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ABSTRAK 

 

 

Diawal tahun 2020, dunia digemparkan merebaknya virus 

baru yaitu coronavirus (SARS-CoV-2) dan penyakitnya disebut 

Coronavirus Disease 2019 (Covid-19). Coronavirus (CoV). Diketahui, 

asal mula virus ini berasal dari Wuhan, Tiongkok yang ditemukan 

pada akhir Desember tahun 2019. Pandemi Covid-19 yang merebak di 

seluruh dunia telah membuat banyak perubahan terjadi pada seluruh 

organisme di dalam kota, Protokol kesehatan secara cepat diterapkan 

untuk memutus rangkai penyebaran Covid-19 seperti kampanye 

kesehatan, penggunaan atribut pelindung, di kota Bandar lampung 

penerapan protokol kesehatan sudah diatur dalam Peraturan Walikota 

Bandar lampung Nomor 18 tahun 2020 tentang pedoman pencegahan 

penyebaran Covid-19 melalui protokol kesehatan adapun isi secara 

singkat tentang peraturan tersebut adalah Kewajiban mematuhi 

protokol kesehatan antara lain,menggunakan masker jika keluar rumah 

atau berinteraksi dengan orang lain, jaga jarak serta meningkatkan 

daya tahan tubuh dengan menerapkan hidup bersih dan sehat. 

Rumusan masalah yang diajukan dalam penelitian ini adalah 

Bagaimana Pelaksanaan pasal 5 Peraturan Walikota Nomor 18 Tahun 

2020 tentang Protokol Pencegahan Covid-19 di BPBD Kota Bandar 

Lampung dan Bagaimanakah Tinjauan Fiqih Siyasah terhadap 

pelaksanaan pasal 5 peraturan Walikota Nomor 18 Tahun 2020  

tentang Protokol Pencegahan Covid-19 di BPBD Kota Bandar 

Lampung. Tujuan penelitian ini adalah Untuk mengetahui 

Pelaksanaan pasal 5 Peraturan Walikota Nomor 18 Tahun 2020 

Tentang Protokol Pencegahan Covid-19 di BPBD Kota Bandar 

Lampung. Serta mengetahui Tinjauan Fiqih Siyasah terhadap 

pelaksanaan protokol pencegahan Covid-19 di BPBD Kota Bandar 

Lampung. Adapun penelitian ini merupakan jenis penelitian lapangan 

(field research) yaitu penelitian yang langsung dilakukan dilapangan. 

Data yang digunakan yaitu data primer dan data sekunder. Data 

primer adalah data yang diperoleh langsung dari lokasi penelitian, 

sementara data sekunder merupakan data pelengkap dalam penelitian 

ini. Adapun teknik pengumpulan data dilakukan dengan: wawancara, 
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observasi dan dokumentasi. Hasil penelitian ini adalah pada 

pelaksanaan Penerapan Protokol Pencegahan Covid-19 di kota Bandar 

Lampung yang diatur dalam Peraturan Walikota Bandar Lampung 

Nomor 18 Tahun 2020 Tentang Protokol Pencegahan Covid-19 sudah 

sesuai dengan aturan yang ada, tetapi dalam pelaksanannya masih ada 

oknum-oknum yang mempengaruhi tidak terlaksananya dengan efektif 

peraturan yang telah dibuat oleh Pemerintah kota Bandar Lampung. 

Dalam kajian Fiqh Siyasah peran BPBD sudah memenuhi aspek 

keadilan dan amanah bagi sebuah lembaga untuk meninjau hukum 

mematuhi protokol kesehatan ini sudah memenuhi unsur kajian 

Maqashid Syariah. Diantara unsur penting dalam Maqashid Syariah 

adalah menjaga jiwa (Hifdzun Nafs). Agama Islam jelas melarang hal-

hal yang dapat membahayakan diri sendiri dan orang lain, apalagi jika 

bahaya yang dihasilkan dapat membuat hilangnya nyawa seseorang.  

 

Kata kunci: Covid-19, Protokol Kesehatan, BPBD Kota Bandar 

Lampung 
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MOTTO 

 

                             

                                  

           

Wahai orang-orang yang beriman! Taatilah Allah dan taatilah 

Rasul (Muhammad), dan Ulil Amri (pemegang kekuasaan) di 

antara kamu. Kemudian, jika kamu berbeda pendapat tentang 

sesuatu, maka kembalikanlah kepada Allah (Al-Qur'an) dan  

Rasul (sunnahnya), jika kamu beriman kepada Allah dan  

hari kemudian. Yang demikian itu lebih utama  

(bagimu)  dan lebih baik akibatnya. 

( Qs. An-Nisa [4]:59) 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Penegasan Judul 

Penegasan terkait istilah judul dalam setiap penelitian 

sangat penting dan diperlukan karena hal ini tidak lain adalah 

untuk menghindari sesuatu kekeliruan dalam memahami suatu 

judul, maka perlu penjelasan judul skripsi dengan makna atau 

definisi yang terkandung di dalamnya. Judul ini adalah  

“Tinjauan Fiqih Siyasah Terhadap Pelaksanaan Peraturan 

Walikota Bandar Lampung Nomor 18 Tahun 2020 tentang 

Protokol Pencegahan Covid-19” (Studi di BPBD Kota 

Bandar Lampung) 

Adapun beberapa hal pengertian yang perlu dijelaskan 

sehubungan dengan judul tersebut adalah sebagai berikut: 

1. Tinjauan 

Menurut kamus besar Indonesia yaitu hasil meninjau 

pandangan, pendapat (sudah menyelidiki atau mempelajari).
1
 

2. Fiqih Siyasah 

Merupakan salah satu aspek hukum Islam yang 

membicarakan pengaturan dan pengurusan kehidupan 

manusia dalam bernegara demi mencapai kemaslahatan bagi 

manusia itu sendiri.
2
 

3. Pelaksanaan 

Merupakan proses, cara, perbuatan melaksanakan. 

4. Peraturan Walikota Nomor 18 Tahun 2020 

Peraturan Walikota Nomor 18 Tahun 2020 Tentang 

Pedoman Pencegahan Penyebaran Corona Virus Disease 

                                                           
1Dapertment Pendidikan dan kebudayaan, Kamus Besar Bahasa Indonesia 

Pusat Bahasa Edisi ke IV, (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2011), 1470. 
2 Muhammad Iqbal, Fiqih Siyasah-kontekstualisasi Doktrin Politik islam 

(Indonesia: Pranadamedia Group,2014), 4. 
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2019 ( Covid-19) Melalui Protokol Kesehatan di Wilayah 

Kota Bandar Lampung. 

5. Protokol Pencegahan Covid-19 

Protokol Pencegahan Covid-19 adalah aturan dan 

ketentuan yang perlu diikuti oleh segala pihak agar dapat 

beraktivitas secara aman pada saat pandemic Covid-19 ini.
3
 

Dari beberapa penegaan istilah-istilah diatas, dapat 

dirumuskan bahwa yang dimaksud uraian judul adalah 

Tinjauan Fiqh Siyasah terhadap Pelaksanaan Peraturan 

Walikota Nomor 18 Tahun 2020 tentang Protokol 

Pencegahan Covid-19. 

 

B. Latar Belakang Masalah 

Kesehatan merupakan hal yang sangat penting bagi 

manusia, karena dengan kondisi yang sehat manusia dapat 

beraktifitas,beribadah, dan melakukan berbagai hal lainnya. 

Tanpa kondisi yang sehat, manusia kehilangan daya untuk 

melakukan aktifitas serta menjalani kehidupan sebagaimana 

mestinya. Menjaga kesehatan yang berlandaskan agama 

merupakan solusi terbaik untuk dapat mengatasi berbagai 

permasalahan kesehatan fisik bahkan jiwa dengan mematuhi, 

mengamalkan nilai-nilai agama dalam aktifitas kehidupan sehari-

hari.
4
Adanya hubungan antara agama sebagai pijakan keyakinan 

dan kesehatan rohani dan jasmani terletak bagaimana sikap 

berserah diri seseorang terhadap suatu kehendak, kekuasaan 

Allah SWT. Sikap itulah yang membuat seseorang manusia dapat 

menciptakan aura positif, ketentraman lahir batin, serta hal yang 

baik lainnya. 

                                                           
3 Fatimah Mardiyah“Apakah yang dimaksud Protokol Kesehatan Covid-19” 

tirto.id, 2020, https// www.tirto.id/kesehatan. 
4 Abdul Hamid, “Agama dan Kesehatan Mental dalam Presfektif Psikologi 

Agama”, jurnal kesehatan Tadulako, Vol.3, no.1(2017):, 1-14, 

http://doi.org/10.22487. 

http://www.tirto.id/kesehatan
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Diawal tahun 2020, dunia digemparkan merebaknya virus 

baru yaitu coronavirus (SARS-CoV-2) dan penyakitnya disebut 

Coronavirus Disease 2019 (COVID-19). Coronavirus (CoV) 

adalah keluarga besar virus yang menyebabkan penyakit mulai 

dari ringan sampai berat seperti common cold atau pilek dan 

penyakit yang serius seperti MERS dan SARS. Diketahui, asal 

mula virus ini berasal dari Wuhan, Tiongkok yang ditemukan 

pada akhir Desember tahun 2019.
5
 Dalam Islam penyakit itu 

sering dikaitkan dengan Bala‟ musibah, fitnah,adzab. Penyakit 

juga dapat berbentuk kuman sejenis bakteri yang merupakan 

ciptaan Allah meskipun melalui hasil perbuatan manusia itu 

sendiri. Di zaman Rasulullah SAW jikalau ada sebuah daerah 

terjangkit penyakit Tha’un, Rasulullah SAW memerintahkan 

untuk mengisolasi atau mengkarantina para penderitanya di 

tempat isolasi khusus, jauh dari pemukiman penduduk. Tha’un 

sebagaimana disabdakan Rasulullah SAW adalah wabah penyakit 

menular yang mematikan,penyebabnya berasal dari bakteri 

Pasterella Pestis yang menyerang tubuh manusia. Jika umat 

muslim menghadapi hal ini, dalam sebuah hadits disebutkan janji 

surga dan pahala yang besar bagi siapa saja yang bersabar ketika 

menghadapi wabah penyakit. 

Nabi Muhammad SAW juga pernah memperingatkan 

umatnya untuk tidak berada dekat-dekat dengan wilayah yang 

sedang terkena wabah. Dan melarang orang yang berada di 

daerah itu untuk keluar wilayahnya. Seperti diriwayatkan dalam 

hadis: 

 

ا َجاَء َسْرَغ   ًه اِو فَهَ َر َخَرَج إِنَٗ انشه ًَ ٌه ُع ٍِ َرتِيَعةَ أَ ٍِ َعاِيِر ْت ِ ْت ٍْ َعْثِد َّللاه َع

ٌه َرُسَٕل  ٍف أَ ْٕ ٍُ َع ٍِ ْت ًَ ْح قََع تِانشهاِو فَأَْخثََرُِ َعْثُد انره َٔ تَاَء قَْد  َٕ ٌه اْن تَهََغُّ أَ

َسههَى قَ  َٔ  ِّ ُ َعهَْي ِ َصهٗه َّللاه إَِذا َّللاه َٔ  ِّ ِّ تِأَْرٍض فَََل تَْقَدُيٕا َعهَْي ْعتُْى تِ ًِ اَل إَِذا َس

ٍُ اْنَخطهاِب  ُر ْت ًَ ُُّْ فََرَجَع ُع َْتُْى تَِٓا فَََل تَْخُرُجٕا فَِراًرا ِي أَ َٔ قََع تِأَْرٍض  َٔ

ٍْ َسْرغَ   ِي
                                                           

5 Yuliana ,” Corona Virus Diseases (Covid-19)” (Oline),Wellnes and 

Healty, Vol 2, no 2 (2020):, 1, https://doi.org/10.30604/well.95212020. 

https://doi.org/10.30604/well.95212020
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( ِٖ ْاِ ْاتَُحِر َٔ  (َر

 “Dari Abdullah bin Amir bin Rabi„ah, Umar bin 

Khattab RA menempuh perjalanan menuju Syam. Ketika sampai 

di Sargh, Umar mendapat kabar bahwa wabah sedang menimpa 

wilayah Syam. Abdurrahman bin Auf mengatakan kepada Umar 

bahwa Rasulullah SAW pernah bersabda, „Bila kamu mendengar 

wabah di suatu daerah, maka kalian jangan memasukinya. Tetapi 

jika wabah terjadi wabah di daerah kamu berada, maka jangan 

tinggalkan tempat itu.‟ Lalu Umar bin Khattab berbalik arah 

meninggalkan Sargh,” (HR Bukhari dan Muslim)
6
 

 

Diantara petunjuk-petunjuk Al-Qur’an yang sangat agung 

bahwasannya seorang hamba tidak akan ditimpa suatu musibah 

kecuali Allah telah menuliskan dan mentakdirkan musibah 

tersebut. Allah SWT. Berfirman: 

                           

         

“Katakanlah: Tidak akan menimpa kami kecuali apa 

yang Allah telah tuliskan untuk kami. Dialah pelindung kami dan 

hanya kepada Allah bertawakal orang-orang yang beriman.‟‟ ( 

QS.At-Taubah(9):51) 

Maka tidaklah seorang hamba ditimpa suatu musibah 

kecuali Allah SWT telah tuliskan kepadanya. Maka sungguh 

seorang hamba sangat butuh dalam kondisi seperti untuk selalu 

memperbaharui keimanannya, memperbaharui keyakinannya 

terhadap takdir Allah SWT. Dan bahwasannya semua yang ditulis 

pasti terjadi. Dan apa yang menimpa seorang hamba tidak akan 

meleset darinya dan apa yang meleset dari seorang hamba tidak 

                                                           
6 Al-Bukhari, Shahih Al-Bukhari, Trans. oleh Muhammad bin Ismail, ( 

Damaskus-Beirut: Ibnu Katsir, 2002). 
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akan menimpanya dan apa yang Allah SWT inginkan pasti terjadi 

dan apa yang Allah tidak inginkan tidak akan terjadi. 

