Terhadap
Implementasi Peraturan Menteri Perhubungan No. 41 Tahun 2020
Tentang Perubahan Atas Permenhub No. 18 Tahun 2020 Tentang
Pengendalian
Transportasi
Dalam Rangka Pencegahan
Penyebaran Covid-19.
B. Latar Belakang Masalah
Indonesia adalah negara hukum, dimana kebijakan
pemerintah menurut pandangan fiqh siyasah di kenal dengan istilah
siyasah dusturiyah, yang berarti ilmu dalam hukum Islam yang
membahas masalah perundang-undangan negara, yang lebih
spesifik lingkungan pembahasannya mengenai prinsip dasar yang
berkaitan dengan hak-hak rakyat dan pembagian kekuasaan.
Fiqh siyasah berasal dari kata fuqaha-yupqahu-fiqham. Fiqh
adalah sebuah kumpulan ijtihad para ulama tentang hukum syara’,
secara bahasa fiqh adalah “paham yang mendalam”, 4 sedangkan
siyasah berasal dari kata sasa berarti mengatur, mengurus dan
memerintah atau pemerintahan, politik dan pembuatan
kebijaksanaan.5
Fiqh siyasah adalah ilmu tata negara Islam yang membahas
tentang seluk beluk pengatur kepentingan umat manusia pada
umumnya dan negara pada khususnya, berupa penetapan hukum,
peraturan dan kebijakan oleh pemegang kekuasaan yang sejalan
dengan ajaran Islam, guna mewujudkan kemaslahatan bagi
manusia dan menghindarkannya dari berbagai kemudharatan yang
mungkin timbul dalam kehidupan masyarakat, berbangsa dan
bernegara.6
Dalam Islam tidak hanya tata cara memerintah sebuah
negara tetapi juga tata cara adap prilaku manusia sampai dengan
4

Sahid, HM. Legislasi Hukum Islam di Indonesia, (Surabaya, Pustaka Idea,
2016), 9.
5
Rapung Samuddin, Fiqh Demokrasi, (Jakarta: Gozian Press, 2013), 49
6
Khamami Zada, Fiqh Siyasah Doktrin dan Pemikiran Politik Islam, (Jakarta:
Erlangga, 2008), 17.

3
bagaimana manusia menjaga kebersihan lingkungannya Islam telah
mengaturnya. Penting untuk kita menjaga kebersihan serta
kesehatan. Dalam Islam kita diwajibkan untuk menjaga kesehatan
serta kebersihan setiap saat, apalagi ditengah pandemi virus corona
atau covid-19 sekarang ini. Karena dengan menjaga kebersihan
maka seseorang akan mencegah timbulnya berbagai penyakit.
Seperti Hadist Rasulullah sebagai berikut:

ِ
ِ
ِ
ٍ ََّع ْن َس ْع ِدبْ ِن اَِِب َوق
ب
ُّ ب ُُِي
ِّ ِاص َع ْن اَبِْيه َع ِن الن
ُ صلَّى
َ َِّب
ٌ ِّالله َعلَْيه َو َسلَّ َم ا َّن اهللَ طَي
َ ِّب الطَّي
اْلََو َادفَنَظُِّف ْوااَفْ نَ ْيتَ ُك ْم
ْ ُّب الْ َكَرَم َج َو ٌاد ُُِيب
ُّ ف ُُِيبُّالنَّظَافَةَ َك ِرْْيٌ ُُِي
ٌ نَ ِظْي

Artinya: ”Sesungguhnya Allah Ta’ala itu baik (dan) menyukai
kebaikan, bersih (dan) menyukai kebersihan, mulia
(dan) menyukai kemuliaan, bagus (dan) menyukai
kebagusan.
Oleh
sebab
itu,
bersihkanlah
lingkunganmu.”(HR. At- Turmudzi).7
Dari hadist diatas, kita diingatkan untuk tetap bersih dan suci
adalah sebagian dari iman. Dengan mensucikan diri berarti kita
menunjukan cinta dan pengapdian kita kepada Allah. Dengan
menjaga kebersihan dan kesucian diri maka itu salah satu upaya
yang kita lakukan untuk menjaga kesehatan tubuh dan lingkungan.
Salah satu cara yang dapat dilakukan untuk menjaga
kesehatan dalam bertransportasi adalah mengikuti anjuran yang
dibuat oleh pemerintah yaitu dengan cara menjaga jarak, memakai
masker dan selalu mencuci tangan serta jangan lupa untuk
membawa hand sanitizer.
Mobilitas penduduk yang tinggi dalam suatu wilayah
membutuhkan
suatu
sistem
transportasi
yang
dapat
8
mengimbanginya. Dimana angkutan merupakan salah satu sarana
yang mempunyai peran amat penting memperlancar roda
perekonomian.9 Maka dari itu penumpang memiliki perlindungan
7

Khoirul Abror, Fiqh Ibadah, Yogyakarta, Ladang Kata Yogyakarta, 2017.

83.
8

Widodo, Analisis Kebijakan Publik: Konsep dan Aplikasi Analisis Proses
Kebijakan Publik. (Malang: Bayu Media, 2011). 89.
9
Fardan, “Tanggung jawab Pengangkut Terhadap Penumpang Pada Angkutan
Jalan Menurut Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009”, Jurnal Ilmu Hukum Legal
Opinion,Vol. 1, (Tahun 2013), 2.

4
hukum atas segala resiko yang akan terjadi dalam masa
pengangkutan. Apalagi ditengah masa pandemi seperti saat ini
kecemasan seringkali muncul terhadap masyarakat untuk
melakukan aktifitas diluar ruangan, 10 salah satu kunci penting
dalam mengelola kecemasan adalah penyeleksian informasi yang
didapatkan apakah benar dari sumber yang dipercaya atau tidak. 11
Dalam rangka memutuskan rantai penyebaran covid-19 maka
permenhub mengeluarkan dua peraturan yaitu mentri perhubungan
mengeluarkan peraturan No. 18 Tahun 2020 yang berisi peraturan
transfortasi dimasa covid-19 yang berbunyi ” didaerah yang
berzona merah maka setiap penumpang dibatasi sampai dengan
50% dan harus menggunakan masker serta dianjurkan untuk
membawa hand sanitizer kemanapun ia pergi”.12 Dan dimasa era
new normal saat ini mentri perhubungan mengeluarkan perubahan
peraturan permenhub No.41 Tahun 2020 yang berbunyi “pengguna
alat transportasi di daerah yang berzona merah harus jaga jarak
yaitu minimal 1 meter atau hanya diperbolehkan 50% penumpang
saja dari yang biasanya, dan yang berzona kuning 70% penumpang
serta daerah yang berzona hijau harus tetap mengedepankan
kesehatan dan juga kebersihan walaupun Menteri Kesehatan atau
Pemerintah telah mengeluarkan surat edaran bahwa daerah mereka
berzona hijau dalam menggunakan transportasi umum harus tetap
membawa masker dan hand sanitizer”13
Dengan adanya peraturan yang di keluarkan oleh mentri
perhubungan seharusnya dapat di terapkan dengan baik oleh
pengguna angkutan kota, namun masih banyak sekali pengguna
angkutan kota (angkot) yang menganggap peraturan hanya sebagai
peraturan tertulis yang tidak perlu untuk diterapkan. Survei yang
peneliti lakukan pada angkot jurusan Permata Biru – Tanjung
10

