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ABSTRAK 

Membuang sampah sembarangan merupakan tindakan yang merusak 

lingkungan dan ekosistem, yang dmaksud disini adalah membuang 

sampah di saluran irigasi membuang sampah di sungai, dan tidak 

membuang sampah di Tempat Penampungan Sementara yang sudah 

disediakan oleh dinas lingkungan hidup kota Metro. Berdasarkan 

peraturan daerah kota Metro Nomor 1 Tahun 2018 tentang 

pemanfaatan lahan dan pengelolaan sampah rumah tangga, larangan 

membuang sampah terdapat pada pasal 53. Berdasarkan masalah di 

atas, penelitian ini mengambil rumusan masalah adalah apakah 

peraturan daerah kota Metro Nomor 1 Tahun 2018 tentang 

pemanfaatan lahan dan pengelolaan sampah rumah tangga sudah 

terlaksana di dinas lingkungan hidup? Dan bagaimana perspektif fiqh 

siyasah terhadap implementasi peraturan daerah kota Metro Nomor 1 

Tahun 2018 tentang pemanfaatan lahan dan pengelolaan sampah 

rumah tangga?. Metode penelitian yang digunakan dalam skripsi ini 

adalah penelitian lapangan (field research), bersifat deskriptif analisis 

dengan menggunakan metode kualitatif. Adapun metode 

pengumpulan data menggunakan metode observasi, wawancara, dan 

dokumentasi. Berdasarkan hasil penelitian ini ditemukan bahwa 1. 

Dinas lingkungan hidup sudah melaksanakan tugas dan wewenang 

sebagai instansi yang menjaga peraturan daerah ini agar dapat 

terwujud namun terdapat masyarakat yang belum membuang sampah 

pada tempatnya dengan berbagai macam alasan seperti jauhnya TPS 

yang ada di daerah tersebut dan masyarakat tidak menjalankan usul 

dinas lingkungan hidup seperti sokli dikarenakan terbatasnya biaya. 2. 

Dinas lingkungan hidup sudah sesuai dengan kepemimpinan dalam 

Islam yaitu uli al-amri yang dimana menjalankan tugasnya dengan 

baik serta mengedepankan kemaslahatan umat. Dalam hal ini dinas 

lingkungan hidup sudah berusaha melaksanakan tugas dan fungsinya 

sesuai dengan uli al-amri. Namun, masih ada beberapa kendala dalam 

melaksanakannya, seperti masih kurangnya antusias dari masyarakat 

untuk mentaati aturan yang sudah ditetapkan oleh pemerintah seperti 

tidak membuang sampah sembarangan karena sudah disediakannya 

tempat disetiap rumah. Sehingga perlunya perhatian khusus dari 

pemerintah, dan tidak melanggar peraturan lagi dan juga perlunya 

dilakukan pembinaan, monitoring dan evaluasi kepada masyarakat 

dalam pelaksanaan pengelolaan sampah. 

 

Kata kunci: Sampah, fiqh siyasah, dinas lingkungan hidup 
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MOTTO 

 

                            

           

 “Dan hendaklah ada di antara kamu segolongan umat yang menyeru 

kepada kebajikan, menyuruh kepada yang ma'ruf dan mencegah dari 

yang munkar; merekalah orang-orang yang beruntung”. 

(QS. Ali-Imran (3): 104) 
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BAB 1 

PENDAHULUAN 

 

A. Penegasan Judul 

Skripsi ini berjudul “Implementasi Peraturan Daerah 

Kota Metro Nomor 1 Tahun 2018 Tentang Pemanfaatan 

Lahan dan Pengelolaan Sampah Rumah Tangga Perspektif 

Fiqh Siyasah (Studi Pada Dinas Lingkungan Hidup Kota 

Metro)”. Sebelum menguraikan pembahasan penelitian dengan 

judul tersebut, terlebih dahulu akan dijelaskan berbagai istilah 

yang terdapat pada penelitian ini agar tidak menimbulkan 

kesalahpahaman bagi pembaca. Dalam penegasan judul ini akan 

dijelaskan secara umum cakupan penelitian serta membatasi arti 

kalimat dalam penulisan agar makna yang dimaksud dapat 

digambarkan dengan jelas.  

1. Implementasi Peraturan daerah Kota Metro Nomor 1 Tahun 

2018 

a. Implementasi  

Implementasi adalah suatu pelaksanaan atau penerapan 

yang dilakukan berdasarkan rencana yang telah disusun 

secara terperinci.
1
 

b. Peraturan Daerah Kota Metro Nomor 1 Tahun 2018  

Peraturan daerah kota Metro Nomor 1 Tahun 2018 

merupakan peraturan yang dikeluarkan oleh lembaga 

yang berwenang di daerah, yaitu kepala daerah dengan 

persetujuan bersama Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.
2
 

Dalam hal ini peraturan daerah kota Metro Nomor 1 

Tahun 2018 membahas tentang pemanfaatan lahan dan 

pengelolaan sampah rumah tangga. 

                                                           
1 Departemen Pendidikan Nasional, Kamus Besar Bahasa Indonesia Pusat 
2 Ija Suntana, Politik Hukum Islam, (Bandung: Pustaka Setia, 2014), 387. 

1 
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2. Pemanfaatan Lahan dan Pengelolaan Sampah Rumah Tangga 

Perspektif Fiqh Siyasah  

a. Pemanfaatan Lahan 

Pemanfaatan lahan adalah suatu bentuk intervensi 

manusia terhadap penggunaan atas tanah dalam rangka 

memenuhi kebutuhan kehidupan baik kebutuhan materil 

maupun sosial.
3
 

b. Pengelolaan Sampah Rumah Tangga 

pengelolaan sampah rumah tangga adalah kegiatan yang 

sistematis, menyeluruh, dan berkesinambungan yang 

meliputi pengurangan dan penanganan sampah rumah 

tangga yang bertujuan untuk meningkatkan kesehatan 

masyarakat dan kualitas lingkungan serta menjadikan 

sampah sebagai sumber daya dan  membuat sampah 

punya nilai ekonomi.
4
  

c. Perspektif  

Perspektif adalah cara pandang yang muncul karena 

kesadaran seseorang terhadap sesuatu yang akan 

menambah pengetahuan seseorang agar dapat dilihat 

dengan pandangan yang luas.
5
 

c. Fiqh Siyasah 

Fiqh siyasah adalah ilmu tatanegara Islam yang secara 

spesifik membahas tentang seluk beluk pengaturan 

kepentingan umat manusia pada umumnya dan negara 

pada khususnya, beberapa penerapan hukum, peraturan, 

kebijakan oleh pemegang kekuasaan yang sejalan dengan 

islam.
6
 

                                                           
3 Peraturan Daerah Kota Metro Nomor 1 Tahun 2018 tentang Pemanfaatan 

Lahan dan Pengelolaan Sampah Rumah Tangga. 
4 Ibid. 
5 Rosnida Sari, PemberdayaanMasyarakat Melalui Pengembangan Usaha 

Pariwisata, Jurnal Al-Bayan Vol. 22 No. 34, Juli-Desember 2016, 57. 
6 Gede Panjth Astawa, Dinamika Hukum Dan Ilmu Perundang-unangan Di 

Indonesia, (Bandung: PT. Alumi, 2008), 56. 
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3. Dinas Lingkungan Hidup Kota Metro 

a. Dinas Lingkungan Hidup 

Dinas lingkungan hidup merupakan unsur pelaksana 

urusan pemerintah daerah di bidang lingkungan hidup 

dan sub urusan persampahan di bidang pekerjaan umum 

dan penataan ruang yang dipimpin oleh seorang kepala 

dinas serta berkedudukan dibawah dan bertanggung 

jawab kepada bupati melalui sekretaris daerah. 

b. Kota Metro 

Kota metro adalah salah satu kota yang berada di 

provinsi lampung serta merupakan kota terbesar kedua di 

provinsi lampung. 

Berdasarkan yang telah diuraikan di atas dapat dipahami 

bahwa penelitian ini adalah sebuah upaya dalam mengungkapkan 

secara lebih tajam dan kritis mengenai “Implementasi Peraturan 

Daerah Kota Metro Nomor 1 Tahun 2018 tentang Pemanfaatan 

Lahan dan Pengelolaan Sampah Rumah Tangga Perspektif Fiqh 

Siyasah (Studi pada Dinas Lingkungan Hidup Kota Metro)”. 

B. Alasan Memilih Judul 

Adapun yang menjadi alasan penulis dalam memilih 

judul “Implementasi Peraturan Daerah Kota Metro Nomor 1 

Tahun 2018 tentang Pemanfaatan Lahan dan Pengelolaan 

Sampah Rumah Tangga Perspektif Fiqh Siyasah (Studi pada 

Dinas Lingkungan hidup Kota Metro)” adalah di antaranya 

sebagai berikut: 

1. Secara Objektif 

a. Dalam peraturan daerah kota Metro Nomor 1 Tahun 2018 

tentang pemanfaatan lahan dan pengelolaan sampah 

rumah tangga menjelaskan larangan membuang sampah 

sembarangan, akan tetapi kenyataannya masih banyak 

masyarakat yang membuang sampah di saluran irigasi di 

desa Hadimulyo Barat kecamatan Metro Pusat kabupaten 
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Metro, yang akan mengakibatkan pencemaran lingkungan, 

dan aroma yang tidak sedap. 

b. Bahwa kegiatan membuang sampah di saluran irigasi 

menyebabkan terjadinya banjir dan mengakibatkan 

terhambatnya transportasi, dan tercemarnya lahan 

pertanian. 

2. Secara Subjektif 

a. Judul proposal skripsi ini yaitu Implementasi Peraturan 

Daerah Kota Metro Nomor 1 Tahun 2018 tentang 

Pemanfaatan Lahan dan Pengelolaan Sampah Rumah 

Tangga Perspektif Fiqh Siyasah (Studi pada Dinas 

Lingkungan Hidup Kota Metro) dan memiliki keterkaitan 

dengan program studi yang sedang ditempuh peneliti yaitu 

prodi Siyasah (Hukum Tatanegara). 

b. Daerah penelitian sangat mudah dijangkau sehingga 

memudahkan penelitian untuk mendapat data-data yang 

mendukung baik teori (buku-buku) atau lapangan. 

C. Latar belakang Masalah 

Lingkungan yang bersih merupakan dambaan  bagi setiap 

masyarakat yang menempati suatu pemukiman. Pengertian 

lingkungan hidup menurut Undang-undang Nomor 32 Tahun 2009 

tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup Pasal 1 

ayat (1) adalah kesatuan ruang dari semua benda, daya, keadaan, 

dan makhluk hidup, termasuk manusia dan perilakunya, yang 

dapat mempengaruhi keberlangsungan kehidupan dan 

kesejahteraan manusia serta makhluk hidup lain.
7
 Lingkungan 

hidup dari tahun 80an sudah intensif mengingatkan untuk menjaga 

lingkungan, seperti larangan penggundulan hutan, pencemaran 

laut, serta pencemaran sungai.  

Permasalahan sampah merupakan hal yang krusial, 

bahkan sampah dapat dikatakan sebagai masalah kultural.
8
 

                                                           
7 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 tahun 2009 tentang 

Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup pasal 1 ayat (1)  
8 Sudradjat, Mengelola Sampah Kota, (Bogor: Penebar Swadaya, 2006), 6. 
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Pemerintah daerah kota Metro sudah mengupayakan pelestarian 

lingkungan hidup seperti dengan memberikan contoh atau suri 

teladan dan terjun langsung ke lapangan oleh setiap tingkat 

jabatan di kota Metro kepada masyarakat luas, misalnya dengan 

kegiatan jumat bersih secara rutin. Langkah berikutnya 

melaksanakan pengembangan jejaring multi-stakeholder untuk 

memanfaatkan, mengelola dan mengembangkan secara efektif, 

efisien, memenuhi standar teknis serta peraturan perundang-

undangan tentang lingkungan hidup dan pengelolaan sampah.
9
 

Pemerintah daerah kota Metro memiliki wewenang untuk 

membentuk peraturan daerah yang sesuai kebutuhan masyarakat 

untuk mengantisipasi terjadinya perusakan dan pencemaran 

lingkungan oleh pihak-pihak yang tak bertanggung jawab dengan 

mengeluarkan peraturan daerah Nomor 1 Tahun 2018 tentang 

pemanfaatan lahan dan pengelolaan sampah rumah tangga. Dalam 

peraturan daerah tersebut dijelaskan dalam pasal 53 yang 

berbunyi: 

Setiap orang atau badan dilarang: 

a. Memasukkan sampah ke dalam wilayah Daerah Kota Metro; 

b. Mencampur sampah rumah tangga dengan limbah berbahaya 

dan beracun; 

c. Mengelola sampah rumah tangga yang menyebabkan 

pencemaran dan/atau perusakan lingkungan; 

d. Membuang sampah rumah tangga di jalan, saluran air, 

jaringan irigasi, taman dan tempat fasilitas umum lainnya; 

e. Merusak sarana pewadahan sampah yang ada di tempat-

tempat fasilitas umum; 

f. Melakukan penanganan sampah rumah tangga dengan 

pembuangan terbuka di TPA sampah; dan 

                                                           
9 Lukman Hakim, Strategi Pemerintah Kota Metro Dalam Upaya 

Peningkatan Budaya Cinta Lingkungan Menuju Pembangunan Kota Yang 

Berkelanjutan, Jurnal Nizham Vol. 05,No. 02, juli-Desember 2016, 166-167. 
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g. Membakar sampah rumah tangga yang tidak sesuai dengan 

persyaratan teknis pengelolaan sampah.
10

 

Namun kenyataannya banyak masyarakat yang 

melanggar peraturan daerah tersebut seperti halnya membuang 

sampah di saluran irigasi di desa Hadimulyo Barat kecamatan 

Metro Pusat kabupaten Metro, yang akan mengakibatkan 

pencemaran lingkungan, aroma yang tidak sedap, penurunan 

kualitas air, meningkatnya perkembangbiakan penyakit, 

pendangkalan saluran, penyumbatan saluran irigasi, terjadinya 

banjir sehingga terhambatnya transportasi, dan tercemarnya lahan 

pertanian. 