Dalam upaya pencegahan penularan Covid-19 di kota 

Bandar Lampung, Walikota Bandar Lampung Herman HN 

mengingatkan masyarakat untuk mematuhi protokol kesehatan 

sebagaimana tertuang dalam Peraturan Walikota Nomor 18 

Tahun 2020. Dalam peraturan tersebut protokol kesehatan diatur 

dalam Pasal 5. Protokol kesehatan adalah panduan atau tata cara 

kegiatan yang dilakukan dalam rangka menjain individu dan 

masyarakat tetap sehat terlindungi dari penyakit tertentu. Adapun 

dalam Perwali itu disebutkan, untuk memutus mata rantai 

penularan Covid-19, dilakukan upaya di berbagai aspek baik 

kesehatan, keagamaan maupun ekonomi.  

Adapun pelanggaran terhadap pelaksanaan peraturan ini 

dikenakan sanksi administratif dan daya paksa polisional
7
. Pada 

pasal 21 Peraturan  walikota Bandar lampung nomor 18 Sanksi 

administrasif berupa teguran lisan, teguran tertulis, penghentian 

sementara kegiatan, penghentian tetap atau pembubaran kegiatan, 

pencabutan sementara izin sampai pencabutan tetap izin. 

Kemudian daya paksa polisional yaitu membersihkan fasilitas 

umum seperti menyapu jalanan dan menganut sampah, 

menyanyikan lagu nasional, melakukan push up dan 

mengucapkan janji tidak akan melanggar lagi. 

Walaupun peraturan sudah dibuat namun masih banyak 

warga kota Bandar lampung yang tidak mematuhi protokol 

kesehatan saat beraktivitas di luar rumah seperti tidak 

menggunakan masker di tempat publik, banyak warga yang tidak 

menggukan masker ditempat keramaian saat melakukan aktivitas 

seperti jual beli di pasar, di pusat olahraga, mall dan tempat 

umum lainnya.
8
 

 

 

                                                           
7“Kesadaran warga Bandar lampung masih rendah jalani protokol 

kesehatan”, Media Indonesia,  (on-line) 2020, http://Mediaindonesia.com.  

 8 Ibid.  
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C. Fokus dan Sub Fokus Penelitian 

Fokus masalah dilakukan supaya peneliti lebih terarah 

dalam melakukan observasi dan menganalisis data yang sesuai 

dengan tujuan penelitian. Maka penelitian ini difokuskan pada 

“Bagaimana Pandangan Fiqih Siyasah  Terhadap Pelaksanaan 

Pasal 5 Peraturan Walikota Bandar Lampung Nomor 18 Tahun 

2020 tentang Protokol Pencegahan Covid-19 “. Fokus penelitian 

tersebut kemudian dijabarkan menjadi beberapa sub fokus 

sebagai berikut: 

a.Pelaksanaan Pasal 5 Peraturan Walikota Bandar Lampung 

Nomor 18 Tahun 2020 Tentang Protokol Pencegahan 

Covid-19. 

b. Pandangan Fiqih Siyasah Terhadap Pelaksanaan Pasal 5 

Peraturan Walikota Nomor 18 Tahun 2020  Tentang 

Protokol Pencegahan Covid-19. 

 

D. Rumusan Masalah 

Sesuai dengan batasan masalah yang ada, permasalahan 

yang akan dibahas dalam penelitian ini adalah: 

1. Bagaimana Pelaksanaan Pasal 5 Peraturan Walikota Nomor 

18 Tahun 2020  tentang Protokol Pencegahan Covid-19 di 

BPBD Kota Bandar Lampung  ? 

2. Bagaimanakah Tinjauan Fiqih Siyasah terhadap Pelaksanaan 

Pasal 5 Peraturan Walikota Bandar Lampung Nomor 18 

Tahun 2020  Tentang Protokol Pencegahan Covid-19 di 

BPBD Kota Bandar Lampung ? 

 

E. Tujuan Penelitian 

a. Untuk mengetahui Pelaksanaan Pasal 5 Peraturan Walikota 

Nomor 18 Tahun 2020 Tentang Protokol Pencegahan Covid-

19 di BPBD Kota Bandar Lampung. 
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b.  Serta mengetahui Tinjauan Fiqih Siyasah Terhadap 

Pelaksanaan protokol pencegahan Covid-19 di BPBD Kota 

Bandar Lampung. 

 

F. Manfaat Penelitian 

Penelitian ini juga diharapkan dapat memberikan manfaat 

bagi pembaca dan penulis tentang manfaatnyta. Adapun diantara 

manfaat yang diberikan ; 

1. Kegunaan Secara Teoritis  

a. Penelitian ini diharapkan agar dapat mengembangkan 

dan memberikan wawasan keilmuan umat Islam tentang 

teori dan praktik penerapan peraturan protokol 

kesehatan terhadap Peraturan Walikota Nomor 18 

Tahun 2020 Tentang Protokol Pencegahan Covid-19 di 

BPBD Kota Bandar Lampung 

b. Secara praktis 

Sebagai syarat untuk memenuhi tugas akhir guna 

mendapatkan gelar sarjana hukum pada Fakultas 

Syariah Universitas Islam Negeri Raden Intan 

Lampung. 

 

G. Kajian Penelitian Terdahulu yang Relevan 

Untuk mendukung permasalahan terhadap bahasan 

penelitian, berusaha melacak berbagai literatur dan penelitian 

yang masih relevan terhaap masalah yang menjadi obyek 

penelitian saat ini. Selain itu untuk yang menjadi syarat mutlak 

bahwa dalam penelitian ilmiah menolak yang namanya 

plagiarisme atau mencontek secara utuh hasil karya tulisan orang 

lain. Berdasarkan hasil eksplorasi terhadap penelitian-penelitian 

terdahulu yang relevan dengan penelitian ini. Meskipun terdapat 

ketertarikan pembahasan, penelitian ini masih sangat berbeda 

dengan penelitian terdahulu. Adapun beberapa penelitian 

terdahulu tersebut yaitu: 
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1.  Penelitian yang dilakukan oleh Faril Haikal pada tahun 2020 

yang berjudul” PERSEPSI MASYARAKAT KOTA MEDAN 

TENTANG PENYEBARAN DAN ANTISIPASI VIRUS 

CORONA” menyimpulkan bahwa masyarakat sangat 

memerlukan adanya penyuluhan tentang Virus Corona, karena 

masyarakat masih ada yang tidak tahu dan belum paham apa itu 

Virus Corona dan masyarakat memiliki sedikit informasi tentang 

penyebaran dan antisipasi Virus Corona. Masyarakat 

membutuhkan informasi tentang penyebaran dan antisipasi Virus 

Corona untuk membantu masyakarat untuk lebih siap dalam 

menghadapi wabah Virus Corona yang sedang marak belakangan 

ini. Masyarakat mengharapkan adanya penyuluhan dan penerapan 

nyata dari pihak yang berwenang unuk segera menyelenggarakan 

penyuluhan dan antisipasi nyata ke daerah mereka. 

2. Penelitian yang dilakukan oleh Sartika R pada tahun 2021 yang 

berjudul “ KOMUNIKASI PEMERINTAH DENGAN 

MASYARAKAT DALAM PENANGANAN COVID-19 DI 

DESA RAPPOALA KABUPATEN GOWA” menyimpulkan 

bahawa  komunikasi pemerintah di desa Rappoala ddapat dikatan 

efektif yang melakukan pendekatan melalui beberapa kelompok, 

dan pendekatan dengan emosional yang dapat menumbuhkan rasa 

kepedulian. Dan juga melihat respon positif masyarakat yang 

mendukung dan menjalankan berbagai kebijakan yang 

dikeluarkan oleh pemerintah. Sebagai contoh masyarakat 

sebagian besar bersedia menjalankan protokol kesehatan selain 

itu masyarakat juga antusias dan merespon dengan baik dengan 

adanya pembagian masker, pembaigan handsanitizer. Hanya saja 

hambatan dalam komunikasi pemerintah dengan masyarakat 

masih adanya beberapa masyarakat yang kurang berpartisipasi 

dalam menjalankan protokol kesehatan, dengan berbagai alasan 

sehingga tidak menjalankan protokol kesehatan meskipun 

disampaikan kepada mereka apa akibat tidak dijalankannya 

protokol kesehatan tersebut. 

3. Jurnal yang pertama adalah jurnal yang dibuat oleh Karyono pada 

tahun 2020 yang berjudul “PENANGANAN DAN  

PENCEGAHAN PANDEMI WABAH VIRUS  CORONA 
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(COVID-19) KABUPATEN  INDRAMAYU”, penelitian ini 

menyimpulkan bahwa Penerbitan regulasi dalam rangka 

penanganan penyebaran (Covid-19) merupakan upaya untuk 

mendukung keberadaan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 

yang menetapkan wabah penyakit sebagai salah satu bencana 

nonalam yang perlu dikelola potensi ancaman dan akibatnya, 

alasan pemerintan tidak membuka seluruh informasi terkait 

penanganan Virus Corona ini disebabkan karena kekhawatiran 

Pemerintah akan menimbulkan kepanikan dan keresahan di 

kalangan masyarakat Indonesia. seluruh pelosok wilayah 

Kabupaten Indramayu, dengan melibatkan unsur masyarakat 

seperti, ketua RT, perangkat desa, dan tokohtokoh masyarakat 

lainya, tentunya dengan selalu berkoordinasi dengan pihak baik 

personil dari Kamtibmas (Kepolisian/Polsek) ataupun Babinmas 

(Koramil/TNI), sebab yang namanya Keamanan bukan 

kepentingan milik (TNI/POLRI) saja melainkan Keamanan 

adalah kepentingan kita bersama sebagai warga masyarakat 

Kabupaten Indramayu, untuk terciptanya lingkungan yang aman 

tentram dan kondusif. 

4. Jurnal yang kedua adalah jurnal yang dibuat oleh Elsarika 

Damanik, Yunida Turisna Simanjuntak, dan Dicky Yuswardi 

Wiratma yang berjudul” PENCEGAHAN CORONA VIRUS 

DISEASE 19 (COVID-19) PADA PEDAGANG PASAR 

HELVETIA KELURAHAN HELVETIA TENGAH”, 

penelitian ini menyimpulkan bahwa Berdasarkan hasil kegiatan 

pengabdian masyarakat mengenai penyuluhan pencegahan 

penyebaran Corona Virus Disease 19 pada pedagang Pasar 

Helvetia di Kelurahan Helvetia Tengah, maka dapat 

disimpulkan bahwa penyuluhan dan pembagian masker ini 

memiliki pengaruh terhadap kesadaran dan meningkatkan 

pengetahuan serta kepedulian pedagang untuk mengikuti 

protokol kesehatan dalam upaya pencegahan dan memutus 

rantai penyebaran Covid-19. Saran melalui edukasi dan 

pembagian masker kepada masyarakat menjadi tugas semua 

pihak. Tugas penting ini perlu menjadi perhatian, guna 
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memutus rantai penyebaran Corona di masyarakat yang jumlah 

kasusnya terus meningkat. 

 

H. Metode Penelitian 

Dalam penelitian, metode penelitian dangat penting untuk 

diperhatikan agar pelaksanaan penelitiannya dapat dipertanggung 

jawabkan secara keilmuan. Adapun bagian-bagian dari metode 

penelitian ini sebagai berikut: 

1. Jenis dan Sifat penelitian 

a. Jenis Penelitian 

Jenis penelitian ini menggunakan jenis penelitian 

lapangan ( field research). Penelitian lapangan 

dilakukan untuk kancah kehidupan yang sebenarnya. 

Penelitian lapangan yaitu dengan karateristik masalah 

yang berkaitan dengan latar belakang dan kondisi saat 

ini dari subjek yang diteliti serta interaksinya dengan 

lingkungan
9
. Disini penulis akan terjun kelapangan 

dimana penulis akan meneliti bagaimana pelaksanaan 

pasal 5 Peraturan Walikota Nomor 18 tahun 2020. 

b. Sifat penelitian 

Penelitian ini digolongkan sebagai penelitian kualitatif. 

Berdasarkan sifatnya penelitian ini merupakan 

penelitian deskriptif, yaitu sebuah penelitian untuk 

menggambarkan fenomena atau gejala tertentu
10

. Dapat 

disimpulkan bahwa jenis penelitian ini adalah deskriptif 

kualitatif. 

2. Sumber Data 

Adapun sumber data yang menjadi sumber data 

dalam penelitian ini adalah: 

                                                           
9 Kartini Kartono, Pengantar Metodologi Riset Sosial ( Bandung:Alimi, 

1986), 33. 
10 Anas Sudjono, Pengantar Statistik Pendidikan ( Jakarta: PT Rajawali 

GrafidonPersada, 2006) 
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a. Data Primer 

Data primer adalah data yang diambil secara langsung 

dari lapangan atau lokasi penelitian, yang diperoleh 

langsung dari responden atau objek yang diteliti atau 

memiliki hubungan dengan objek yang diteliti. Dalam 

penelitian ini data primer yang diperoleh melalui 

wawancara, observasi maupun laporan dalam bentuk 

dokumen tidak resmi kemudian diolah oleh peneliti. 

Dalam hal ini data primer diperoleh dari lapangan, 

dimana penelitian ini dilakukan di Badan 

Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) kota Bandar 

Lampung. 

b. Data Sekunder 

Data Sekunder adalah data yang diperoleh dari 

kepustakaan yang bertujuan untuk mengumpulkan data-

data, yang dilakukan dengan cara membaca, menelaah, 

dan mencatat sebagai literatur atau bahan yang sesuai 

dengan pokok bahasan. 