Elfrida Ratna Wati, “Perlindungan Hukum Penumpang Angkutan Umum
Terhadap Kecelakaan Lalu Lintas akibat penyelengaran angkuktan”, Kompas, 3 April
2019, 27.
11
Desinta Febriyanti, “Kesehatan Mental Masyarakat Mengelola kecemasan
ditengah Pandemi Covid 19”. Jurnal Kependudukan Indonesia,(19 Juli 2020), 72.
12
Peraturan Mentri Peruhubungan No.18 Tahun 2020 Tentang Pengendalian
Transfortasi di Masa Covid-19
13
Peraturan Mentri Perhubungan No. 41 Tahun 2020 Atas Perubahan
Permenhub No. 18 Tahun 2020 Tentang Pengendalian Trsfortasi di Masa Transisi
Covid-19
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Karang menunjukan bahwa masih banyak sekali peraturan yang
dilanggar baik supir angkot ataupun penumpang, peraturan yang
dilanggar berupa tidak menjaga jarak sesama penumpang, tidak
membawa hand sanitizer bahkan ada penumpang dan supir angkot
yang tidak menggunakan masker, serta kurangnya kesadaran dari
pengguna angkutan kota jurusan Permata Biru – Tanjung Karang
untuk menjaga kebersihan dan menjaga jarak sesuai dengan
peraturan yang ditetapkan oleh pemerintah agar terhindar dari virus
corona.
Virus corona atau Novel-Corona Virus disingkat 2019-nCoV
atau Covid-19 adalah virus yang pertama kali diidentifikasi
ditengah merebaknya kasus penyakit in-faksi paru atau pneumonia
di kota Wuhan, provinsi Hubei, China. Kemudian dinyatakan
sebagai keadaan darurat oleh dunia (pandemi) atau global outbreak
oleh Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) pada 30 Januari 2020.
Istilah virus corona jenis baru atau novel dimulai dari
Wuhan, China. Nama novel diberikan karena dampak virus ini
penting dan bisa bahaya bagi manusia. Oleh karena itu virus yang
muncul pada akhir 2019 ini berbeda dengan virus-virus yang
mewabah sebelumnya maka timbulah singkatan 2019-nCoV untuk
virus corona baru ini.
Penyakit menular virus corona ada masa inkubasinya. Masa
inkubasi adalah waktu yang dibutuhkan mulai dari virus itu masuk
ketubuh sampai menimbulkan gejala-gejala penyakit. Masa
inkubasi tampak dalam kurun waktu 2 hari hingga 2 minggu.
Penularan penyakit ini melalui droplet, air liyur, tetesan atau lendir
saluran pernapasan akibat batuk dan bersin, mirip dengan penyakit
flu atau influenza, yang disebabkan oleh kuman Hemopilus
Influenzae dan Rhinovirus. Yang artinya penularan virus ini terjadi
dari manusia ke manusia. 14
Berdasarkan uraian diatas, hal ini menarik untuk penulis
mengkaji bagaimana upaya pengguna angkutan kota menerapkan
peraturan mentri perhubungan No. 41 Tahun 2020 tentang
pengendalian transportasi di era new normal terhadap penumpang
14
Tandra Hans, “Virus Corona Baru Covid-19”, (Yogyakarta: Rapha
Phublising, 2020), 1-2.
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angkutan Permata Biru - Tanjung Karang, dimana masih banyak
sekali yang tidak mengindahkan kesehatan mereka dengan cara
tidak mengikuti peraturan mentri perhubungan dengan ini penulis
menuangkannya dalam judul skripsi “ANALISIS FIQH
SIYASYAH TERHADAP IMPLEMENTASI PERATURAN
MENTERI PERHUBUNGAN NO. 41 TAHUN 2020 TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERMENHUB NO. 18 TAHUN 2020
TENTANG PENGENDALIAN TRANSPORTASI DALAM
RANGKA PENCEGAHAN PENYEBARAN COVID-19”
C. Identifikasi dan Batasan Masalah
1. Identifikasi Masalah Penelitian
Permasalahan penelitian yang penulis ajukan ini dapat di
identifikasikan permasalahannya sebagai berikut:
a. Implementasi peraturan menteri perhubungan No. 41
terhadap pengendalian transportasi dalam rangka
pencegahan penyebaran covid-19
b. Terdapat pelanggaran peraturan yang di keluarkan oleh
Permenhub No. 41 oleh pengguna angkutan kota (angkot)
c. Terdapat banyak pro dan kontra terhadap peraturan yang di
keluarkan oleh Permenhub No. 41 Tahun 2020 terhadap
pengendalian tranportasi diera new normal
2. Batasan Masalah
Agar penelitian ini dapat dilakukan lebih fokus, sempurna
dan mendalam maka penulis memandang permasalahan
penelitian yang diangkat perlu dibatasi variabelnya. Oleh sebab
itu, penulis membatasi diri dan hanya meneliti terkait dengan
“Analisis Fiqh Siyasah Terhadap Implementasi Peraturan
Menteri Perhubungan No. 41 Tahun 2020 Tentang Perubahan
Atas Permenhub No. 18 Tahun 2020 Tentang Pengendalian
Transportasi Dalam Rangka Pencegahan Penyebaran Covid19”
D. Rumusan Masalah
Berdasarkan latar belakang diatas, penelitian ini akan meneliti
dan menganalisis masalah:
1. Bagaimana implementasi peraturan menteri perhubungan No.
41 Tahun 2020 atas perubahan permenhub No. 18 Tahun 2020
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terhadap penumpang dalam angkot jurusan Permata Biru –
Tanjung Karang?
2. Bagaimana analisis fiqh siyasah terhadap pencegahan
penyebaran covid-19 pada angkot jurusan Permata Biru –
Tanjung Karang?.
E. Tujuan Penelitian
Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menjawab dari
pertanyaan yang telah dirumuskan diatas:
1. Megetahui implementasi peraturan menteri perhubungan No.
41 Tahun 2020 atas perubahan permenhub No. 18 Tahun 2020
terhadap penumpang dalam angkot jurusan Permata Biru –
Tanjung Karang.
2. Mengetahui analisis fiqh siyasah terhadap pencegahan
penyebaran covid-19 pada angkot jurusan Permata Biru –
Tanjung Karang.
F. Manfaat Penelitian
Penelitian ini tentunya diharapkan dapat memberikan manfaat
bagi para pembaca, manfaat yang dapat diberikan dari penelitian
ini adalah sebagai berikut:
1. Untuk memperluas pengetahuan penulis
2. Untuk dijadikan sebagai rujukan bagi peneliti berikutnya
3. Untuk
memberikan
sumbangan
pemikiran
untuk
menyelesaikan masalah-masalah yang muncul dengan kritis
4. Untuk memenuhi syarat akademik dalam menyelesaikan studi
jurusan Hukum Tatanegara (Siyasah Syar’iyyah) Fakultas
Syari’ah Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung.
G. Kajian Penelitian Terdahulu Yang Relevan
Sebagai bahan pendukung dan referensi dalam penelitian ini
penulis akan memaparkan karya-karya ilmiah yang membahas
persoalan yang memiliki tema yang sama tentang Analisis Fiqh
Siyasah Terhadap Peraturan Menteri Perhubungan No. 41 Tahun
2020 Tentang Perubahan Atas Permenhub No. 18 Tahun 2020
Tentang Pengendalian Transportasi Dalam Rangka Pencegahan
Penyebaran Covid 19, diantaranya adalah sebagai berikut:
1. Jurnal karya Fardan dengan judul “Tanggung Jawab
Pengangkutan Terhadap Penumpang Pada Angkutan Jalan
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Menurut UU No. 22 Tahun 2009” jurnal ini menerangkan
setiap penumpang angkutan memiliki perlindungan hukum atas
keselamatan mereka hingga ketujuan. Sehingga penumpang
merasa terlindungi setiap kali akan terjadi sesuatu saat menaiki
angkutan, dengan di keluarkannya UU No. 22 Tahun 2009
maka segala resiko kemungkinan terjadinya saat kecelakaan
angkutan, penumpang memiliki perlindungan hukum untuk
selamat sampai tujuan.
2. Jurnal karya Elfrida Ratnawati Gulltom dengan judul
“Perlindungan Hukum Penumpang Angkutan Umum Terhadap
Kecelakaan Lalu Lintas Akibat Penyelenggaraan Angkutan”
jurnal ini menerap bahwa penumpang angkutan umum
memiliki perlindungan hukum atas kecelakaan lalu lintas yang
mereka alami. Fokus dari jurnal karya Elfrida R.A ini adalah
penumpang memiliki perlindungan hukum saat terjadi
kecelakaan lalulintas yang diselenggarakan oleh angkutan.
Dari hasil yang penelitian yang dilakukan oleh Elfrida
penumpang merakan rasa aman dan tidak memiliki
kekewatiran yang berlebihan saat terjadi kecelakaan lalulintas
yang diakibatkan oleh angkutan, karena mereka (penumpang)
memiliki perlindungan hukum.
3. Jurnal karya dari Deshinta Vebriyanti dengan judul
“Kesehatan Mental Masyarakat Mengelola Kecemasan Di
Tengah Pandemi Covid-19” jurnal ini menerangkan bahwa
setiap informasi yang didapatkan harus di teliti benar atau
tidaknya. Fokus dari jurnal karya Deshinta Vebriyanti ini
adalah cara mengelola kecemasan ditengah wabah Covid-19.
Dari penelitian yang dilakukan oleh Desinta tingkat kecemasan
masyarakat terhadap covid-19 sangatlah tinggi, itu semua
disebabkan kurangnya informasi yang memadai yang diperoleh
oleh masyarakat terhadap perkembangan wabah covid-19 ini.
H. Metode Penelitian
Metode penelitian adalah suatu cara atau jalan yang
digunakan untuk mencari, menggali, mengelola dan membahas
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data dalam suatu penelitian untuk memperoleh pemecahan
terhadap masalah. 15
Penelitian ini digunakan untuk memecahkan masalah,
mengembangkan, menguji kebenaran dan menguji pertanggung
jawaban. Untuk memecahkan suatu permasalahan maka
membutuhkan sistem dan cara yang sistematis. Dalam penelitian
ini penulis menggunakan metode-metode sebagai berikut:
1. Jenis dan Sifat Penelitian
a. Jenis Penelitian
Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian
kualitatif. Oleh karena itu penelitian ini bersifat penelitian
lapangan (field research). Penelitian lapangan yaitu
penelitian dengan karakteristik masalah yang berkaitan
dengan latar belakang dan kondisi saat ini dari subjek yang
diteliti serta interaksinya dengan lingkungan. 16 Artinya
peneliti terjun langsung kelapangan untuk memperoleh
data yang dibutuhkan oleh peneliti guna memperoleh data
yang kongkret mengenai Analisis Fiqh Siyasah Terhadap
Peraturan Menteri Perhubungan No. 41 Tahun 2020
Tentang Perubahan Atas Permenhub No. 18 Tahun 2020
Tentang Pengendalian Transportasi Dalam Rangka
Pencegahan Penyebaran Covid 19 (studi pada angkutan
kota (angkot) jurusan Permata Biru - Tanjung Karang).
b. Sifat Penelitian
Penelitian ini bersifat Deskriptif Analisis Normatif.
Deskriptif Analisis Normatif adalah suatu metode dalam
penelitian suatu objek yang bertujuan membuat deskripsi,
gambaran atau lukisan, secara sistematis dan objektif
mengenai fakta-fakta, sifat-sifat, cirri-ciri serta hubungan
antara unsur-unsur yang ada didalam fenomena tersebut
yang berdasarkan pada norma-norma atau peraturan yang
dibuat oleh pemerintah,17 yang berkaitan dengan
15

. Sugiyono, Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D, (Bandung:
Alfabeta, 2014), cet. 20, 2.
16
Kartini Kartono, Pengantar Metodelogi Risert Sosia, (Jakarta: Gramedia,
2011), 33.
17
Sugiyono, Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D, 2014, 28.

10
pengendalian transportasi ditengah pendemi covid-19
dalam peraturan menteri perhubungan No. 41 tahun 2020
tentang perubahan atas permenhub No 18 Tahun 2020.
2. Data dan Sumber data
Untuk membahas permasalahan-permasalahan yang di
ungkapkan dalam penelitian ini, diperlukan adanya data yang
tersedia dari:
a. Data Primer
Data primer dalam penelitian adalah sumber data
yang dikumpulkan secara langsung dari objek penelitian
yaitu peneliti terjun langsung ke lapangan guna melakukan
observasi.18 Dalam hal ini data primer diperoleh dari
angkutan kota (Angkot) jurusan PB-Tanjung Karang.
b. Data Sekunder
Data sekunder dalam penelitian adalah data yang
bahannya di dapat dari penelitian kepustakaan dengan
mengakaji peraturan undang-undang atau literature buku-buku,
jurnal, al-Qur’an, skripsi dan media yang berkaitan dengan
masalah penelitian populasi dan sempel.
3. Populasi dan Sampel
a. Populasi (sasaran) Penelitian
Populasi adalah jumlah keseluruhan objek yang
diteliti,19 yang menjadi populasi adalah seluruh penumpang
angkutan kota (angkot) jurusan PB-Tanjung Karang
termasuk supir angkot. Dari 30 angkot Jurusan Permata
Biru-Tanjung Karang hanya 7 angkot yang beroperasi pada
saat pandemi covid-19, adapun penumpang yang naik
angkutan kota (angkot) dalam sehari mencapai kurang
lebih 168 orang dari 7 angkutan kota (angkot) dalam
sehari, satu angkot dapat membawa kurang lebih 40 orang
penumpang yang terdiri dari 1 supir angkot dan
penumpang.

18
19

Kartono, Pengantar Metodelogi Risert Sosia, 2011, 28.
Ibid., 56.
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b. Sampel dan Teknik Sampling
Sampel adalah bagian atau wakil dari populasi yang
di teliti. Penelitian sampel yang digunakan dalam
penelitian ini mengenai dengan teknik purposive
sampling.20
Purposive
sampling
adalah metode
pengambilan sampel dengan mengambil responden tertentu
yang menjadi sampel penelitian yang didasarkan pada
pertimbangan tertentu. Menurut Suharsimi Arikunto,
apabila subjek kurang dari 100 maka lebih baik jika
diambil semua sehingga penelitiannya merupakan
penelitian populasi. Tetapi jika jumlah subjek besar, maka
dapat diambil 10%-15% atau 20%-25% atau lebih.
Yang menjadi sampel pada penelitian ini adalah supir
angkot dan juga seluruh penumpang, dimasa covid saat ini
angkuta kota (angkot) jurusan PB-Tanjung Karang yang
beroperasi hanya 7 angkutan dari 30 angkutan yang ada.
Dalam sekali tarik angkutan kota (angkot) kurang lebih
membawa penumpang 12 orang, maka seluruh angkutan
kota (angkot) yang beroperasi dalam sekali tarikan dapat
membawa kurang lebih 84 orang penumpang, sedangkan
persupir angkot memiliki kesempatan menarik angkot
kurang lebih dua kali penarikan. Karena objek penelitian
lebih dari 100 orang maka dalam penelitian ini diambil
10% dari seluruh objek yang akan di teliti. Jadi 168 x 10%
= 15. Jadi sampel yang diteliti yaitu berjumlah 14 orang
dari seluruh objek yang akan diteliti.
4. Metode Pengumpulan Data
Teknik pengumpulan data merupakan komponen yang
mempengaruhi kualitas data hasil penelitian. Kualitas
pengumpulan data berkenaan dengan ketepatan cara-cara yang
digunakan untuk pengumpulan data. 21 Adapun metode
pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah:
a. Observasi

20

Suharsimi Arikunto, Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek,
(Jakarta: Renike Cipta), 202.
21
Sugiyono, Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D, 2014, 137.
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Observasi adalah pengamatan yang dilakukan secara
sengaja, sistematis mengenai fenomenal sosial dengan
gejala-gejala psikis untuk kemudian dilakukan
pencatatan.22
Berarti
metode
observasi
adalah
pengumpulan data dengan cara cermat dan sistematik.
Dengan demikian observasi yang dilakukan akan diteliti
dan dapat melihat secara langsung kondisi dilapangan.
Serta mencatat kegiatan atau situasi objek yang diteliti di
angkutan kota (Angkot) jurusan PB-Tanjung Karang.
b. Wawancara
Wawancara adalah pengumpulan data dengan cara
melakukan wawancara langsung kepada responden. 23
Dengan cara Tanya jawab secara lisan maupun tulisan
(teks) dan bertatap muka secara langsung atau melalui
pesawat telpon kepada narasumber. Saat proses tanya
jawab dengan responden harus di catat atau direkam.
c. Dokumentasi
Dokumentasi adalah setiap bahan tulisan atau film
dari record yang tidak dipersiapkan karena adanya
permintaan dari seorang penyidik. 24 Adapun metode
penelitian menurut Suharsimi Ari Kunto adalah mencari
data mengenai hal-hal atau variable yang berupa catatan,
buku, surat kabar, majalah, prasasti, notulen rapat,
leggers, agenda dan sebagainya. Dapat dibuktikan berupa
bukti foto, video dan sebagainya yang dapat di lihat
(disaksikan) oleh para pembaca, sebagai alat bukti
kebenaran penelitian. 25 Jadi dokumentasi merupakan salah
satu cara untuk memperoleh data dengan cara pencatatan
hasil wawancara, foto-foto yang diperlukan dalam
penelitian dan hasil rekaman oleh narasumber.
22

