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BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Indonesia adalah negara kepulauan terbesar di dunia yang memiliki

17.508 pulau. Indonesia juga memiliki alam dan panorama yang indah, subur

serta mempesona.1 Sumber daya alam (SDA) adalah segala sesuatu yang

berasal dari alam yang dapat digunakan untuk memenuhi kebutuhan hidup

manusia. Yang tergolong didalamnya tidak hanya komponen biotik seperti

hewan, tumbuhan, dan mikro organisme, tetapi juga komponen abiotik seperti

minyak, bumi, gas alam, berbagai jenis logam, air, dan tanah.2

Indonesia merupakan salah satu negara dengan kekayaan sumber daya

alam hayati dan non hayati terbesar di dunia. Akan tetapi meskipun jumlah

kekayaan alamnya sangat banyak, namun penggunaannya harus tetap dibatasi

dan dijaga untuk dapat terus berkelanjutan dengan jalan melakukan yang

namnya konservasi terhadap lingkungan.

Disamping kekayaan alam indonesia yang berlimpah ini, ternyata ada

hal yang lebih urgen lagi dibalik kekayaan alam indonesia yaitu persoalan

lingkungannya yang kian hari semakin mengkhawatirkan. Kerusakan alam

yang dimiliki indonesia dapat meningkatkan resiko terjadinya bencana alam.

1A. Tabrani Rusyan , dkk, Indonesiaku, (Bandung: Angkasa, 2001), Cet I, h. 78
2http://id.m.wikipedia.org/wiki/sumber-daya-alam. diakses pada tanggal 14 januari

2015
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Ada beberapa faktor pemicu terjadinya bencana alam diantaranya

karena peristiwa alam dan akibat ulah manusia. Kerusakan lingkungan hidup

dapat diartikan sebagai deteriorasi atau penurunan mutu (kemunduran

lingkungan). Deteriorasi lingkungan ini ditandai dengan hilangnya sumber

daya tanah, air, udara, punahnya flora dan fauna liar, dan kerusakan.

Efek gangguan terhadap lingkungan yang imbul sebagai akibat dari

aktivitas manusia dengan segala kompleksitas permasalahannya telah dirasakan

secara global dan telah menyebabkan keseimbangan planet bumi yang kita

tempati mengalami gangguan yang cukup serius dari perspektif kelanjutan

pemanfaatan dan konservasi sumber daya alam. Fenomena gangguan terhadap

sistem lingkungan alam menjadi semakin meluas dan telah menjadi isu

lingkungan dunia.3

Melihat kondisi alam indonesia yang seperti ini sudah selayaknya

menusia sebagai salah satu penghuni bumi ini untuk senantiasa merawat,

melestarikan serta menjaga bumi ini dari hal-hal yang negatif yang dapat

merusak alam semesta sehingga dapat memicu terjadinya bencana yang

merugikan kita sendiri. Paling tidak kita dapat mengurangi terjadinya bencana

yang disebabkan oleh ulah tangan-tangan manusia dan kelalaianya yang

berakibat fatal.4

Berbagai macam bencana alam dapat menyerang kapan saja, yang

menyebabkan kehilangan harta dan nyawa. Gempa bumi, angin puting beliung,

banjir, kebakaran hutan, hutan asam, dan gelombang pasang yang umum

3Chay Asdak, Kajian Lingkungan Hidup Strategis: Jalan Menuju Pembangunan
Berkelanjutan, (Yogyakarta: Gajah Mada University Perss, 2012), Cet I, h. 2

4Agus Mustofa, Menuai Bencana, (Surabaya: Padma Press, 2005), h. 236
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disebut bencana alam, semuanya akan menyebabkan kerusakan. Namun ada

yang perlu direnungkan apakah memang bencana itu datang dari kehendak-

Nya? Sebab berbagai bencana itu tidak bisa dilepaskan dari campur tangan

manusia yang terus mengeksploitasi alam tanpa pernah mempertimbangkan

keseimbangan alam itu sendiri.5

Kini kerusakan lingkungan merupakan suatu isu global disamping isu

demokrasi dan Hak Asasi Manusia. Di antara isu tersebut kerusakan

lingkungan merupakan isu yang paling terkristalisasi. Di indonesia, tata

kehidupan yang berwawasan lingkungan sebenarnya telah diamanatkan dalam

Undang-undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2009 Tentang

Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, BAB 1 Ayat 3 yang

berbunyi:

“Pembangunan yang berkelanjutan yang berwawasan lingkungan hidup adalah

upaya sadar dan terencana, yang memajukan lingkungan hidup, termasuk

sumber daya ke dalam proses pembangunan untuk menjamin kemampuan,

kesejahteraan, dan mutu hidup generasi masa kini dan masa depan”.6

Lingkungan sebagai sumber daya merupakan aset yang dapat

diperlukan  untuk mensejahterakan masyarakat. Hal ini sesuai dengan perintah

pasal 33 ayat (3) Undang-Undang Dasar 1945 yang menyatakan bahwa:

“Bumi, air, dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dipergunakan

sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat”.

5Ibid, h. 21
6Tim Redaksi Pustaka Yustisia, Perundangan Tentang Lingkungan Hidup,

(Yogyakarta: Pustaka Yustisia, 2010), h. 130
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Dengan demikian menurut Otto Soemarwoto sebagaimana yang dikutip

oleh supriyadi, sumber daya mempunyai daya regenerasi dan asimilasi yang

terbatas. Selama eksploitasi alam atau permintaan layanan ada dibawah batas

daya regenerasi dan asimilasi, sumber daya itu sebagai faktor produksi dan

konsumsi atau sarana pelayanan akan mengalami gangguan.7

Dari penjelasan diatas dapat terlihat bahwa alam atau lingkungan sangat

berpengaruh bagi kelangsungan hidup manusia, karena manusia berinteraksi

dengan lingkungannya manusia mempengaruhi dan dipengaruhi oleh

lingkungan hidupnya, membentuk dan terbentuk juga oleh lingkungan

hidupnya.

Manusia selaku individu terlahir dalam keadaan tak berdaya. Meskipun

tercipta sempurna dengan fisik-biologis dan metal-psikologis tanpa adanya

bantuan dari orang lain, manusia tidak dapat berbuat apa-apa. Disamping itu

dalam perkembangannya manusia juga membutuhkan lingkungan sekitarnya.

Manusia seperti adanya fenotipenya terbentuk oleh interaksi antara genotipe

dan lingkungan hidupnya.8

Lingkungan, disadari atau tidak, ia dibutuhkan oleh manusia, karena

lingkungan diciptakan Allah SWT untuk dipergunakan manusia dengan

sebaiknya. Meskipun manusia dikenal sebagai makhluk multidimensi, namun

berdasarkan pendekatan ekologis, hakikatnya manusia adalah makhluk

7Supriadi, Hukum Lingkungan di Indonesia,(Jakarta: Sinar Grafika,2006), h. 4
8Fenotipe (phenotype) merupakan sifat atau karakter yang dimiliki karena pengaruh

luar diri manusia baik sosial, budaya maupun alam. Genotipe (genotype)merupakan sifat atau
karakter bawaan yang diwariskan leluhur. Lihat Otto Soemarwoto, Analisis Mengenai Dampak
Lingkungan, (Yogyakarta: UGM Press, 2001). Cet. Ke-9, h.17
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lingkungan (homo ekologis).9maksudnya bahwa manusia yang merupakan

substansi dari siklus hubungan ekosistem selalu mencoba untuk mengerti akan

lingkungannya. Meskipun kecenderungan itu masih terbatas pada reaksi akan

pengertian terhadap lingkungan, namun manusia akan tetap mempunyai

perhatian besar terhadap lingkungan jika muncul aksi yang mengganggu

lingkungan.