Adapun dalam konteks fiqh siyasah, penelitian ini 

menggunakan teori Siyasah Dusturiyah yang membahas tentang 

peraturan perundang-undangan yang dituntut oleh keadaan 

kenegaraan dari segi penyesuaian dengan prinsip-prinsip agama 

dan merupakan bentuk realisasi kemaslahatan manusia serta 

memenuhi kebutuhannya.
11

 Maka dari itu peraturan daerah kota 

Metro Nomor 1 Tahun 2018  dalam penerapannya di desa 

Hadimulyo Barat kecamatan Metro Pusat kabupaten Metro 

bertujuan untuk melindungi serta mengelola lingkungan hidup 

dengan baik. Kebijakan perlindungan lingkungan hidup, serta 

pengelolaan lingkungan hidup diharapkan pada pemanfaatan 

sumber daya alam, tidak menjadi pengurasan sumber daya alam
12

. 

Sebagaimana firman Allah tentang kewajiban pemeliharaan bumi: 

                          

           

                                                           
10 Peraturan Daerah Kota Metro Nomor 1 Tahun 2018 tentang Pemanfaatan 

Lahan dan Pengelolaan Sampah Rumah Tangga, Pasal 53. 
11 H. A. Djuzali, Fiqh Siyasah: Implementasi Kemaslahatan Umat Dalam 

Rambu-rambu Syariah, (Jakarta: Kencana, 2003), 47. 
12 Takdir Rahmadi, Hukum Lingkungan di Indonesia, (Jakarta: Raja 

Grafindo, 2014), 2. 



 

 

7 

“Dan janganlah kamu membuat kerusakan di muka bumi, 

sesudah (Allah) memperbaikinya dan berdoalah kepada-Nya 

dengan rasa takut (tidak akan diterima) dan harapan (akan 

dikabulkan). Sesungguhnya rahmat Allah Amat dekat kepada 

orang-orang yang berbuat baik”.(Q.S. Al-A‟raf (7): 56) 

Berdasarkan penjelasan dari latar belakang di atas maka 

penulis tertarik atau terdorong untuk melakukan penelitian untuk 

mengkaji permasalahan tersebut, dideskripsikan dalam sebuah 

skripsi dengan judul “Implementasi Peraturan Daerah Kota Metro 

Nomor 1 Tahun 2018 tentang Pemanfaatan Lahan dan 

Pengelolaan Sampah Rumah Tangga Perspektif Fiqh Siyasah 

(Studi pada Dinas Lingkungan Hidup Kota Metro). 

D. Fokus Masalah 

Fokus masalah pada penelitian ini mengarah kepada pelaksanaan 

peraturan daerah kota Metro Nomor 1 Tahun 2018 tentang 

pemanfaatan lahan dan pengelolaan sampah rumah tangga, yang 

khususnya di Pasal 53 yang mengatur larangan membuang 

sampah sembarangan tetapi di kota Metro  masih terjadi 

pelanggaran membuang sampah di saluran irigasi yang akan 

ditindaklanjutkan oleh dinas lingkungan hidup kota Metro 

menurut perspektif fiqh siyasah. 

E. Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka penulis dapat 

merumuskan beberapa permasalahan yang akan dikaji dalam 

penelitian ini: 

1. Apakah Peraturan Daerah Kota Metro Nomor 1 Tahun 2018 

tentang pemanfaatan lahan dan pengelolaan sampah rumah 

tangga sudah terlaksana di dinas lingkungan hidup? 

2. Bagaimana perspektif fiqh siyasah terhadap implementasi 

peraturan daerah kota Metro Nomor 1 Tahun 2018 tentang 

pemanfaatan lahan dan pengelolaan sampah rumah tangga? 
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F. Tujuan Penelitian 

Adapun yang menjadi tujuan dari penelitian ini dapat diuraikan 

sebagai berikut: 

1. Untuk mengetahui peraturan daerah kota Metro Nomor 1 

Tahun 2018 tentang pemanfaatan lahan dan pengelolaan 

sampah rumah tangga sudah dilaksanakan. 

2. Untuk mengetahui perspektif fiqh siyasah terhadap 

implementasi peraturan daerah kota Metro Nomor 1 Tahun 

2018 tentang pemanfaatan lahan dan pengelolaan sampah 

rumah tangga. 

G. Signifikasi Penelitian 

Adapun manfaat dari penelitian ini adalah: 

1. Manfaat Teoritis 

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi pada 

akademis dan dijadikan sebagai bahan informasi dan 

pengetahuan dalam penanganan bencana banjir yang 

dilakukan oleh masyarakat yang diatur dalam peraturan 

daerah kota Metro Nomor 1 Tahun 2018 dijelaskan mengenai 

pemanfaatan lahan dan pengelolaan sampah rumah tangga. 

2. Manfaat Praktis 

a. Bagi Peneliti 

Penelitian ini dapat menambah wawasan dan 

pengalaman untuk mengetahui penerapan peraturan 

daerah kota Metro Nomor 1 Tahun 2018 tentang 

pemanfaatan lahan dan pengelolaan sampah rumah 

tangga perspektif fiqh siyasah. 

b. Bagi Pembaca 

Dalam penelitian ini diharapkan untuk memberikan 

sumbangan pemikiran bagi pembaca untuk membuat 

suatu karya ilmiah atau untuk bahan penelitian lanjutan. 
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c. Bagi Masyarakat Akademis 

Hasil penelitian ini dapat menambah referensi dan 

informasi kepustakaan bagi UIN Raden Intan Lampung. 

d. Bagi Masyarakat Desa Hadimulyo 

Penelitian ini diharapkan dapat menambah pemahaman 

dan memberi manfaat bagi semua kalangan masyarakat 

luas serta mengetahui penerapan peraturan daerah kota 

Metro Nomor 1 Tahun 2018 tentang pemanfaatan lahan 

dan pengelolaan sampah rumah tangga perspektif fiqh 

siyasah. 

H. Kajian Penelitian Terdahulu yang Relevan 

Kajian penelitian terdahulu yang relevan merupakan acuan untuk 

penelitian selanjutnya, yang mana penelitian tersebut digunakan 

untuk membandingkan hasil penelitiannya. Adapun beberapa 

penelitian terdahulu yang menjadi landasan dalam penelitian ini 

diantaranya sebagai berikut: 

1. Penelitian dengan judul “Implementasi Peraturan Daerah 

Kota Bandar Lampung Nomor 05 Tahun 2015 tentang 

Pengelolaan Sampah di Kelurahan talang Perspektif Fiqh 

Siyasah (Studi Pada Dinas Lingkungan Hidup Kota Banda 

Lampung)” oleh Regyston Pratama di Fakultas Syariah 

Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung pada Tahun 

2020.
13

  

Hasil penelitian yang dilakukan oleh Regyston Pratama 

bahwa implementasi peraturan daerah kota Bandar Lampung 

Nomor 01 Tahun 2015 Tentang Pengelolaan khususnya pasal 

27 belum efektif terkait dengan tegasnya penegakkan 

peraturan, dalam hal ini penempatan TPS yang tidak sesuai 

dengan syarat dan ketentuan yang ada, karena tidak sesuainya 

penempatan TPS dan masyarakat yang tidak mementingkan 

                                                           
13 Regyston Pratama, Implementasi Peraturan Daerah Kota Bandar 

Lampung Nomor 05 Tahun 2015 tentang Pengelolaan Sampah di Kelurahan talang 

Perspektif Fiqh Siyasah (Studi Pada Dinas Lingkungan Hidup Kota Banda Lampung), 

Skripsi Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, 2020. 
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kenyamanan dan ketenteraman  serta tidak ada  solusi yang 

tepat untuk penempatan TPS di kelurahan Talang.  

Keterangan: 

a. Persamaan 

Penelitian ini dengan peneliti adalah sama-sama 

membahas mengenai pengelolaan sampah, dan sama-

sama mengkaji perspektif fiqh siyasah. Metode yang 

dilakukan sama yaitu deskriptif kualitatif. 

b. Perbedaan 

Penelitian ini berfokus mengenai penerapan pasal 27 

peraturan daerah Kota Bandar Lampung Nomor 5 Tahun 

2015 tentang pengelolaan sampah. Sedangkan dalam 

penelitian peneliti lebih berfokus kepada penerapan 

peraturan daerah Kota Metro Nomor 1 Tahun 2018 

tentang pemanfaatan lahan dan pengelolaan sampah 

rumah tangga. 

2. Penelitian dengan judul “Tinjauan Fiqh Siyasah terhadap 

Pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Bandar Lampung Nomor 

5 Tahun 2015 tentang Pengelolaan Sampah (Studi di Dinas 

Lingkungan Hidup Kota Bandar Lampung)” oleh Gita 

Fitriyani di  Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Raden 

Intan Lampung pada tahun 2019.
14

 

Hasil penelitian yang dilakukan oleh Gita Fitriyani 

menyimpulkan bahwa tempat pembuangan akhir belum 

menggunakan sanitary landfill tetapi masih menggunakan 

open dumping atau pembuangan terbuk dimana sampah 

hanya dihamparkan pada satu lokasi dibiarkan terbuka tanpa 

pengamanan dan tindakan setelah lokasi tersebut penuh, 

pembuangan sampah seperti ini sangat tidak maksimal. Pada 

awalnya pengelolaan sampah di TPA menggunakan system 

                                                           
14 Gita Fitriyani, Tinjauan Fiqh Siyasah terhadap Pelaksanaan Peraturan 

Daerah Kota Bandar Lampung Nomor 5 Tahun 2015 tentang Pengelolaan Sampah 

(Studi di Dinas Lingkungan Hidup Kota Bandar Lampung), Skripsi Fakultas Syariah 

Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, 2019. 
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sanitary landfill namun pada kenyataannya tidak, hal ini 

disebabkan karena berbagai kendala yaitu keterbatasan lahan 

untuk TPA, jumlah tenaga kerja, biaya yang dibutuhkan, 

terkendala dengan jumlah kendaraan serta kondisi peralatan 

yang sudah tua, oleh karena itu system open dumping yang 

digunakan. Namun pengelolaan TPA dengan cara seperti itu 

belum sesuai dengan kaidah-kaidah yang ramah lingkungan, 

hal ini memberikan dampak terhadap kesehatan masyarakat. 

Mengenai masalah tersebut pemerintah melakukan 

penanganan sampah dengan cara mendaur ulang. 

Keterangan: 

a. Persamaan 

Penelitian ini dengan peneliti ialah sama-sama membahas 

mengenai bagaimana cara menangani permasalahan 

sampah yang terjadi diperkotaan, sama-sama mengkaji 

perspektif fiqh siyasah dan metode yang dilakukan sama 

yaitu deskriptif kualitatif. 

b. Perbedaan 

Penelitian ini menggunakan kebijakan berdasarkan 

peraturan daerah Kota Bandar Lampung Nomor 5 Tahu 

2015 tentang pengelolaan sampah. Sedangkan penulis 

menggunakan kebijakan peraturan daerah Kota Metro 

Nomor 1 Tahun 2018 tentang pemanfaatan lahan dan 

pengelolaan sampah rumah tangga. 

3. Penelitian dengan judul “Implementasi Peraturan Daerah 

Nomor 02 Tahun 2011 Kota Bengkulu tentang Pengelolaan 

Sampah di Kota Bengkulu” oleh Fiter Akbar di Fakultas Ilmu 

Sosial dan Ilmu Politik Universitas Bengkulu pada Tahun 

2018.
15

 

Hasil penelitian yang dilakukan oleh Fiter Akbar 

menyimpulkan bahwa implementasi peraturan daerah Nomor 

                                                           
15 Fiter Akbar, Implementasi Peraturan Daerah Nomor 02 Tahun 2011 Kota 

Bengkulutentang Pengelolaan Sampah di Kota Bengkulu, Skripsi Fakultas Ilmu Sosial 

dan Ilmu Politik Universitas Bengkulu, 2018. 
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02 Tahun 2011 tentang pengelolaan sampah di Kota 

Bengkulu belum berjalan dengan maksimal, disarankan untuk 

lembaga pemerintah kota yang mengurusi pengelolaan 

sampah di Kota Bengkulu seperti dinas lingkungan hidup 

kota Bengkulu supaya rutin melakukan penyuluhan tentang 

pengelolaan sampah dan pentingnya menjaga kesehatan dan 

kelestarian lingkungan dari pencemaran sampah di Kota 

Bengkulu ini, serta giat melaksanakan pembinaan TPS 3R 

seperti yang sudah ada saat ini dengan melibatkan 

masyarakat di dalamnya. 