P. Joko Subagyo, Metode Penelitian Dalam Teori Dan Praktek, (Jakarta:
Melton Putra, 2011), 63.
23
Sugiyono, Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D, 2014, 192.
24
Lexi J. Moeleong, Metode Penelitian Kualitatif, (Bandung: Rosdakarya,
2010), 216.
25
Suharsimi Ari Kunto “Metode Dokumentasi” (On-Line) tersedia di:
http://wawasanpengajaran.blogspot.com/2017/12/pengertian-kelebihan-dankekurangan-html?=1 (22 Oktober 2020)
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5. Metode Pengelolaan Data
Setelah sumber (literature) mengenai data dikumpulkan
berdasarkan sumber-sumber diatas, maka langkah selanjutnya
adalah pengelolaan data yang diproses sesuai dengan kode ektik
penelitian dengan langkah-langkah sebagai berikut:
a. Pemeriksaan data (editing) yaitu pengoreksian apakah data
yang terkumpul sudah benar dan sudah sesuai atau sudah
relevan dengan masalah.26 Dalam hal ini peneliti mengecek
kembali data yang di dapatkan melalui studi pustaka,
apakah sudah lengkap, relevan, jelas dan tidak berlebihan
serta tampa adanya kesalahan. Hal ini dilakukan agar tidak
adanya kesalahan dengan yang terjadi di lapangan, dimana
proses untuk meneliti apakah ada respon yang tidak
lengkap, tidak komplit atau membingungkan itu akan di
perbaiki pada proses editing.27
b. Penandaan data (coding) yaitu pemberian tanda pada data
yang diperoleh, baik berupa penomoran ataupun
penggunaan tanda atau symbol atau kata tertentu yang
menunjukan golongan atau kelompok atau klarifikasi data
menurut golongan atau kelompok atau klarifikasi data
menurut jenis dan sumbernya. Dalam hal ini data yang
dikumpulkan sesuai dengan tujuan untuk menyajikan data
secara sempurna dan untuk memudahkan penganalisisan
data.
c. Sistematika data (sistemating) yaitu menepatkan data
menurut kerangka bahasan berdasarkan urutan masalah.
Dalam hal ini pengelompokan secara sistematis data yang
sudah di edit dan diberi tanda menurut klarifikasi dan
urutan masalah agar tidak terjadi kesalahan dalam analisis
data.

26

Sugiyono, Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D, 2014, 224.
Universitas udayana “udayana” metodelogi penelitian ”(On-Line) tersediadi:
http://www.courshero.com/file/20974390/Editing-data-METODELOGIPENELITIAN-AKUNTANSI-/
(24 Oktober 2020)
27
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6. Analisis Data
Setelah keseluruhan data terkumpul, maka langkah
selanjutnya adalah penulis menganalisis data tersebut agar dapat
ditarik kesimpulan. Dalam menganalisis data penulis
menggunakan metode berpikir deduktif yakni berangkat dari
fakta-fakta yang umum, pristiwa-pristiwa yang kongkrit,
kemudian dari fakta-fakta dan pristiwa yang umum dan
kongkrit itu ditarik kegeneralisasian-generalisasi yang
mempunyai sifat khusus.28
Metode analisis yang digunakan adalah dengan
menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif. Deskriptif
adalah suatu penelitian untuk memberikan gambaran tentang
suatu keadaan secara objektif. Kualitatif adalah penelitian yang
menghasilkan data deskriptif berupa ucapan atau tulisan dan
prilaku orang-orang yang diamati.29
Penelitian ini menganalisa data yang diperoleh dari hasil
observasi dan wawancara mengenai peraturan menteri
perhubungan No. 41 Tahun 2020 tentang perubahan atas
Permenhub No. 18 Tahun 2020 tentang pengendalian
transportasi dalam rangka pencegahan penyebran covid-19 pada
angkutan kota (angkot) jurusan PB-Tanjung Karang sehingga
dapat digeneralisasikan menjadi satu kesimpulan umum sesuai
pengamatan peneliti di lapangan.
I. Sistematika Pembahasan
Sistematika yang menjadi langkah-langkah dalam proses
penyusunan skripsi ini adalah:
Bab I
Pendahuluan
Bab ini berisikan uraian dari penegasan judul, latar
belakang masalah, identifikasi dan batas masalah,
rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat
penelitian, kajian penelitian terdahulu yang relevan,
metode peneltian dan sistematika pembahasan.

28
29

Sugiyono, Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D, 2014, 243.
Kartono, Pengantar Metodelogi Risert Sosial, 2011, h. 112

15
Bab II

Landasan Teori
Bab ini berisikan kajian terhadap beberapa teori dan
referensi yang menjadi landasan dalam mendukung
studi penelitian ini, diantaranya adalah teori ruang
lingkup fiqh siyasah, siyasah dusturiyah dan kajian
tentang peraturan menteri perhubungan No. 41 Tahun
2020.
Bab III
Deskripsi Objek Penelitian
Bab ini berisikan mengenai deskripsi objek penelitian
diantaranya adalah gambaran umum lokasi penelitian
dan deskripsi data penelitian.
Bab IV Analisis Penelitian
Bab ini berisikan mengenai analisis data penelitian
dan temuan penelitian yang meliputi implementasi
peraturan menteri perhubungan No. 41 Tahun 2020
tentang perubahan atas permenhub No. 18 Tahun
2020 atas pengguna angkutan kota.
Bab V
Penutup
Bab ini berisikan hasil kesimpulan dari penulis
mengenai analisis fiqh siyasah terhadap implementasi
peraturan menteri perhubungan No. 41 Tahun 2020
tentang perubahan permenhub No 18 Tahun 2020 atas
pengendalian transportasi dalam rangka pencegahan
penyebaran covid-19

BAB II
LANDASAN TEORI
A. Ruang Lingkup Fiqh Siyasah
1. Pengertian Fiqh Siyasah
Istilah fiqh siyasah merupakan tarkib idhafi atau
kalimat majemuk yang terdiri dari dua kata yakni, fiqh
dan siyasah. Secara etimologis (bahasa) fiqh merupakan
bentuk mashdar (gerund) dari tashrifan kata faqihayafqahu-fiqhan yang berarti pemahaman yang mendalam
dan akurat sehingga dapat memahami tujuan ucapan dan
tindakan tertentu. Sedangkan secara terminologi (istilah)
fiqh adalah ilmu atau pemehaman tentang hukum-hukum
syariat yang bersifat alamiah, yang digali dari dalil-dalil
yang rinci (tafsili).
Yang dimaksud dengan dalil-dalilnya yang rinci
pada terjemahan kutipan diatas, bukanlah dalil yang
mubayyan atau dalil yang dijelaskan di dalam rinciannya
secara detail. Akan tetapi, yang dimaksud sesungguhnya
adalah satu per satu dalil. Maksudnya setiap hukum
perbuatan mukallaf yang dibahas dalam ilmu fiqh itu
masing-masing ada dalilnya, sekalipun dalilnya tidak
bersifat rinci atau bahkan malah bersifat mujmal atau
masih bersifat umum yang masih memerlukan penjelasan
lebih lanjut.1
Fiqh diibaratkan dengan ilmu karena fiqh tersebut
semacam ilmu pengetahuan. Namun, sebenarnya fiqh
tidak sama dengan ilmu dikarenakan fiqh merupakan
ilmu tentang hukum yang tidak pasti (zanni), hasil yang
dicapai melalui ijtihad yang dilakukan oleh para mujtahid.
Fiqh berarti pemahaman sedangkan ilmu fiqh adalah ilmu
yang bertugas menentukan dan menguraikan normanorma hukum dasar yang terdapat di dalam Al-Qur’an
dan ketentuan-ketentuan yang terdapat dalam sunnah Nabi
yang direkam dalam kitab-kitab hadis. Dengan kata lain
1
Munjar Ibnu Syarif dan Khamami Zana, Fiqh Siyasah Doktrin dan
Pemikiran Politik Islam, (Jakarta: Erlangga, 2008), 22.
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ilmu fiqh adalah ilmu yang berusaha memahami hukumhukum yang terdapat di dalam Al-Qur’an dan sunnah
Nabi Muhammad saw untuk ditetapkan pada perbuatan
manusia yang telah dewasa yang sehat akalnya
berkewajiban melakukan hukum Islam. Hasil pemahaman
tentang hukum Islam itu disusun secara sistematis dalam
kitab-kitab fiqh disebut hukum fiqh.2
Dari definisi diatas dapat dipahami bahwa fiqh
adalah ilmu tentang hukum Allah itu didasarkan kepada
dalil tafsili yang dibicarakan adalah hal-hal yang bersifat
amaliyah furu’iyah.3 Fiqh merupakan upaya sungguhsungguh dari para ulama (mujtahidin) untuk menggali dan
ditemukan melalui penalaran dan istidlal hukum-hukum
syara‟ sehingga dapat diamalkan oleh umat Islam. Fiqh
disebut juga dengan hukum islam karena fiqh bersifat
ijdihadiyah, pemahaman terhadap hukum syara‟ tersebut
mengalami perubahan dan perkembangan sesuai dengan
perubahan dan perkembangan situasi dan kondisi manusia
itu sendiri.4
Fiqh mencangkup bebagai aspek kehidupan
manusia. Di samping mencangkup pembahasan tentang
hubungan antar manusia dengan Tuhan (ibadah), fiqh juga
membicarakan aspek hubungan antar manusia secara luas
(muamalah).5 Aspek muamalah ini pun dapat dibagi
menjadi jinayah (pidana), munaqahad (perkawinan),
mawaris (perkawinan), murafa’at (hukum acara), siyasah
(politik/ketatanegaraan), dan al-ahkam al-dualiyah
(hubungan Internasional).
Kata “siyasah” berasal dari kata sasa. Kata ini dalam
kamus Al-Munjid dan Lisan al-‘arab berarti mengatur,
mengurus dan memerintah. Siyasah bias juga berarti
2
Muhammad Daud Ali, Hukum Islam: Pengantar Ilmu Hukum dan Tata
Hukum Islam di Indonesia, Cet. Ke-19, (Jakarta: Raja Grafindo, 2013), 48-50.
3
Amir Syarifuddin, Garis-Garis Besar Fiqh Siyasah, Cet. Ke-3, (Jakarta:
Kencana, 2010), 5.
4
Muhammad Iqbal, Fiqh Siyasah-Konstektualisasi Doktrin Politik Islam,
(Indonesia: Pranadamedia Grup, 2014), 3.
5
Ibid., 22-23.
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pemerintahan dan politik atau membuat kebijaksanaan.
Pengertian secara bahasa ini mengisyaratkan bahwa
tujuan siyasah adalah mengatur, mengurus dan membuat
kebijakan atas sesuatu yang bersifat politis untuk
mencangkup sesuatu.
Secara
istilah
siyasah
adalah
pengurusan
kemaslahatan umat manusia sesuia dengan syara’.6
Hukum-hukum syara’ yang berkaitan dengan penunaian
amanah dalam kekuasaan dan kekayaan (negara) serta
penegakan hukum secara adil, baik yang berhubungan
dengan batasan dan hak-hak Allah swt., maupun yang
berkaitan dengan manusia. Sesuatu yang dilakukan oleh
pemimpin negara berupa ijtihad dalam urusan rakyat yang
mengrahkan mereka agar lebih dekat pada maslahat dan
jauh dari mafsadat, kendati tidak terdapat padanya nashnash syar’I (Al Qur‟an dan as-Sunnah), selama ia sejalan
dengan perwujudan al-maqasid as-syari’ah dan tidak
bertentangan dengan dalil-dalil yang bersifat terperinci
serta ta’dzir, ancaman dan hukuman.
Sementara mengenai asal kata siyasah dikalangan
para ahli fiqh siyasah terdapat beberapa pendapat:
Pertama sebagaimana dianut al-Maqrizy menyatakan
siyasah berasal dari kata Mongol, yakni dari kata yasah
yang mendapat imbuhan huruf sin berbaris kasrah di
awalnya sehingga dibaca siyasah. Pendapat tersebut
didasarkan kepada sebuah kitab undang-undang milik
Jenghis Khan yang berjudul ilyasa yang berisi panduan
pengelolaan negara dan berbagai bentuk hukuman berat
bagi pelaku tindak pidana tertentu. Sepeninggalan Jenghis
Khan kitab undang-undang tersebut diwariskan secara
turun-temurun kepada anak-anaknya yang secara
bergantian memimpin kerajaan Mughal di India persis
seperti umat muslim generasi pertama Mewari al-Qur‟an
dari nabi Muhammad saw., setelah raja-raja India
memeluk Islam isi kitab ilyasa itu kemudian dimodifikasi
6