Masalah lingkungan adalah berbicara tentang kelangsungan hidup baik

manusia maupun alam. Melestarikan lingkungan sama halnya dengan

menjamin kelangsungan hidup manusia dan segala yang ada di alam dan

sekitarnya. Sebaliknya, merusak lingkungan hidup apapun bentuknya,

merupakan ancaman serius bagi kelangsungan hidup alam dan segala isinya,

tidak terkecuali manusia.

Mengenai hal ini al-Qur’an telah memberikan perhatian khusus kepada

kita lewat peringatannya sebagaimana yang termaktub dalam surah Ar-Ruum

ayat 41:








“Telah nampak kerusakan di darat dan di laut disebabkan Karena perbuatan
tangan manusia, supay Allah merasakan kepada mereka sebahagian dari
(akibat) perbuatan mereka, agar mereka kembali ke jalan yang benar”.

Tapi amat sangat disayangkan sekali, manusia kelihatannya memang

tidak pernah jera dan mau mengambil pelajaran dari berbagai bencana alam

yang selalu terjadi berulang kali di bumi pertiwi ini, mereka seolah

9Mujiyono Abdillah, Agama Ramah Lingkungan Perspektif al-Qur’an, (Jakarta:
Paramida, 2001), Cet. Ke-1, h.2
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membutakan diri dari berbagai tanda-tanda yang dihadirkan oleh alam sebagai

bentuk perlawanannya terhadap prilaku manusia yang rakus dalam

mengeksploitasikan alam.

Kita padahal amat sangat menyadari bahwa kini alam sudah tidak lagi

bersahabat dengan kita, buktinya hampir tiap hari kita mendengar berita-berita

berbagai bencana yang terjadi di negeri kita ini, namun penghancuran

lingkungan sering saja terjadi di negeri kita ini.

Dapat kita amati bersama begitu banyak kayu-kayu yang ditebang,

hutan dibakar sembarangan hanya membutuhkan waktu sekejap dapat

meludeskan ratusan bahkan ribuan hektar lahan, padahal butuh waktu

bertahun-tahun untuk kita menumbuhkan kembali pohon-pohon tersebut.

Pelestarian alam dan lingkungan hidup ini tak terlepas dari peran

manusia, sebagai khalifah dimuka bumi, sebagaimana yang disebut dalam Q.S

Al-Baqarah ayat 30:













Ingatlah ketika Tuhanmu berfirman kepada para malaikat: "Sesungguhnya
Aku hendak menjadikan seorang khalifah di muka bumi." mereka berkata:
"Mengapa Engkau hendak menjadikan (khalifah) di bumi itu orang yang akan
membuat kerusakan padanya dan menumpahkan darah, padahal kami
senantiasa bertasbih dengan memuji Engkau dan mensucikan Engkau?" Tuhan
berfirman: "Sesungguhnya Aku mengetahui apa yang tidak kamu ketahui."

Dalam lingkungan hidup yang baik dan serasi terjalin suatu interaksi

yang harmonis dan seimbang antara komponen-komponen lingkungan
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hidup.10Pada masing-masing komponen saling terkait, saling mempengaruhi

dan saling ketergantungan. Stabilitas keseimbangan dan keserasian antara

komponen lingkungan tergantung pada apa yang dilakukan manusia karena

manusia merupakan komponen yang berperan penting dan paling dominan

dalam mempengaruhi lingkungan. Demikian juga sebaliknya, lingkungan

bagaimanapun kondisinya baik atau buruk akan mempengaruhi kehidupan

manusia. Sehingga antara manusia dengan lingkungan hidupnya terjadi

hubungan timbal balik yang saling mempengaruhi dan saling terkait.

Contoh sederhana terkait manusia dengan makhluk lain serta

lingkungannya diantaranya keseimbangan dan keserasian antara manusia,

pohon dan burung. Burung-burung mendasarkan hidupnya pada ulat-ulat yang

terdapat di pohon. Ulat-ulat ini hidupnya dari dedaunan pohon. Burung akan

membuang kotorannya ketanah dekat pohon, yang selanjutnya berubah

menjadi bahan organis di dalam tanah, untuk selanjutnya dikonsumsi oleh

cacing-cacing tanah ini berfungsi untuk menggemburkan dan menyuburkan

tanah  disekitar pohon dan pohonpun akan akan tumbuh dengan subur

karenanya. Dengan kesuburan pohon tersebut akan mendatangkan banyak

manfaat bagi manusia. Demikian seterusnya siklus hubungan yang saling

berkaitan yang pada akhirnya bermuara pada manusia.