Keterangan: 

a. Persamaan 

Penelitian ini dengan peneliti ialah sama sama membahas 

mengenai pengelolaan sampah dan metode yang 

dilakukan sama yaitu deskriptif kualitatif. 

b. Perbedaan 

Penelitian ini menggunakan kebijakan peraturan daerah 

Nomor 02 Tahun 2011 tentang pengelolaan sampah di 

Kota Bengkulu, sedangkan penulis menggunakan 

kebijakan peraturan daerah Kota Metro Nomor 1 Tahun 

2018 tentang pemanfaatan lahan dan pengelolaan sampah 

rumah tangga dan mengkaji perspektif fiqh siyasah. 

I. Metode Penelitian 

Untuk membahas permasalahan-permasalahan yang 

diungkapkan dalam penlitian ini, perlu adanya metode yang 

digunakan dalam pengumpulan data, antara lain sebagai berikut: 

1. Jenis Penelitian dan Sifat Penelitian 

a. Jenis Penelitian 

Jenis penelitian yang digunakan penulis dalam skripsi ini 

adalah jenis penelitian lapangan (field research), yaitu 

penelitian yang langsung dilakukan dilapangan atau pada 
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responden
16

, Dilakukan dengan menggali data langsung 

dari lapangan penelitian yang dalam hal ini penulis 

melakukan penelitian di Dinas Lingkungan Hidup. 

b. Sifat Penelitian 

Penelitian ini bersifat deskriptif analisis, yaitu penelitian 

yang menuturkan dan menguraikan data yang telah ada. 

Data-data yang dapat diambil sebagai rujukan untuk 

selanjutnya dianalisa secara sistematis untuk menunjang 

dalam pembahasan. 

2. Sumber Data 

Sumber data yang digunakan penelitian ini adalah data 

primer,dan data sekunder. Adapun uraianya adalah sebagai 

berikut: 

a. Data Primer 

Data primer diperoleh secara langsung dari sumber 

pertama yang terkait dengan permasalahan yang akan 

dibahas.
17

 Dalam peneitian ini yang menjadi sumber data 

primer adalah informasi yang didapat dari: 

1) Sekretaris dan kepala bidang pengelolaan sampah 

dinas lingkungan hidup kota Metro 

2) Seksi pengelolaan tempat sampah terpadu dan seksi 

penanganan sampah di dinas lingkungan hidup kota 

Metro 

3) Lurah, sekretaris dan staf di kelurahan desa Hadimulyo 

Barat kecamatan Metro Pusat kabupaten Metro 

b. Data Sekunder 

Dalam penelitian ini sumber data sekunder yang digunakan 

seperti ayat-ayat al-qur‟an dan hadits, undang-undang 

                                                           
16 Susiadi, Metodologi Penelitian (Bandar Lampung: Pusat Penelitian dan 

Penerbitan- LP2M Institut Agama Islam Negeri Raden Intan Lampung,2015), 12. 
17Amiruddin, Pengantar Metode Penelitian Hukum (Jakarta: PT Raja 

Grafindo Persada, 2006), 30. 
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pengelolaan sampah, dokumen yang didapat dari sekretaris 

dinas lingkngan hidup, dan buku-buku yang berkaitan 

dengan pengelolaan sampah, sebagaimana dalam buku 

karangan Tatang M. Amrin yang berjudul “menyusun 

Rencana Penelitian” dijelaskan bahwa data sekunder yaitu 

teknik pengumpulan data menggunakan research yang 

dilakukan dengan membaca buku, jurnal, artikel, majalah, 

makalah yang berkaitan dengan judul skripsi.
18

 

c. Data Tersier 

Dalam penelitian ini sumber data tersier yang diperoleh dari 

kamus, sebagaimana dalam buku karangan Tatang M. 

Amrin yang berjudul “menyusun Rencana Penelitian” 

dijelaskan bahwa data tersier merupakan data penunjang 

dari kedua data diatas yakni data primer dan data sekunder. 

Data ini diperoleh melalui kamus, ensiklopedia dan lain 

sebagainya yang berkaitan dengan masalah yang diteliti.
19

 

3. Metode Pengumpulan Data 

Proses pengumpulan data dalam penelitian, menggunakan 

metode pengumpulan data sebagai berikut: 

a. Metode Observasi (pengamatan) 

Observasi adalah pemilihan, pengubahan, dan pencatatan 

serangkaian perilaku dan suasana yang berkenaan dengan 

kegiatan observasi,sesuai dengan tujuan-tujuan empiris.
20

 

Metode observasi ini adalah metode penulis gunakan 

untuk memperoleh data dengan wawancara dan 

mengamati secara langsung tentang implementasi 

peraturan daerah kota Metro Nomor 1 Tahun 2018 tentang 

pemanfaatan lahan dan pengelolaan sampah rumah tangga 

perspektif fiqh siyasah di dinas lingkungan hidup kota 

Metro untuk melihat pelaksanaan di lapangan. Dalam 

                                                           
18 Tatang M. Amrin, Menyusun Rencana Penelitian (Bandung: Sinar Baru, 

1991), 132 
19 Ibid., 133 
20 Susiadi, Metodologi Penelitian, 105. 
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observasi ini peneliti melakukan penelitian langsung ke 

lapangan dengan jangka waktu kurang lebih 1 minggu 

pada tanggal 5-12 Agustus 2020.    

b. Metode Wawancara (Interview) 

Wawancara yaitu mendapatkan informasi dengan cara 

bertanya langsung kepada responden.
21

 Adapun 

wawancara yang peneliti gunakan adalah wawancara 

bebas terpimpin, yaitu proses tanya jawab langsung 

dimana dalam melaksanakan interview pewawancara 

membawa pedoman wawancara yang hanya memuat 

garis-garis besar tentang hal-hal yang ditanyakan. 

c. Metode Dokumentasi 

Metode dokumentasi yaitu mencari data yang mengenai 

hal-hal atau variabel yang berupa catatan, transkip, buku, 

surat kabar, majalah, notulen rapat, agenda, pelangaran-

pelanggaran, sanksi-sanksi dan lain sebagainya.
22

 

Penelitian ini memperoleh data dari mengamati secara 

langsung tentang implementasi peraturan daerah kota 

Metro Nomor 1 Tahun 2018 tentang pemanfaatan lahan 

dan pengelolaan sampah rumah tangga perspektif fiqh 

siyasah (studi pada dinas lingkungan hidup kota Metro). 

4. Metode Pengolahan Data 

Setelah semua data terkumpul sesuai dengan kebutuhan yang 

ditentukan, maka langkah berikutnya adalah menghimpun dan 

mengelola data yang sudah terkumpul tersebut dengan cara 

mengklarifikasi semua jawaban untuk di analisa. Data yang 

diperoleh di lapangan di analisa menggunakan penelitian 

kualitatif. Penelitian kualitatif lazim digunakan dengan 

pertimbangan pendekatan yang mengambil sudut pandang 

                                                           
21 Masri Singarimbun, Sofian Effendi, Metode Penelitian Survai (Jakarta: 

PT Pustaka LP3ES Indonesia, Cetakan kedua, 1995), 192. 
22 Suharsimi Arikunto, Manajemen Penelitian (Jakarta: PT Rineka cipta, 

Cetakan kedua, 1993), 274. 
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hasil amatan peneliti atas dasar pengumpulan data dan 

interprestasi melalui kontak langsung.
23

 

5. Populasi dan Sampel 

a. Populasi 

Populasi adalah totalitas dari semua objek atau individu 

yang memiliki karasteristik tertentu, jelas dan lengkap, 

objek atau nilai yang akan diteliti dalam populasi dapat 

berupa orang, perusahaan, lembaga, media dan 

sebagainya. Populasi digunakan untuk menyebutkan 

seluruh elemen atau anggota dari seluruh wilayah yang 

menjadi sasaran penelitian.
24

 Adapun populasi dalam 

penelitian ini adalah dinas lingkungan hidup dan 

masyarakat. Adapun jumlah populasi dalam penelitian ini 

adalah 103 pegawai dinas lingkungan hidup kota Metro 

dan kurang lebih 200 masyarakat. 

b. Sampel 

Sampel adalah bagian dari jumlah karakteristik yang 

dimiliki oleh populasi. Adapun teknik pengambilan 

sampel dilakukan dengan cara porposive sampling yaitu 

teknik penentuan sampel dengan teknik tertentu.
25

 

Purposive sampling juga disebut dengan judgemental 

sampling yaitu pengambilan sampel berdasarkan penilaian 

penelitian mengenai siapa-siapa saja yang memenuhi 

persyaratan untuk dijadikan sampel. Oleh karena itu, 

penelitian harus punya latar belakang pengetahuan 

tertentu mengenai sampel yang dimaksud agar benar-

benar bisa mendpatkan sampel yang sesuai dengan 

persyaratan atau tujuan penelitian. Kriteria pemilihan 

sampel dalam penelitian ini adalah pegawai dinas 

lingkungan hidup dan pegawai kelurahan yang bisa 

                                                           
23 Sugiarto, Metode Penelitian Kualitatif dan R&D (Bandung: Alfabeta, 

2011), 53. 
24 Juliansyah, Metodologi Penelitian (Jakarta: Kencana, 2010), 147. 
25Suharsimi arikunto, Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik, 

(Jakarta: Rineka Cipta, 2014), 122. 
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memberikan informasi tentang pengelolaan sampah dan 

memiliki jabatan minimal satu tahun. Dalam penelitian ini 

yang menjadi sampel penelitian yaitu 4 (empat) orang dari 

dinas lingkungan hidup kota Metro, 3 (tiga) orang dari 

kelurahan desa Hadimulyo Barat kecamatan Metro Pusat 

kabupaten Metro.  

6. Metode Analisis Data 

Analisis data adalah proses mencari dan menyusun secara 

sistematis data yang diperoleh dari hasil wawancara, catatan 

lapangan dan bahan-bahan lain, sehingga dapat mudah 

dipahami.
26

 

Analisis data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu 

penulis menggunakan metode analisis kualitatif yang 

merupakan prosedur penelitian dengan cara mendapatkan data 

tertulis, maupun lisan dari para narasumber atau informan,
27

 

dengan kata lain metode kualitatif artinya menguraikan data 

sehingga memudahkan interpretasi data dan pemahaman hasil 

analisis. Metode ini melalui tahapan pengamatan, wawancara 

atau penelahaan dokumen. Metode berfikir dalam penelitian 

ini adalah dengan cara berfikir induktif yaitu penarikan 

kesimpulan atau fakta-fakta yang khusus, peristiwa-peristiwa 

yang kongkrit kemudian dari fakta-fakta dan peristiwa yang 

khusus itu ditarik generalisasi yang bersifat umum. 

J. Sistematika Pembahasan 

Sistematika pembahasan yang menjadi langkah-langkah dalam 

proses penyusunan skripsi ini selanjutnya yaitu: 

Bab I Pendahuluan 

Bab ini berisi tentang penegasan judul, alasan memilih judul, latar 

belakang masalah, fokus masalah, rumusan masalah, tujuan 

penelitian, signifikasi penelitian, kajian penelitian terdahulu yang 

relevan, metode penelitian (meliputi jenis dan sifat penelitian, 

                                                           
26 Joko Subagyo, Metode Penelitian dalam Teori dan Praktek. (Jakarta : 

Rhineka Cipta, 2011), 104. 
27  Ibid. 
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sumber data, metode pengumpulan data, metode pengolahan data, 

populasi dan sampel, metode analisis data) dan sitematika 

pembahasan. 

Bab II Kajian Teori 

Bab ini berisikan kajian terhadap beberapa teori dan referensi 

yang menjadi landasan dalam mendukung studi penelitian ini, 

diantaranya adalah teori mengenai fiqh siyasah, teori uli al-amri, 

teori lingkungan hidup, dan teori pengelolaan sampah. 

Bab III Deskripsi Objek Penelitian 

Bab ini berisi tentang gambaran umum dinas lingkungan hidup 

kota Metro, hasil wawancara mengenai peraturan daerah Nomor 1 

Tahun 2018 tentang pemanfaatan lahan dan pengelolaan sampah 

rumah tangga, dan dasar hukum serta isi peraturan daerah kota 

Metro Nomor 1 Tahun 2018 tentang pemanfaatan lahan dan 

pengelolaan sampah rumah tangga. 

Bab IV Analisis Penelitian 

Bab ini berisikan pembahasan dari berbagai hasil pengumpulan 

data dan analisa mengenai hasil kesimpulan dalam penelitian ini.  