A. Djazuli, Fiqh Siyasah Secara Istilah, (Jakarta: Kencana, 2013), 26.
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dengan membuat hal-hal yang bersumber dari ajaran
Islam.7
Kedua, sebagaimana dianut Ibn Taghri Birdi,
siyasah berasal dari campyran tiga bahasa, yakni bahasa
Persia, Turki dan Mongol. Pertikan si dalam bahsan
Persia berarti 30. Sedangkan yasa merupakan kosa kata
bahasa Turki dan Mongol yang berarti larangan dank
arena ia dapat juga dimaknai sebagai hukum atau aturan.
Ketiga, Ibnu Manzur munyatakan, siyasah berasal
dari bahasa Arab, yakni bentuk mashdar dari tashrifan
kata sasa-yasusu-siyasatan, yang semula berarti
mengaturdan memelihara. 8
Selain istilah yang dikemukan oleh para ahli diatas
ada juga istilah Siyasah adalah pengurusan kemaslahatan
umat manusia sesuai dengan Syara’ yang dikemukan oleh
Abdul Wahab Khallaf mendefinisikan bahwa siyasah
adalah “peraturan perundang-undangan yang diciptakan
untuk memelihara ketertiban dan kemaslahatan serta
mengatur keadaan”. Sementara Louis Ma‟luf memberikan
batasan Siyasah adalah “membuat kemaslahatan manusia
dengan membimbing mereka kejalan keselamatan”.
Adapun Ibnu Mazhur mendefinisikan Siyasah “mengatur
atau memimpin sesutau yang mengantarkan manusia
kepada kemaslahatan.
Definisi yang dikemukan para ahli di atas masih
bersifat umum dan tidak mempertimbangkan nilai-nilai
syari‟at, meskipun tujuannya sama-sama ingin mencapai
kemaslahatan. Definisi yang bernuasa religius dikemukan
oleh Ibn Qayyan al-Jawziyah. Menurutnya siyasah adalah
“suatu perbuatan yang membawa manusia dekat kepada
kemaslahatan dan terhindar dari kebinasaan, meskipun
perbuatan tersebut tidak ditetapkan oleh Rasulallah saw.,
dan diwahyukan oleh Allah SWT. Ibn „Abid al-Diin,

7

Syarif dan Zana, Fiqh Siyasah Doktrin dan Pemikiran Politik Islam, 2008,

8

Iqbal, Fiqh Siyasah-Konstektualisasi Doktrin Politik Islam, 2014, 5.
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sebagaimana dikutip Ahmad Fathi Bahastsi, memberi
batasan:
Siyasah adalah kemaslahatan untuk manusia dengan
menunjukan kepada jalan yang menyelamatkan, baik
didunia maupun di akhirat. Siyasah berasal dari pada
Nabi, baik secara khusus maupun secara umum, baik
secara lahir maupun batin. Segi lahir siyasah berasal
dari pada pemegang kekuasaan (para Sulthan dan
Araja) bukan dari ulama; sedangkan secara batin
siyasah berasal dari ulama pewaris Nabi bukan dari
pemegang kekuasaan.9
Fiqh siyasah adalah ilmu tata negara Islam yang
membahas tentang seluk beluk pengaturan kepentingan
umat manusia yang pada umumnya dan Negara pada
khususnya, berupa penetapan hukum, peraturan dan
kebijakan oleh pemegang kekuasaan yang bernafaskan
atau sejalan dengan ajaran Islam. Ilmu fiqh siyasah adalah
ilmu yang membahas tentang cara pengaturan masalah
ketatanegaraan Islam semisalnya bagaimana cara untuk
membuat perundang-undangan dan berbagai peraturan
lainya yang sesuai dengan prinsip-prinsip Islam yang
bertujuan untuk kemaslahatan umum. Adapun
kemaslahatan tersebut jika dilihat dari sisi syari’ah bisa
dibagi menjadi tiga yaitu ada yang wajib
melaksanakannya, ada yang sunnah melaksanakannya dan
ada juga yang mubah melaksanakannya. Kemaslahatan
tersebut haruslah memenuhi persyaratan sebagai berikut:
a. Kemaslahatan itu harus sesuai dengan maqashid alsyariah, semangat ajaran, dalil-dalil khulli dan dalil
qath’i baik wuruq maupun dalalahnya;
b. Kemaslahatan itu haruslah meyakinkan, artinya
kemaslahatan itu berdasarkan penelitian yang cermat

9

Ibid., 11.
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dan akurat sehingga tidak meragukan bahwa itu bisa
mendatangkan manfaat dan menghindarkan mudarat.
c. Kemaslahatan itu membawa dan bukan mendatangkan
kesulitan yang diluar batas, dalam arti kemaslahatan
itu bisa dilaksanakan. 10
Abdul Wahhab Al-Khallaf mendefinisikan Siyasah
peraturan perundang-undangan yang diciptakan untuk
memelihara ketertiban dan kemaslahatan serta mengatur
keadaan. Ibnu Taimiyah turut mendefinisikan siyasah
sebagai ilmu yang dapat mencegah kerusakan di dunia
dan dapat mengambil manfaat dari setiap kejadia yang
terjadi darinya. 11 Sementara Louis Ma‟luf memberi
batasan bahwa siyasah adalah membuat kemaslahatan
manusia dengan bimbingan mereka ke jalan keselamatan.
Definisi yang dipaparkan oleh tokoh-tokoh tersebut
menghasilkan dua metode dalam pemberian definisi.
Pertama, metode yang mengedepankan sisi ahlak dan
sosial. Kedua, metode fiqh syar’iyyah yang memberi
petunjuk bagi para pemimpin dan ulil amri, berupa
kaidah-kaidah dan dhawabitnya.
Dari segi prosedur pembuatan undang-undang harus
dilakukan secara musyawarah. Implementasi dari siyasah
syar’iyah dalam masyarakat harus memenuhi kriteriakriteria sebagai berikut:
a. Sesuai dan tidak bertentangan dengan syariat Islam
b. Meletakan kesamaan kedudukan manusia di depan
hukum dan pemerintahan (Al-musyawarah)
c. Tidak
memberatkan
masyarakat
yang
melaksanakannya (‘adam al-haraj)
d. Menciptakan rasa keadilan dalam masyarakat (tahqiq
al-adalah)

10

A. Djazuli, Fiqh Siyasah Secara Istilah, 2013, 27-29.
Khamami Zada, Fiqh Siyasah Doktrin dan Pemikiran Politik Islam,
(Jakarta: Erlangga, 2008), 49.
11
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e. Menciptakan
kemaslahatan
dan
menolak
kemudharatan (jalb al-mashalih wa daf’f almafasid)12
Islam sebagaimana dikenal mulai dari kota Madinah,
merupakan negara yang mempunyai lembaga hukum
untuk mengatur hidup kemasyarakatan warganya. Hukum
yang dipakai dalam Islam berdasarkan pada wahyu dan
kalau diperhatikan sejarah turunnya wahyu dapat dilihat
dari ayat-ayat al-Qur‟an yang sebagian turun dikota
Madinah.
Agama Islam tidak hanya masalah ubudiyah dan
ilahiyah saja yang dibahas, akan tetapi tentang
kemaslahatan umat juga dibahas adan diatur dalam Islam.
Dalam kajian ini salah satunya dalah politik Islam yang
dalam bahasa agama disebut fiqh siyasah.13
Prinsip persamaan hak dan keadilan adalah dua hal
yang tidak dapat dipisahkan dalam menetapkan fiqh
siyasah. Keduanya harus diwujudkan demi pemeliharaan
martabat manusia (basyariyah insaniyah). Nilai dasar
mengenai keadilan didalam sumber-sumber Islam banyak
sekali.
Sebagaimana firman Allah Q.S An-Nisa (4) 58:

          
            
   
Artinya:

12

“Sesungguhnya Allah menyuruh kamu
menyampaikan amanat kepada yang berhak
menerimanya, dan (menyuruh kamu) apabila
menetapkan hukum di antara manusia supaya
kamu menetapkan dengan adil. Sesungguhnya

Iqbal, Fiqh Siyasah-Konstektualisasi Doktrin Politik Islam, 2014, 7.
Hasan Ibrahim, Sejarah Kebudayaan Islam, (Jakarta: Kalam Mulia,
2003), Cet. Ke-1, 297-298.
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24
Allah memberi pengajaran yang sebaikbaiknya kepadamu. Sesungguhnya Allah
adalah Maha mendengar lagi Maha
melihat”.14
Fiqh siyasah dalam konteks terjemahan diartikan
sebagai materi yang membahas mengenai ketatanegaraan
Islam (politik Islam). Secara bahasa fiqh adalah
mengetahui hukum-hukum Islam yang bersifat amali
melalui dalil-dalil yang terperinci. Sedangkan siyasah
adalah pemerintahan, pengambilan keputusan, pembuatan
kebijakan, pengurus dan pengawas.15
Berdasarkan pengertian-pengertian diatas dapat
ditarik kesimpulan bahwa fiqh siyasah merupakan salah
satu aspek hukum Islam yang membicarakan pengaturan
dan pengurusan kehidupan manusia dalam negara demi
mencapai kemaslahatan bagi manusia itu sendiri. Dalam
fiqh siyasah ini, ulama mujtahid menggali sumber-sumber
hukum Islam yang terkandung didalamnya dalam
hubungannya dengan kehidupan bernegara dan
bermasyarakat. Sebagi hasil penalaran kreatif, pemikiran
para mujtahid tersebut tidak kebal terhadap perkembangan
zaman dan sangat bersifat debatable (masih bisa
diperdebatkan) serta menerima pebedaan pendapat.
Sebagai ilmu ketatanegaraan dalam fiqh siyasah
antara lain membicarakan tentang siapa sumber
kekuasaan, siapa pelaksana kekuasaan, apa dasar
kekuasaan dan bagaimana cara-cara pelaksaan kekuasaan
menjalankan kekuasaannya yang diberikan kepadanya dan
kepada siapa pelaksaan kekuasaan mempertanggung
jawabkan kekuasaannya. 16
14
Departemen Agama Qur‟an dan Terjemahan , Yayasan Penyelenggaraan
dan Penterjemah Al-Qur‟an dan Terjemahannya, Depag RI, 2000, 113.
15
Ali Syariati, Ummah dan Immah: Konstruksi Sosiologi Pengetahuan
dalam Auntensitas Ideologi dan Agama, (Yogyakarta: Rausyan Fikr Institute, 2012),
cet.2, 3.
16
Iqbal, Fiqh Siyasah-Konstektualisasi Doktrin Politik Islam, 2014, 5.