Apabila salah satu matarantai siklus itu mengalami gangguan, maka

komponen-komponen lain akan mengalami gangguan. Misalnya, manusia

dengan tindakannya memburu burung-burung sehingga menyebabkan turunnya

10Laden Marpaung, Tindak Pidana Lingkungan Hidup Dan Masalah Prevensinya,
(Jakarta: Sinar Grafika, 1997), h. 3
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tingkat populasi, dengan turunnya tingkat populasi burung menyebabkan

tingkat populasi ulat akan naik. Naiknya populasi ulat akan menghabiskan

daun-daun pohon, pohonpun akhirnya akan mati. Matinya pohon menyebabkan

terganggunya keseimbangan tata air (hidrologis), karena pohon dapat

menyimpan air, disamping untuk memperkokoh tanah dan untuk menjaga

keseimbangan oksigen (O2 ) dan karbondioksida (CO2 ) yang kesemuanya

sangat dibutuhkan manusia.11

Permasalahan mengenai lingkungan telah lama menjadi perhatian dunia

internasional sejak tahun 60-an. Perhatian pencinta lingkungan semakin fokus

dengan adanya saran dan usulan dari pemerintah swedia kepada Sekretaris

Jendral PBB untuk membahas masalah lingkungan yang semakin

mengakhawatirkan. Pada tanggal 5-16 juni 1972 diadakan konperensi PBB

tentang lingkungan hidup Stockholm. Berdasarkan konperensi ini lahirlah

Deklarasi Stockholm yang berisikan peraturan-peraturan mengenai lingkungan

hidup. Tanggal 5 juni dijadikan sebagai Hari Lingkungan Hidup Sedunia12.

Dengan adanya Deklarasi Stochklom, perkembangan hukum

lingkungan memperoleh dorongan dan perhatian yang kuat, baik pada taraf

internasional maupun taraf nasional. Demikian juga halnya di indonesia,

masalah lingkungan hidup mulai menjadi perhatian dengan lahirnya Undang-

undang No 4 tahun 1982 tentang ketentuan-ketentuan pokok Pengelolaan

Lingkungan Hidup, Undang-undang No 5 Tahun 1983 tentang Zona Ekonomi

11Harun m. Husein, Lingkungan Hidup masalah Pengelolaan dan Penegakan
Hukumnya, (Jakarta Bumi Aksara,1995), h.17

12 R.M Gatot P Soemartono, Mengenal Hukum Lingkungan Indonesia, (Jakarta: Sinar
Grafika, 1991), Cet. Ke-I, h. 20
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Eksklusif Indonesia, Undang-undang No 9 Tahun 1985 Tentang Perikanan,

Undang-undang No 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam

Hayati dan Ekosistemnya, dan lain sebagainya.13

Meskipun peraturan-peraturan telah dikeluarkan oleh pemerintah dan

juga dunia internasional akan tetapi pelanggaran-pelanggaran dengan

melakukan pengrusakan dan pencemaran lingkungan tetap saja terjadi. Karena

manusia yang dikatakan sebagai doeble being, disamping memiliki potensi pro

dan kontra terhadap nilai-nilai ekologis berlaku secara universal. Disamping itu

juga, pada masing-masing manusia mempunyai kadar yang berbeda dalam

menanggapi dan memberikan perhatian terhadap lingkungan.