Bab V Penutup 

Bab terakhir berisi kesimpulan dan rekomendasi. Kesimpulan 

menyajikan secara ringkas seluruh penemuan penelitian yang ada 

hubungannya dengan masalah penelitian. Rekomendasi 

menyajikan secara ringkas kepada dinas lingkungan hidup dan 

masyarakat desa Hadimulyo Barat. 
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BAB II 

KAJIAN TEORI 

  

A. Kajian Teori 

1. Tinjauan Fiqh Siyasah 

a. Pengertian dan Ruang Lingkup Fiqh Siyasah 

Agar diperoleh pemahaman yang pas apa yang 

dimaksud dengan fiqh siyasah, maka perlu dijelaskan 

pengertian dari masing-masing kata tersebut. Istilah fiqh 

siyasah terdiri dari dua kata, yakni fiqh dan siyasah. Kata 

fiqh secara bahasa, adalah pemahaman yang mendalam 

terhadap perkataan dan perbuatan manusia. Sedangkan 

secara istilah, pengetahuan tentang hukum-hukum yang 

sesuai dengan Syara‟ mengenai amal perbuatan yang 

diperoleh dari dalil-dalil yang terperinci. Jadi fiqh adalah 

pengetahuan mengenai hukum Islam yang bersumber dari 

Al-qur‟an dan Sunnah yang disusun oleh mujtahid dengan 

jalan penalaran dan ijtihad.
28

 

Kata siyasah berasal dari kata sasa, berarti 

mengatur, mengurus dan memerintah atau pemerintahan, 

politik dan pembuatan kebijakan. Secara istilah, menurut 

Abdul Wahab Khallaf definisi siyasah adalah pengaturan 

perundangan yang diciptakan untuk memelihara 

ketertiban dan kemaslahatan serta mengatur keadaan. 

Sementara menurut Louis Ma‟luf siyasah adalah membuat 

kemaslahatan manusia dengan  membimbing mereka ke 

jalan keselamatan. Adapun Ibn Manzhur mendefinisikan 

siyasah adalah mengatur atau memimpin sesuatu yang 

mengantarkan manusia kepada kemaslahatan.
29

 

                                                           
28 J. Suyuti Pulungan, Fiqh Siyasah Ajaran, Sejarah dan Pemikiran, 

(Jakarta:PT Raja Grafindo Persada, 2002), 21. 
29 Muhammad Iqbal, Fiqh Siyasah Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam, 

(Jakarta: Prenadamedia Group, 2014), 4. 
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Berdasarkan pengertian diatas dapat ditarik 

kesimpulan bahwa, fiqh siyasah adalah ilmu tatanegara 

Islam yang secara spesifik membahas tentang seluk-beluk 

peraturan kepentingan umat manusia pada umumnya dan 

negara pada umumnya dan negara pada khususnya, 

berupa penetapan hukum, peraturan dan kebijakan oleh 

pemegang kekuasaan yang sejalan dengan ajaran Islam 

untuk mewujudkan kemaslahatan umat. 

Secara umum, fiqh siyasah menggunakan metode-

metode, seperti: 

1) Ijma‟ adalah kesepakatan dan yang sepakat di sini 

adalah semua mujtahid muslim, berlaku dalam suatu 

masal tertentu sesudah wafatnya nabi.
30

 

2) Al-Qiyas. Al-Qiyas dalam fiqh siyasah, digunakan 

untuk mencari „umum al-ma‟na; mencari ilat hukum. 

Dengan penggunaan al-qiyas, hukum dari suatu 

masalah dapat diterapkan dengan masalah lain pada 

masa dan tempat yang berbeda, jika masalah-masalah 

yang disebutkan terakhir mempunyai ilat hukum 

yang sama dengan masalah yang disebutkan pertama. 

3) Al-Maslahah al-Mursalah, digunakan dengan 

mengatur dan mengendalikan persoalan-persoalan 

yang tidak diatur oleh syariat Al-Qur‟an dan As-

Sunnah oleh karena itu, penerapan Al-Maslahah al-

Mursalah harus didasarkan pada hasil penelitian yang 

cermat dan akurat; dan dalam kepustakaan fiqh 

dikenal dengan istilah istiqra‟. Tanpa penelitian 

seperti itu penggunaan Al-Maslahah al-Mursalah 

tidak akan menimbulkan kemaslahatan, tetapi justru 

sebaliknya mengakibatkan kemafsadatan. 

4) Sad al-Dzari‟ah dan Fath ak-Dzari‟ah. Dalam fiqh 

siyasah, Sad al-Dzari‟ah digunakan sebagai upaya 

pengendalian masyarakat untuk menghindari 

                                                           
30 Amir Syarifuddin, Ushul Fiqh (Jakarta: Kencana, 2008), 279. 
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kemafsadatan. Sebaliknya Fath ak-Dzari‟ah 

digunakan sebagai upaya perekayasaan masyarakat 

untuk mencapai kemaslahatan. Sad al-Dzari‟ah dan 

Fath ak-Dzari‟ah merupakan “alat” bukan “tujuan”. 

5) Al-„adah, yakni terdapat dua macam, yaitu: al-„adah 

shohihah dan al-„adah  al-fasidan. Al-„adah 

shohihah yaitu adat yang tidak menyalahi syara‟, 

sedangkan al-„adah al-fasidan yaitu adat yang 

bertentangan dengan syari‟at.
31

  

6) Al-Istihsan. Al-Istihsan sering diartikan perubahan 

dalil yang dipakai seorang mujtahid. Dalam 

hubungan itu, dari dalil yang satu ke dalil yang lain, 

yang mana lebih kuat. 

7) Kaidah-kaidah Kulliyah Fiqhiyah. Kaidah-kaidah 

Kulliyah Fiqhiyah sebagai teori ulama banyak 

digunakan untuk melihat ketepatan pelaksanaan fiqh 

siyasah. Kaidah-kaidah itu bersifat umum. Oleh 

karena itu, dalam penggunakaannya perlu 

memperhatikan kekecualian-kekecualian dan syarat-

syarat tertentu. 

Dengan demikian, dengan metode-metode tersebut 

fiqh siyasah harus diorientasikan kepada penolakan 

kemafsadatan sebanyak mungkin, dan pada saat yang 

sama pencapaian kemaslahatan sebanyak mungkin. 

Dalam menentukan ruang lingkup kajian fiqh siyasah 

terjadi perbedaan dikalangan para ulama, di antaranya 

ada yang membagi menjadi lima bidang, ada yang 

menetapkan empat bidang atau tiga bidang pembahasan. 

Bahkan ada sebagian ulama yang membagi ruang lingkup  

fiqh siyasah menjadi delapan bidang.  

Menurut Imam al-Mawardi, di dalam kitabnya 

yang berjudul Al-ahkam Al-sulthaniyyah, lingkup fiqh 

                                                           
31 Djazuli, Fiqh Siyasah: Implementasi Kemaslahatan Umat Dalam Rambu-

rambu Syariah, 32-36 
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siyasah mencakup kebijakan pemerintah tentang siyasah 

dusturiyyah (peraturan perundang-undangan), siyasah 

maliyyah (ekonomi dan moneter), siyasah qadha‟iyyah 

(peradilan), siyasah harbiyah (hukum perang), siyasah 

„idariyyah (administrasi negara).
32

 Adapun Imam Ibn 

Taimiyyah, meringkasnya menjadi empat bidang kajian, 

yaitu siyasah qadha‟iyyah (peradilan), siyasah idariyyah 

(administrasi negara), siyasah maliyyah (ekonomi dan 

moneter), siyasah dauliyyah/siyasah kharijiyyah 

(hubungan internasional).
33

 

Menurut Abdul Wahab Khallaf di dalam kitabnya 

yang berjudul al-Siyasah al-Syar‟iyah lebih 

mempersempitnya menjadi tiga bidang saja, yaitu siyasah 

qodha‟iyyah (peradilan), siyasah dauliyyah (hubungan 

internasional), dan siyasah maliyah (ekonomi dan 

moneter).
34

 Berbeda dengan pemikiran di atas, salah satu 

ulama termuka di Indonesia T.M. Hasbi Ashiddieqy 

membagi ruang lingkup fiqh siyasah menjadi delapan 

bidang, yaitu:
35

 

1) Siyasah dusturiyyah syar‟iyyah (kebijakan tentang 

peraturan perundang-undangan) 

2) Siyasah tasyri‟iyyah syar‟iyyah (kebijakan tentang 

penetapan hukum) 

3) Siyasah maliyyah syar‟iyyah (kebijakan ekonomi dan 

moneter) 

4) Siyasah qadha‟iyyah syar‟iyyah (kebijakan 

peradilan) 

                                                           
32 Imam Al-Mawardi, al-Ahkam al-Sulthaniyyah, (Beirut: Dar al-Fikr, t.tp, 

2015), 20. 
33 Ibn Taimiyah, al-Siyasah al-Syar‟iyah fi ishlah al-Ra‟I wa al-Ra‟iyah, 

(Mesir: Dar al-Kitab al-Arabi, t.tp, 2000)., 105 
34 Iqbal, Fiqh Siyasah Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam, 15 
35 Hasby Ash-Shiddieqy, Pengantar Ilmu Fiqh, (Jakarta: Bulan Bintang, 

1974), 40. 
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5) Siyasah idariyyah syar‟iyyah (kebijakan administrasi 

negara) 

6) Siyasah dauliyyah/siyasah kharijiyyah syar‟iyyah 

(kebijakan luar negeri dan hubungan internasional) 

7) Siyasah tanfidziyyah syar;iyyah (siyasah politik 

pelaksanaan undang-undang) 

8) Siyasah harbiyyah syar‟iyyah (politik peperangan). 

Berdasarkan perbedaan di atas, pembagian fiqh 

siyasah dapat disederhanakan menjadi tiga pokok, yaitu: 

1) Siyasah dusturiyyah, disebut juga politik perundang-

undangan. Bagian ini politik ini meliputi pengkajian 

tentang penetapan hukum atau tasyri‟iyyah oleh 

lembaga legislatif, peradilan atau qadha‟iyyah oleh 

lembaga yudikatif, dan administrasi pemerintahan 

atau idariyyah oleh birokrasi atau eksekutif. 

2) Siyasah dauliyah/siyasah kharijiyyah, disebut juga 

politik luar negeri. Bagian ini mencakup hubungan 

keperdataan antar warga negara yang muslim dengan 

warga negara non-muslim yang berbeda kebangsaan. 

Di bagian ini ada politik masalah peperangan atau 

siyasah harbiyyah, yang mengatur etika peperangan, 

dasar-dasar diizinkan berperang, pengumuman 

perang, tawanan perang, dan gencatan senjata. 

3) Siyasah maliyyah, disebut juga politik keuangan dan 

moneter. Bagian ini membahas sumber-sumber 

keuangan negara, pos-pos pengeluaran dan belanja 

negara, perdagangan internasional, kepentingan/hak-

hak publik, pajak, dan perbankan. Siyasah maliyyah 

terdapat hubungan antara tiga faktor, yaitu rakyat, 

harta, dan pemerintah atau kekuasaan. Dikalangan 

rakyat ada dua kelompok besar dalam suatu atau 
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beberapa negara harus bekerja sama dan saling 

membantu antara orang kaya dan orang miskin.
36

 

Berdasarkan penjelasan di atas, dalam penelitian 

ini penulis menggunakan kajian fiqh siyasah dusturiyyah. 

Fiqh Siyasah dusturiyyah adalah keputusan kepala negara 

atau pemerintah dalam mengantur warga negaranya. Fiqh 

siyasah dusturiyyah mencakup bidang kehidupan yang 

sangat luas dan kompleks. Secara umum, disiplin ini 

meliputi hal-hal sebagai berikut: 

1) Persoalan dan ruang lingkup (pembahasan). 

2) Persoalan imamah, hak dan kewajibannya. 

3) Persoalan rakyat, statusnya, dan hak-haknya. 

4) Persoalan bai‟at. 

5) Persoalan waliyul ahdi. 

6) Persoalan perwakilan. 

7) Persoalan ahlul halli wal aqdi. 

8) Persoalan wuzaroh dan perbandingannya. 

Keseluruhan persoalan fiqh siyasah dusturiyyah 

umumnya tidak dapat dilepaskan dari dua hal pokok: 

pertama, dalil-dalil kulliy, baik ayat-ayat Al-qur‟an 

maupun hadis, maqosidu syariah, dan semangat ajaran 

Islam di dalam mengatur masyarakat, yang tidak akan 

berubah bagaimanapun perubahan masyarakat.
37

 Karena 

pertama, dalil-dalil kulliy tersebut menjadi unsur 

dinamisator di dalam mengubah masyarakat. Kedua, 

aturan-aturan yang dapat berubah karena perubahan 

situasi dan kondisi, termasuk di dalamnya hasil ijtihad 

para ulama, meskipun tidak seluruhnya. 

Fiqh siyasah dusturiyyah dapat dibagi menjadi: 

                                                           
36 Iqbal, Fiqh Siyasah Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam, 15-16. 
37 Djazuli, Fiqh Siyasah: Implementasi Kemaslahatan Umat Dalam Rambu-

rambu Syariah, 47. 
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1) Bidang siyasah tasri‟iyah, termasuk di dalamnya 

persoalan kebijakan tentang penetapan hukum, 

seperti Undang-Undang Dasar, peraturan 

pelaksanaan, dan peraturan dareah. 