3. Metode Pengumpulan data 

Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini penulis 

menggunakan metode interview/wawancara, observasi, dan 

dokumentasi sebagai penunjang. 

a. Interview / Wawancara 

Wawancara adalah pertemuan dua orang untuk bertukar 

informasi dan ide melalui Tanya jawab, sehingga dapat 

di kontruksi makna dalam suatu topic tertentu.
11

 Dapat 

pula dikatakan bahwa wawancara merupakan 

percakapan tatap muka antara pewawancara dengan 

sumber informasi,dimana pewawancara bertanya 

langsung tentang suatu objek yang diteliti dan telah 

                                                           
11 Amiriddin dan Zainal Asikin, pengantar metode penelitian hukum 

cetakan ke-6, (Jakarta:Rajawali Pers 2012 ), 107. 
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dirancang sebelumnya.
12

 Dalam hal ini penulis 

melakukan wawancara dengan narasumber yaitu Bapak 

Marhani Karim. SE., M.M selaku Subag Umum dan 

kepegawaian, Bapak Suhaimi S.Sos., M.M selaku Seksi 

Tanggap Darurat Evakuasi dan Kebakaran dan bapak 

Saputra selaku petugas di lapangan. 

b. Observasi  

Metode observasi atau pengamatan langsung adalah 

kegiatan pengumpulan data dengan melakukan 

penelitian langsung terhadap kondisi lingkungan objek 

penelitian yang mendukung kegiatan penelitian 

sehingga didapat gambaran secara jelas tentang kondisi 

objek penelitian tersebut.
13

 

Metode observasi digunakan untuk membuktikan data 

yang diperoleh selama penelitian dengan penetapan 

metode observasi nonpartisipasi, dimana penelitian 

berlaku sebagai pengamat dan tidak ambil bagian dalam 

aktivitas yang dilakukan.
14

 

c. Dokumentasi 

Dokumentasi adalah kumpulan data atau fakta dan data 

yang tersimpan dalam bentuk tulisan, gambar, atau 

karya-karya monumental dari seseorang, dokumentasi 

yang berbentuk tulisan berapa catatan harian,sejarah 

kehidupan, cerita biografi, peraturan, kebijakan. 

Dokumentasi gambaran berupa foto, gambar hidup, 

sketsa, dan lain-lain. 

4. Populasi dan Sampel 

a. Populasi adalah gabungan dari elemen yang berbentuk 

peristiwa, hal, atau orang yang memiliki karakteristik 

                                                           
12 A. Muri Yusuf, Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif & Penelitian 

Gabungan, (Jakarta: Kencana,2017), 327. 
13 Sugiono, Metode Penelitian Kombinasi (Mixed Methods) cetakan ke-3, 

(Bandung:Alfabet, 2013), 196. 
14 Sutrisno dan Hadi, Metodelogi Reseach Jilid 2(Yogyakarta: Andi 

Offset,2004), 151. 
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serupa yang menjadi pusat perhatian seorang peneliti 

karena itu dipandang sebuah penelitian.
15

.  Adapun 

populasi dari penelitian ini adalah anggota BPBD Kota 

Bandar Lampung yang berjumlah 329 orang. 

b. Sampel 

Sampel adalah kelommpok kecil yang diamati dan 

merupakan bagian dari populasi sehingga sifat dan 

karakteristik populasi juga dimiliki oleh sampel
16

. 

Sampel dalam penelitian ditetapkan dengan teknik 

purposive sampling, yaitu sampel dipilih berdasarkan 

pertimbangan tertentu seperti korelasi (hubungan), 

kapabilitas (menguasai kemampuan), dan kompetensi 

(kemampuan) demi tercapainya tujuan penelitian. 

Berdasarkan hal tersebut maka sampel dalam penelitian 

ini adalah 3 anggota BPBD Kota Bandar Lampung. 

5. Pengelolaan Data 

Pada umumnya pengelolaan data dilakukan dengan cara 

sebagai berikut: 

a. Pemeriksaan data (editing) pengoreksi apakah data yang 

terkumpul sudah cukup lengkap, benar, dan sesuai atau 

relevan dengan masalah. 

b. Sistematis Data (systematizing), yaitu menempatkan 

data menurut kerangka sistematika bahasan bedasarkan 

urutan masalah. 

6. Metode Analisis Data 

Analisis data dilakukan secara kualitatif. Setelah 

keseluruhan data dikumpulkan maka langkah selanjutnya 

adalah penulis menganalisis data tersebut agar dapat ditarik 

kesimpulan. Dalam menganalisis data penulis menggunakan 

metode berfikir induktif yaitu berdasarkan fakta-fakta yang 

                                                           
15 Sedermayati dan Hidayat, Syarifudin, Metodologi penelitian, (Bandung: 

Manjar Maju, 2002), 34. 
16 Suharsimi Arikunto, Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik, 

(Jakarta: Renika Cipta, 2010), 173-174. 
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umum dan peristiwa-peristiwa yang kongkrit. Metode analisis 

yang digunakan adalah dengan menggunakan pendekatan 

deskriptif kualitatif. 

  

I. Sistematika Pembahasan 

Untuk memberikan gambaran secara umum dan memberikan 

kemudahan  bagi pembaca, maka penulis mencoba menguraikan 

secara sistematis yang terdiri dari lima Bab, setiap Bab terdiri 

dari beberapa sub Bab yang terperinci sebagai berikut: 

Bab I Pendahuluan. Pembahasannya Meliputi: Penegasan 

judul, latar belakang masalah, fokus dan sub fokus penelitian, 

rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, kajian 

penelitian terdahulu yang relevan, sistematik pembahasan. 

Bab II Kajian Teori.  Pertama, Fiqih Siyasah, meliputi: 

Pengertian Fiqih Siyasah, Ruang Lingkup Fiqih Siyasah, Siyasah 

Dusturiyah. Kedua Protokol Pencegahan Covid-19, meliputi: 

Pengertian Covid-19, Pengertian Protokol Kesehatan, Covid-19 

dalam Pandangan Islam. Ketiga Peraturan Walikota, meliputi 

Pengertian Peraturan Walikota, Asas-Asas Pembentukan 

Peraturan Walikota dan Konsep Pelaksanaan Peraturan Walikota. 

Bab III Penelitian. Bab ini akan meliputi tiga bagian, yaitu: 

Pertama, memaparkan gambaran umum objek penelitian, 

meliputi: sejarah singkat BPBD Kota Bandar Lampung, visi dan 

misi dari BPBD Kota Bandar Lampung dan Struktur Organisasi 

BPBD Kota Bandar Lampung. Kedua, Peraturan Walikota 

Bandar Lampung Nomor 18 Tahun 2020 Tentang Protokol 

Pencegahan Covid-19, Ketiga, Pelaksanaan Peraturan Walikota 

Nomor 18 Tahun 2020 Protokol Pencegahan Covid-19 di kota 

Bandar lampung. 

BAB IV Analisis Data, pembahasan bab ini meliputi:. 

Pertama, Pelaksanaan Peraturan Walikota Nomor 18 Tahun 2020 

Tentang Protokol Pencegahan Covid-19 di BPBD Kota Bandar 

Lampung. Kedua, Pandangan Fiqih Siyasah Dalam Pelaksanaan 

Protokol Pencegahan Covid-19 di BPBD Kota Bandar Lampung. 
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BAB V, Penutup, berisi tentang kesimpulan dan 

rekomendasi 
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BAB II 

LANDASAN TEORI 

 

A. Fiqh Siyasah 

1. Pengertian Fiqh Siyasah 

Kata fiqh berasal dari faqaha-yafqahu-fiqhan. Fiqh adalah 

semua kumpulan ijtihad para ulama tentang hukum syara’. Secara 

bahasa fiqh adalah “paham yang mendalam”. Imamal Turmudzi 

seperti dikutip Amir Syarifudin menyebutkan “fiqh tentang 

sesuatu” berarti mengetahui batinnya sampai kepada 

kedalammnya. Kata faqaha diungkapkan dalam Al-Qur’an 

sebanyak dua puluh kali, yang ke 19 (Sembilan belas) kali yang 

berarti “kedalaman ilmu yang dapat diambil manfaat darinya.
17

 

Secara terminologis al-Jurjani mendefinisikan bahwa fiqh 

mengetahui hukum-hukum syara’ yang berkaitan dengan 

perbuatan melalui dalil-dalil yang terperinci. Fiqh adalah ilmu 

yang dihasilkan oleh pikiran serta ijtihad serta memerlukan 

pemikiran dan perenungan, oleh karna itu Allah tidak dapat 

disebut “Faqih” karena bagi-Nya tidak ada sesuatau yang tidak 

jelas.
18

 

Menurut istilah fiqh “ Ilmu atau Pemahaman tentang 

hukum-hukum syariat yang bersifat amaliah, yang digali dari 

dalil-dalilnya yang rinci. Dari definisi ini kita dapat pahami 

bahwa fiqh adalah upaya sungguh-sungguh dari para ulama 

(mujtahidin) untuk menggali hukum-hukum syara’I sehingga 

dapat diamalkan oleh umat Islam. Fiqh disebut juga hukum 

Islam. Karena fiqh bersifat ijtihidahiyah, pemahaman terhadap 

hukum syara’I tersebut pun mengalami perubahan dan 

                                                           
17 Muhammad Iqbal , Fiqh Siyasah, Konstektualisasi doktrin politik islam, 

(Gaya Media Pratama, Jakarta, 2001), 2-3 
18 Sahid, HM. Legislasi Hukum Islam di Indonesia, (Surabaya, Pustaka Idea, 

2016), 9. 
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perkembangan sesuai dengan perubahan dan perkembangan 

situasi dan kondisi manusia itu sendiri.
19

 

Fiqh membicarakan aspek yang berhubungan antara 

sesame manusia secara luas (mu‟amalah). Aspek mu‟amalah ini 

dapat dibagi-bagi menjadi jinayah (pidana), munakahat 

(perkawinan), mawaris (kewarisan), murafa‟at (hukum acara), 

siyasah (politik atau ketatanegaraan), dan al-ahkam al-dauliyah 

hubungan internasional. Sementara dalam kajian usul fiqh, fiqh 

dimaknai dengan pengetahuan tentang hukum-hukum syara’ yang 

sifatnya amaliyah yang digali dari dalil-dalil yang lebih rinci. 

Pengertian ini menunjukkan bahwasannya fiqh adalah hasil suatu 

ijtihad yang dilakukan para ulama lewat kajian terhadap dalil-

dalil tentang berbagai persoalan hukum baik yang disebutkan 

secara langsung ataupun tidak langsung didalam Alqur’an dan 

Sunnah.
20

 

Fiqh siyasah adalah ilmu tata Negara Islam yang 

membahas tentang seluk beluk pengaturan kepentingan umat 

manusia pada umumnya dan Negara pada khususnya, berupa 

penetapan hukum, peraturan dan kebijakan oleh pemegang 

kekuasaan yang berjalan pada syariat agama Islam.
21

 Sehingga 

berguna untuk mewujudkan kemaslahatan bagi manusia dan 

menghindarkannya dari berbagai kemudharatan, yang mungkin 

timbul dari kehidupan, bermasyarakat, bangsa dan Negara yang 

dijalaninya. 

Abdul Wahab AL-Khallaf mendefinisikan siyasah adalah 

pengaturan perundangan yang diciptakan untuk menerima 

ketertiban dan kemaslahatan serta untuk mengatur keadaan.
22

 

                                                           
19 Amir Syarifuddin, Garis-Garis Besar Fiqh, (Jakarta: Kencana Prenada 

Media Graub, 2003), 2. 
20 Toha Andiko, Pemberdayaan Qow‟aid Fiqhiyyah Dalam Penyelesaian 

Masalah-Masalah Fikih Siyasah Modern, Jurnal Al-Adalah, Vol. 12, N0. 1, 2014 

(Bandar Lampung: Fakultas Syariah UIN Raden Intan Lampung, 2019), 105-106, 

(On-Line) tersedia dihttp://ejournal.radenintan.ac.id/index.php/adalah/issue/view/32 
21 Khamami Zada, Fiqh Siyasah Doktrin dan Pemikiran Politik Islam, 

(Jakarta: Erlangga, 2008), 17. 
22 Abdul Wahab Khalaf, Al-Siyasah al-Syar‟iyyah, (Kairo: Dar al-Anshar, 

1977), 4-5. 
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Ibnu Taimiya turut mendefinisikan Siyasah sebagai ilmu yang 

dapat mencegah kerusakan di dunia dan mengambil manfaa 

darinya.
23

 Sementara Louis Ma’luf memberikan batasan bahwa 

siyasah adalah membuat kemaslahatan manusia dengan 

membimbing mereka kejalan keselamatan.
24

 

Adapun makna as-siyasah untuk penggunaan pada masa 

modern saat ini, adalah sebagai berikut: 

a. Pengetahuan tentang ilmu yang berkaitan dengan hukum 

dan peraturan daulah (Negara), serta hubungannya dengan 

dunia luar. 

b. As-siyasah adalah ilmu tentang Negara, yang meliputi 

kajian akan aturan-aturan Negara. Undang-undang dasar, 

aturan hukum, serta aturan sumber hukum. Termasuk 

didalamnya, kajian tentang aturan interen negara serta 

segala perangkat yang digunakan dalam aturan-aturan 

interen tersebut misalnya undang-undang tentang partai 

politik pada siklus pergantian mengatur negara atau 

metodemetode agar sampai pada kekuasaan, berdasarkan 

ilmu tentang hukum-hukum syara‟ yang bersifat perbuatan 

yang mudah dipahami dari dalil-dalilnya yang lebih 

terperinci.
25

 

c. Adapun istilah as-siyasah as-syar‟iyyah termasuk dalam 

kategori istilah yang tidak digunakann untuk menunjukkan 

makna satu perkara. Oleh karena itu para ulama baik klasik 

maupun kontemporer, memberi definisi beragam mengenai 

as-siyasah syar‟iyyah diantaranya: Ibnu Aqil al-Hambali 

mengatakan “assiyasah as-syar’iyyah adalah perbuatan-

perbuatan yang membawa manusia lebih dekat pada 

kebaikan dan jauh dari kerusakan, kendati keterangan 

                                                           
23 Ibid,Fiqh Siyasah, Konstektualisasi doktrin politik islam, (Gaya Media 

Pratama, Jakarta, 2001), 49. 
24 Ma‟luf, al-Munjid, (Beirut: Daar Al-Masyriq, 1986), 362. 
25 Mujar Ibnu Syarif dan Khamami Zhada, Fiqh Siyasah dan Pemikiran 

Politik Islam (Erlangga, 2008), 2. 
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tentangnya tidak disyariatkan oleh Rasulullah saw. dan 

tidak pula diturunkan melalui wahyu. 