25
2. Objek dan Metode Pembahasan Fiqh Siyasah
Setiap ilmu mempunyai objek dan metode. Maka
kalau kita membicarakan suatu ilmu haruslah diketahui
apa objeknya, luas lapangan pembicaraan, bahasan dan
metodenya. Fiqh siyasah menurut Hasbi Ash Shiddieqy
adalah salah satu ilmu fiqh yang mencangkup individu,
masyarakat dan negara; meliputi bidang-bidang ibadah,
muamalah, kekeluargaan, perikatan, kekayaan, warisan,
criminal, peradilan, acara pembuktian, kenegaraan dan
hukum-hukum internasiaonal, seperti peranng, damai dan
traktat.17
Objek fiqh siyasah menjadi luas, sesuai dengan
kapasitas apa saja yang perlu untuk diatur, seperti
peraturan warga dengan lembaga negara, hubungan
dengan negara lain, Islam dengan non Islam ataupun
peraturan-peraturan yang dianggap penting oleh sebuah
negara, sesuai dengan ruang lingkup serta kebutuhan dari
sebuah negara.
Terjadi perbedaan pendapat dikalangan ulama dalam
menentukan ruang lingkup kajian fiqh siyasah. Menurut
Imam al-Mawardi, didalam kitabnya yang berjudul alAhkam al-Sulthaniyyah, lingkup kajian siyasah mencakup
kebijaksanaan pemerintah, tentang siyasah dusturiyyah
(peraturan perundang-undangan), siyasah maliyyah
(ekonomi dan moneter), siyasah qada’iyyah (peradilan),
siyasah harbiyyah (hukum perang), dan siyasah
‘idariyyah (administrasi negara).
Sumber hukum pertama adalah al-Qur’an,
berdasarkan objek pembahasan ini pada Q.S. An-Nisa (4)
Ayat : 58 dan 59 yakni:
          
             

17

Ibid., 27.
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Artinya:

“Sesungguhnya Allah menyuruh kamu
menyampaikan amanat kepada yang berhak
menerimanya, dan (menyuruh kamu) apabila
menetapkan hukum di antara manusia supaya
kamu menetapkan dengan adil. Sesungguhnya
Allah memberi pengajaran yang sebaik-baiknya
kepadamu. Sesungguhnya Allah adalah Maha
mendengar lagi Maha melihat.(58) Hai orangorang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah
Rasul (Nya), dan ulil amri di antara kamu.
kemudian jika kamu berlainan Pendapat tentang
sesuatu, Maka kembalikanlah ia kepada Allah
(Al Quran) dan Rasul (sunnahnya), jika kamu
benar-benar beriman kepada Allah dan hari
kemudian. yang demikian itu lebih utama
(bagimu) dan lebih baik akibatnya.18

Ayat 58 berkaitan dengan mereka yang memegang
kekuasaan (pemerintah) yang punya kewajiban
menyampaikan amanat kepada yang berhak dan
menetapkan hukum dengan adil. Sedangkan ayat 59
berkaitan dengan hubungan antara penguasa denagn
rakyat dari kalangan militer maupun kalangan wajib
mentaati Allah dan Rasul-Nya serta mematuhi
perintahnya.

18
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Sumber hukum kedua adalah hadist, berdasarkan
objek pembahasan ini hadist yang membahas tentang
kepemimpinan adalah:
Imam Ibn Taimiyyah, meringkas menjadi empat
bidang kajian, yaitu siyasah qada’iyyah (peradilan),
siyasah ‘idariyyah (administrasi negara), siyasah
maliyyah
(ekonomi
dan
moneter),
siyasah
dauliyyah/siyasah kharijiyyah (hubungan internasional).
Sementara Abd al-Wahhab Khallaf di dalam
kitabnya yang berjudul al-siyasah al-syar’iyyah lebih
mempersempit menjadi tiga bidang kajian saja, yaitu
siyasah qada’iyyah (peradilan), siyasah dauliyyah
(hubungan internasional), dan siyasah maliyyah
(keuangan negara).
Berdasarkan dari tiga pemikiran diatas, salah satu
ulama terkemuka di Indonesia T.M. Hasbi Ash-Shiddieqy
membagi ruang lingkup fiqh siyasah menjadi delapan
bidang yaitu:
a. Siyasah Dusturiyyah Syar’iyyah (Politik Pembuatan
Perundang-undangan)
b. Siyasah Tasri’iyyah Syar’iyyah (Politik Hukum)
c. Siyasah Qadha’iyyah Syar’iyyah (Politik Ekonomi
dan Moneter)
d. Siyasah Maliyah Syar’iyyah (Politik Administrasi
Negara)
e. Siyasah Dauliyyah/Siyasah Kharijiyyah Syar’iyyah
(Politik Hubungan Internasional)
f. Siyasah
Tanzfidziyyah
Syar’iyyah
(Politik
Pelaksanaan Perundang-undangan)
g. Siyasah Harbiyyah Syar’iyyah (Politik Peperagan)19
Berdasarkan perbedaan pendapat di
atas,
pemebagian fiqh siyasah disederhanakan menjadi tiga
bagian pokok:

19

Iqbal, Fiqh Siyasah-Konstektualisasi Doktrin Politik Islam, 2014, 15.
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a. Siyasah Dusturiyyah (politik perundang-undangan),
yang mengatur hubungan antara warga negara dengan
lembaga negara yang satu dengan warga negara dan
lembaga negara yang lain dalam batas-batas
administratife suatu negara. Bagian ini meliputi
pengkajian tentang penetapan hukum (tasry’iyyah)
oleh lembaga legislatif, peradilan (qadha’iyyah) oleh
lembaga yudikatif dan administrasi pemerintah
(idariyyah) oleh birokrasi atau eksekutif.
b. Siyasah Dauliyyah/Siyasah Kharijiyyah (politik luar
negeri), bagian ini mencangkup hubungan
keperdataan antara warga negara yang muslim dengan
warga negara non-muslim yang berbeda kebangsaan
(al-siyasah al-dauli al-khashsh) atau disebut juga
hukum perdata internasional dan hubungan
diplomatik antara negara muslim dan negara nonmuslim (al-siyasah al-dauli al-‘amm) atau disebut
juga dengan hubungan internasional. Hukum perdata
internasional menyangkut permasalahan jual beli,
perjanjian, perikatan dan utang piutang yang
dilakukan warga negara muslim dengan warga negara
lain. Adapun hubungan internasional mengatur antara
lain politik kebijakan negara Islam dalam masa damai
dan perang. Hubungan dalam masa damai
menyangkut kebijakansanaan negara mengangkat
duta dan konsul, hak-hak istimewa mereka, tugas dan
kewajibanya. Sedangkan dalam masa perang (siyasah
harbiyyah) menyangkut antara lain tentang dasardasar diizinkannya perang, pengumuman perang,
etika perang, tawanan perang dan gencatan senjata.
c. Siyasah Maliyyah (politik ekonomi dan moneter)
antara lain membahas sumber-sumber keuangan
negara, pos-pos pengeluaran dan belanja negara,
perdagangan internasional, kepentingan/hak-hak
public, pajak dan perbankan. 20
20
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B. Siyasah Dusturiyah
Permasalahan di siyasah dusturiyah adalah hubungan
antara pemimpin disatu pihak dan rakyatnya dipihak lain,
serta kelembagaan-kelembagaan yang ada didalam
masyarakatnya. Oleh karena itu, didalam fiqh siyasah
dusturiyah biasanya hanya membahas pengaturan perundangundangan yang dituntut oleh hal ihwal kenegaraan dari segi
persesuaian dengan prinsip-prinsip agama dan merupakan
realisasi
kemaslahatan
manusia
serta
memenuhi
kebutuhannya. Fiqh siyasah dusturiyah mencangkup bidang
kehidupan yang sangat luas dan kompleks. 21
Kata siyasah berasal dari kata sasa yang berarti
mengatur, mengurus dan memerintah atau pemerintahan,
politik dan pembuatan kebijaksanaan. Pengertian secara
bahasa ini mengisyaratkan bahwa tujuan siyasah adalah
mengatur dan membuat kebijaksanaan atas sesuatu yang
bersifat politis untuk mencapai sesuatu.
Secara
terminologi,
Abdul
Wahhab
Khallaf
mendefinisikan bahwa siyasah adalah pengaturan perundangundangan yang diciptakan untuk memelihara ketertiban dan
kemaslahatan serta mengatur keadaan. 22
Sedangkan kata dusturi berasal dari bahasa Persia.
Semula artinya adalah seorang yang memiliki otoritas, baik
dalam bidang politik maupun agama. Dalam perkembangan
selanjutnya, kata ini digunakan untuk menunjukan anggota
kependetaan (pemuka agama) Zoroaster (majusi). Setelah
mengalami penerapan dalam bahasa Arab, kata dustur
berkembang pengertiannya menjadi asas dasar/pembinaan.
Menurut istilah, dustur berarti kumpulan kaedah yang
mengatur dasar dan hubungan kerjasama antara sesame
anggota masyarakat dalam sebuah negara baik yang tertulis
(konstitusi) maupun yang tidak tertulis (konvensi).23
Didalam kurikulum fakultas syari‟ah digunakan istilah
fiqh dusturi, yang dimaksud dengan dusturi, “dusturiyah
21
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adalah prinsip-prinsip pokok bagi pemerintahan negara
manapun seperti terbukti didalam perundang-undangan,
peraturan-peraturannya dan adat istiadatnya”. Abu A‟ala alMaududi menakrikan dustur dengan suatu dokumen yang
memuat prinsip-prinsip pokok yang menjadi landasan
pengaturan suatu negara. 24
Dari pendapat di atas maka dapat disimpulkan bahwa
kata dustur sama dengan constitution dalam bahasa Inggris
atau Undang-Undang Dasar dalam bahsa Indonesia, kata-kata
“dasar” dalam bahasa Indonesia tersebut tidaklah mustahil
berasal dari kata dustur tersebut.25 Fiqh siyasah dusturiyah
adalah bagian dari fiqh siyasah yang membahas masalah
perundang-undangan negara agar sejalan dengan nilai-nilai
syari‟at. Artinya, undang-undang itu mengacu terhadap
konstitusinya yang tercermin dalam prinsip-prinsip Islam
dalam hukum-hukum syari‟at yang disebutkan dalam alQur‟an dan yang dijelaskan sunnah Nabi, baik mengenai
akidah, ibadah, akhlak, muamalah maupun berbagai macam
hubungan yang lain. 26
Prinsip-prinsip yang diletakan dalam perumusan
undang-undang dasar adalah jaminan atas hak asasi manusia
setiap anggota masyarakat dan persamaan kedudukan semua
orang dimata hukum tampa membeda-bedakan stratifikasi
sosial, kekayaan, pendidikan dan agama.sehingga tujuan
dibuatnya
peraturan
perundang-undangan
untuk
merealisasikan kemaslahatan manusia dan untuk memenuhi
kebutuhan manusia yang merupakan prinsip fiqh siyasah.
Untuk merealisasikan kemaslahatan umum, pemerintah
dibenarkan dan bahwa diharuskan merumuskan, membuat dan
menetapkan
hukum,
peraturan
perundangan
dan
kebijaksanaan dalam berbagai bentuk dan tindakannya.
Hukum, peraturan dan sebagainya dipandang sebagai Islam
atau paling tidak sebagai hukum yang Islami, yang bersifat
24
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mengikat dan wajib dipatuhi umat Islam, jika dipenuhi hal-hal
sebagai berikut:
1. Ditetapkan melalui musyawarah (wa syawirhum bi alamri)
2. Tidak memperberat dan mempersulit umat (nafy al-haraj)
3. Menutup akibat negative (sad al-dzari’ah)
4. Mewujudkan kemaslahatan umum (jalb al-mashalih alammah)
5. Tidak bertentangan dengan jiwa dan semangat (nash
qath’i)27
Atas hal-hal ditas siyasah dusturiyah dikatakan sebagai
bagian dari fiqh siyasah yang membahas masalah perundangundangan negara. Yang lebih spesifik lingkup pembahasannya
mengenai prinsip dasar yang berkaitan dengan bentuk
pemerintahan, aturan yang berkaitan dengan hak-hak rakyat
dan mengenai pembagian kekuasaan.
Secara keseluruhan persoalan di atas tidak lepas dari
dua hal pokok: Pertama, dalil-dalil kully baik ayat-ayat alQur‟an maupun hadist, maqasid al-Syari‟ah dan semangat
ajaran Islam di dalam mengatur masyarakat. Kedua, aturanaturan yang dapat berubah karena perubahan situasi dan
kondisi, termasuk didalamnya hasil ijtihad para ulama,
meskipun tidak seluruhnya.28
Sebagai suatu petunjuk bagi manusia, al-Qur‟an
menyediakan suatu dasar yang kukuh dan tidak berubah bagi
semua prinsip-prinsip etik dan moral yang diperlukan dalam
menjalankan kehidupan. Menurud Muhammad Asad, alQur‟an memberikan suatu jawaban komprehensif untuk
persoalan tingkah laku yang baik bagi manusia sebagai
anggota masyarakat dalam rangka menciptakan suatu
kehidupan berimbang didunia ini dengan tujuan agar bahagia
diakhirat.29 Ini berarti penerapan nilai-nilai universal al27
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Qur‟an dan hadist adalah faktor penentu keselamatan umat
manusia di bumi samai diakhirat, seperti peraturan yang
pernah dipraktekan Rasulullah Saw dalam negara Islam
pertama yang disebut dengan “konstitusi Madinah” atau
“Piagam Madinah”.
Isi penting dari prinsip Piagam Madinah adalah
membentuk suatu masyarakat yang harmonis, mengatur
sebuah umat dan menegakkan pemerintahan atas dasar
persamaan hak. Piagam Madinah juga merupakan suatu
konstitusi yang telah melekatkan dasar-dasar sosial politik
bagi masyarakat Madinah dalam sebuah pemerintahan
dibawah kepemimpinan nabi Muhammad. Piagam Madinah
dianggap oleh para pakar politik sebagai Undang-Undang
Dasar pertama dalam negara Islam yang didirkan oleh Nabi
Muhammad Saw. 30
Setelah Nabi wafat, tidak ada konstitusi tertulis yang
mengatur negara Islam, umat Islam dari zaman ke zaman
dalam menjalankan roda pemerintahan berpedoman pada
prinsip-prinsip al-Qur‟an dan teladan Nabi dalam sunnahnya.
Pada masa kekhalipahan emapat sahabat nabi, teladan Nabi
masih dapat diterapkan dalam mengatur masyarakat Islam
yang sudah berkembang. Namun pasca khulafa’ ar-Rasidun
tepatnya pada abad ke-19, setelah dunia Islam mengalami
penjajahan barat, timbul pemikiran di kalangan ahli tata
negara di berbagai dunia Islam untuk mengadakan konstitusi.
Pemikiran ini timbul sebagai reaksi atas kemunduran umat
Islam dan respon terhadap gagasan politik barat yang masuk
di dunia Islam bersamaan dengan kolonialisme terhadap dunia
Islam.
Sebab salah satu aspek dari isi konstitusi atau Undangundang Dasr adalah bidang-bidang kekuasaan negara.
Kekuasaan itu dikenal dengan istilah “majlis syura” atau “ahl
al-halli wa al-aqdi” atau seperti yang disebut Abu A‟la al-
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Maududi sebagai Dewan Penasehat, serta al-Mawardi
menyebutkan dengan ahl al-ikhtiyar.
Dalam negara-negara yang diperintah oleh raja atau
diktator yang mempunyai kekuasaan mutlak, seluruh
kekuasaan negara berada pada satu tangan yakni kepala
negara, bahkan perkataan dan perbuatanya adalah Undangundang. Perkataan dan perbuatan para pembantu raja
dipandang sebagai peraturan pelaksanaan.
Menutut teori “Trias Politika” bahwa kekuatan negara
dibagi dalam tiga bidang yang masing-masing kekuasaan
berdiri sendiri tanpa ada campur tangan satu kekuasaan
terhadap kekuasaan yang lain. Kekuasaan negara dibagi
menjadi tiga bidang yaitu, kekuasaan pelaksanaan UndangUndang (eksekutif), kekuasaan pembuatan Undang-undang
(legislatif) dan kekuasaan kehakimam (yudikatif).
Pada masa inilah kekuasaan mulai dipisah masingmasing kekusaan melembaga dan mandiri. Kekuasaan (sultah)
dalam negara Islam, Abdul Wahab Khallaf membaginya
menjadi tiga bagian, yaitu: Lembaga legislatif (sultah
tasyri’iyah), lembaga ini adalah lembaga negara yang
menjalankan kekuasaan untuk membuat undang-undang;
Lembaga eksekutif (sultah tanfiziyah), lembaga ini adalah
lembaga negara yang berfungsi untuk menjalankan undangundang; dan Lembaga yudikatif (sultah qad a’iyyah), lembaga
ini adalah lembaga negara yang menjalankan kekuasaan
kehakiman.31
Sedangkan menurut Abdul Kadir Audah, kekuasaan
dalam negara Islam itu dibagi kedalam lima bidang, artinya
ada lima kekuasaan dalam negara Islam, yaitu: sultah
tanfiziyyah (kekuasaan penyelenggaraan undang-undang),
sultah tashri’iyah (kekuasaan pembuatan undang-undang),
sultah qadhoriyah (kekuasaan kehakiman), sultah maliyah
(kekuasaan keuangan), dan sultah muraqabah wa taqwim
(kekuasaan pengawasan masyarakat).
31
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Fiqh Siyasah Dusturiyah dapat terbagi menjadi beberapa
bidang yaitu:
1. Bidang siyasah tasyri’iyah, termasuk dalam persoalan
ahlu hali wal aqdi, perwakilan persoalan rakyat.
Hubungan muslim dan non-muslim di dalam satu negara,
seperti Undang-Undang Dasar, Undang-undang, peraturan
pelaksanaan, peraturan daerah dan sebagainya.
2. Bidang siyasah tanfidiyah, termasuk di dalamnya
persoalan ilmiah, persoalan bai’ah, wizarah, waliyalahadi dan lainya.
3. Bidang siyasah qadlaiyah, termasuk didalalamnya
masalah-masalah peradilan.
4. Bidang siyasah idariyah, termasuk di dalamnya masalahmasalah administrasi dan kepegawaian.
Ulama-ulama terdahulu umumnya lebih banyak
berbicara tentang pemerintahan dari pada negara, hal ini
disebabkan antara lain oleh:
1. Perbedaan antara negara dan pemerintah, hanya
mempunyai arti yang teoritis dan tidak mempunyai arti
yang praktis sebab setiap perbuatan negara di dalam
kenyataanya dalah perbuatan pemerintah, bahkan lebih
konkret lagi orang-orang yang di serahi tugas untuk
menjalankan pemerintah.
2. Karena sangat eratnya hubungan antara pemerintah dan
negara, negara tidak dapat berpisah dari pemerintah,
demikian pula pemerintah hanya mungkin ada sebagai
organisasi yang disusun dan digunakan sebagai alat untuk
menjalankan pemerintahan.
3. Fakta sejarah Islam menunjukan bahwa masalah yang
pertama yang dipersoalankan oleh umat Islam setelah
Rasulullah Saw wafat adalah masalah kepada negara, oleh
karena itu logis sekali apabila para fuqaha memberikan
perhatian yang khusus kepada masalah kepala negara dan
pemerintahan ketimbang masalah kenegaraan lainya.
4. Kalau fuqaha lebih tercurah perhatianya kepada kepala
negara (Imam), karena yang kongkret adalah orang-orang
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yang menjalankan pemerintahan yang dalam hal ini
dipimpin oleh kepala negara (Imam).
5. Masalah timbul dan tenggelamnya suatu negara adalah
lebih banyak mengenai timbul tenggelamnya dari pada
unsur-unsur negara yang lainya. 32
Terkait dengan hak-hak untuk umat Islam dalam konsep
siyasah dusturiyah yakni bahwa Islam memandang manusia
adalah obyek yang dimuliakan Allah SWT. semua manusia
dengan sifat kemanusiaanya akan memperoleh kemuliaan
yang sama, waalupun mereka berbeda tanah air dan berbeda
keturunan. Dan hal ini juga sama antara pria dan wanita, tidak
ada perbedaan semuanya memperoleh kemuliaan.
Ayat-ayat al-Qur‟an menjelaskan bahwa manusia
menjadi mulia karena Allah SWT. memuliakannya dan
memberi anugerah kepanya, dan pemberian itu erat kaitannya
dengan peribadatan yang dilakukan manusia terhadap Allah
SWT. dan peribadatan manusia kepada Allah adalah pilihan
manusia itu sendiri berdasarkan kehendak dan keinginan dan
bukan-lah merupakan suatu tabiat atau sifat bawaan yang
telah ada sejak lahir.33
Dalam Piagam Madinah kata umat mencakup seluruh
kalangan baik muslim ataupun non-muslim dalam arti rakyat
warga negara. Umat merupakan warga negara Islam yang
cakupannya sangat luas, meliputi muslim maupun nonmuslim (kafir zimmy), yang dalam Islam mempunyai sekian
banyak hak yang harus dihormati dan dihargai oleh orang lain.
Agar hak-hak tersebut benar-benar dapat dilindungi oleh
pemerintah. Dengan demikian perlu adanya sebuah UndangUndang Dasar yang mengaturnya. Sebab hak umat/rakyat
merupakan tanggung jawab Kepala negara/imam.
Hak-hak manusia dalam Islam dijaga dan dibatasi oleh
hak dan kewajiban tertentu. Hak dijaga oleh kewajiban,
seperti hak tetangga yang lapar, di imbangi oleh kewajiban
orang kaya untuk membagikan makanannya. Hak orang yang
32
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dizalimi dijaga dengan menentang kezaliman oleh orang yang
menyiksanya. Dan hak-hak itu juga ditegakkan melalui
kekuasaan Islam yang merupakan penegak keadilan dan
pencegah kezaliman.
Secara lebih rinci perlindungan terhadap diri manusia
terbagi menjadi beberapa hal, yaitu: perlindungan terhadap
keturunan manusia, akal, kehormatan, jiwa, harta, agama, rasa
aman dan perlindungan terhadap batas negara. Adapun
mengenai hak-hak rakyat menurut Abu al-„Ala al-Maududi
adalah sebagai berikut: perlindungan terhadap hidupnya,
hartanya dan kehormatanya, perlindungan teradap kebebasan
pribadi, kebebasan menyatakan pendapat dan keyakinan,
terjaminnya kebutuhan pokok dalam hidupnya dengan tidak
membadakan kelas dan kepercayaan.34
Akibat hak-hak yang diterima oleh rakyat, maka warga
mempunyai tugas tertentu atas hak-hak negara. Tugas warga
negara yang harus dan wajib ditunaikan menurut Abu al-A‟la
al-Maududi adalah patuh dan taat kepada pemerintahan dalam
batas yang tidak bertentangan dengan agama, setia kepada
negara, rela berkorban untuk membela negara dari berbagai
ancaman dan bersedia memenuhi kewajiban materil yang
dibebankan padanya oleh negara.
Berdasarkan penjelasan diatas, maka dapat dipahami
kewajiban rakyat dan menyerahkan pelaksanaanya kepada
negara untuk menjamin keseimbangan antara dua pihak yakni
rakyat dan negara, agar masing-masing dapat menjalankan
haknya sebagaimana mestinya dan tidak melanggar haknya
masing-masing atau mendominasi pihak lainya.35
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C. Kajian Tentang Peraturan Menteri Perhubungan Nomor
41 Tahun 2020
1. Latar Belakang Terbentuknya Peraturan Menteri
Perhubungan Nomor 41 tahun 2020
Indonesia hingga saat ini masih dihantui oleh covid19, awal mula warga negara Indonesia diketahui terpapar
virus corona yaitu pada tanggal 14 Februari 2020, yaitu
pasien yang di ketahui terpapar virus tersebut adalah
sorang guru dansa yang berusia 31 tahun akibat dari
berdansa dengan WNI asal Jepang yang merupakan teman
dekat pasien. Dari seorang pasien yang terpapar virus
corona memiliki dampak yang sangat besar bagi
Indonesia, sehingga pemerintah memiliki wewenang
untuk mencegah penyebar luasan virus corona dengan
membentuk peraturan-peraturan seperti pembentukan
perubahan dalam bersosialisa (social distancing) terhadap
warga masyarakat, menggunakan masker dan hand
sanitizer untuk berpergian dan peraturan dalam rangka
pengendalian transportasi baik transportasi pribadi
ataupun transportasi umum.
Dalam rangka pengendalian terpaparnya virus
corona salah satu caranya yaitu pengendalian transfortasi
diera new normal yang di keluarkan oleh mentri
perhubungan yaitu peraturan No. 41 tahun 2020 tentang
perubahan atas Permenhub No. 18 Tahun 2020 tentang
pengendalian transportasi dalam rangka pencegahan
penyebaran covid-19, peraturan ini berlaku sejak tanggal
8 Juni 2020.
Untuk meningkatkan pengendalian transfortasi
dalam rangka menghadapi masa adaptasi kebiasaan baru
menuju masyarakat produktif, aman dengan tetap
menekankan penyebaran corona virus disease 2019
(covid-19), maka dilakukan perubahan atas peraturan
Menteri Perhubungan nomor PM 18 Tahun 2020 tentang
Pengendalian Transportasi Dalam Rangka Pencegahan
Penyebaran corona virus disease 2019 (covid-19).
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Perubahan yang diatur dalam peraturan Menteri
Perhubungan ini mengatur dalam beberapa hal, yaitu:
a. Pedoman dan petunjuk teknis penyelenggaraan
transportasi darat, laut, udara dan perkereta apian
b. Sanksi adminstratif bagi operator bagi sarana
transportasi dan pengelola operasional angkutan
barang
c. Pengendalian kegiata transportasi seperti pembatasan
jumlah penumpang, jumlah kapasitas angkutan
penumpang, penerapan jaga jarak fisik antar
penumpang hingga pembatasan waktu operasional
dengan tetap memenuhi protokol kesehatan yang telah
ditetapkan oleh pemerintah.36
Dasar hukum Peraturan Menteri Perhubungan
(Permenhub) ini adalah pasal 17 ayat (3) UUD 1945; UU
Nomor 39 Tahun 2008 Tentang Kementerian Negara; UU
Nomor 6 Tahun 2018 Tentang Karantina Kesehatan; PP
Nomor 21 Tahun 2020 Tentang pembatasan Sosial
Berskala Besar dalam Rangka Percepatan Penanganan
Penyakit Virus Corona 2019 (Covid-19); Permenhub
Nomor PM 122 Tahun 2018 tentang Organisasi dan Tata
Kerja Kementerian Perhubungan; Permenkes Nomor 9
Tahun 2020 Tentang pedoman pembatasan Sosial
Berskala Besar dalam rangka percepatan penangan
penyakit Virus Corona 2019 (covid-19) dan Permenhub
Nomor PM 18 Tahun 2020 tentang Pengendalian
Transportasi dalam rangka pencegahan penyebaran
corona Virus diseassen 2019 (covid-19).
Permenhub Nomor 41 Tahun 2020 menambah dan
mengubah beberapa ketentuan dalam Permenhub PM
Nomor 18 Tahun 2020 tentang pengendalian transportasi
dalam rangka pencegahan penyebaran penyakit virus
corona 2019. Dalam perubahan Permenhub Nomor 18
36
Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 41 Tahun 2020 atas Perubahan
Permenhub Nomor 18 Tahun 2020 Tentang Pengendalian Alat Transfortasi dalam
Rangka Pencegahan Penyabaran Covid-19” (On-Line), Tersedia di :
http://pse.litbang.pertanian.go.id