2) Bidang siyasah tanfidiyah, termasuk di dalamnya 

persoalan imamah, persoaln bai‟ah, wizarah, waliy 

al-ahdi. 

3) Bidang siyasah aqadla‟iyah, termasuk di dalamnya 

masalah-masalah peradilan. 

4) Bidang siyasah aidariyah, termasuk di dalamnya 

masalah-masalah administratif dan kepegawaian.
38

 

Dasar hukum siyasah dusturiyyah di antaranya: 

1) Al-Qur‟an 

Al-qur‟an adalah sumber pokok aturan agama Islam 

yang utama yang dijadikan dasar dalam menentukan 

hukum. Al-qur‟an merupakan kalam allah yang 

diturunkan dengan perantara malaikat Jibril kepada 

nabi Muhammad saw yang  berisi firman-firman 

allah dalam bentuk ragam hukum di dalamnya. 

Karena al-qur‟an diyakini berasal dari allah dan teks-

teksnya dianggap suci, maka setiap muslim harus 

mengakui sebagai pondasi segala macam 

superstruktur Islam. Para tokoh-tokoh muslim banyak 

mencatat bahwasanya al-qur‟an merupakan satu-

satunya sumber yang paling tinggi dalam 

menentukan hukum-hukum lainnya, karena al-qur‟an 

tidak pernah mengalami kondisi dan perubahan 

apapun walaupun perkembangan zaman terus 

berjalan. 

 

 

                                                           
38 Djazuli, Fiqh Siyasah: Implementasi Kemaslahatan Umat Dalam Rambu-

rambu Syariah, 48. 
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2) Sunnah 

Sunnah secara harfiah adalah suatu praktek 

kehidupan yang membudidaya atau suatu norma 

perilaku yang diterima secara komunal oleh 

masyarakat yang meyakini meliputi perkataan dan 

tingkah laku nabi.
39

 Proses periwayatan sunnah 

biasanya disaksikan oleh beberapa orang yang 

mengetahui langsung kejadiannya tersebut dan 

disampaikan dari generasi sejak zaman nabi hingga 

akhir dari perawi yang meriwayatkan dengan 

meneliti sederetan perawi yang berkesinambungan.  

3) Ijma‟ 

Dalam hukum islam ijma‟ merupakan suatu 

keputusan bersama untuk menentukan suatu hukum 

yang baik demi kemaslahatan umat dengan cara 

musyawarah. Musyawarah ini timbul dari kalangan 

ulama, ahli fikih maupun jajaran pemerintahan. 

Apabila di dalam musyawarah tersebut ada beberapa 

orang yang tidak setuju dengan hasil keputusan 

mayoritas peserta musyawarah, maka ijma‟ tersebut 

dinyatakan batal. Dasar hukum ijma‟ adalah al-

qur‟an, sunnah, dan akal pikiran. 

4) Qiyas   

Qiyas menurut bahasa arab berarti menyamakan, 

membandingkn atau mengatur. Menurut para ulama 

ushul fiqh qiyas adalah menetapkan hukum suatu 

kejadian atau peristiwa yang tidak ada dasar nashnya 

dengan cara membandingkannya kepada suatu 

kejadian atau peristiwa yang lain yang telah 

ditetapkan hukumnya berdasarkan nash karena ada 

persamaan antara kejadian atau peristiwa itu. 

Mengenai dasar hukum qiyas bgi yang 

                                                           
39 Abdul Wahab Khallaf, Ilmu Ushul Fiqh (Jakarta: PT. Rineka Cipta, 

2012), 37. 
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membolehkannya sebagai hujjah, ialah al-qur‟an, 

sunnah, dan perbuatan sahabat.
40

   

b. Uli Al-Amri 

1) Pengertian Uli Al-Amri 

Secara bahasa uli adalah bentuk jamak dari wali 

yang berarti pemilik atau yang mengurus dan 

menguasai. Bentuk jamak dari kata tersebut 

menunjukkan bahwa mereka itu banyak. Sedangkan 

kata al-amr adalah perintah atau urusan. Dengan 

demikian, uli al-amri adalah orang-orang yang 

berwenang mengurus urusan kaum muslim. Mereka 

adalah orang-orang yang diandalkan dalam 

persoalanpersoalan kemasyarakatan.
41

 

Kata ulul amr adalah susunan dari dua suku 

kata yaitu ulu dan al-amr. Kata ulu diartikan dengan 

yang punya, yang memiliki, misalnya dalam kata ulil 

al quwwah yang berarti memiliki kekuatan, ulil al-

bab berarti mempunyai pikiran. Kata ini dijumpai 

dalam al-qur‟an dengan berbagai macam kata 

pasangannya. Umpamanya ia berpasangan dengan ulil 

ilm berarti yang punya ilmu, ulul ba‟s berarti yang 

punya kekuatan/kekuasaan, ulu al-azm berarti yang 

punya ketegaran/keteguhan, dan lainnya, sedangkan 

kata al-amr berarti kerajaan, urusan, perkara, dan lain 

sebagainya.
42

  

Selanjutnya, kata amir berasal dari kata amira 

yang berarti raja. Amir bermakna pemimpin, atas 

dasar makna ini, amir didefinisikan dengan seorng 

penguasa yang melaksanakan urusan. Bentuk 

jamaknya (amira) adalah umara‟ yang berarti 

                                                           
40 Ahmad Sanusi Sobari, Ushul Fiqh, cetakan 2 (Jakarta: Rajawali, 2017), 

50.  
41 M. Quraish Shihab, Tafsir Al-Misbah, (Jakarta: Lentera Hati, 2000), 460. 
42 Muhammad Yunus, Kamus Arab-Indonesia (Jakarta: Hidakarya Agung, 

1972), 48. 
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penguasa, para pemimpin dan para komandan. Kata 

amir tidak digunakan dalam al-qur‟an, tapi yang ada 

dalam al-qur‟an ialah uli al-amri, dalam kamus diberi 

arti (para pemimpin dan ahli ilmu pengetahuan). Akan 

tetapi teks-teks hadits Nabi saw, banyak digunakan 

kata amir dan umara‟. Hadits-hadits dimaksud 

menggambarkan pentingnya peranan pemimpin dalam 

kehidupan masyarakat, dan pemimpin harus benar-

benar memperjuangkan kepentingan rakyat.
43

 

Istilah amir digunakan untuk gelar bagi jabatan-

jabatan penting yang bervariasi dalam sejarah 

pemerintahan Islam dengan sebutan yang beragam. 

Seperti amir al-mu‟minin, amir al-muslimin, amir al-

umara‟ dan amir saja. Karena itu, ia bisa digunakan 

untuk gelar bagi kepala pemerintahan di daerah dan 

gelar bagi penguasa militer. Makna uli al-amri adalah 

pemimpin umat yang menggantikan kepemimpinan 

Rasulullah saw. Allah swt berfirman: 

                     

                

Sesungguhnya penolong kamu hanyalah Allah, Rasul-

Nya, dan orang-orang yangberiman, yang mendirikan 

shalat dan menunaikan zakat, seraya mereka tunduk 

(kepada allah). (Q.S. Al-Maidah (5): 55) 

Dalam konteks ayat di atas, dijelaskan hierarki 

kepemimpinan: allah, rasul-Nya, dan orang-orang 

yang beriman. Secara operasional kepemimpinan 

allah swt itu dilaksanakan oleh rasulullah saw, dan 

setelah wafatnya beliau kepemimpinan itu 

dilaksanakan oleh orang-orang yang beriman. Sebagai 

nabi dan rasul, nabi Muhammad saw tidak bisa 

                                                           
43 Ibnu Manzhur, Lisan al-„Arab (Bairut: Dar Shadir, 1968), 31. 
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digantikan, tapi sebagai kepala negara, pemimpin, uli 

al-amri, tugas beliau dapat digantikan. Orang-orang 

yang dapat dplih menggantikan beliau sebagai 

pemimpin minimal harus memenuhi 4 (empat) criteria 

sebagaimana yang dijelaskan dalam surat al-maidah 

ayat 55 di atas, yaitu beriman kepada allah, 

mendirikan shalat, membayar zakat dan selalu tunduk 

kepada allah.
44

 

Dalam kitab Tafsir at-Thabari, mengatakan 

bahwa para ahli ta‟wil berbeda pandangan mengenai 

uli al-amri. Satu kelompok ulama menyebutkan 

bahwa yang dimaksud dengan uli al-amri adalah 

umara. Sebagian lagi mendefiniskan bahwa uli al-

amri itu adalah ahlul „ilmi wa al-fiqh (mereka yang 

memiliki ilmu dan ahli fiqh). Ada juga yang 

berpendapat bahwa uli al-amri adalah sahabat-sahabat 

rasulullah saw, dan sebagian lagi berpendapat bahwa 

uli al-amri adalah Abu Bakar dan Umar.
45

 Dari sekian 

banyak definisi uli al-amri, mayoritas ulama 

menguatkan bahwa maksud uli al-amri ialah para 

penguasa dan ulama yang memiliki otoritas dalam 

mengurus kaum muslimin, baik urusan dunia maupun 

agama. 

Wahbah Al-Zuhaili menjelaskan bahwa 

penafsiran uli al-amri dalam al-qur‟an adalah para 

pemimpin dan para ulama. Para pemimpin 

mempunyai kewajiban untuk memerintah dan 

menetapkan hukuman. Adapun ulama adalah orang 

yang berkompeten (dalam permasalahan agama). Dia 

wajib menjawab dan fatwanya wajib dilaksanakan. 

Sedangkan menurut pandangan Ahmad Mustafa Al-

Maraghi uli al-amri yaitu para umara‟, hakim, ulama, 

panglima perang, dan seluruh pemimpin dan kepala 

                                                           
44 Yunahar llyas, Kuliah Akhlaq, (Yogyakarta: LPPI UMY, 2011), 248-249.  
45 Imam ath-Thabari, Shahih Tarikh Ath-Thabari, (Bandung: Pustaka 

Azzam,2015)147-149. 
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yang menjadi tempat kembali manusia dalam 

kebutuhan dan kemaslahatan umum. Apabila mereka 

telah menyepakati suatu urusan atau hukum, mereka 

wajib ditaati. Dengan syarat, mereka harus dapat 

dipercaya, tidak menyalahi perintah allah dan sunnah 

rasul yang mutawatir, dan di dalam membahas serta 

menyepakati perkara mereka tidak ada pihak yang 

memaksa.  

Menurut Ar-Rozi yang dimaksud dengan uli al-

amri ialah sekumpulan pakar yang mempunyai tugas 

menetapkan aturan-aturan membatalkannya. Dengan 

demikian, ayat tersebut menjadi dalil bagi ijma ulama. 

Apabila ada pertentangan dan perbedaan pendapat 

antara kalian dengan uli al-amri dalam masalah 

agama dan penyelesaiannya tidak ada al-qur‟an 

ataupun sunnah, hendaklah masalah itu dicarikan 

rujukan dengan berpatokan kepada kaidah-kaidah 

umum yang bersumber dari al-qur‟an dan sunnah. 

Pendapat yang sesuai dengan kaidah umum dapat 

dilaksanakan, sedangkan yang bertentangan dengan 

kaidah umum tersebut harus ditinggalkan.
46

 

Menurut M. Quraish Shihab, wajib taat kepada 

uli al-amri jika perintahnya tidak mengandung atau 

mengakibatkan kedurhakaan, mereka wajib ditaati, 

walaupun perintah tersebut tidak berkenan di hati 

yang diperintah. Dalam konteks ini, Nabi saw 

bersabda: “seorang muslim wajib memperkenankan 

dan taat menyangkut apa saja (yang diperintahkan 

oleh uli al-amri) suka atau tidak suka. Tetapi, bila ia 

diperintahkan berbuat maksiat, ketika itu tidak boleh 

memperkenankan, tidak juga taat”. 

Imam Al-Mawardi menyebutkan dalam kitab 

tafsirnya ada empat pendapat dalam mengartikan kata 

uli al-amri pada Q.S Al-Nisa:59  

                                                           
46 Wahbah al-Zuhaili, Tafsir al-Munir(Jakarta: Gema Insani, 2013), 141. 



 

 

31 

                       

                        

                       

Wahai orang-orang yang beriman! Taatilah allah dan 

taatilah rasul (Muhammad), dan uli al-amri 

(pemegang kekuasaan) diantara kamu. Kemudian, 

jika kamu berbeda pendapat tentang sesuatu, maka 

kembalikanlah kepada alah (al-qur‟an) dan rasul 

(sunnahnya), jika kamu beriman kepada allah dan 

hari kemudian. Yang demikian itu, lebih utama 

(bagimu) dan lebih baik akibatnya. (Q.S. Al-Nisa (4): 

59) 

Pertama, menurut pendapat Ibn Abbas, as-

Sa‟dy, dan Abu Hurairah serta Ibn Zaid uli al-amri 

bermakna umara (para pemimpin yang konotasinya 

adalah pemimpin masalah keduniaan). Imam Al-

Mawardi member catatan bahwa walaupun mereka 

mengartikannya dengan umara namun meeka berbeda 

pendapat dalam sabab nuzul turunnya ayat ini. Ibn 

Abbas mengatakan bahwa ayat ini turun berkenaan 

dengan Abdullah bin Huzafah bin Qays as-Samhi 

ketika rasul mengangkatnya menjadi pemimpin dalam 

syariyah (perang yang tidak diikuti oleh rasulullah 

saw), sedangkan As-Sady berpendapat bahwa ayat ini 

turun berkenaan dengan Amir bin Yasir dan Khalid 

bin walid ketika keduanya diangkat oleh rasul sebagai 

pemimpin dalam syariyah. 