Sedangkan Ibnu Nujaim al-hanafi menyatakan hal yang tak 

jauh berbeda denga pernyataan ibnu Aqil al-Hambali bahwa 

assiyasah as-syar‟iyyah merupakan perbuatan yang dilakukan 

bersumber dari seorang pemimpin untuk maslahat yang ia 

pandang baik, kendati dalam perbuatannya itu tidak dapat 

padanya daliln syar’i yang sifatnya parsial. Nabi Muhammad 

SAW. Tida meninggalkan wasiat tentang siapa yang akan 

menggantikian beliau sebagai pemimpin umat Islam setelah 

beliau wafar. Beliau tampaknya menyerahkan persoalan tersebut 

kepada kaum Muslimin sendiri untuk menentukannya.
26

 

Menurut Abdul Wahab al-khallaf, “ia adalah ilmu yang 

mengkaji hal-hal yang berkaitan dengan pengaturan urusan-

urusan daulah islamiyah berupa undang-undang dan aturan yang 

sejalan dengan pokok dasar syari’at Islam, kendati dalam setiap 

perturan dan kebijakan tersebut tidak semua pada dalil khusus. 

Bahansi merumuskan bahwa siyasah syar‟iyyah adalah 

pengaturan kemaslahatan umat manusia sesuai dengan ketentuan 

syara’. Sementara para fuqaha mendefinisikan siyasah syar‟iyyah 

sebagai kewenangan penguasa atau pemerintah untuk melakukan 

kebijakankebijakan politik yang mengacu kepada kemaslahatan 

melalui peraturan yang tidak bertentangan dengan dasar-dasar 

agama, walaupun tidak terdapat dalil-dali yang khusus untuk itu. 

Definisi yang dipaparkan oleh tokoh-tokoh tersebut 

menghasilkan dua metode dalam pemberian definisi. Pertama, 

metode yang mengedepankan sisi akhlak dan sosial. Kedua, 

metode fiqh syar‟i yang memberi petunjuk bagi para pemimpin 

dan ulil amri berupa kaidah-kaidah dan hawabitnya. Dan dengan 

menganalisis definisi-definisi yang dikemukakan para ahli diatas 

dapat ditemukan hakikat siyasah syar‟iyyah yaitu: 

a.Siyasah Syar’iyah berhubungan dengan pengurusan dan 

pengaturan kehidupan 

                                                           
26 Badri Yatim, Sejarah Peradaban Islam Dirasah Islamiyah, (Jakarta: PT. 

Raja Grafindo Persada, 2015), 35. 



 
 

21 

b. Pengurusan dan pengaturan ini dilakukan oleh pemegang 

kekuasaan (ulil al-amri). Syaikh Mahmud Syaltut 

mengatakan: “Ulil amri ialah para ahli pikir yang banyak 

dikenal oleh masyarakat. Memiliki kesempurnaan dalam 

membahas urusanurusan dan mencari kemaslahatan.Tidak 

hanya mencari kemaslahatan tapi peduli pada kemaslahatan 

tersebut.
27

 

c. Tujuan pengaturan tersebut adalah untuk menciptakan 

kemaslahatan dan menolak kemudharatan (ijab al- mashalih 

wa daf al-mafasid) 

d. Pengaturan tersebut tidak boleh bertentangan dengan roh 

atau semangat syariat Islam yang bersifat universal. Dalam 

penetapan hukum Islam dikenal dengan istilah siyasah 

syar‟iyah, yaitu suatu hukum yang didasarkan kepada 

kemaslahatan dan kepentingan umum. Tujuan yang hendak 

dicapai dalam penentuan hukum adalah kemaslahatan umat 

dalam rangka menuju kebahagiaan dan kesejahteraan 

bersama.
28

 

Dari segi prosedur, pembuatan peraturan perundang-

undangan tersebut harus dilakukan secara musyawarah dan 

implementasi dari siyasah syar‟iyyah dalam masyarakat harus 

memenuhi kriteria-kriteria sebagai berikut: 

a.Sesuai dan tidak bertentangan dengan syariat Islam. 

b. Meletakkan persamaan kedudukan manusia didepan hukum 

dan dipemerintah (al-musyawarah) 

c.Tidak memberatkan masyarakat dalam melaksanakannya 

(adam al-haraj) 

d. Menciptakan rasa keadilan dalam masyarakat (tahqid al-

adalah) 

e.Menciptakan kemaslahatan dan menolak kemudharatan (ijab 

al-mashalih wa daff al-mafasid) 

                                                           
27 Faris Abdul Khaliq, Fikih politik Islam, (Jakarta: Amzah, 2005), 83. 
28 H. Muhammadong, Good Governance Dalam Persfektif Hukum Islam, 

(Makassar: Edukasi Mitra Grafika, 2017), 80. 



 
 

22 

Islam sebagaimana dikenal, mulai dari madinah merupakan 

Negara yang memiliki lembaga hukum, yakni hukum yang 

dipakai dalam Islam berdasarkan wahyu, dan kalau diperhattikan 

sejarah turunnya wahyu, akan kelihatan bahwa ayat-ayat 

mengandung soal-soal hidup kemasyarakatan memang 

diturunkan di Madinah. Ayat-ayat yang mengandung dasar 

hukum baik ibadah dalam kehidupan manusia disebut dengan 

ayat ahkam. 

Prinsip persamaan hak keadilan adalah dua hal yang tidak 

dapat dipisahkan dalam menetapkan fiqh siyasah, keduanya harus 

diwujudkan denmi memelihara martabat manusia (basyariyah 

insaniyah). Nilai dasar keadilan di dalam sumber-sumber Islam 

banyak sekali 

Fiqh Siyasah adalah konteks terjemahan diartikan sebagai 

materi yang membahas mengenai ketatanegaraan Islam (Politik 

Islam) agama Islam tidak terlepas dari urusan politik karena tugas 

Negara menegakkan agama yang menjadi pengiring dalam 

jalannya urusan negara. Fiqh Siyasah sudah bisa memberikan 

arahan yang cukup jelas terhadap sumber-sumber Fiqh Siyasah, 

yang mana fiqh siyasah bersumber daris nash-nash Al-Quran dan 

juga Hadits, yang memberikan acuan dalam berlandaskan hukum 

Islam. 

a.Al-Quran sebagai kalam Allah Swt. Yang sudah diturunkan 

dengan melalui perantara malaikat Jibril kepada Nabi 

Muhammad Saw, dengan menggunakan kata-kata dalam 

bahasa arab serta dengan makna yang sudah pasti benar. 

Supaya menjadi hujjah bagi Rasulullah Saw dlam 

pengakuannya sebagai Rasulullah, juga sebagai undang-

undang yang dijadikan pedoman oleh seluruh umat manusia 

yang beragama Islam dan sebagai amal ibadah bila dibaca.
29

 

 

 

                                                           
29 H.Ahmad Sanusi, Sohari, Ushul Fiqh, (Jakarta: PT. Raja Grafindo 

Persada, 2015), 15. 
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Allah Swt. Berfirman: 

                            

                            

                  

Hai orang-orang 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 (A-Quran) dan Rasul 

(sunnahnya). Jika kamu benar-benar beriman kepada Allah dan 

hari kemudian, yang demikian itu lebih baik (bagimu) dan lebih 

baik akibatnya. (Q.S An-nisa 59) 

 

Seruan pada taatlah kepada Allah dan amalkan Kitab-Nya, 

kemudian setelahnya taatlah kepada Rasul, karena beliau 

menerangkan bagi setiap manusia apa-apa yang telah diturunkan 

kepada mereka. Sunnatu‟l-Lah telah menetapkan, bahwasahnya 

di antara manusia ada para Rasul yang akan menyampaikan 

syari‟at Allah kepada manusia sehingga kita wajib untuk menaati 

mereka. 

Kemudian taatlah kepada ulil amri, yaitu para umara, 

hakim, ulama, panglima perang, dan juga seluruh pemimpin serta 

kepala yang menjadi tempat kembali manusia dalam kebutuhan 

dan maslahat umum. Jikalau mereka sudah menyepakati suatu 

urusan atau hukum, maka mereka wajib ditaati. Dengan syarat, 

mereka harus bisa dipercaya sertatidak menyalahi perintah Allah 

dan sunnah Rasul-Nya, dan didalam membahas serta 

menyepakati perkara mereka tidak ada pihak yang memaksa.  

Jika ada suatu perkara yang diperselisihkan maka 

kembalikanlah pada Al-Qur‟an dan juga Hadis, namun jika 

kalian benar-benar beriman pada Allah dan juga hari akhir, sebab 
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orang mu’min tidak akan mengutamakan sesuatu pun atas hukum 

Allah, sebagaimana dia lebih memperhatikan hari akhir daripada 

memperhatikan bagian-bagian duniawi. Disini pun 

terdapatbanyak isyarat bahwa orang yang lebih mengutamakan 

hawa nafsu juga keuntungan-keuntungan lain daripada mengikuti 

Al-Quran dan Hadis, maka bukan termasuk dari bagian orang 

mu‟min yang sebenarnya. Pengembalian sesuatu kepada Allah 

juga Rasul-Nya itu lebih baik bagi kalian, sebab hal itu memang 

merupakan asas yang lebih kokoh. 

Dalam fiqh Siyasah , Amar ma‟ruf nahi mungkar serta 

kontrol sosial yang berlandaskan agama sangat diperlukan supaya 

bisa mencegah yang salah serta dapat memilih yang benar serta 

membuang yang salah bila disadari atau tidak.
30

 

b. Al-Sunnah 

Sunnah merupakan sumber hukum kedua setelah Al-Qur’an 

yaitu segala sesuatu yang bersumber dari Nabi Muhammad 

SAW, baik dalam bentuk qaul (ucapan), fi‟il (perbuatan), 

maupun taqrir (ketetapan atau diamnya Rasulullah SAW 

terhadap apa yang diperbuat oleh Sahabat.
31

 

Metode yang digunakan dalam membahas fiqh siyasah juga 

menggunakan ilmu ushul fiqh dan qowaid fiqh. Dibandingkan 

dengan fiqh-fiqh yang disebutkan, penggunaan metode ini dalam 

fiqh siyasah terasa lebih penting. Alasannya, masalah siyasah tidak 

diatur secara terperinci oleh syariat Al-Quran dan Al-Hadits.
32

 

Secara umum, dalam fiqh siyasah, digunakan metode-metode 

seperti: 

a. Al-Qiyas 

Al-Qiyas dalam fiqh siyasah, digunakan untuk mencari ilat 

hukum. Dengan penggunaan Al-Qiyas, hukum dari suatu 

                                                           
30 Mujar Ibnu Syarif &Khamami Zada, Fiqh Siyasah: Doktrin dan 

pemikiran politik islam, ( Jakarta: Erlangga, 2008), 15. 
31 Ridwan HR, Fiqh Politik Gagasan Harapan dan Keyakinan, (Jakarta: 

Raja Grafindo Persada, 2010), 53 
32 H. A. Djazuli. Fiqh Siyasah, (Jakarta:Kencana, 2007), 30. 
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masalah, dapat diterapkan pada masalah yang lain pada masa 

dan tempat yang berbeda, jika masalah-masalah yang 

disebutkan terakhir mempunyai ilat hukum yang sama dengan 

masalah yang disebutkan pertama. 

Penggunaan Al-Qiyas sangat bermanfaat, terutama dalam 

memecahkan masalah-masalah baru. Akan tetapi kenyataanya, 

tidak semua masalah baru dapat dipecahkan dengan 

penggunaan Al-Qiyas. Dalam keadaan demikian, digunakan 

metode lainnya. 

b. Al-Mashalahah al-Mursalah 

Pada umumnya Al-Mashalahah al-Mursalah digunakaan 

dalam mengatur dan mengendalikan persoalan-persoalan yang 

tidak diatur oleh syari‟at Al-Qur‟an dan As-Sunnah. Oleh 

karena itu,penerapan al-Mashlahah al-Mursalaah harus 

didasarkan pada hasil penelitian yang cermat dan akurat juga 

dalam kepustakaan fiqih, dikenal dengan istilah istqra’. Tanpa 

penelitian seperti itu, penggunaan al-Mashlahah al-Mursalah 

tidak akan menimbulkan kemaslahatan, tetapi justru sebaliknya 

mengakibatkan kemafsadata 

c.Sadd al-Dzariah dan Fath al- Dzari‟ah 

Dalam fiqh siyasah sad al-Dzariah digunakan sebagai upaya 

pengendalian masyarakat untuk menghindari kemafsadzataan. 

Dan Fath al-Dzari‟ah digunakan sebagai upaya perekayasaan 

masyarakat untuk mencapai kemaslahatan.
33

 

c. Al-Adah 

Metode ketiga yang banyak digunakan dalam fiqh siyasah 

adalah al-„adah. Adah ini ada dua macam, yaitu: al-adah ash 

shohihah dan al-„addah al-fasidah. Al-„adah ash sohihah yaitu 

adat yang tidak menyalahi Syara’, sedangkan al-„adah al-fasida 

yaitu adat yang bertentangan dengan syara. 

 

                                                           
33 Abdul Muin Salim. Fiqh Siyasah Konsepsi Kekuasaan Politik dalam Al-

Qur‟an, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2002),  51. 
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d. Al-Istihsan 

Sering diartikan perubahan dalil yang dipakai seorang 

mujtahid. Dalam hubunga itu dalil yang satu ke dalil yang lain 

yang menurutnya lebih kuat. Menurut ,Ibn ,Arabiy: 

“melaksanakan dalil yang kuat diantara dua dalil. 

e. Kaidah-Kaidah Kulliyah Fiqhiyah 

Kaidah ini sebagai teori ulama banyak digunakan untuk 

melihat ketepatan pelaksanaan fiqh siyasah. Kaidah-kaidah ini 

bersifat umum. Oleh karena itu dalam penggunaannya perlu 

memperhatikan kekecualian-kekecualian dan syarat-syarat 

tertentu. 

 

2. Ruang lingkup Fiqh Siyasah 

Setiap ilmu mempunyai objek dan metode, maka kalu kita 

membicarakan ilmu haruslah mengetahui apa objeknya, luas 

lapangan pembicaraan, bahasan dan metodenya, Fiqh Siyasah 

adalah ilmu yang otonom atau sekalipun bagian dari ilmu fiqh. 

Selanjutnya, Hasbi Ash Shaddieqy mengungkapkan bahwa bahasa 

ilmu fiqh mencakup individu, masyarakat dan Negara, meliputi 

bidang-bidang ibadah, muamalah, kekeluargaan, perikatan, 

kekayaan, warisan, kriminal, peradilan, acara pembuktian, 

kenegaraan dan hukum-hukum internasional, seperti perang, damai 

dan trakta. 