Manusia mempunyai sifat salah dan lupa, sukar untuk memperbaiki

diri, banyak pencemaran dan kerusakan yang muncul karena ulah tangan

manusia, yang menyebabkan kerugian dan kehancuran bukan hanya pada

manusia tetapi juga pada makhluk lain seperti hewan dan tumbuhan. Alam

sekitar dijadikan Allah untuk manusia dan manusia ditugaskan untuk menjadi

pemakmurnya, seperti frman allah SWT dalam surah Hud ayat 61:







....
Dan kepada Tsamud (Kami utus) saudara mereka shaleh. Shaleh berkata: "Hai
kaumku, sembahlah Allah, sekali-kali tidak ada bagimu Tuhan selain Dia. dia
Telah menciptakan kamu dari bumi (tanah) dan menjadikan kamu
pemakmurnya.....”(Q.S Hud: 61)

13 Harun M. Husen, op.cit, h.44
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Dari ayat diatas jelas menunjukkan bahwa manusia diberi keistimewaan

oleh Allah untuk menjadi pengantur dan pemakmur bumi ini. Keistimewaan

yang diberikan dapat bernilai ibadah jika manusia mampu untuk mengolah dan

memanfaatkannya sedemikian rupa. Disamping itu, ayat diatas jelas

menunjukkan bahwa Allah memerintah manusia untuk memelihara bumi

dengan memakmurkannya.

Tapi sangat disayangkan sekali, keistimewaan yang ada telah disalah

gunakan oleh manusia, bukan kemakmuran yang diberikan melainkan

kerusakan dan kebinasaan seperti yang dapat kita lihat pada saat ini.

Pembicaraan mengenai masalah lingkungan dalam al-Qur’an dan

Sunnah masih global. Meskipun demikian, baik al-Qur’an ataupun Sunnah

telah menjelaskan dengan tegas bahwa merusak bumi dan isinya merupakan

sesuatu yang dilarang. Dan larangan ini sudah jelas menunjukkan keharaman

melakukan perbuatan yang dapat merusak alam. Berdasarkan asumsi yang

menunjukkan bahwa merusak bumi dan isinya adalah haram, maka dari sinilah

perlu dipahami apa sesungguhnya maksud syar’i mengenai larangan tersebut.

Untuk memahami maksud syar’i dalam ketentuan dan peraturan

mengenai persoalan lingkungan dalam ilmu ushul fiqh dapat digunakan

pemahaman melalui maqashid al-syari’ah yang merupakan metode

pemahaman terhadap maksud-maksud syara’ baik yang terdapat dalam al-

Qur’an maupun Sunnah.
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Konseptualisasi pemeliharaan lingkungan hidup dari sudut pandang

syari’at Islam perlu untuk diperhatikan karena masalah lingkungan hidup

sangat urgen dan berkaitan erat dengan kehidupan manusia.

Kemaslahatan yang diperoleh dalam konservasi lingkungan dapat

dipahami melalui penalaran dan pemahaman maqashid al-syari’ah. Dengan

pemahaman yang jelas tentang maqashid al-syari’ah dan dengan adanya

konsep yang jelas dalam ajaran Islam mengenai konservasi lingkungan,

disamping adanya nilai-nilai teologi Islam yang berkaitan dengan konservasi

lingkungan dapat dijadikan sebagai kekuatan motorik dalam rangka konservasi

lingkungan.

Berdasarkan asumsi dasar adanya larangan yang tegas untuk melakukan

pengrusakan lingkungan dan perintah pemakmuran bumi (lingkungan) serta

pentingnya konsep konservasi lingkungan dalam ajaran islam dan perlunya

pemahaman maqashid al-syari’ah yang jelas dan tegas untuk mencapai

kemaslahatan manusia dan makhluk lainnya, untuk itu penulis merasa perlu

untuk meneliti dam memahami lebih lanjut tentang problematika lingkungan

dari sudut pandang syari’at Islam, dengan judul penelitian:

Konsep Konservasi Lingkungan Hidup Tinjauan Maqashid Al-Syari’ah

Sebagai Jawaban dari Krisis Lingkungan Hidup
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B. Permasalahan

1. Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah dikemukakan diatas

maka masalah yang akan muncul adalah sebagai berikut:

a. Bagaimana konsep konservasi lingkungan

b. Apa macam-macam pencemaran lingkungan hidup

c. Apa faktor terjadinya pencemaran dan perusakan lingkungan hidup

d. Apa hukuman bagi pengrusak lingkungan hidup dalam islam

e. Apa maqashid syari’ah dari konservasi lingkungan hidup

2. Batasan Masalah

Berdasarkan identifikasi masalah yang dikemukakan diatas, sebenarnya

banyak hal yang bias dijadikan objek kajian. Namun agar tesis ini lebih terarah

dan dapat memberikan hasil yang maksimal serta sesuai dengan tujuannya,

maka penulis membatasi kajian ini fokus pada jawaban bagaimana konsep

konservasi lingkungan hidup menurut Islam serta apa pula maqashid al-

syari’ah dari konservasi lingkungan lingkungan.

3. Rumusan masalah

Sesuai dengan latar belakang masalah di atas, maka penulis

merumuskan beberapa masalah yang akan diteliti sebagai berikut:

1. Bagaimana konsep konservasi lingkungan hidup menurut islam?

2. Apa maqashid al-syari’ah dari konservasi lingkungan hidup?
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C. Tujuan Penelitian

Suatu kegiatan penelitian harus mempunyai suatu tujuan yang jelas,

oleh karena itu suatu penelitian ilmiah harus bersifat rasional, sistematis dan

objektif. Adapun tujuan ini diperlukan untuk memberi petunjuk, tuntunan atau

arahan dalam melangkah sesuai dengan maksud dari sebuah penelitian. Dalam

penelitian ini tujuan yang hendak dicapai adalah sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui konsep konservasi lingkungan hidup menurut Islam

2. Untuk mengetahui maqashid syari’ah dari konservasi lingkungan hidup

D. Kegunaan Penelitian

Adapun kegunaan yang ingin dicapai dari hasil penelitian ini adalah :

1. Sebagai pedoman bagi umat muslim dalam memahami konsep konservasi

lingkungan dalam ajaran Islam.

2. Sebagai sumbangan pemikiran bagi penulis, para peneliti dan civitas

akademika dalam upaya menambah khazanah keilmuan tentang konservasi

lingkungan dalam Islam.

3. Sebagai bahan penyuluhan pada masyarakat umum agar dapat lebih

memahami ketentuan-ketentuan yang berkaitan dengan masalah konservasi

lingkungan dalam ketentuan syari’at.

E. Penjelasan Istilah

Untuk menghindari kesalahpahaman dari judul di atas, maka penulis

kiranya merasa perlu memberikan penjelasan mengenai istilah-istilah yang

terdapat dalam judul ini, sebagai berikut:
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1. Lingkungan

Yang dimaksud dengan lingkungan atau sering juga disebut dengan

lingkungan hidup adalah semua benda hidup dan mati serta seluruh kondisi

yang ada di dalam ruang yang kita tempati.14

Secara garis besar lingkungan ini terbagi 2 yaitu:15

a. Lingkungan fisik

Adalah segala benda mati dan keadaan fisik yang ada disekitar individu-

individu misalnya batu-batuan, mineral, air udara dan lain-lain

b. Lingkungan biotik

Adalah segala makhluk hidup yang ada disekitar individu baik tumbuh-

tumbuhan, hewan, dan manusia.

2. Konservasi

Kata konservasi diambil dari istilah bahasa inggris yaitu conservation.

Arti conservation menurut kamus Echols dan Shadily (1981) adalah

pengawetan. Sementara istilah konservasi dapat diartikan dengan perlindungan

alam yang berasal dari kata natural conservation.16

Dalam kamus besar bahasa indonesia konservasi diartikan pemeliharaan

dan perlindungan terhadap sesuatu yang dilakukan secara teratur untuk

mencegah kerusakan dan kemusnahan dengan cara mengawetkan.17

14 Imam Supardi, Lingkungan Hidup Dan Kelestariannya, (Bandung: PT Alumni:
2003), Ed. II, Cet. II, h.2

15 Ibid
16Chafid Fandeli, Ratno Nur Utami, dan Safrudin Nurmansyah, Uadit Lingkungan,

(Yogyakarta: Gajah Mada University Press, 2008), Cet. Ke II, h. 178
17 Peter Salim dan Yenny Salim, Kamus Bahasa Indonesia Kontemporer, (Jakarta:

Modern English Press, 2002), Ed, Ke II, h. 764
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3. Maqashid Syari’ah

“Maqashid al-Syari’ah” adalah salah satu teori ushuliyyah yang

dikembangkan oleh pada ulama ushul, yang secara umum maknanya adalah

tujuan pokok disyari’atkannya suatu hukum. Dengan kata lain, mengutip

pendapat al-Syathibiy maqashid al-syari’ah mestilah mencakup pada nilai

kemaslahatan secara utuh di dunia dan akhirat, sehingga ia mengatakan dalam

kitabnya :

َرائِِع إِنََّما لَِمَصالِِح ْالِعبَاِد فِى ْالَعاِجِل َوْاآلِجِل َمًعا 18َوْضَع الشَّ

Artinya : “Mewujudkan segala nilai kemaslahatan manusia untuk kehidupan di
dunia dan di akhirat sekaligus”.

Jadi, maksud dari penelitian ini adalah berupaya mengungkapkan secara

komprehensif bagaimana konsep konservasi lingkungan dalam tinjauan

maqashid al-Syari’ah.

F. Tinjauan Pustaka

Dalam kajian sebelumnya, ulasan dan penelitian mengenai konservasi

lingkungan ini, telah banyak dijelaskan dalam literatur keislaman diantaranya

adalah Ri’ayatul Bi’ah fi Syari’atul Islam (Yusuf Qardhawi), Lingkungan

Hidup Dalam Pemahaman Islam, (Ghazali M bahari), Islam Ramah

Lingkungan (Ramli Nadjamuddin).

Secara umum, melalui telaah kepustakaan, penulis melakukan

pelacakan terhadap tulisan-tulisan yang pernah dipublikasikan sebelumnya

tentang konservasi lingkungan, atau yang tidak dipublikasikan, ternyata tema

18 Al-Syathibiy, Al-Muwafaqat Fi Ushul Al-Syari’ah, (t.t. : 1395 H./1975 M.), Juz II,
hlm. 6.
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tentang konservasi lingkungan ini cukup mendapat perhatian khusus dari

berbagai kalangan. Sehingga pembahasan tentang konservasi lingkungan ini

masih tetap menarik untuk diteliti dan akan selalu mendapat perhatian dalam

berbagai sudut pandang.

Secara spesifik tentang judul yang penulis tawarkan yaitu :“Konsep

Konservasi Lingkukan Tinjauan Maqashid Al-Syari’ah Sebagai Jawaban Dari

Krisis Lingkungan”, belum ada yang menelitinya. Untuk itulah penulis tertarik

untuk melakukan penelitian lebih lanjut, bagaimana pandangan hukum Islam

menggambarkan kepada kita tentang konsep konservasi lingkungan, serta apa

pula yang menjadi maqasid al- syari’ah dari konservasi lingkungan ini.

G. Metode Penelitian

Langkah penelitian merupakan sebuah metode untuk menemukan

kebenaran yang diteliti melalui pendekatan pemikiran yang kritis dan akurat.

Penelitian juga dapat diartikan sebagai pencarian yang terus menerus terhadap

sesuatu yang diteliti. Berdasarkan hal itu maka metode penelitian yang dipakai

harus sesuai dengan ilmu pengetahuan yang menjadi induknya.