Kedua, menurut pendapat Jabir bin Abdullah, 

al-Hasan, Atha,, dan Abi al-Aliyah uli al-amri adalah 

ulama dan fuqaha. Ketiga, pendapat dari Mujahid 

yang mengatakan bahwa uli al-amri adalah sahabat-

sahabat rasulullah saw. Keempat, pendapat yang 
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berasal dari Ikrimah lebih menyempitkan makna uli 

al-amri hanya kepada dua sahabat saja, yaitu Abu 

Bakar dan Umar.
47

 

2) Tugas dan Fungsi Uli Al-Amri 

Menurut Imam al-Mawardi tugas-tugas yang harus 

diemban oleh uli al-amri (pemimpin) adalah sebagai 

berikut: 

a) Menjaga agar agama tetap berada di atas 

pokoknya yang konstan dan sesuai pemahaman 

yang disepakati oleh menciptakan salaf umat 

islam. 

b) Menerapkan hukum pada para pihak yang 

berperkara (masalah perdata). 

c) Melindungi wilayah negara dan tempat suci. 

d) Menegakkan supremasi hukum (hudud) atau 

masalah pidana . 

e) Melindungi daerah perbatasan dengan benteng 

yang kokoh. 

f) Memerangi para penentang Islam, setelah mereka 

didakwahi dan masuk Islam atau dalam 

perlindungan kaum muslimin (ahlu dzimmah). 

g) Mengambil fa‟i (harta yang diperoleh kaum 

muslimin tanpa peperangan) dan sedekah sesuai 

dengan kewajiban syariat. 

h) Menentukan gaji, dan apa saja yang diperlukan 

dalam kas negara tanpa berlebihan. 

i) Mengangkat orang-orang terlatih dalam tugas-

tugas kenegaraan. 

                                                           
47 Imam Al-Mawardi, Tafsir Al-Mawardi (An Nukat Wal Uyun), jilid 1, 

(Beirut: Dar Al-Kotob Al-Ilmiyah, 2007), 499-500. 
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j) Terjun langsung untuk menangani berbagai 

persoalan, dan menginspeksi keadaan.
48

 

Kepemimpinan adalah keperluan yang azasi 

dalam kehidupan manusia. Tugas kepemimpinan 

adalah memimpin jiwa-jiwa manusia untuk tunduk 

dan taat kepada allah swt dan rasul-Nya, bukan 

sekedar hal-hal yang bersifat material, atau dengan 

kata lain mendidik iman dan taqwa. Pemimpin dalam 

islam memiliki fungsi ganda yang harus dilaksanakan 

secara integral. Pertama, melaksanakan fungsi sebagai 

leader, yakni untuk menggantikan misi kenabian 

dalam rangka menjaga agama. Kedua, fungsi 

manajeral yaitu mengatur organisasi  untuk urusan 

duniawi. 

Menurut analisis at-Tabrizi, fungsi uli al-

amri mengarahkan dan menjaga rakyat agar tetap 

berada dalam koridor keadilan, keseimbangan, dan 

kesejahteraan, baik dunia maupun akhirat. At-Tabrizi 

mengingatkan, dalam mengemban amanah dan 

menjalankan pemerintahan, pemimpin yang mendapat 

kepercayaan rakyat harus mengedepankan prinsip 

keadilan. Sebab, berbuat adil adalah pangkal segala 

keutamaan. Terwujudnya keadilan dalam sebuah 

komunitas masyarakat akan menciptakan stabilitas 

nasional dan mensejahterakan kehidupan rakyat.  

Menurut Ahmad Ibrahim fungsi uli al-amri 

(pemimpin) dalam buku manajemen syariah 

mengatakan fungsi atau peranan kepemimpinan islam 

jelas berbeda dengan fungsi kepemimpinan pada 

umumnya,
49

 berikut fungsi kepemimpinan dalam 

islam adalah: 

                                                           
48 Imam Al-Mawardi, Al-Ahkam As-Sulthaniyah, edisi pertama, (Beirut-

Lebanon: Daar El-Fikri, 1960), 117. 
49

 Ahmad Ibrahim, Manajemen Syariah, (Jakarta: PT Raja Grafindo 

Persada, 2006), 155. 
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a)  Kepemimpinan dalam islam bersifat pertengahan, 

selalu menjaga hak dan kewajiban individu serta 

masyarakat dalam prinsip keadilan, persamaan, 

tidak cenderung terhadap kekerasan dan 

kelembutan, tidak sewenang-wenang dan berbuat 

aniaya. 

b) Kepemimpinan yang konsen terhadap nilai-nilai 

kemanusiaan, memperhatikan kemuliaannya dan 

menyertakan dalam setiap persoalan krusial, 

memperlakukan dengan sebaik mungkin. 

c) Kepemimpinan yang konsen terhadap kehidupan 

rakyatnya, dan tidak membedakan mereka kecuali 

berdasarkan beban tanggung jawab seorang 

pemimpin. 

d)  Kepemimpinan yang konsen terhadap tujuan dan 

memberikan kepuasan kepada bawahan dengan 

memberikan suri tauladan yang baik, konsisten 

dan tetap bersemangat serta rela berkorban untuk 

mewujudkan tujuan. 

e) Kepemimpinan yang memiliki kemampuan 

strategis, konsen terhadap faktor internal dan 

eksternal yang melingkupi organisasi dan 

perusahaan. 

2. Pengelolaan Lingkungan Hidup 

a. Pengertiaan Lingkungan Hidup 

Lingkungan hidup sebagai kesatuan ruang dengan 

semua benda, daya, keadaan makhluk hidup, termasuk 

manusia dan perilakunya ndan mempengaruhi alam itu 

sendiri. Dalam ilmu ekologi, alam dilihat sebagai jalinan 

sistem kehidupan yang saling terkait satu sama lainnya. 

Artinya setiap makhluk hidup berada dalam suatu proses 

penyesuaian diri dalam sistem kehidupan yang 
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dipengaruhi oleh asas-asas dalam kelangsungan 

kehidupan ekologi tersebut.
50

 

Pengertian lingkungan hidup menurut para ahli, 

diantaranya menurut Otto Soemarwoto lingkungan hidup 

ialah ruang yang ditempati suatu makhluk hidup bersama 

dengan benda hidup dan tak hidup di dalamnya tumbuhan, 

hewan, manusia dan jasad renik menempati ruang 

tertentu.
51

 Sementara Munadjat Danusaputro berpendapat 

bahwa lingkungan hidup adalah semua benda dan daya 

serta kondisi, termasuk di dalamnya manusia dan tingkah 

perbuatannya, terdapat dalam ruang dimana manusia 

berada dan mempengaruhi kelangsungan hidupnya serta 

kesejahteraan manusia.
52

 

Menurut Sambah Wirakusumah lingkungan hidup 

adalah semua aspek kondisi eksternal biologis, dimana 

organism hidup dan ilmu-ilmu lingkungan menjadi studi 

aspek lingkungan organism itu. Sementara menurut 

Soedjono lingkungan hidup sebagai lingkungan fisik atau 

jasmani yang terdapat di alam. Pengertian ini menjelaskan 

bahwa manusia, hewan dan tumbuhan dilihat dan 

dianggap sebagai perwujudan fisik jasmani. Adapun 

menurut Emil Salim lingkungan hidup diartikan sebagai 

benda, kondisi, keadaan dan pengaruh yang terdapat 

dalam ruang yang kita tempati dan mempengaruhi hal 

yang hidup termasuk kehidupan manusia.
53

  

Undang-undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang 

perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup pasal 1 

menjelaskan bahwa lingkungan hidup adalah kesatuan 

                                                           
50 Muhammad Erwin, Hukum Lingkungan dalam Sistem Perlindungan dan 

Pengelolaan Lingkungan Hidup di Indonesia, (Bandung: PT. Refika Aditama, 2008), 

7. 
51 Otto Soemarwoto, Ekologi, Lingkungan Hidup, (Jakarta: Djembatan, 

2001), 51-52. 
52 M unadjat Danusaputro, Hukum Lingkungan, Buku I Umum, (Jakarta: 

PT. Gramedia, 1985), 67. 
53 Emil Salim, Lingkungan Hidup dan Pembangunan, (Jakarta: Mutiara 

Sumber Widya, 1985), 12. 
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ruang dengan semua benda, daya, keadaan, dan makhluk 

hidup, termasuk manusia dan perilakunya, yang 

mempengaruhi alam itu sendiri, kelangsungan 

perikehidupan, dan kesejahteraan manusia serta makhluk 

hidup lain. Jadi, manusia hanya salah satu unsur dalam 

lingkungan hidup, tetapi perilakunya akan mempengaruhi 

kelangsungan perikehidupan dan kesejahteraan manusia 

serta makhluk hidup yang lain. Makhluk hidup yang lain 

termasuk binatang tidaklah merusak, mencemari atau 

menguras lingkungan.  

Dalam penjelasan undang-undang lingkungan 

hidup menyebutkan bahwa lingkungan hidup Indonesia 

yang dikaruniai oleh Tuhan Yang Maha Esa kepada 

bangsa dan rakyat Indonesia merupakan rahmat dari pada-

Nya dan wajib dikembangkan dan dilestarikan 

kemampuannya agar dapat menjadi sumber dan 

penunjang hidup bagi bangsa dan rakyat Indonesia serta 

makhluk hidup lainnya. Demi kelangsungan dan 

peningkatan kualitas hidup sendiri. Manusia hidup di 

dalam alam yang ia dapat adaptasi di tengah-tengah 

makhluk hidup, tumbuhan dan unsur alam yang lain. 

Lingkungan hidup manusia dapat digolongkan 

dalam beberapa kelompok yaitu lingkungan fisikal 

(physical environment), lingkungan biologis (biological 

environment)
54

, dan lingkungan sosial (social 

environment). Lingkungan fisikal (physicial environment) 

adalah segala sesuatu di sekitar manusia yang berbentuk 

mati seperti pegunungan, sungai, air, sinar matahari, 

kendaraan, rumah dan lain-lain. Lingkungan biologis 

(biological environment) adalah segala sesuatu yang 

berada di sekitar manusia yang berupa organism hidup 

selain dari manusia itu sendiri, seperti hewan, tumbuhan 

jasad renik dan lain sebagainya. Sedangkan lingkungan 

sosial (social environment) mempunyai beberapa aspek 

                                                           
54 Ibid., 13. 
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seperti sikap kemasyarakatan, sikap kejiwaan, sikap 

kerohanian dan lain sebagainya. 

Manusia tidak hanya tertarik kepada tanggapan dan 

penyesuaian terhadap lingkungan fisikalnya tetapi juga 

tertarik kepada interaksinya dengan manusia lain yaitu 

ruang sosialnya. Dinamika yang terdapat dalam 

lingkungan sosial dapat menimbulkan penyesuaian dan 

pembaharuan sikap dan tindakan terhadap lingkungan di 

mana manusia itu hidup. Di pihak lain lingkungan 

fisikalnya di mana manusia itu hidup dapat mengalami 

perubahan bentuk dan fungsi yang disebabkan oleh 

campur tangan manusia.
55

 

Pengelolaan lingkungan hidup dapat diartikan 

sebagai usaha sadar untuk memelihara atau dan 

memperbaiki mutu lingkungan agar kebutuhan dasar 

dapat terpenuhi dengan sebaik-baiknya. Karena persepsi 

tentang kebutuhan dasar, terutama untuk kelangsungan 

hidup yang manusiawi, tidak sama untuk semua golongan 

masyarakat dan berubah-ubah dari waktu ke waktu, 

pengelolaan lingkungan harus bersifat lentur. 

Undang-undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang 

perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup pasal 1 

menjelaskan bahwa  perlindungan dan pengelolaan 

lingkungan hidup adalah upaya sistematis dan terpadu 

yang dilakukan untuk melestarikan fungsi lingkungan 

hidup dan mencegah terjadinya pencemaran dan/atau 

kerusakan lingkungan hidup yang meliputi perencanaan, 

pemanfaatan, pengendalian, pemeliharaan, pengawasan, 

dan penegakan hukum. 