Objek kajian fiqh siyasah menjadi luas, sesuai kapasitas 

bidang-bidang apa saja yang diatur, seperti peraturan hubungan 

warga Negara dengan Negara, hubungan dengan Negara lain, Islam 

dengan non Islam ataupun pengaturan-pengaturan lain yang 

dianggap penting oleh sesuai dengan ruang lingkup Negara 

tersebut. 

Para ulama berbeda pendapat dalam menentukan ruang 

lingkup kajian fiqh siyasah. Diantaranya ada yang menetapkan 

lima bidang. Namun ada pula yang menetapkan kepada empat atau 

tiga bidang pembahasan. Bahkan ada sebagian ulama yang 
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membagi ruang lingkup lingkup kajian fiqh siyasah menjadi 

delapan bidang. 

Menurut al Mawardi, ruang lingkup kajian fiqh siyasah 

mencakup: 

a.Kebijakan pemerintah tentang peraturan perundang-undangan 

(Siyasah Dusturiyah). 

b. Ekonomi dan Militer (Siyasah Maliyah)
34

. 

c.Peradilan (Siyasah Sadha‟iyah). 

d. Hukum perang (Siyasah Harbiah) 

e.Administrasi Negara (Siyasah Idariyah). 

Sedangkan Ibn taimiyah meringkasnya menjadi empat bagian 

kajian yaitu: 

a.Siyasah Qadha‟iyyah (Peradilan). 

b. Siyasah Idariyyah (Administrasi Negara). 

c.Siyasah Maliyyah (Ekonomi dan Moneter). 

d. Siyasah Dauliyyah/Siyasah Kharijiyyah (Hubungan 

Internasional). 

Sementara Abdul Wahhab Khallaf lebih mempersempit 

menjadi tiga bidang kajian saja yaitu: 

a. Siyasah Qadha‟iyyah (Peradilan). 

b. Siyasah Dauliyyah/Siyasah Kharijiyyah (Hubungan 

Internasional). 

c.Dan keuangan Negara. 

Berbeda dengan tiga pemikiran diatas, T.M. Hasbi malah 

membagi ruang lingkup fiqh siyasah menjadi delapan bidang 

yaitu:
35

 

                                                           
34 Prof.Dr.j. Suyuthi Pulungan, Fiqh Siyasah:Ajaran, Sejarah dan 

Pemikiran. (Yogyakarta: Ombak, 2014), 43. 
35 Suyuti Pulung, Fiqh Siyasah : Ajaran, Sejarah dan Pemikiran, (Jakarta: 

PT.Grafindo persada, 2002), 27. 
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a.Siyasah Dusturiyysh Syar‟iyyah (Politik pembuatan undang-

undangan). 

b. Siyasah Tasyri‟iyyah Syar‟iyyah (Politik hukum). 

c.Siyasah Qadha‟iyyah Syar‟iyyah (Politik peradilan). 

d. Siyasah Maliyyah (Politik moneter/ekonomi). 

e.Siyasah Idariyyah Syar‟iyyah (Politik administrasi). 

f. Siyasah Dauliyyah (Politik hubungan internasional). 

g. Siyasah Tanfidziyyah (Politik pelaksanaan perundang-

undangan). 

h. Siyasah Harbiyyah (Politik peperangan) 

Sedangkan menurut Muhammad Iqbal ruang lingkup fiqh 

siyasah dibagi menjadi 3 bagian : 

a.Fiqh Siyasah Dusturiyah yaitu, keputusan kepala Negara 

dalam mengambil keputusan atau undang-undang bagi 

kemeslahatan umat. 

b. Fiqh Siyasah Ma‟liyah yaitu hak dan kewajiban kepala 

Negara dalam mengatur dan mengurus keuangan Negara 

guna kepentingan warga negaranya serta kemaslahatan umat. 

c.Fiqh Siyasah Dauliyah yaitu, pengaturan masalah kenegaraan 

yang bersifat luar negeri, serta kedaulatan Negara. Hal ini 

sangat penting guna kedaulatan Negara untuk pengakuan 

dari Negara lain. 

 

3. Siyasah Dusturiyah  

Siyasah dusturiyah adalah bagian fiqh siyasah yang 

membahas masalah perundang-undangan negara. Dalam hal ini 

juga dibahas antara lain konsep-konsep konstitusi (undang-undang 

dasar negara dan sejarah lahirnya perundang-undangan dalam 

suatu negara), legislasi (bagaimana cara perumusan undang-

undang), lembaga demokrasi dan syura yang merupakan pilar 

penting dalam perundang-undangan tersebut. Di samping itu, 

kajian ini juga membahas konsep negara hukum dalam siyasah dan 
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hubungan timbal balik antara pemerintah dan warga negara serta 

hak-hak warga negara yang wajib dilindungi.
36

 

Permasalahan di dalam fiqh siyasah dusturiyah adalah 

hubungan antara pemimpin disatu pihak dan rakyatnya di pihak 

lain serta kelembagaan yang ada didalam masyarakatnya. Oleh 

karena itu, didalam fiqh siyasah dusturiyah biasanya dibatasi hanya 

membahas pengaturan dan perundangan-undangan yang dituntut 

oleh hal ihwal kenegaraan dari segi persesuaian dengan prinsip-

prinsip agama dan merupakan realisasi kemaslahatan manusia serta 

memenuhi kebutuhannya.
37

 

Fiqh Siyasah dusturiyah mencakup bidang kehidupan yang 

sangat luas dan kompleks. Keseluruhan persoaalan tersebut, dan 

persoalan fiqh siyasah dusturiyah umumnya tidak lepas dari dua 

hal pokok: pertama, dalil-dalil kulliy, baik ayat-ayat Al-Quran 

maupun hadis, maqosid syariah, dan semagat ajaran Islam di 

dalam mengatur masyarakat, yang tidak akan berubah 

bagaimanapun perubahan masyarakat. Karena 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 dusturiyah 

dapat terbagi kepada:
38

 

a.Bidang siyasah tasyri‟iyah, termasuk dalam persolan ahlu hali 

wal aqdi, perwakilan persoaln rakyat. Hubungan muslimin 

dan non muslim di dalam satu negara, seperti Undang-

Undang Dasar, Undang-undang, Peraturan Pelaksanaan, 

Peraturan daerah, dan sebagainya. 

b. Bidang siyasah tanfidiyah, termasuk di dalamnya persoalan 

imamah, persoalan bai‟ah, wizarah, waliy al-ahadi, dan lain-

lain 

                                                           
36 Dr. Muhammad Iqbal, Fiqh Siyasah ‚”Konstektualisasi Doktrin Politik 

Islam‛’. (Jakarta, Prenadamedia Group. 2014)., 177. 
37 Prof. H. A. Djazuli, Fiqh Siyasah ‚”Implimentasi kemaslahatan Umat 

dalam Rambu-rambu Syariah”, (Jakarta, Kencana, 2004), 47. 
38 Ibid.48 
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c.Bidang siyasah qadlaiyah, termasuk di dalamnya masalah-

masalah peradilan 

d. Bidang siyasah idariyah, termasuk di dalamnya masalah-

masalah administratif dan kepegawaian. 

Ulama-ulama terdahulu umumnya lebih banyak berbicara 

tentang pemerintahan dari pada negara, hal ini disebabkan antara 

lain oleh: 

a.Perbedaan antara Negara dan pemerintah, hanya mempunyai 

arti yang teoritis dan tidak mempunyai arti yang praktis 

sebab setiap perbuatan Negara di dalam kenyataanya adalah 

perbuatan pemerintah, bahkanlebih konkret lagi orang-orang 

yang diserahi tugas untuk menjalankan pemerintahan.
39

 

Sedangkan para fuqaha/ulama menitikberatkan perhatia dan 

penyelidikannya kepada hal-hal praktis. 

b. 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 

Negara.
40

 

c.Kalau fuqaha lebih tercurah perhatiannya kepada kepala 

negara (imam), karena yang konkret adalah orang-orang 

yang menjalankan pemerintahan, yang dalam hal ini 

dipimpin oleh kepala negara (imam).
41

 

d. Fakta sejarah Islam menunjukkan bahwa masalah yang 

pertama yang dipersoalkan oleh umat Islam setelah 

rasulullah wafat adalah masalah kepala negara, oleh karena 

itu logis sekali apabila para fuqaha memberikan perhatian 

yang khusus kepada masalah kepala negara dn pemerintahan 

ketimbang masalah kenegaraan lainnya.
42

 

                                                           
39 Muchtar Affandi, Ilmu-ilmu Kenegaraan,  (Bandung: Alumni, 1971), 157. 
40 Ibid, 155. 
41 Prof. H. A. Djazuli, Fiqh Siyasah ‚”Implimentasi kemaslahatan Umat 

dalam Rambu-rambu Syariah”, (Jakarta, Kencana, 2004),  49. 
42 Ibid, 49. 
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e.Masalah timbul dan tenggelamnya suatu negara adalah lebih 

banyak mengenai timbul tenggelamnya pemerintahan 

daripada unsur-unsur negara yang lainnya.
43

 

Sesuai dengan tujuan Negara menciptakan kemaslahatan 

bagi seluruh manusia, maka Negara mempunyai tugas-tugas 

penting untuk merealisasikan tujuan tersebut. ada tiga tugas utama 

dimainkan oleh Negara dalam hal ini, yaitu: 

Pertama, tugas menciptakan perundang-undangan yang 

sesuai dengan ajaran Islam. Untuk melaksanakan tugas ini, maka 

Negara memiliki kekuasaan legislatif (al-sulthah al-tasyri‟iyyah). 

Dalam hal ini, Negara memiliki kewenangan untuk melakukan 

intepretasi, analogi dan inferensi atas nash-nash Al-Qur’an dan 

Hadis. Intepretasi adalah usaha Negara untuk memahami dan 

mencari maksud sebenarnya tuntunan hukum yang dijelaskan nash. 

Adapun analogi adalah melakukan metode Qiyas suatu hukum 

yang ada nash-nya, terhadap masalah yang berkembang 

berdasarkan persamaan sebab hukum. Sementara inferensi adalah 

metode membuat perundang-undangan dengan memahami prinsip-

prinsip syari’ah dan kehendak syar’i (Allah). Bila tidak ada nash 

sama sekali, maka wilayah kekuasaan legislatif lebih luas dan 

besar, sejauh tidak menyimpang kekuasaan legislatif lebih luas dan 

besar, sejauh tidak menyimpang dari prinsip-prinsip ajaran Islam 

tersebut. 

Dalam realitas sejarah, kekuasaan legislatif ini pernah dilaksanakan 

oleh lembaga ahl al‟aqd. Kemudian dalam bahasa modern 

sekarang, lembaga ini biasanya mengambil bentuk sebagai majelis 

syura (parlemen).  

Kedua, tugas melaksanakan Undang-undang, untuk 

melaksanakannya Negara memiliki kekuasaan eksekutif (al-

sulthah al-tanfidziyah). Disini Negara memiliki kewenangan untuk 

menjabarkan dan mengaktualisasikan perundang-undangan yang 

telah dirumuskan tersebut. dalam hal ini, Negara melakukan 

kebijakan baik yang berhubungan dengan dalam negeri, maupun 

                                                           
43 Dr. Wirjono Prodjodikiro, “Asas-asas Ilmu Negara dan politik”, (PT 

Eresco, Bandung, 1971), 17-18. 
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yang menyangkut hubungan dengan Negara lain (hubungan 

internasional). Pelaksanaan tertinggi kekuasaan ini adalah 

pemerintah (kepala Negara) dibantu oleh para pembantunya 

(kabinet atau dewan mentri) yang dibentuk sesuai kebutuhan dan 

tntunan situasi yang berbeda antara suatu Negara dengan Negara 

Islam lainnya. 

Ketiga, tugas mempertahankan hukum dan perundang-

undangan yang telah diciptakan oleh lembaga legislatif. Tugas ini 

dilakukan oleh lembaga yudikatif (al-sulthah al-qadha‟iyah). 

Dalam sejarah Islam, kekuasaan lembaga ini biasanya meliputi 

wilayah al-hisbah lembaga peradilan untuk menyelesaikan 

perkara-perkara pelanggaran ringan seperti kecurangan dan 

penipuan dalam bisnis, wilayah al-qdha‟ (lembaga peradilan yang 

memutuskan perkara-perkara antara sesame warganya, baik 

perdata maupun pidana) dan wilayah al-mazhalim (lembaga 

peradilan yang menyelesaikan perkara penyelewengan pejabat 

Negara dalam melaksanakan tugasnya, seperti pembuatan 

keputusan politik yang merugikan dan melanggar kepentingan atau 

hak-hak rakyat serta perbuatan pejabat Negara yang melanggar 

HAM). 

Sehingga dalam pembahasan skripsi ini Fiqh Siyasah 

Dusturiyah yang akan menjadi acuan dalam penulisan skripsi ini. 

Fiqh Siyasah Dusturiyah yaitu, keputusan kepala negara dalam 

mengambil keputusan atau undang-undang bagi kemaslahatan  

umat . Oleh karena itu objek kajian Fiqh Siyasah Dusturiyah  

meliputi peraturan perundang-undangan yang bersumber dari Al-

Quran, hadist nabi, kebijakan pemimpin, ijtihad ulama, dan adat 

kebiasaan suatu negara baik tertulis ataupun tidak tertulis yang 

dituntut oleh hal ihwal kenegaraan dengan prinsip-prinsip agama 

yang merupakan perwujudan realisasi kemaslahatan rakyat demi 

memenuhi kebutuhannya 
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B. Protokol Pencegahan Covid-19 

1. Pengertian Covid-19 

Di awal tahun 2020 ini, dunia dikagetkan dengan kejadian 

infeksi berat dengan penyebab yang belum diketahui, yang berawal 

dari laporan dari Cina kepada World Health Organization (WHO) 

terdapatnya 44 pasien pneumonia yang berat di suatu wilayah yaitu 

Kota Wuhan, Provinsi Hubei, China, tepatnya di hari terakhir tahun 

2019 Cina. Dugaan awal hal ini terkait dengan pasar basah yang 

menjual ikan, hewan laut dan berbagai hewan lain. Pada 10 Januari 

2020 penyebabnya mulai teridentifikasi dan didapatkan kode 

genetiknya yaitu virus corona baru. Penelitian selanjutnya 

menunjukkan hubungan yang dekat dengan virus corona penyebab 

Severe Acute Respitatory Syndrome (SARS) yang mewabah di 

Hongkong pada tahun 2003, hingga WHO menamakannya sebagai 

novel corona virus (nCoV19). Tidak lama kemudian mulai muncul 

laporan dari provinsi lain di Cina bahkan di luar Cina, pada 

orangorang dengan riwayat perjalanan dari Kota Wuhan dan Cina 

yaitu Korea Selatan, Jepang, Thailand, Amerika Serikat, Makau, 

Hongkong, Singapura, Malaysia hingga total 25 negara termasuk 

Prancis, Jerman, Uni Emirat Arab, Vietnam dan Kamboja. 