1. Jenis Penelitian

Penelitian merupakan penelitian kepustakaan (Library Research),

maka jenis data yang dibutuhkan adalah data kualitatif yang sepenuhnya

diperoleh dari berbagai sumber tertulis (klasik maupun kontemporer) yang

membahas tentang judul yang diteliti.
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2. Sumber Data

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini diklasifikasikan

menjadi dua yaitu :

a. Sumber data primer, yaitu sumber dasar dalam penelitian ini yang terdiri

dari kitab-kitab maupun buku-buku yang berkaitan langsung mengenai

lingkungan dan Maqashid Syariah. Di antaranya, seperti al-bi’ah wa

musykilatuha, Ri’ayatul Bi’ah fi Syari’atul Islam, Fiqh Ekologi, fiqh al-

bi’ah, Islam Agama Ramah Lingkungan, Lingkungan Hidup dalam

Pemahaman Islam, Bagaimana Menjaga Keestarian Lingkungan Hidup

Menurut Agama Islam, Al-qur’an dan Konservasi Lingkungan,

Lingkungan Hidup dan Pelestariannya dan buku-buku lainnya yang dapat

melengkapi penelitian tesis ini.

b. Sumber data sekunder, yaitu sumber pendukung yang melengkapi

sumber primer, yang terdiri dari seluruh tulisan yang membahas konsep

konservasi lingkungan dan maqashid syari’ah.

3. Teknik Pengumpulan Data

Karena penelitian ini merupakan penelitian kepustakaan, maka cara

yang ditempuh adalah dengan menggunakan teknik dokumentasi, yaitu

dengan:

a. Mengumpulkan dan menginpentarisisr buku-buku serta sumber-sumber

bacaan lainnya yang ada kaitannya dengan masalah yang dibahas.

b. Melakukan klasifikasi terhadap buku-buku yang telah dikumpulkan

menjadi buku primer dan buku sekunder.
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c. Membaca, memahami dan mengutip baik langsung maupun tidak

langsung terhadap sumber yang sudah dibaca yang berkenaan dengan

masalah yang diteliti.

4. Teknik Analisa Data

Adapun cara untuk menarik kesimpulan dari hasil penelitian yang

sudah terkumpul, akan dipergunakan teknik analisis data deskriptif analisis.

Deskriptif, karena penelitian ini bertitik tolak dari konsep-konsep berdasarkan

nas-nas syara’ (nushush al-syar’iyyah), pendapat fuqaha dan peraturan-

peraturan yang ada sebagai norma hukum positif (tasyri’iyyah).

Setelah semua data terkumpul, kemudia diklasifikasikan berdasarkan

kategori masalah, lalu dianalisa dengan menggunakan pendekatan analisa isi

(content analysis), dengan cara menganalisis data menurut isinya. Dengan kata

lain, suatu upaya untuk menelaah maksud dari isi sesuatu yang termuat dalam

suatu dokumen. Kemudian dideskripsikan serta dianalisa menurut ilmu dan

teori-teori atau pendapat peneliti sendiri dan terakhir menyimpulkannya.

H. Sistematika Penulisan

Supaya lebih terarah pembahasan tesis ini maka penulis membuat

sistematika berdasarkan bab masing-masing. Penulis membaginya menjadi

lima bab, masing-masing bab terdiri dari beberapa sub bab yang merupakan

penjelas dari bab tersebut.

Bab I Pendahuluan yang terdiri dari: latar belakang, rumusan

masalah,batasan masalah, tujuan dan kegunaan, metodologi penelitian dan

sistematika pembahasan
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Bab II Gambaran umum tentang lingkungan yang meliputi pengertian

lingkungan, unsur-unsur lingkungan hidup, fungsi lingkungan hidup,

pencemaran dan pengrusakan lingkungan hidup.

Bab III merupakan uraian tentang tinjauan umum terhadap teori

maqashid al-syari’ah. Yang terdiri dari pengertian maqashid al-syari’ah,

sejarah dan perkembangan ilmu maqashid al-syari’ah, pembagian maqashid

al-syari’ah.

Bab IV Merupakan analisa penulis tentang konsep konservasi

lingkungan hidup menurut Islam dan konsep konservasi lingkungan tinjauan

maqashid al-syari’ah.

Bab V Merupakan bab penutup yang berisi kesimpulan dari

keseluruhan pembahasan dan sekaligus mengemukakan saran bagi semua pihak

yang berkompeten dalam hal yang penulis teliti, dengan harapan ada respon

positif terhadap hasil penelitian.