Lingkungan hidup merupakan salah satu sumber 

daya alam yang memiliki peran yang sangat strategis 

terhadap keberadaan makhluk ciptaan allah. Manusia 

sebagai subyek lingkungan hidup memiliki peran yang 

                                                           
55 Bintarno dan surastopo Hadisumarno, Metode Analisis Geografi, (Jakarta: 

LP3ES, 1979), 77.  
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sangat penting demi kelangsungannya. Kelestarian 

lingkungan terkait erat dengan kesejahteraan suatu 

bangsa, karena lingkungan hidup adalah salah satu aset 

ekonomi yang sangat berharga untuk diberdayakan.
56

 

Semakin ramah suatu bangsa terhadap lingkungannya, 

maka semakin besar peluang untuk meningkatkan 

pembangunan ekonomi di negaranya. 

Oleh karena itu, kita semua harus tanggung jawab 

untuk menjaga kebersihan lingkungan dengan tidak 

membuang sampah sembarangan di sungai, di got maupun 

di selokan. Ini merupakan satu hal yang sangat sederhana 

namun sulit untuk diterapkan. Selain membersihkan juga 

memperindah lingkungan dengan cara menanam pohon, 

menghias taman dengan berbagai macam bunga dan 

tanaman hijau. Dengan demikiann akan tercipta 

lingkungan yang bersih, segar dan sehat. 

Sebagian dari sumber daya itu dimiliki oleh 

perorangan atau badan tertentu, misalnya lahan dan 

sepetak hutan. Sebagian lagi sumberdaya itu milik umum, 

misalnya udara, sungai, pantai, laut, ikan laut, tumbuhan 

laut dan sebagainya. Sumber daya milik umum dapat 

digunakan oleh semua orang tanpa dipungut bayaran, dan 

sering digunakan untuk berbagai macam kebutuhan, 

misalnya air sungai digunakan sekaligus untuk melakukan 

proses produksi dalam pabrik, keperluan rumah tangga, 

mengangkut limbah, pelayaran dan produksi ikan. 

Sumber daya lngkungan secara garis besar 

dibedakan atas dua kelompok besar, yaitu: 

1) Sumber daya yang dapat diperbaharui (renewable 

resources) 

Sumber daya ini sifatnya dapat diperbaharui 

karena memiliki daya regenerasi dan asimilasi. Daya 

regenerasi artinya daya untuk mampu mengganti 

                                                           
56 Ibid., 78. 
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yang baru jika yang ada sudah diambil, sedangkan 

daya asimilasi adalah daya untuk menetralkan atau 

menghilangkan pengaruh-pengaruh negatif yang 

dapat merusak sumberdaya.
57

 Sebagai contoh, apabila 

ikan laut dieksploitasi, laut itu memiliki daya 

regenerasi sehingga ikan itu tidak habis.  

Demikian pula jika limbah dibuang ke sungai 

atau laut, sungai dan laut mempunyai daya untuk 

mengasimilasi limbah itu dan membuatnya menjadi 

tidak menganggu atau beracun. Jenis sumber daya 

yang dapat diperbaharui ini meliputi sumber daya 

energi (air, angin dan sinar matahari), sumber daya 

alam nabati (hasil-hasil pertanian, perkebunan dan 

hutan), sumber daya hewani (peternakan dan 

perikanan). 

Meskipun sumber daya yang dapat 

dipernaharui ini memiliki daya regenerasi dan 

asimilasi, namun daya regenerasi dan asimilsi juga 

ada batasnya. Selama eksploitasi dan permintaan 

pelayanan ada di bawah batas daya regenerasi atau 

asimilasi, sumber daya terbaharui itu dapat 

digunakan secara lestari. Akan tetapi jika batas itu 

terlampaui, sumber daya itu akan mengalami 

kerusakan dan fungsi sumber daya itu sebagai faktor 

produksi dan konsumsi atau sarana pelayanan akan 

mengalami gangguan. 

2) Sumber daya yang tidak dapat diperbaharui 

(unrenewable resources) 

Sumber daya yang tidak dapat diperbaharui 

merupakan sumber daya yang jika habis maka tidak 

dapat dihasilkan kembali dalam waktu yang singkat. 

Sumber daya jenis ini memang tidak dapat 

dipulihkan kembali setelah digunakan, atau jika 
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 Darmokusumo darmanto, Permasalahan Lingkungan Sumberdaya Air, 
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dipulihkan tidak menguntungkan karena biaya 

pemulihan lebih besar dari pada hasilnya. Sumber 

daya ini meliputi sumber daya mineral (timah, 

aluminium, tembaga, emas, perak, magnesium, dan 

besi), dan sumberdaya energi (minyak bumi, gas 

alam dan batubara). 
58

 

Pemanfaatan jenis sumber daya ini harus 

lebih hati-hati dan efisien. Sebab dengan adanya 

pemborosan pemakaian jenis sumber daya ini akan 

berakibat fatal yaitu jenis sumber daya ini akan habis 

dan sebagai gantinya sulit sekali dicari. Sebagai 

contoh pemborosan pemakaian minyak bumi akan 

mengakibatkan persediaan jenis sumber daya ini 

cepat habis sehingga akan terjadi krisis energi. 

Menyadari akan hal terserbut, manfaat jenis sumber 

daya mineral dan energi ini sangat besar bagi 

kehidupan dan sangat berpengaruh terhadap hajat 

hidup orang banyak, maka pengelolaannya dapat 

terkontrol serta dipertanggungjawabkan. 

Dari dua jenis sumber daya tersebut sebagian 

memang merupakan sumber daya lingkungan milik umum 

yang dapat digunakan tanpa atau hanya dengan pungutan 

bayaran yang ringan saja. Akibatnya unit produksi maupun 

unit konsumsi cenderung memaksimumkan 

pemanfaatannya, sehingga mudah terjadi pemanfaatan 

yang tidak rasional.
59

 Misalnya, orang menangkap ikan 

dengan racun hama atau dengan bahan peledak dengan 

maksud untuk mendapatkan hasil yang besar dengan 

mudah dalam waktu singkat. Namun dengan cara ini, ikan-

ikan yang kecil dan jenis makhluk hidup yang lain yang 

sebenarnya tidak ingin ditangkap dan dimanfaatkan ikut 

mati. Habitat ikan itu pun mengalami kerusakan.  

                                                           
58 Richard Sinding Larsen and Friedrich W. Wellmer, Non-Renewable 

Resource Issues, (Jerman: Heidelberg, 2012), 17. 
59 Darmanto,Permasalahan Lingkungan Sumberdaya Air, 57. 
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Teknologi modern pun dapat juga menyebabkan 

pemanfaatan yang tidak rasional. Misalnya pukat harimau 

dalam perikanan menyebabkan penangkapan ikan yang 

berlebih. Akibatnya stok ikan akan terus menurun, karena 

tak mampu untuk meregenerasi diri dari eksploitasi yang 

berlebih itu. Oleh sebab itu penggunaan pukat harimau 

dilarang di Indonesia.  

Pembuangan limbah ke udara dan ke perairan 

(danau, sungai, laut) oleh pabrik-pabrik juga terus 

bertambah. Pada banyak tempat telah tampak adanya 

gejala-gejala bahwa daya udara dan air untuk 

mengasimilasi limbah itu telah dilampaui dan 

menghadapkan kita pada masalah pencemaran. Dengan 

adanya pencemaran itu peruntukan undara untuk 

pernafasan dan peruntukan air untuk rumah tangga telah 

terganggu. 

Hal yang memprihatinkan adalah meskipun 

masing-masing unit produksi dan unit konsumsi berusaha 

untuk memaksimumkan keuntungan dari pemanfaatan 

sumber daya milik umum itu, namun mereka sedikit atau 

tidak bertanggung jawab atas pemeliharaan sumberdaya 

itu. Ketiadaan atau sedikit adanya perasaan bertanggung 

jawab itu mengakibatkan pula pemanfaatan sumber daya 

yang tidak rasional. Oleh sebab itu untuk menghindari 

penggunaan yang tidak rasional itu diperlukan campur 

tangan pemerintah dalam pengelolaan sumber daya alam 

itu. 

b. Dasar Hukum Lingkungan Hidup 

1) Al-Qur’an dan Hadis 

Allah menciptakan alam semesta ini dengan 

sangat sempurna. Untuk mengatur kelangsungan 

kehidupan makhluk-Nya di bumi, allah telah 

memberikan kepercayaan kepada manusia untuk 

menjaga dan melestarikan lingkungan agar tidak 

rusak dan tercemar, sebab apa yang allah berikan 
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kepada manusia semata-mata merupakan suatu 

amanah untuk mengelolanya. 

                      

                         

      

Sesungguhnya kami telah menawarkan amanat 

kepada langit, bumi, dan gunung-gunung, tetapi 

semuanya enggan untuk memilkul amanat itu dan 

mereka khawatir tidak akan melaksanakannya 

(berat), lalu dipikullah amanat itu oleh manusia. 

Sungguh, manusia itu sangat zalim dan sangat bodoh. 

(Q.S  Al-Ahzab [33]: 72) 

Dalam konteks ayat di atas, amanat berarti 

mandat dan kepercayaan yang diberikan oleh allah 

kepada manusia sebagai makhluk yang berakal. 

Langit, bumi, dan gunung tidak bersedia 

menerimanya. 
60

 Karena manusia bersedia menerima 

amanat tersebut, maka setiap individu mempunyai 

kewajiban untuk memelihara kelestarian lingkungan 

serta mencegah, menanggulangi pencemaran dan 

perusakan lingkungan hidup. Kewajiban tersebut 

mengandung makna bahwa setiap orang turut 

berperan serta dalam pengembangan budaya bersih, 

kegiatan penyuluhan dan bimbingan di bidang 

lingkungan hidup.
61

 

Keseimbangan yang diciptakan allah swt 

dalam suatu lingkungan hidup akan terus berlangsung 

dan baru akan terganggu jika terjadi suatu keadaan 

                                                           
60 Mujiono Abdullah, Agama Ramah Lingkungan; Perspektif Al-Qur‟an, 

(Jakarta: Paramadina, 2001), 34. 
61 Supriadi, Hukum Lingkungan di Indonesia, (Jakarta: Sinar Grafika, 2006), 

186. 
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yang luar biasa, seperti gempa tektonik, gempa yang 

disebabkan terjadinya pergeseran kerak bumi. Tetapi 

menurut al-qur‟an, kebanyakan bencana di planet 

bumi disebabkan oleh ulah perbuatan manusia yang 

tidak bertanggung jawab. Sebagaimana firmannya 

sebagai berikut: 

                 

                       

Telah tampak kerusakan di darat dan di laut 

disebabkan perbuatan tangan manusia, allah 

menghendaki agar mereka merasakan sebagian dari 

(akibat) perbuatan mereka, agar mereka kembali 

(kejalan yang benar). (Q.S. Ar-Ruum [30]: 41) 

Lingkungan hidup merupakan salah satu 

sumber daya alam yang memiliki peran yang sangat 

strategis terhadap keberadaan makhluk ciptaan allah. 

Manusia sebagai subyek lingkungan hidup memiliki 

peran yang sangat penting demi kelangsungannya. 

Kelestarian lingkungan terkait erat dengan 

kesejahteraan suatu bangsa, karena lingkungan hidup 

adalah salah satu aset ekonomi yang sangat berharga 

untuk diberdayakan. Semakin ramah suatu bangsa 

terhadap lingkungannya, maka semakin besar peluang 

untuk meningkatkan pembangunan ekonomi di 

negaranya. 

Oleh karena itu, kita semua harus tanggung 

jawab untuk menjaga kebersihan lingkungan dengan 

tidak membuang sampah sembarangan di sungai, di 

selokan maupun di saluran irigasi. Ini merupakan 

suatu hal yang sangat sederhana namun sulit untuk 

diterapkan. Manusia dengan lingkungan hidup 

mempunyai hubungan dan keselarasan yang sangat 

erat antara keduanya. Keselarasan dalam ajaran Islam 
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mencakup empat hal, diantaranya keselarasan dengan 

tuhan, keselarasan dengan masyarakat, keselarasan 

dengan lingkungan alam dan keselarasan dengan diri 

sendiri.
62

 

Hidup bersih dan sehat merupakan salah satu 

cara untuk menjaga kesehatan. Sebagaimana 

kesehatan merupakan nikmat Allah yang senantiasa 

harus kita syukuri, sebab dengan kesehatan kita dapat 

menikmati kebahagiaan hidup yaitu melakukan 

rutinitas dan beribadah dengan baik. Karena itu 

kebersihan dianggap sebagai salah satu bukti 

keimanan, sebagaimana yang di riwayatkan oleh At-

Tirmidzi: 

َعْن َسْعِدْبِن اَبِى َوقَّاٍص َعْن اَبِْيِه َعِن النَّبِيِّ َصلَّى هللاُ َعلَْيِه َوَسلََّن اِنَّ هللاَ 

طَيٌِّب يُِحبُّ الطَّيَِّب نَِظْيٌف يُِحبُّ النَّظَافَةَ َكِرْيٌن يُِحبُّ اْلَكَرَم َجَواٌديُِحبُّ 

 اْلَجَواَدفَنَظِّفُْوااَْفنَْيتَُكنْ 

”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. Al-Tirmidzi].
63

 

 

Islam adalah agama yang mengajarkan untuk 

menjaga kebersihan lingkungan. Oleh karena itu 

manusia tidak hanya berkewajiban untuk mengelola 

lingkungan, tetapi sekaligus juga menjaga dan 

memakmurkannya.
64

 Sebagaimana di riwayatkan oleh 

Baihaqi adalah sebagai berikut: 

                                                           
62 M. Quraish Shihab, Secerah Cahaya Ilahi: Hidup Bersama Al-qur‟an, 

(Bandung: Mizan, 2000), 270. 
63

 Al-Tirmidzi Muhammad Bin Isa Bin Surah, Sunan At-Tirmidzi, Hadis 

Nomor 2723, Cet. II, (Riyadh: Maktabah Al-Ma‟aarif Lin-Nasyr Wattauzi‟, 2008). 
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64 Istianah, upaya Pelestarian Lingkungan Hidup Dalam Perspektif Hadis, 

Jurnal Riwayah Vol. 1, No. 2, September 2015, 259. 
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 ااَِلْسالَُم نَِظْيٌف فَتَنَظَّفُْوافَاِنَّهُ الَيَْدُخُل الَْجنَّةَ ااِلَّ نَِظيْفٌ 

”Agama Islam itu adalah agama yang bersih atau 

suci, maka hendaklah kamu menjaga kebersihan. 