Ancaman pandemik semakin besar ketika berbagai kasus 

menunjukkan penularan antar manusia (human to human 

transmission) pada dokter dan petugas medis yang merawat pasien 

tanpa ada riwayat berpergian ke pasar yang sudah ditutup. Laporan 

lain menunjukkan penularan pada pendamping wisatawan Cina 

yang berkunjung ke Jepang disertai bukti lain terdapat penularan 

pada kontak serumah pasien di luar Cina dari pasien terkonfirmasi 

dan pergi ke Kota Wuhan kepada pasangannya di Amerika Serikat. 

Penularan langsung antar manusia (human to human transmission) 

ini menimbulkan peningkatan jumlah kasus yang luar biasa hingga 

pada akhir Januari 2020 didapatkan peningkatan 2000 kasus 

terkonfirmasi dalam 24 jam. Pada akhir Januari 2020 WHO 

menetapkan status Global Emergency pada kasus virus Corona ini 
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dan pada 11 Februari 2020 WHO menamakannya sebagai Covid-

19.
44

 

Hingga 28 Maret 2020, jumlah kasus infeksi Covid-19 

terkonfirmasi mencapai 571.678 kasus. Awalnya kasus terbanyak 

terdapat di Cina, namun saat ini kasus terbanyak terdapat di Italia 

dengan 86.498 kasus, diikut oleh Amerika dengan 85.228 kasus 

dan Cina 82.230 kasus. Virus ini telah menyebar hingga ke 199 

negara. Kematian akibat virus ini telah mencapai 26.494 kasus. 

Tingkat kematian akibat penyakit ini mencapai 4-5% dengan 

kematian terbanyak terjadi pada kelompok usia di atas 65 tahun. 

Indonesia melaporkan kasus pertama pada 2 Maret 2020, yang 

diduga tertular dari orang asing yang berkunjung ke Indonesia. 

Kasus di Indonesia pun terus bertambah, hingga tanggal 29 Maret 

2020 telah terdapat 1.115 kasus dengan kematian mencapai 102 

jiwa. Tingkat kematian Indonesia 9%, termasuk angka kematian 

tertinggi. Berdasarkan data yang ada umur pasien yang terinfeksi 

Covid-19 mulai dari usia 30 hari hingga 89 tahun. Menurut laporan 

138 kasus di Kota Wuhan, didapatkan rentang usia 37–78 tahun 

dengan rerata 56 tahun (42-68 tahun) tetapi pasien rawat ICU lebih 

tua (median 66 tahun (57-78 tahun) dibandingkan rawat non-ICU 

(37-62 tahun) dan 54,3% laki-laki. Laporan 13 pasien 

terkonfirmasi Covid-19 di luar Kota Wuhan menunjukkan umur 

lebih muda dengan median 34 tahun (34-48 tahun) dan 77% laki 

laki.
45

 

Virus corona merupakan zoonosis, sehingga terdapat 

kemungkinkan virus berasal dari hewan dan ditularkan ke manusia. 

Pada Covid-19 belum diketahui dengan pasti proses penularan dari 

hewan ke manusia, tetapi data filogenetik memungkinkan Covid-

19 juga merupakan zoonosis. Perkembangan data selanjutnya 

menunjukkan penularan antar manusia (human to human), yaitu 

diprediksi melalui droplet dan kontak dengan virus yang 

dikeluarkan dalam droplet. Hal ini sesuai dengan kejadian 

                                                           
44 Perhhimpunan Dokter Paru Indonsesia (PDIP), “Corona Virus Disease 

2019” , Jurnal Respirologi Indonesia, Vol 40., no 2,(2020): 120, 

https://doi.org/10.36497/jri.v40i2.101. 
45 Ibid. 
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penularan kepada petugas kesehatan yang merawat pasien Covid-

19, disertai bukti lain penularan di luar Cina dari seorang yang 

datang dari Kota Shanghai, Cina ke Jerman dan diiringi penemuan 

hasil positif pada orang yang ditemui dalam kantor. Pada laporan 

kasus ini bahkan dikatakan penularan terjadi pada saat kasus 

indeks belum mengalami gejala (asimtomatik) atau masih dalam 

masa inkubasi. Laporan lain mendukung penularan antar manusia 

adalah laporan 9 kasus penularan langsung antar manusia di luar 

Cina dari kasus index ke orang kontak erat yang tidak memiliki 

riwayat perjalanan manapun.
46

  

Penularan ini terjadi umumnya melalui droplet dan kontak 

dengan virus kemudian virus dapat masuk ke dalam mukosa yang 

terbuka. Suatu analisis mencoba mengukur laju penularan 

berdasarkan masa inkubasi, gejala dan durasi antara gejala dengan 

pasien yang diisolasi. Analisis tersebut mendapatkan hasil 

penularan dari 1 pasien ke sekitar 3 orang di sekitarnya, tetapi 

kemungkinan penularan di masa inkubasi menyebabkan masa 

kontak pasien ke orang sekitar lebih lama sehingga risiko jumlah 

kontak tertular dari 1 pasien mungkin dapat lebih besar. 

Berdasarkan Panduan Surveilans Global WHO untuk novel 

Corona-virus 2019 (Covid-19) per 20 Maret 2020, definisi infeksi 

Covid-19 ini diklasifikasikan sebagai berikut: 

1. Kasus Terduga (suspect case) 

a. Pasien dengan gangguan napas akut (demam dan 

setidaknya satu tanda/gejala penyakit pernapasan, 

seperti batuk, sesak napas), dan riwayat perjalanan 

atau tinggal di daerah yang melaporkan penularan di 

komunitas dari penyakit Covid-19 selama 14 hari 

sebelum onset gejala; 

b. Pasien dengan gangguan napas akut dan mempunyai 

kontak dengan kasus terkonfirmasi atau probable 

Covid-19 dalam 14 hari terakhir sebelum onset 

                                                           
46 Budi Yulianto ed., Upaya Peningkatan Kepatuhan Masyarakat Dalam 

Pencegahan Covid-19 Berbasis Healt Belief Model. ( Surabaya: Scopindo Media 

Pustaka, 2021), 11. 
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c. Pasien dengan gejala pernapasan berat (demam dan 

setidaknya satu tanda/gejala penyakit pernapasan, 

seperti batuk, sesak napas dan memerlukan rawat 

inap) dan tidak adanya alternatif diagnosis lain yang 

secara lengkap dapat menjelaskan presentasi klinis 

tersebut. 

2. Kasus probable (probable case)  

a. Kasus terduga yang hasil tes dari Covid-19 

inkonklusif; atau 

b. Kasus terduga yang hasil tesnya tidak dapat 

dikerjakan karena alasan apapun. 

c. Kasus terkonfirmasi yaitu pasien dengan hasil 

pemeriksaan laboratorium infeksi Covid-19 positif, 

terlepas dari ada atau tidaknya gejala dan tanda 

klinis.
47

 

Klasifikasi infeksi Covid-19 di Indonesia saat ini 

didasarkan pada buku panduan tata laksana pneumonia Covid-

19 Kementerian Kesehatan Republik Indonesia (Kemenkes 

RI). Terdapat sedikit perbedaan dengan klasifikasi WHO, 

yaitu kasus suspek disebut dengan Pasien dalam Pengawasan 

(PdP) dan ada penambahan Orang dalam Pemantauan (OdP). 

Istilah kasus probable yang sebelumnya ada di panduan 

Kemenkes RI dan ada pada panduan WHO saat ini sudah 

tidak ada. Berikut klasifikasi menurut buku Pedoman 

Pencegahan dan Pengendalian Coronavirus Disesase (Covid-

19) per 27 Maret 2021. 

1. Pasien dalam Pengawasan (PdP) 

a. Orang dengan Infeksi Saluran Pernapasan Akut 

(ISPA) yaitu demam (≥38ºC) atau riwayat demam; 

disertai salah satu gejala/tanda penyakit pernapasan 

seperti: batuk/sesak nafas/sakit 

tenggorokan/pilek/pneumonia ringan hingga berat dan 

                                                           
47 Burhan. Susanto. Nasution. et al. Pedoman Tata laksana Covid-19. Edisi 

3. Desember 2020. PDPI, PERKI, PAPDI, PERDATIN. IDAI. 
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tidak ada penyebab lain berdasarkan gambaran klinis 

yang meyakinkan dan pada 14 hari terakhir sebelum 

timbul gejala memiliki riwayat perjalanan atau tinggal 

di negara/wilayah yang melaporkan transmisi lokal. 

b. Orang dengan demam (≥38ºC) atau riwayat demam 

atau ISPA dan pada 14 hari terakhir sebelum timbul 

gejala memiliki riwayat kontak dengan kasus 

konfirmasi Covid-19. 

c. Orang dengan ISPA berat/pneumonia berat yang 

membutuhkan perawatan di rumah sakit dan tidak ada 

penyebab lain berdasarkan gambaran klinis yang 

meyakinkan.
48

 

2. Orang dalam Pemantauan (OdP) 

a. Orang yang mengalami demam (≥38ºC) atau riwayat 

demam; atau gejala gangguan sistem pernapasan 

seperti pilek/sakit tenggorokan/batuk dan tidak ada 

penyebab lain berdasarkan gambaran klinis yang 

meyakinkan dan pada 14 hari terakhir sebelum timbul 

gejala memiliki riwayat perjalanan atau tinggal di 

negara/wilayah yang melaporkan transmisi lokal. 

b. Orang yang mengalami gejala gangguan sistem 

pernapasan seperti pilek/sakit tenggorokan/batuk dan 

pada 14 hari terakhir sebelum timbul gejala memiliki 

riwayat kontak dengan kasus konfirmasi Covid-19.
49

 

3. Orang Tanpa Gejala (OTG) 

Seseorang yang tidak bergejala dan memiliki risiko 

tertular dari orang konfirmasi Covid-19. Merupakan seseorang 

dengan riwayat kontak erat dengan kasus konfirmasi Covid-

19. Kontak Erat adalah seseorang yang melakukan kontak 

fisik atau berada dalam ruangan atau berkunjung (dalam 

radius 1 meter dengan kasus pasien dalam pengawasan atau 

konfirmasi) dalam 2 hari sebelum kasus timbul gejala dan 

                                                           
48 https://www.kemenkes.go.id 
49 Ibid. 



 
 

38 

hingga 14 hari setelah kasus timbul gejala. termasuk kontak 

erat adalah: 

a. Petugas kesehatan yang memeriksa, merawat, 

mengantar dan membersihkan ruangan di tempat 

perawatan kasus tanpa menggunakan alat pelindung diri 

(APD) sesuai standar. 

b. Orang yang berada dalam suatu ruangan yang sama 

dengan kasus (termasuk tempat kerja, kelas, rumah, 

acara besar) dalam 2 hari sebelum kasus timbul gejala 

dan hingga 14 hari setelah kasus timbul gejala. 

c. Orang yang bepergian bersama (radius 1 meter) dengan 

segala jenis alat angkut/kendaraan dalam 2 hari sebelum 

kasus timbul gejala dan hingga 14 hari setelah kasus 

timbul gejala.
50

 

4. Kasus konfirmasi 

Pasien yang terinfeksi Covid-19 dengan hasil pemeriksaan tes 

positif melalui pemeriksaan polymerase chain reaction (PCR). 

Kasus konfirmasi dibagi menjadi 2, yakni kasus konfirmasi dengan 

gejala (simptomatik), dan kasus konfirmasi tanpa gejala 

(ansimptomatik). 

 

2. Pengertian Protokol Kesehatan 

Secara definisi protokol kesehatan adalah panduan atau 

tata cara kegiatan yang dilakukan dalam rangka menjain individu 

dan masyarakat tetap sehat terlindungi dari penyakit tertentu. 

Tujuan penerapan protokol kesehatan adalah untuk meningkatkan 

upaya pencegahan dan pengendalian Covid-19 bagi masyarakat 

di tempat dan fasilitas umum dalam rangka mencegah terjadinya 

episenter/kluster baru selama masa pandemic. Prinsip utama 

protokol kesehatan adalah perlindungan kesehatan individu dan 

perlindungan kesehatan masyarakat. 
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Hal ini penting disadari, karena selama ini sebagian besar 

masyarakat masih berasumsi bahwa protokol kesehatan itu 

hanyalah perlindungan kesehatan individu. Sehingga jika 

seseorang telah melakukan perlindungan individu seolah-olah 

telah melakukan seluruh protokol kesehatan. Padahal aktivitas 

dalam rangka perlindungan kesehatan masyarakat belum 

dilakukan dengan baik. 

Protokol kesehatan dalam rangka perlindungan kesehatan 

individu dapat kita akronimkan dengan kegiatan 6 M. namun 

yang paling dikenal masyarakat hanya 3 M, yaitu: 

1. Menggunakan masker yang menutupi hidung dan mulut 

hingga dagu, jika harus keluar rumah atau berinteraksi 

dengan orang lain yang tidak diketahui status kesehatannya 

(yang mungkin dapat menularkan Covid-19) 

2. Membersihkan tangan secara teratur dengan cucu tangan 

pakai sabun dengan air mengalir atau menggunakan cairan 

antiseptik berbasis alcohol/handsanitizer. 