39
Tahun 2020 diatur mengenai sanksi administratif yang
berupa petunjuk tertulis, pembekuan izin dan denda
administratif dalam pengendalian transfortasi seluruh
wilayah untuk pencegahan penyebaran covid-19.
Covid-19 atau disebut juga corona virus disease
2019 merupa salah satu penyakit menular Istilah virus
corona jenis baru atau novel dimulai dari Wuhan, China.
Nama novel diberikan karena dampak virus ini penting
dan bisa bahaya bagi manusia. Oleh karena itu virus yang
muncul pada akhir 2019 ini berbeda dengan virus-virus
yang mewabah sebelumnya maka timbulah singkatan
2019-nCoV untuk virus corona baru ini.
Penyakit menular virus corona ada masa
inkubasinya. Masa inkubasi adalah waktu yang
dibutuhkan mulai dari virus itu masuk ketubuh sampai
menimbulkan gejala-gejala penyakit. Masa inkubasi
tampak dalam kurun waktu 2 hari hingga 2 minggu.
Penularan penyakit ini melalui droplet, air liyur, tetesan
atau lendir saluran pernapasan akibat batuk dan bersin,
mirip dengan penyakit flu atau influenza, yang
disebabkan oleh kuman Hemopilus Influenzae dan
Rhinovirus. Yang artinya penularan virus ini terjadi dari
manusia ke manusia. 37
Diawal tahun 2020, dunuia dikagetkan dengan
kejadian infeksi barat dengan penyebab yang belum
diketahui yang berawal dari laporan di China kepada
World Health Organization (WHO) terdapat 44 pasien
pneumonia yang berat di suatu wilayah yaitu Kota
Wuhan, Provinsi Hubei China tepatnya di hari terakhir
tahun 2019. Dugaan awal hal ini terkait dengan pasar
basah menjual ikan, hewan laut dan berbagai hewan
lainnya.38
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Virus corona mempunyai pola penyebaran yang luas
dan berjalan dengan cepat, melalui SARS atau MERS.
Upaya pengendaliannya belum berjalan efektif sebab
proses mengenali virus tersebut masih berjalan. Virus
corona sangat lazim menyebabkan demam, gejala batuk
dan nyeri tenggorokan terhadap manusia. 39
Kasus terberat dari infeksi adalah gangguan akut
pada fungsi paru-paru seperti pneumonia. Secara umum
penularan paling efektif virus corona antara manusia
adalah droplet atau cairan yang dikeluarkan saat batuk
atau bersin serta yang menempel pada benda sekitar.
Penularan antara manusia yang terjadi masih membuat
pembatasan jarak dan sosial harus dilakukan dengan ketat.
Oleh karena itu, upaya prevensif perlu dilakukan dengan
menjaga jarak sekitar 1-2 meter. Cairan yang mengandung
virus corona yang keluar melalui batuk atau bersin dapat
menempel dibagian mulut atau hidung seseorang
kemudian terhirup saat mengambil nafas dan masuk
keparu-paru. Berdasarkan data dari WHO organ
pernafasan menjadi sasaran utama inceksi virus corona
sebanyak 87,9% pasien mengalami gejala demam, batuk
kering (67,7%) dan kelemahan (28,1%).40
a. Tanda dan Gejala Umum Infeksi Covid-19
1) Gangguan pernafasan akut seperti demam, batuk
dan sesak nafas
2) Masa inkubasi rata-rata 5-6 hari dengan masa
inkubasi terpanjang 14 hari
3) Covid-19 yang berat dapat menyebabkan
pneumonia, sindrom pernafasan akut, gagal
ginjal bahkan kematian
b. Tanda dan Gejala Klinis Covid-19
1) Demam dan kesulitan bernafas
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Eti Yanti, ”Mencegah Penularan Virus Corona” Jurnal Abidas Sainstika,
Vol. 2 No. 1 (April 2020), 34.

41
2) Hasil rontsen menunjukan infiltrate pneumonia
luas di kedua paru
3) Berdasarkan bukti ilmiah covid-19 dapat menular
dari manusia kemanusia kontak erat dan droplet
tidak melalui udara, orang yang paling beresiko
tertular penyakit ini adalah yang berkontak erat
dengan pasien covid-19 termasuk yang merawat
pasien covid-19
c. Rekomendasi Standar Untuk Mencegah Penyebaran
Infeksi
1) Cuci tangan secara teratur
2) Menerapkan etika batuk dan bersin
3) Menghindari kontak langsung dengan ternak dan
hewan liar
4) Menghindari kontak dekat dengan siapa pun
yang menunjukan gejala penyakit pernafasan
seperti batuk dan bersin
5) Menerapkan pencegahan dan pengendalian
infeksi (PPI) saat berada di fasilitas kesehatan
terutama unit gawat darurat.41
Perkembangan virus corona setelah kasus pertama
covid-19 di konfirmasi di Indonesia jumlah kasus positif
kini mencapai lebih dari setengah juta orang dengan
menambah kasus positif harian antara 4.000-5.000 kasus
perhari.
Total kasus di seluruh dunia mencapai
103.502.000, sembuh 57,3 juta dan meninggal dunia 2,24
juta + 11.986 ribu sedangkan total kasus di Indonesia
mencapai 1,08 juta kasus,
sembuh 873 ribu dan
meninggal dunia 29.998. seperti kita ketahui jumlah kasus
covid-19 di lampung itu sendiri mencapai 4.87 ribu kasus
positif covid-19 penambahan kasus sebanyak 78 kasus
terbesar di Kabupaten/kota di Provinsi Lampung yakni di
Kota Bandar Lampung sebanyak 33 kasus, kabuapaten
Lampung Selatan sebanyak 15 kasus, Lampung Timur 8
41
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kasus, Lampung Utara 5 kasus, Pringsewu 3 kasus ,
Pesawaran 2 kasus, Pesisir Barat 1 kasus Lampung Barat
3 kasus dan Lampung Tengah 6 kasus.42
Transportasi merupa suatu kebutuhan yang pokok
untuk menunjang jalannya kehidupan manusia dalam
menjalankan kehidupannya sehari-hari. Dengan adanya
transportasi memudahkan pekerjaan manusia dalam dalam
segalahal, baik itu untuk bepergian untuk bekerja,
memiliki kegiatan lain diluar rumah ataupun
memudahkan manusia dalam meningkatkan kinerja
pergerakan penumpang dan barang dengan berpatokan
pada indicator jenis dan karakteristik teknologi
transportasi.
Transportasi memiliki beberapa pengertian menurut
para ahli, yaitu sebagai berikit:
a. Steenbrink mengemukakan pendapatnya, transfortasi
adalah pemindahan orang atau barang dengan
memakai alat atau kendaraan ketempat-tempat yang
terpisah secara geografis.
b. Morlok, transportasi adalah kegiatan mengalihkan atau
membawa sesuatu dari sebuah tempat ketempat
lainnya.
c. Bowersox, transportasi adalah pemindahan barang
atau penumpang dari sebuah tempat kelokasi lainnya.
d. Hasim Purba, transportasi adalah kegiatan pemindahan
insan atau barang dari sebuah tempat ke lokasi lainya
baik melewati darat, perairan maupun udara dengan
memakai alat angkut tertentu.
e. Soegijatna
Tjakranegara,
transfortasi
adalah
memindahkan barang (commodity of goods) dan
penumpang dari sebuah tempat ketempat lainnya,
sampai-sampai pengangkut mengahsilkan jasa
angkutan atau buatan jasa untuk masyarakat yang

42
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memerlukan pemindahan atau ekspedisi barangbarangnya.
f. Miro, transportasi adalah usaha memindahkan,
menggerakan, membawa atau memindahkan suatu
objek dari sebuah tempat kelokasi lainnya dimana
lokasi tersebut objek yang dialihkan lebih berfungsi
untuk tujuan-tujuan tertentu. 43
Dari pengertian transportasi menurut para ahli diatas
dapat ditarik kesimpulan bahwa transportasi merupakan
alat bantu atau jasi untuk memiindahkan barang atau
mengantar
seseorang
sesuai
dengan
tujuannya.
Transportasi juga memiliki bebrapa fungsi yaitu :
a. Untuk memudahkan aktifitas manusia dalam
kehidupan sehari-hari
b. Untuk melancarkan arus barang maupun arus manusia
c. Untuk menunjang perkembangan pembangunan pada
suatu daerah, dan
d. Untuk menunjang perkembangan ekonomi dengan jasa
angkutan
Selain dari beberapa fungsi transportasi diatas,
transportasi juga memiliki tiga manfaat diantaranya
adalah:
a. Manfaat Bagi Perekonomian
Dengan adanya transportasi memungkinkan
adanya transanksi dagang yang menguntungkan secara
optimal antara penjual dan pembeli karena kedua
kelompok tidak lagi berada dalam kelompok kecil.
Tersedianya barang pada pasar yang berbeda-beda
dapat disamakan, perbedaan harga pada tempat antara
tempat dimana suatu barang sukar didapatkan dengan
tempat barang tersebut berlimpah cenderung dapat
disamakan dengan adanya transfortasi yang baik.
Spesialisasi dalam kegiatan ekonomi dimudahkan dan