Sesungguhnya tidak akan masuk surga kecuali orang-

orang yang suci”. [HR. Al-Baihaqi].
65

 

2) Undang-undang Lingkungan Hidup 

a) Undang-undang Nomor 32 tahun 2009 tentang 

perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup. 

b) Peraturan menteri negara lingkungan hidup 

republik indonesia Nomor 16 Tahun 2012 tentang 

pedoman penyusunan dokumen lingkungan 

hidup. 

c) Peraturan menteri negara lingkungan hidup 

republik indonesia Nomor 17 Tahun 2012 tentang 

pedoman keterlibatan masyarakat dalam proses 

analisis dampak lingkungan hidup dan izin 

lingkungan. 

d) Peraturan pemerintah republik indonesia Nomor 

27 Tahun 2012 tentang izin lingkungan. 

e) Peraturan pemerintah Nomor 4 Tahun 2001 

tentang pengendalian kerusakan dan atau 

pencemaran lingkungan hidup yang berkaitan 

dengan kebakaran hutan dan atau lahan.  

c. Ruang Lingkup Lingkungan Hidup 

1) Proses Pengelolaan Sampah 

Undang-undang republik indonesia Nomor 18 

Tahun 2008 tentang pengelolaan sampah 

menyebutkan bahwa sampah adalah sisa kegiatan 

sehari-hari manusia dan atau alam yang berbentuk 
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 Imam Al-Baihaqi, Syu‟ab  al-Iman al-Baihaqi, Hadis Nomor 1524, juz 

4,(Yogyakarta: Pustaka Azzam, 2005), 255.  
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padat.
66

 Sedangkan menurut kuncoro sampah ialah 

bahan yang terbuang atau dibuang secara langsung 

dari hasil aktivitas manusia maupun alam yang sudah 

tidak digunakan lagi karena sudah diambil unsur 

utamanya.
67

 

Menurut Undang-undang republik indonesia 

nomor 18 tahun 2008 tentang pengelolaan sampah 

dalam pasal 1 ayat 5 menyebutkan bahwa pengelolaan 

sampah adalah kegiatan yang sistematis, menyeluruh, 

dan berkesinambungan yang meliputi pengurangan 

dan penanganan sampah. Secara garis besar, kegiatan 

di dalam pengelolaan sampah meliputi pengendalian 

timbulan sampah, transfer dan transport, pengolahan 

dan pembuangann akhir. Adapun tujuan dari 

pengelolaan sampah adalah meningkatkan kesehatan 

masyarakat dan kualitas lingkungan serta menjadikan 

sampah sebagai sumber daya. 

Prinsip yang bisa diterapkan dalam 

pengolahan sampah diantaranya: 

a) Mengurangi (reduce), mengurangi penggunaan 

barang-barang habis pakai yang dapat 

menimbulkan sampah. Karena semakin banyak 

barang terbuang maka akan semakin banyak 

sampah. 

b) Menggunakan kembali (reuse), mengusahakan 

untuk mencari barang-barang yang bisa dipakai 

kembali, dan menghindari pemakaian barang-

barang yang sekali pakai guna memaksimalkan 

umur suatu barang.
68

 

                                                           
66 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2008 tentang 

Pengelolaan Sampah 
67 Kuncoro Sejati, Pengolahan Sampah Terpadu, (Yogyakarta: IKAPI, 

2009), 12. 
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 Enri Damanhuri dan Tri Padmi, Pengelolaan Sampah Terpadu, 

(Bandung: ITB Press, 2019), 61. 
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c) Mendaur ulang (recycle), selain mencari barang 

yang dapat dipakai kembali, dapat pula mencari 

barang yang dapat didaur ulang. Sehingga barang 

tersebut dapat dimanfaatkan bukan menjadi 

sampah.
69

 

d) Mengganti (replace), metode ini dapat dilakukan 

dengan pengamatan disekitar. Ganti barang sekali 

pakai dengan barang yang lebih tahan lama, serta 

menggunakan barang yang ramah lingkungan. 

e) Menghargai (respect), metode ini menggunakan 

rasa kecintaan pada alam, sehingga akan 

menimbulkan sikap bijaksana sebelum memilih. 

Pengelolaan sampah erat kaitannya dengan 

masyarakat karena dari sampah tersebut akan hidup 

mikroganisme penyebab penyakit. Jadi sampah harus 

benar-benar dapat diolah agar tidak menimbulkan 

masalah. Berbagai cara yang dapat mengurangi efek 

negatif dari sampah, antara lain:
70

 

a) Penumpukan, metode ini dilakukan dengan cara 

menumpuk sampah sampai membusuk, sehingga 

dapat menjadi kompos. 

b) Pembakaran, merupakan cara yang sering 

dilakukan bahkan diberbagai TPA. Metode ini 

kerap dipakai pemerintah, kelemahan metode ini 

adalah tidak semua sampah dapat habis dibakar. 

c) Sanitary landfill, metode ini juga digunakan 

pemerintah dan cara penerapannya adalah dengan 

membuat lubang baru untuk mengubur sampah. 

d) Pengomposan, adalah proses dekomposisi yang 

dilakukan oleh mikroorganisme terhadap bahan 

organik biodegradable. Cara ini sangat dianjurkan 

                                                           
69 P.N. Cheremisinoff and L.M. Ferrante, Waste Reduction For Pollution 

Prevention, (Inggris: Pudvan Publishing Co, 1989), 26 
70 Damanhuri dan Padmi, Pengelolaan Sampah Terpadu, 62. 
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karena berdampak positif dan menghasilkan 

barang bermanfaat dari sampah yang berguna 

bagi lingkungan dan alam.  

2) Jenis-jenis Sampah 

Jenis-jenis sampah dapat digolongkan menjadi 

beberapa jenis yaitu berdasarkan sumber, sifat, dan 

bentuknya yakni sebagai berikut: 

Sampah berdasarkan sumbernya ada beberapa 

macam yaitu: 

a) Sampah alam, yaitu sampah yang ada oleh proses 

alam di daur ulang alami, seperti halnya daun-

daunan kering di hutan yang terurai menjadi 

tanah.  

b) Sampah manusia, adalah istilah yang biasa di 

gunakan terhadap hasil-hasil pencernaan manusia, 

seperti feses dan urin. Sampah manusia dapat 

menjadi bahaya yang serius bagi kesehatan karena 

dapat digunakan sebagai sarana perkembangan 

penyakit yang disebabkan virus dan bakteri. Salah 

satu perkembangan utama pada dialektika 

manusia adalah pengurangan penularan penyakit 

melalui sampah manusia dengan cara hidup yang 

higenis dan sanitasi. Sampah manusia dapat 

dikurangi dan dipakai ulang misalnya melalui 

sistem urinoir tanpa air. 

c) Sampah konsumsi, merupakan sampah yang 

dihasilkan oleh manusia(pengguna barang), 

dengan kata lain adalah sampah hasil konsumsi 

sehari-hari. Jumlah sampah kategori ini masih 

jauh lebih kecil dibandingkan sampah-sampah 

yang dihasilkan dari proses pertambangan dan 

industri. 

d) Sampah industri, adalah bahan sisa yang 

dikeluarkan akibat proses industri. Sampah yang 
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dikeluarkan dari sebuah industri dengan jumlah 

yang besar dapat dikatakan sebagai limbah.
71

 

Menurut Gelbert dkk, sumber sumber sampah 

adalah sebagai berikut:
72

 

a) Sampah pemukiman, yaitu sampah rumah tangga 

berupa sisa pengolahan makanan, perlengkapan 

rumah tangga bekas, kertas, kardus, gelas, kain, 

sampah kebun/halaman, dan lain-lain. 

b) Sampah pertanian dan perkebunan, sampah 

kegiatan pertanian tergolong bahan organik, 

seperti jerami dan sejenisnya. Sebagian besar 

sampah yang dihasilkan selama musim panen 

dibakar atau dimanfaatkan untuk pupuk. Untuk 

sampah bahan kimia seperti pestisida dan pupuk 

buatan perlu perlakuan khusus agar tidak 

mencemari lingkungan. Sampah pertanian 

lainnya adalah lembaran plastik penutup tempat 

tumbuh-tumbuhan yang berfungsi untuk 

mengurangi penguapan dan penghambat 

pertumbuhan gulma, namun plastik ini bisa di 

daur ulang. 

c) Sampah dari sisa bangunan dan konstruksi 

gedung. Sampah yang berasal dari kegiatan 

pembangunan bisa berupa bahan organik maupun 

anorganik. Sampah organik, misalnya kayu, 

bambu, triplek. Sampah anorganik, misalnya 

semen, pasir, batu bata, ubin, besi, baja, kaca dan 

kaleng. 

d) Sampah dari perdagangan dan perkantoran. 

Sampah yang berasal dari daerah perdagangan, 
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seperti toko, pasar tradisional, warung, pasar 

swalayan ini terdiri dari kardus, pembungkus, 

kertas, dan bahan organic termasuk sampah 

makanan dan restoran. Sampah yang berasal dari 

lembaga pendidikan, kantor pemerintah dan 

swasta biasanya terdiri dari kertas, alat tulis 

menulis (bolpoin, pensil, dan spidol), toner 

fotocopy, pita printer dan lain-lain. 

e) Sampah industri, yaitu sampah yang berasal dari 

seluruh rangkaian proses produksi berupa bahan-

bahan kimia serpihan atau potongan bahan, serta 

perlakuan dan pengemasan produk berupa kertas, 

kayu dan plastik.
73

 

Sampah berdasarkan sifatnya ada dua macam, 

yaitu: 

a) Sampah organik, yaitu sampah yang mudah 

membusuk seperti sisa makanan, sayuran, dan 

daun-daun kering. Sampah ini dapat diolah lebih 

lanjut menjadi kompos. Hanya saja jenis sampah 

akan menimbulkan bau kurang sedap jika tidak 

dikelola dengan baik. 

b) Sampah anorganik, yaitu sampah yang tidak 

mudah membusuk, seperti plastik, logam, karet, 

kaca, wadah pembungkus makanan, kertas, plastik 

minuman, botol dan gelas minuman, dan kaleng. 

Sampah ini dapat dijadikan sampah yang komersil 

atau sampah yang laku dijual untuk dijadikan 

produk lainnya. Apabila dibuang sembarangan, 

sampah anorganik dapat menimbulkan 

pencemaran tanah. 
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Sampah berdasarkan bentuknya ada dua 

macam, yaitu:
74

 

a) Sampah padat, adalah segala bahan buangan 

selain kotoran manusia, urine dan sampah cair. 

Dapat berupa sampah dapur, sampah kebun, 

plastik, dan gelas. menurut bahannya sampah ini 

dikelompokkan menjadi sampah organik dan 

anorganik.  

b) Sampah cair, adalah bahan cairan yang telah 

digunakan dan tidak diperlukan kembali dan 

dibuang ke tempat pembuangan sampah, seperti 

limbah hitam yakni sampah yang dihasilkan dari 

toilet dan limbah rumah tangga yakni sampah 

yang dihasilkan dari dapur, kamar mandi dan 

tempat cucian. 

Dalam kehidupan manusia, sampah dalam jumlah 

besar dari aktivitas industri (dikenal dengan sebutan 

limbah), misalnya pertambangan, manufaktur, dan 

konsumsi. Hamper semua produk industri akan menjadi 

sampah pada suatu waktu, dengan jumlah sampah yang 

kira-kira mirip dengan konsumsi. 

Pembuangan sampah cair atau limbah cair secara 

sembarangan, misalnya membuang sampah ke selokan atau 

ke sungai-sungai akan menimbulkan bau tidak sedap, juga 

mengganggu habitat hidup lingkungan sungai bahkan bisa 

mengakibatkan berbagai jenis penyakit bagi masyarakat 

yang tinggal disekitar tempat pembuangan limbah 

industri.
75
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