3. Menjaga jarak minimal 1 meter dengan orang lain atau 

menghindari terkena droplet dari orang yang bicara, batuk, 

atau bersin.
51

 

Agar perlindungan kesehatan individu semakin baik perlu 

ditambah 3 M lainnya, yaitu: 

1. Menghindari menyentuh mata, hidung, dan mulut dengan 

tangan yang tidak bersih 

2. Menghindari kerumunan, keramaian, dan berdesakan. 

3. Meningkatkan daya tahan tubuh dengan menerapkan Prilaku 

Hidup Bersih dan Sehat (PHBS).
52

 

                                                           
51 Syamsul Arifin, “Pentingnya Penerapan Protokol Kesehatan dalam 

Rangka Menurunkan Transmisi Covid-19,” https://covid19.ulm.ac.id 
52 Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 

HK.01.07/Menkes/382/2020 Tentang Protokol Kesehatan Bagi Masyarakat Di 

Tempat Dan Fasilitas Umum Dalam Rangka Pencegahan Dan Pengendalian Corona 

Virus Disease 2019 (COVID-19). 
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Menurut penelitian yang dilakukan penerapan protokol 

kesehatan dalam bentuk perlindungan kesehatan individu ini 

terutama aktivitas cuici tangan dengan sabun dapat menurunkan 

resiko tertular Covid-19 + 35%, menggunakan masker biasa + 45%, 

menggunakan masker bedah +70%, jaga jarak minimal 1 meter 

+85%. Khusus penggunaan masker bedah menurut rekomendasi 

WHO diperuntukan untuk tenaga kesehatan, orang sakit dan orang 

tua yang berumur 60 tahun ke atas. Namun demikian bagi kita yang 

sehat tidak perlu kuatir hanya menggunakan masker biasa/kain, 

sepanjang kita juga disiplin untuk jaga jarak maka efektifitasnya 

semakin tinggi dalam pencegahan penularan Covid-19. Disamping 

itu hal yang perlu ditekankan adalah penggunaan masker yang benar. 

Banyak peristiwa yang menunjukkan penggunaan masker yang salah 

diantaranya jika berbicara maskernya dibuka, maskernya hanya 

menutup mulut tanpa menutup hidnung dan malah dibuka hanya 

menutup dagu saja. 

Protokol kesehatan dalam rangka perlindungan kesehatan  

masyarakat dapat kita akronimkan dengan kegiatan 3 M dalam 

upaya penapisan dan pemamtauan kondisi kesehatan melalui 

pemeriksaan: 

1. Memeriksakan diri jika ada yang sedang sakit ke fasilitas 

kesehatan 

2. Menyetujui untuk dilakukan Raput test atau Swab test 

3. Menyetujui jika harus isolasi mandiri.
53

 

Pemahaman protokol kesehatan perlindungan kesehatan 

masyarakat ini juga sangat penting dalam rangka menurunkan 

transmisi Covid-19. Melalui pemahaman yang lengkap dan benar 

ini, diharapkan masyarakat dapat membantu dan mempermudah 

intervensi yang dilakukan Pemerindah Daerah khususnya tim 

kesehatan dalam melakukan pemeriksaan skrining dan isolasi 

pasien jika nantinya terkonfirmasi Covid-19. 

Wabah virus corona yang terjadi saat ini, jika kita rujuk pada 

sejarah nabi merupakan wabah yang sudah terjadi dengan kondisi 
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yang hamper sama, sehingga penanganannya pun sama. Oleh 

karena itu, untuk mengatasi wabah tersebut salah satunya adalah 

dengan menerapkan karantina atau isolasi terhadap penderita. 

Ketika itu Rasul memerintahkan untuk tidak dekat-dekat atau 

melihat para penderita kusta. Dengan demikia, metode karantina 

telah diterapkan sejak zaman Rasulullah untuk mencegah wabah 

penyakit menular menjalar kewilayah lain. Untuk memastikan 

perintah tersebut dilaksanakan, Rasul membangun tembok di 

sekitar daerah wabah. Rasulullah juga pernah memperingatkan 

umatnya untuk jangan mendekati wilayah yang sedang terkena 

wabah. Sebaiknya, jika sedang berada di tempat yang terkena 

wabah, mereka dilarang untuk keluar. Kebijakan karantina dan 

isolasi khususnya yang jauh dari pemukiman penduduk apabila 

terjadi wabah penyakit menular. Ketika diisolasi, penderita 

diperiksa secara detail. Lalu dilakukan langkah-langkah 

pengobatan dengan pantauan ketat. Selama isolasi diberikan 

petugas medis yang mempuni dan mampu memberikan pengobatan 

yang tepat kepada penderita. Petugas isolasi diberikan pengamanan 

khusus agar tidak ikut tertular. Pemerintah pusat tetap memberikan 

pasokan bahan makanan kepada masyarakat yang terisolasi.
54

  

Terkait dengan wabah coronavirus Covid-19 ini, sebagai 

seorang mu’min maka sebaiknya selain melakukan juga ikhtiar 

karantina atau ”social distancing” ini, maka tingkatkan juga 

spiritual kita. Jika dapat bertafakur lebih jauh, sebagai muslim 

semua wabah ini adalah sebuah rahmat-Nya, sebuah peringatan 

bagi yang berfikir, untuk terus menjadikannya sebagai wasilah atau 

jalan untuk terus banyak mendekati diri kepada Allah Swt, 

sehingga ketika tingkat kepasrahan tinggi maka akan dirasakan 

ketenangan dan dengan segala usaha dan doa keselamatan juga 

kepada Allah Swt, dengan selalu meliatkan-Nya, dan berharap 

                                                           
54 Mukharom, Havis Aravik. “kebijakan Nabi Muhammad SAW. Menangani 

Wabah Penyakit Menular Dan Implementasinya Dalam Conteks Menanggulangi 
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semua wabah ini akan berakhir, dan dapat pula segera ditemukan 

penyebabnya.
55

 

Dengan demikian, lockdown dan social distancing merupakan 

salah satu pilihan terbaik yang difatwakan oleh MUI guna 

mencegah penyebaran virus Covid-19 ini. Buka tidak 

diperbolehkan kita untuk sholat berjamaah di masjid, buka pula 

dilarang untuk berkumpul dalam jamaah pengajian, melaikan 

semata-mata untuk melindungi diri kita sendir dan orang lain dari 

bahaya Virus Covid-19. 

 

3. Covid-19 dalam pandangan Islam 

Meskipun wabah penyakit Covid-19 dalam catatan sejarah 

Islam masih menjadi perdebatan dan kontroversial baik dari 

kalangan ulama, kyai, ustadz, bahkan di media sosial, dan 

cendrung dikaitkan satu sama lain. Namun faktanya wabah 

penyakit Covid-19 ini memang sangat mirip kasusnya seperti 

wabah penyakit yang menyerang kaum muslim di masa lalu. 

Misalnya dalam sejarah Islam bisa kita simak tentang wabah 

penyakit yang terjadi pada masa kaum muslimin menaklukkan Irak 

dan Syam. Setelah peperangan yang sangat sengit di Yamruk, 

kemudian kaum muslimin menetap di Negeri Syam. Setelah itu 

datanglah wabah penyakit kolera yang menelan kurang lebih 

25.000 jiwa pada saat itu.
56

 Oleh karena itu tidak heran jika jika 

para ulama, kyai, ustadz, peneliti yang lainnya mengaitkan 

peristiwa ini dengan wabah penyakit Covid-19. Karena memang 

wabah penyakit tersebut secara sekilas sangat mirip dengan wabah 

Covid-19 yang terjadi saat ini yang menelan puluhan juta jiwa. 

 Saat ini manusia banyak membicarakan tentang suatu 

musibah yang besar yang ditakuti oleh kebanyakan manusia, yaitu 

virus yang dikenal dengan virus Corona. Yang mana manusia 

                                                           
55 Indriya. “Konsep Tafakur Dalam Al-Qur’an Dalam Menyikapi 

Coronavirus (Covid 19)”. Jurnal Sosial & Budaya Syar-I FSH UIN Syarif 

Hidayatullah Jakarta Vol. 7 No 3 Tahun 2020. 
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banyak membicarakan tentang pengaruh  dan bahaya yang 

ditimbulkan oleh virus ini. Juga mereka membicarakan tentang 

pengaruh dan bahaya yang ditimbulkan oleh virus ini. Juga mereka 

membicarakan tentang cara untuk menghindar dan selamat dari 

virus tersebut. 

Diantara petunjuk-petunjuk Al-Qur’an yang sangat agung 

yaitu bahwasannya seorang hamba tidak akan ditimpa suatu 

musibah kecuali Allah telah menuliskan dan mentakdirkan 

musibah tersebut. Allah SWT, berfirman: 

                           

         

Katakanlah: Tidak akan menimpa kami kecuali apa yang 

Allah telah tuliskan untuk kami. Dialah pelindung kami dan 

hanya kepada Allah bertawakal orang-orang yang beriman. 

(QS.At-Taubah[9]:51). 

Allah SWT. Juga berfirman: 

  

ِصيثَة  ة  فِيَيآ أََصاَب ِيٍ يُّ ََل فِٓي أََفُِسُكىأ إَِله فِي ِكتََٰ َٔ ِض  َرأ ٍٱۡلأ  يِّ

ِ يَِسيرقَ  نَِك َعهَٗ ٱَّلله ٌه َذَٰ  إِ
َرأََْآۚٓ ِم أٌَ َهثأ ثأ  

“Tidak ada suatu musibah yang turun di bumi yang 

menimpa diri-diri kalian kecuali telah diutuskan oleh Allah 

Subhanahu wa Ta‟ala. Sesungguhnya hal itu mudah bagi Allah 

Subhanahu wa Ta‟ala” (QS. Al-hadid [57]: 22). 

Maka tidaklah seorang ditimpa satu musibah kecuali apa yang 

telah tuliskan kepadanya. Maka sungguh seorang hamba sangat 

butuh dalam kondisi seperti ini untuk selalu memperbaharui 

keimanannya, meperbaharui keyakinannya terhadap takdir Allah 

SWT. Dan bahwasannya semua yang ditulis pasti terjadi dan apa 

yang menimpa seorang hamba tidak akan meleset darinya dan apa 

yang meleset dari seorang hamba tidak akan menimpanya dan apa 
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yang Allah SWT inginkan pasti terjadi dan apa yang Allah tidak 

inginkan tidak akan terjadi. Dengan penjelasan tersebut, maka 

dapat kita ketahui bahwa virus Covid-19 pun bisa jadi disebabkan 

oleh ulah manusia itu sendiri yang tanpa disadari, sehingga Allah 

SWT memberikan peringatan kepada kita untuk selalu ingat 

kepada Allah SWT. 

Dalam upaya memutus mata rantai penularan Covid-19 

Pemerintah sentiasa selalu mengingatkan tentang menjaga protokol 

kesehtan, mungkin pengertian protokol kesehtan tidak ada didalam 

Al-Quran, Hadistn, maupun Ijma karena istilah ini adalah salah 

satu yang baru yeng belum pernah ada terutama pada masa nabi 

maupun sahabat. Oleh karena itu, walaupun protokol kesehatan ini 

tidak ada pada masa nabi bukan berarti kita boleh dengan 

seenaknya melanggar atau meremehkannya. Hukum sesuatu yang 

baru seperti ini bisa ditinjau berdasarkan kajian-kajian keagamaan, 

salah satunya Ushul Fiqh. 

Salah satu kajian penting dalam Ushul Fiqh yang bisa 

digunakan untuk meninjau hukum mematuhi protokol kesehtan ini 

adalah kajian Maqashid Syariah. Diantara unsur penting dalam 

Maqashid Syariah adalah menjaga jiwa (Hifdzun Nafs). Karena 

tanpa menjaga jiwa kita tidak akan akan dapat menjaga agama 

(hifdz din). Dalam kaedah fikih juga dikenal salah satu kaedah 

penting, nomor empat dari lima kaedah pokok Fiqih, yaitu ad-

dhararu yuzalu (sesuatu yang berbahaya harus dihilangkan). 

Segala tindakan yang dapat menimbulkan semakin masifnya 

penularan Covid-19 yang pada akhirnya berujung pada hilangnya 

nyawa banyak orang adalah dilarang. Sedangkan, segala tindakan 

yang dapat mencegah penularan adalah wajib diikuti, termasuk 

salah satunya adalah mematuhi protokol kesehatan. 

 

C. Peraturan Walikota 

1. Pengertian Peraturan Walikota 

Joko Untoro dan Tim Guru Indonesia, mengartikan bahwa 

peraturan merupakan salah satu bentuk keputusan yang harus 
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ditaati dan dilaksanakan. Jadi, kita harus mentaati peraturan 

agar semua menjadi teratur dan orang akan merasa nyaman. 

Peraturan adalah tindakan yang harus dilakukan atau tidak 

dilakukan. 

Walikota merupakan kepala pemerintahan kota bertugas 

melaksanakan kebijakan daerah kota dan peraturan undang-

undang lainnya. Sebagai kepala pemerintah di tingkat kota, 

walikota bersama DPRD kota menjalankan kebijakan-kebijakan 

daerah. Walikota dalam melaksanakan tugasnya 

mempertanggung jawabkan kepada rakyat melalui DPRD kota. 

Dari sini dapat kita tarik kesimpulan bahwa Peraturan Walikota 

adalah jenis peraturan perundang-perundangan yang ditetapkan 

oleh Walikota. 

Di era otonomi, Walikota  memiliki peranan yang sangat 

penting dalam membuat kebijakan strategis. Realitas yang 

terjadi saat ini, tidak jarang kewenangan tersebut dilaksanakan 

tidak selaras bahkan bertentangan dengan peraturan perundang-

undangan yang lebih tinggi ( vertical) atau peraturan 

perundang-undangan yang sama ( horizoltal). Oleh karenanya, 

kepala daerah (walikota) dan DPRD kota dalam membentuk 

peraturan daerah harus selalu memperhatikan asas pembentukan 

dan asas materi muatan peraturan perundang-perundangan 

sesuai dengan prinsip hirarki peraturan perundangan-

perundangan peraturan yang lebih rendah tidak boleh 

bertentangan dengan peraturan yang derajatnya lebih tinggi. 

2. Asas-asas Pembentukan Peraturan Walikota 

Dalam pembentukan Peraturan Walikota selain didasarkan 

pada Pancasila yang merupakan sumber dari segala sumber 

hukum Negara dan Undang-undang Dasar Negara Republik 

Indonesia Tahun 1945 yang merupakan hukum dasar dalam 

peraturan perundangan-undangan, juga didasarkan pada asas-

asas pembentukan eraturan perundang-undangan sebagaimana 

diatur dalam Pasal 5 Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 

tentang Pembentukan Peraturan Peraturan-undangan dan Pasal 
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137 Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang 

Pemerintahan Daerah, yang meliputi asas: 

a. Kejelasan tujuan 

Bahwa setiap Pembentukan Peraturan Perandang-

perundangan harus mempunyai tujuan yang jelas yang 

hendak dicapai. 

b. Kelembagaan atau organ pembentuk yang tepat. 