43
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di dukung harga suatu barang di berbagai tempat dapat
diseragamkan.
b. Manfaat Untuk Sosial
Sedangkan manfaat bagi social diantaranya adalah
sebagai berikut:
1) Dapat menjadi pelayanan untuk masyarakat baik
itu perorangan ataupun kelompok
2) Memendekan jarak antara tempat atau daerah
3) Menyediakan jasi untuk perjalan
4) Pertukaran informasi dan lain-lain
c. Manfaat Untuk Politisi
Manfaat untuk politisi diantaranya adalah sebagai
berikut:
1) Dapat menciptakan persatuan
2) Dapat meningkatkan keamanan negara
3) Pelayanan untuk masyarakat dapat diperluas
4) Mempermudah dalam mengatasi permasalahan
misalnya seperti menuju lokasi bencana44
Ditengah pandemi covid-19 sekarang ini masyarakat
harus pandai-pandai menjaga kesehatan dan juga
kebersihan lingkungannya. Tidak hanya menjaga
kesehatan yang ada disekitar kita tetapi kesehatan di luar
lingkunganpun harus dijaga, apa lagi di saat kita akan
berpergian keluar rumah dan menggunakan alat
transportasi baik itu itu transportasi pribadi ataupun
transportasi umum. Salah satu cara bertransportasi adalah
mengikuti anjuran pemerintah untuk selalu menjaga jarak
antar penumpang ataupun teman, memakai masker,
mencuci tangan dan selalu membawa hand sanitizer
kemanapun dan dimanapun.
Karena mobilitas penduduk yang tinggi dalam suatu
wilayah maka alat transportasi merupakan kebutuhan
pokok bagi kehidupan manusia untuk melakukan aktifitas
diluar ruangan untuk menuju suatu tujuan sesuai dengan
44
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kepentingan mereka. Dalam rangka memutus rantai
penyebaran covid-19 permenhub mengeluarkan peraturan
dalam bertransportasi agar masyarakat dapat terhindar
dari virus covid-19.
2. Hal-hal Yang di Atur Dalam Peraturan Menteri
Perhubungan Nomor 41 Tahun 2020 Tentang Perubahan
Atas Permenhub Nomor 18 Tahun 2020
Kementerian Perhubungan menerbitkan peraturan
Menteri Perhubungan (Permenhub) Nomor 41 Tahun
2020. Permenhub ini berisi perubahan atas Permenhub
Nomor 18 Tahun 2020 tentang pengendalian transportasi
dalam rangka pencegahan penyebaran covid-19 yang
ditetapkan oleh Menteri Perhubungan Pada tanggal 8 Juni
2020.
Untuk menindakan surat edaran gugus tugas
percepatan penanganan covid-19 Nomor 7 Tahun 2020
tentang kriteria dan persyaratan perjalanan orang dalam
masa adaptasi kebiasaan baru menuju masyarakat
produktif dan aman covid-19, Kemnehub telah
menerbitkan aturan pengendalian transportasi yang
merupakan revisi Permenhub Nomor 18 Tahun 2020.
Ada beberapa revisi pada pasal-pasal dari
Permenhub Nomor 18 Tahun 2020 ke Permenhub Nomor
41 Tahun 2020, di antaranya:
a. Revisi terkait pembatasan jumlah penumpang dari
jumlah kapasitas tempat duduk yang semula pada
Permenhub 18/2020 maksimal 50%, pada Permenhub
41/2020 akan diatur selanjutnya oleh Menteri
Perhubungan melalui Surat Edaran (SE). misalnya
ditransfortasi udara menetapkan jumlah penumpang
maksimal 70% dari total jumlah kapasitas tempat
duduk dengan penerapan protokol kesehatan
b. Terkait penggunaan sepeda motor yang dapat
membawa penumpang dengan tujuan melayani
kepentingan masyarakat maupun kepentingan pribadi
dengan syarat tetap memenuhi protokol kesehatan.
Misalnya
melakukan
aktivitas
lain
yang
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diperbolehkan selama PSBB, melakukan disinfeksi
kendaraan dan perlengkapan sebelum dan setelah
digunakan, menggunakan masker dan sarung tangan
dan tidak berkendara jika suhu di atas normal atau
sakit.
c. Terkait pengendalian transportasi udara yaitu
penyesuaian kapasitas (slot time) bandara
berdasarkan evaluasi yang dilakukan Kemenhub.
d. Terkait pengenaan sanksi administratif yang akan
dikenakan kepada para operator sarana/prasaran
transportasi dan para pengelola angkutan barang yang
melanggar ketentuan. Sanksi administratif tersebut
mulai dari peringatan tertulis, pembekuan izin dan
denda administratif.
e. Terkait sosialisasi, pengendalian dan pengawasan
terhadap pelaksanaan Peraturan Menteri ini
dilakukan oleh berbagai unsur seperti Menhub,
Panglima TNI, KAPOLRI, Gubernur, Bupati/Wali
Kota, gugus tugas percepatan penanganan covid-19
pusat dan daerah, unit pelaksanaan teknis Kemenhub
dan para operator transportasi.
Dengan dibukanya kembali aktivitas perekonomian
akan berdampak pada terjadinya peningkatan aktivitas
perjalanan orang melalui transportasi. Untuk itu
Kemenhub melakukan penyempurnaan Permenhub 18/20
tentang pengendalian transportasi dalam rangka
pencegahan penyebaran covid-19. Pengendalikan
transportasi yang menitik beratkan pada aspek kesehatan
untuk masyarakat baik itu penumpang atau petugas
transportasi agar tetap bisa produktif, namun tetap aman
dari penularan covid-19 sebagaimana arahan dari bapak
Presiden RI Joko Widodo.
Pengendalian transportasi yang dilakukan meliputi
penyelenggaraan transportasi darat (kendaraan pribadi,
angkutan umum seperti bus, mobil penumpang, angkutan
kota, angkutan sungai, danau dan penyeberangan), laut,
udara dan perkereta apian. Para penumpang angkutan
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umum dan kendaraan pribadi, para operator sarana dan
prasarana transportasi wajib melakukan penerapan
protokol kesehatan, penerapan jumlah penumpang dari
jumlah kapasitas tempat duduk dan penerapan physical
distancing (jaga jarak). Mulai saat persiapan perjalanan,
selama perjalanan dan saat sampai tujuan atau
kedatangan.
Terkait pembatasan jumlah penumpang pada sarana
transportasi akan ditetapkan selanjutnya oleh Menteri
Perhubungan melalui Surat Edaran (SE) dan tidak
menutup kemungkinan untuk dilakukan penyesuaian di
kemudian hari.
Beberapa SE Kemenhub tentang pedoman dan
petunjuk teknis penyelenggaraan transportasi pada masa
adaptasi kebiasaan baru untuk mencegah penyebaran
Covid-19 tersebut yaitu:
a. Surat Edaran (SE) Nomor 11 Tahun 2020 untuk
transportasi darat
b. Surat Edaran (SE) Nomor 12 Tahun 2020 untuk
transportasi laut
c. Surat Edaran (SE) Nomor 13 Tahun 2020 untuk
transportasi udara
d. Surat Edaran (SE) Nomor 14 Tahun 2020 untuk
transportasi perkretaapian
Perubahan yang diatur dalam Peraturan Menteri
Perhubungan ini mengatur beberapa hal, yaitu:
a. Pedoman dan petunjuk teknis penyelenggaraan
transportasi darat, laut, udara dan perkereta apian
b. Sanksi administratif bagi operator prasarana
transportasi dan pengelola oprasional angkutan barang
c. Pengendalian
kegiatan
transportasi,
seperti
pembatasan jumlah penumpang, jumlah kapasitas
angkut penumpang, penerapan jaga jarak fisik hingga
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pembatasan waktu operasional dengan tetap
memenuhi protokol kesehatan.45
Perubahan iklim dan peningkatan resistensi antimikro telah mendorong peningkatan munculnya newemerging disease dan re-emergering disease yang
berpotensi pandemic dengan karakteristik resiko kematian
yang tinggi dengan penyebaran yang sangat cepat.
Globalisasi yang mengakibatkan peningkatan mobilitas
manusia dan hewan lintas negara serta perubahan gaya
hidup manusia juga telah berkontribusi mempercepat
proses penyebaran wabah menjadi ancaman kesehatan
global. Peningkatan ancaman keamanan kesehatan global
tersebut menjadi ancaman serius bagi sistem kesehatan
nasional dan mengakibatkan kerusakan besar bagi
perekonomian dan kesejahteraan masyarakat.
Corona virus merupakan keluarga besar virus yang
menyebabkan penyakit ringan sampai berat. Gejala awal
seperti flu dan batuk hingga menularkan kepada yang
lainnya, samapi gejala yang terberat jika penderitanya
adalah usia lanjut dan mempunyai penyakit penyertaan
lainnya, seperti penyakit paru obstruktif menahun atau
penyakit jantung. 46
Penutupan wilayah Indonesia atau pembatasan sosial
berskala besar (PSBB) dalam rangka penanggulangan
penyebaran virus corona tunduk pada ketentuan UndangUndang Nomor 6 Tahun 2018 tentang Kekarantinaan
Kesehatan dimana yang dimaksud adalah upaya untuk
mencegah dan menanggal keluar atau masuknya penyakit
dan beberapa faktor resiko kesehatan masyarakat. 47
45
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Kedaruratan kesehatan masyarakat sendiri adalah kejadian
kesehatan masyarakat yang bersifat luar biasa dengan
ditandai penyebaran penyakit menular. Sebelum
menetapkan kedaruratan masyarakat, pemerintah pusat
terlebih dahulu menetapkan jenis penyakit dan faktor
resiko yang dapat menimbulkan kedaruratan kesehatan
masyarakat.
Dengan adanya penetapan peraturan untuk
pengendalian transportasi dalam rangka pencegahan
penyebaran covid-19 oleh Menteri Perhubungan. Seperti
dikeluarkannya Permenhub Nomor 18 Tahun 2020 dalam
pengendalian transportasi umum pada saat awal Pandemi
covid-19 agar masyarakat tetap dapat beraktifitas seperti
biasanya namun selalu mengedepankan protokol
kesehatan sesuai anjuran pemerintah. Setelah covid-19
mulai diketahui jenis gejalan dan ditemukannya paksin
maka Menteri Perhubungan mengeluarkan Peraturan baru
yaitu Permenhub Nomor 41 Tahun 2020 tentang
pengendalian transportasi umum untuk memulai
perubahan baru di Indonesia atau hidup berdampingan
dengan covid-19 dan disebut dengan New Normal.
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https://www.kemkes.go.id/resources/download/infoterkini/COVID19/TENTANG%20NOVEL%20CORONAVIRUS.pdf
“diakses pada 28 Oktober 2020”
4. Wawancara
Hasil wawancara dengan Robi dan Kevin Senior selaku supir
angkot jurusan Permata Biru-Tanjung Karang, Tanggal
15 Maret 2021

Hasil wawancara dengan Modi selaku supir angkot jurusan
Permata Biru-Tanjung Karang, Tanggal 20 Februari
2021
Hail wawancara dengan Nasruddi selaku supir angkot jurusan
Permata Biru-Tanjung Karang, Tanggal 22 Februari
2021
Hasil wawancara dengan Uman/Herman selaku supir angkot
jurusan Permata Biru-Tanjung Karang, Tangggal 22
Februari 2021
Hasil wawancara dengan Sutris Cahyo selaku pennguna alat
transfortasi umum yaitu angkot jurusan Permata BiruTanjung karang, Tanggal 23 Februari 2021
Hasil wawancara dengan Sumiyati, Nurul ,dkk. selaku
penumpang angkot jurusan Permata Biru-Tanjung
Karang, Tanggal 24 Februari 2021
Hasil wawancara dengan Mahasiswa pengguna angkot
Jurusan Permata Biru-Tanjung Karang, Tanggal 24
Februari 2021
Hasil wawancara dengan Uman/Herman selaku supir angkot
jurusan Permata Biru-Tanjung Karang, Tangggal 22
Februari 2021
Hasil wawancara dengan Sutris Cahyo selaku pennguna alat
transfortasi umum yaitu angkot jurusan Permata BiruTanjung karang, Tanggal 23 Februari 2021
Hasil wawancara dengan Sumiyati, Nurul ,dkk. selaku
penumpang angkot jurusan Permata Biru-Tanjung
Karang, Tanggal 24 Februari 2021
Hasil wawancara dengan Mahasiswa pengguna angkot
Jurusan Permata Biru-Tanjung Karang, Tanggal 24
Februari 2021
Hasil wawancara dengan Devita Dwi Evha selaku pengguna
angkot jurusan Permata Biru-Tanjung Karang, Tanggal
24 Februari 2021)