Bahwa setiap jenis peraturan perundagan-undangan harus 

dibuat oleh lembaga Negara atau pejabat pembentuk 

peraturan perundangan-undangan yang berwenang. 

Peraturan Perundang-undangan tersebut dapat dibatalkan 

atau batal demi hukum apabila dibuat oleh lembaga Negara 

atau pejabat yang tidak berwenang. 

c. Kesesuaian antara jenis, hierarki, dan materi muatan. 

Bahwa dalamPembentukan Peraturan Perundang-undang 

harus benar-benar memperhatikan materi muatan yang 

tepat sesuai dengan jenis dan hierarki Peraturan 

Perundang-undangan. 

d. Dapat dilaksanakan 

Bahwa setiap pembentukan peraturan perundangan-

undangan harus memperhitungkan memperhitungkan 

efektivitas Peraturan Perundang-undangan tersebut di 

dalam masyarakat, baik secara filosofi, sosiologis, maupun 

yuridis. 

e. Kedayagunaan dan kehasilgunaan 

Bahwa setiap peraturan perundang-undangan dibuat karena 

memang benar-benar dibutuhkan dan bermanfaat dalam 

mengatur kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan 

bernegara. 

f. Kejelasan urusan 

Bahwa setiap peraturan perundang-undangan harus 

memenuhi persyaratan teknis penyususn peraturan 
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perundang-undangan, sistematik, pilihan kata atau istilah, 

serta bahasa hukum yang jelas dan mudah dimengerti 

sehingga tidak menimbulkan berbagai macam interprestasi 

dalam pelaksanaanya. 

g. Keterbukaan 

Bahwa dalam pembentukan peraturan perundang-

undangan mulai dari perencanaan, penyusunan, 

pembahasan, pengesahan atau penetapan, dan 

pengundangan bersifat transparan dan terbuka. Dengan 

demikian, seluruh lapisan masyarakat mempunyai 

kesempatan yang seluas-luasnya untuk memberikan 

masukan dalam pembentukan peraturan perundang-

undangan.
57

 

3. Konsep Pelaksanaan Peraturan Walikota 

Pelaksanaan Peraturan Walikota adalah setiap proses 

pemikiran, kegiatan atau tindakan yang direncanakan secara 

baik, rasional, efisien dan efektif yang dilakukan oleh individu-

individu, pejabat-pejabat, atau kelompok- kelompok pemerintah 

atau swasta yang diarahkan pada tercapainya tujuan-tujuan yang 

telah digariskan dalam keputusan kebijakan. 

Definisi Peraturan Daerah/Kota dapat kita lihat dalam 

Pasal 1 ayat (8) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 yaitu: 

“Peraturan Daerah Kabupaten/Kota adalah Peraturan 

Perundangundangan yang dibentuk oleh Dewan Perwakilan 

Rakyat Daerah Kabupaten/Kota dengan persetujuan bersama 

Bupati/Walikota.”  

Peraturan Walikota terkait hal ini, Pasal 8 ayat (1) Undang-

Undang Nomor 12 Tahun 2011 mengatur: 

 “Jenis Peraturan Perundang-undangan selain 

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1)mencakup 

peraturan yang ditetapkan oleh Majelis Permusyawaratan 
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Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, 

Mahkamah Agung, Mahkamah Konstitusi, Badan Pemeriksa 

Keuangan, Komisi Yudisial, Bank Indonesia, Menteri, badan, 

lembaga, atau komisi yang setingkat yang dibentuk dengan 

UndangUndang atau Pemerintah atas perintah Undang-Undang, 

Dewan Perwakilan Daerah Provinsi, Gubernur, Dewan 

Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota, Bupati/Walikota, 

Kepala Desa atau yang setingkat.  

Jadi, Peraturan Walikota termasuk jenis peraturan 

perundang-undangan yang dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) UU 

12/2011, namun ditetapkan oleh walikota. Dari sini dapat kita 

tarik kesimpulan bahwa Peraturan Walikota adalah jenis 

peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh Walikota. 

Namun begitu, Peraturan Walikota baru diakui keberadaannya 

dan mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang 

diperintahkan oleh Peraturan Perundang-undangan yang lebih 

tinggi atau dibentuk berdasarkan kewenangan berdasarkan Pasal 

8 ayat (2) UU 12/2011. Perbedaan mendasar antara Peraturan 

Daerah Kota dengan Peraturan Walikota adalah: 

d. Peraturan Daerah Kota dibentuk oleh Dewan 

Perwakilan Rakyat Daerah (“DPRD”) Kota dengan 

persetujuan bersama Walikota, sedangkan Peraturan 

Walikota dibentuk oleh Walikota tanpa melibatkan 

DPRD Kota 

e. Peraturan Daerah Kota diundangkan dalam Lembaran 

Daerah, sedangkan Peraturan Walikota diundangkan 

dalam Berita Daerah Ketentuan ini diatur dalam Pasal 

86 ayat (1) dan (2) UU 12/2011:  

1. Peraturan Perundang-undangan yang 

diundangkan dalam Lembaran Daerah adalah 

Peraturan Daerah Provinsi dan Peraturan Daerah 

Kabupaten/Kota. 

2.  Peraturan Gubernur dan Peraturan 

Bupati/Walikota diundangkan dalam Berita 

Daerah



 
 

DAFTAR PUSTAKA 

 

A. Buku-buku 

Affandi, Muchtar, Ilmu-ilmu Kenegaraan, Bandung: Alumni, 

1971. 

A.Muri Yusuf, Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif & 

Penelitian Gabungan, Jakarta: Kencana,2017.  

al-Munjid , Ma‟luf ,Beirut: Daar Al-Masyriq, 1986. 

Al-Bukhari, Shahih Al-Bukhari, Trans. oleh Muhammad bin 

Ismail, Damaskus-Beirut: Ibnu Katsir, 2002. 

Dahla, Abdul Aziz,Ensiklopedia Hukum Islam, Cet, Ke-1 Jakrta: 

Ichtiar Baru Van Hoeve, 1996. 

Dapertment Pendidikan dan kebudayaan, Kamus Besar Bahasa 

Indonesia Pusat Bahasa Edisi ke IV, Jakarta: Gramedia 

Pustaka Utama, 2011. 

Djazuli,A, Fiqh Siyasah ‚”Implimentasi kemaslahatan Umat 

dalam Rambu-rambu Syariah”, Jakarta, Kencana, 2004. 

Iqbal,Muhammad, Fiqih Siyasah-kontekstualisasi Doktrin Politik 

islam, Indonesia: Pranadamedia Group,2014. 

Iqbal,Muhammad , Fiqh Siyasah, Konstektualisasi doktrin politik 

islam, Gaya Media Pratama, Jakarta, 2001. 

Kartono, Kartini, Pengantar Metodologi Riset Sosial,  

Bandung:Alimi, 1986. 

Khalaf ,Abdul Wahab.  Al-Siyasah al-Syar‟iyyah, Kairo: Dar al-

Anshar, 1977. 

Khaliq, Faris Abdul. Fikih politik Islam, Jakarta: Amzah, 2005. 

Muhammadong, Good Governance Dalam Persfektif Hukum 

Islam, Makassar: Edukasi Mitra Grafika, 2017. 



 
 

Mujar Ibnu Syarif dan Khamami Zhada, Fiqh Siyasah dan 

Pemikiran Politik Islam Erlangga, 2008. 

Prodjodikiro, Wirjono, “Asas-asas Ilmu Negara dan politik”, PT 

Eresco, Bandung, 1971. 

Ridwan HR, Fiqh Politik Gagasan Harapan dan Keyakinan, 

Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2010. 

Sahid, HM. Legislasi Hukum Islam di Indonesia, Surabaya, 

Pustaka Idea, 2016. 

Sanusi, Ahmad, Sohari, Ushul Fiqh, Jakarta: PT. Raja Grafindo 

Persada, 2015. 

Sudjono,Anas, Pengantar Statistik Pendidikan, Jakarta: PT 

Rajawali GrafidonPersada, 2006. 

Sugiono, Metode Penelitian Kombinasi (Mixed Methods)cetakan 

ke-3, Bandung:Alfabet, 2013. 

Sutrisno dan Hadi, Metodelogi Reseach Jilid 2, Yogyakarta: Andi 

Offset,2004. 

Syarifuddin ,Amir, Garis-Garis Besar Fiqh, Jakarta: Kencana 

Prenada Media Graub, 2003. 

Syarif , Mujar Ibnu &Khamami Zada, Fiqh Siyasah: Doktrin dan 

pemikiran politik islam, Jakarta: Erlangga, 2008. 

Yatim ,Badri, Sejarah Peradaban Islam Dirasah Islamiyah, 

Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2015. 

Yulianto, BudiUpaya Peningkatan Kepatuhan Masyarakat 

Dalam Pencegahan Covid-19 Berbasis Healt Belief 

Model, Surabaya: Scopindo Media Pustaka, 2021. 

Zada, Khamami, Fiqh Siyasah Doktrin dan Pemikiran Politik 

Islam, Jakarta: Erlangga, 2008. 

 

 



 
 

B. Jurnal  

Abdul Hamid, “Agama dan Kesehatan Mental dalam Presfektif 

Psikologi Agama”, jurnal kesehatan Tadulako, Vol.3, 

no.1(2017):, 1-14, http://doi.org/10.22487. 

Burhan.Susanto.Nasution.et al. Pedoman Tata laksana Covid-19. 

Edisi 3.Desember 2020. PDPI, PERKI, PAPDI, 

PERDATIN. IDAI. 

Indriya.“Konsep Tafakur Dalam Al-Qur’an Dalam Menyikapi 

Coronavirus (Covid 19)”.Jurnal Sosial & Budaya Syar-I 

FSH UIN Syarif Hidayatullah Jakarta Vol. 7 No 3 Tahun 

2020. 

Mukharom, Havis Aravik. “kebijakan Nabi Muhammad SAW. 

Menangani Wabah Penyakit Menular Dan 

Implementasinya Dalam Conteks Menanggulangi 

Coronavirus Covi-19”.Jurnal Sosial & Budaya Syar-I 

FSH UIN Syarih Hidayatullah Jakarta Vol. 7 No. 3 

Tahun (2020). 

Perhhimpunan Dokter Paru Indonsesia (PDIP), “Corona Virus 

Disease 2019” ,Jurnal Respirologi Indonesia, Vol 40.,no 

2,(2020): 120, https://doi.org/10.36497/jri.v40i2.101. 

Toha Andiko, Pemberdayaan Qow‟aid Fiqhiyyah Dalam 

Penyelesaian Masalah-Masalah Fikih Siyasah Modern, 

Jurnal Al-Adalah, Vol. 12, N0. 1, 2014 (Bandar Lampung: 

Fakultas Syariah UIN Raden Intan Lampung, 2019), 105-

106 ,(On-Line) tersedia 

dihttp://ejournal.radenintan.ac.id/index.php/adalah/issue/v

iew/32 

Yuliana ,” Corona Virus Diseases (Covid-19)” (Oline),Wellnes 

and Healty, Vol 2, no 2 (2020):, 1, 

https://doi.org/10.30604/well.95212020. 

 

 

http://doi.org/10.22487
https://doi.org/10.36497/jri.v40i2.101
https://doi.org/10.30604/well.95212020


 
 

C. Online Informatian via internet 

Didik Tri Putra Jaya, “Pemkot Bandar Lampung Atur Protokol 

Kesehatan Lewat Peraturan Walikota” Kupas tuntas.co, 

2020, https://kupastuntas,co/2020/08/09/pemkot-bandar-

lampung-atur-protokol-kesehatan-lewat-peraturan-

walikota/ 

Fatimah Mardiyah“Apakah yang dimaksud Protokol Kesehatan 

Covid-19” tirto.id, 2020, https// www.tirto.id/kesehatan. 

http://www.bandarlampungkota.go.id. 

https://bpbdkotabandarlampung.id/struktu-organisasi/ 

https://dinkes.lampungpro.go.id 

https://www.kemenkes.go.id  

Kesadaran warga Bandar lampung masih rendah jalani protokol 

kesehatan”, Media Indonesia,  (on-line) 2020, 

http://Mediaindonesia.com. 

 

D. Perundang-Undangan 

Peraturan Walikota  nomor 18 tahun 2020 tentang pedoman 

pencegahan penyebaran corona virus disease 2019 ( 

covid-19) melalui protokol kesehatan di wilayah kota 

Bandar lampung, pasal 5. Tentang Protokoler kesehatan 

Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 

HK.01.07/Menkes/382/2020 Tentang Protokol Kesehatan 

Bagi Masyarakat Di Tempat Dan Fasilitas Umum Dalam 

Rangka Pencegahan Dan Pengendalian Corona Virus 

Disease 2019 (COVID-19). 

 

 

 

https://kupastuntas,co/2020/08/09/pemkot-bandar-lampung-atur-protokol-kesehatan-lewat-peraturan-walikota/
https://kupastuntas,co/2020/08/09/pemkot-bandar-lampung-atur-protokol-kesehatan-lewat-peraturan-walikota/
https://kupastuntas,co/2020/08/09/pemkot-bandar-lampung-atur-protokol-kesehatan-lewat-peraturan-walikota/
http://www.tirto.id/kesehatan
http://www.bandarlampungkota.go.id/
https://bpbdkotabandarlampung.id/struktu-organisasi/
https://dinkes.lampungpro.go.id/
http://mediaindonesia.com/


 
 

E. Wawancara 

Marhani Karim. SE., MM , “Pelaksanaan Protokol Kesehatan di 

Kota Bandar Lampung”, Wawancara secara langsung, 

Juni 7, 2021. 

Suhaim S.Sos., M.M i, “Pelaksanaan Protokol Kesehatan di 

Kota Bandar Lampung”,Wawancara secara langsung, 

Juni 9,2021. 

Saputra, “Pelaksanaan Protokol Kesehatan di Kota Bandar 

Lampung”,Wawancara secara langsung, Juni 13,2021. 



 

 

 


