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BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Hutan sebagai paru-paru dunia juga penyumbang oksigen dan

keanekaragaman hayati terbesar di muka bumi.Terdapat berbagai jenis flora dan

fauna didalamnya.Hutan adalah bentuk kehidupan yang tersebar di seluruh dunia

yang dapat ditemukan baik di daerah tropis maupun daerah beriklim

dingin.Sebagai fungsi ekosistem, hutan berperan sebagai lumbung air,

penyeimbang lingkungan, dan mencegah timbulnya pemanasan global.1

Hutan Indonesia merupakan hutan terluas ke-3 di dunia setelah Brazil dan

Zaire. Luas hutan di Indonesia diperkirakan mencapai 120,35 juta hektar atau

sekitar 63 persen luas daratan.2 Penyebaran hutan di Indonesia hampir berada di

seluruh wilayah nusantara, termasuk Provinsi Riau. Sebagian besar wilayah hutan

Provinsi Riau merupakan lahan gambut yang sangat berpotensi untuk

pertumbuhan kelapa sawit.Dari luasan total lahan gambut di dunia sebesar

423.825.000 ha, sebanyak 38.317.000 ha terdapat di wilayah tropika. Sekitar 50%

dari luasan lahan gambut tropika tersebut terdapat di Indonesia yang tersebar di

pulau-pulau Sumatra, Kalimantan, dan Papua, sehingga Indonesia menempati

urutan ke-4 dalam hal luas total lahan gambut sedunia, setelah Kanada, Uni

Soviet, dan Amerika Serikat.Indonesia memiliki lahan gambut terluas diantara

1Otto Soemarsono, Indonesia dalam kancah Isu Lingkungan Global,(Jakarta:Global
Gramedia,1991), h.11

2Widyastuti S.M Sumardi,Dasar-Dasar Perlindungan Hutan,(Yogyakarta: UGM
Press,2004), h.25
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negara tropis lainnya, yaitu sekitar 21 juta ha, yang tersebar luas terutama di pulau

Sumatera, Kalimantan dan Papua, sedangkan Lahan gambut Riau menempati

urutan ke-2 terbanyak setelah provinsi Papua.3

Oleh karena itu, banyak perusahaan baik swasta asing maupun dalam

negeri yang berminat dan tertarik terhadap lahan gambut di Provinsi Riau dan

kemudian melakukan kerjasama untuk membangun perkebunan kelapa sawit yang

akan diolah menjadi minyak. Namun tidak semua perusahaan yang menaati

peraturan pemerintah terutama dalam hal pengelolaan lahan untuk pembangunan

sehingga timbulah tindakan illegal yang dilakukan oleh perusahaan tersebut yang

hanya dapat memberikan keuntungan sepihak. Misalkan, pembukaan lahan yang

dilakukan dengan cara pembakaran hutan.4

Dengan semakin banyaknya lahan yang dibakar maka akan meningkatkan

kadar asap dari kebakaran itu sendiri. Apalagi asap yang ditimbulkan dari

pembakaran lahan gambut yang dinilai sangat sulit dalam upaya penyelesaiannya.

Karena pada saat musim kemarau tiba permukaan tanah gambut cepat sekali

kering dan mudah terbakar, dan api di permukaan juga dapat merambat ke lapisan

dalam yang relatif lembab. Oleh karena itu, ketika terbakar kobaran api tersebut

akan bercampur dengan uap air di dalam gambut dan menghasilkan asap yang

sangat banyak.

3 Fachruddin M. Mangunjaya, Dunia Islam dan Perubahan Iklim, (Jakarta: Pustaka Al-
Kautsar,2008),h.25

4 Suriansyah Murhaimi, Hukum Kehutanan:Penegakan Hukum  terhadap Kejahatan di
Bidang Kehutanan,(Yogyakarta:Laksbang Grafika,2012),h.53-54
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Kebakaran hutan dapat didefinisikan sebagai sebuah kebakaran yang

terjadi di alam liar, tetapi juga dapat memusnahkan rumah-rumah dan lahan

pertanian disekitarnya. Kebakaran hutan sangat rawan terjadi ketika musim

kemarau.5

Adapun beberapa penyebab terjadinya kebakaran hutan antara lain:

Pembakaran lahan yang tidak terkendali, kurangnya penegakan hukum terhadap

perusahaan yang melanggar peraturan pembukaan lahan, aktivitas vulkanisme,

dan kecerobohan manusia.6

Kebakaran hutan merupakan salah satu bentuk gangguan yang makin

sering terjadi dan kebakaran hutan di Riau terjadi sejak tahun 1982 dengan hutan

yang terbakar 3,6 juta hektaree ( 36.000 km², 8,9 juta acres, 13.900 mile²) sampai

tahun 2015 dengan lahan yang terbakar 13.328 hektaree (133 km², 32.934 acres,

51 mile²).7 Dampak negatif yang ditimbulkan oleh kebakaran hutan cukup besar

mencakup kerusakan ekologis, menurunnya keanekaragaman hayati, merosotnya

nilai ekonomi hutan dan produktivitas tanah, perubahan iklim mikro maupun

global, dan asapnya mengganggu kesehatan masyarakat serta mengganggu

transportasi baik darat, sungai, danau, laut dan udara. Gangguan asap karena

kebakaran hutan Indonesia akhir-akhir ini telah melintasi batas negara.8

5S.M Widyaastuti Sumardi,op.cit, h.25
6 Ibid, h.30
7Kebakaran Hutan di Riau, dikutip dari http://www.kementerian kehutanan dan

lingkungan hidup RI, Pada hari sabtu tanggal 2 Juni 2017 jam 11.00 WIB.
8A. Tresna sastra Wijaya,Pencemaran Lingkungan,(Jakarta: PT Rineka Cipta,1991) ,h.45
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Kabut asap telah menjadi musibah yang menimpa masyarakat dalam

cakupan yang sangat luas. Cakupan musibah kabut asap kali ini paling luas;

meliputi wilayah di 12 provinsi, dengan luas jutaan kilometer persegi. Kabut asap

pekat terutama menyelimuti wilayah Sumatera Selatan, Jambi, Riau, Kalimantan

Barat, Kalimantan Tengah dan Kalimantan Selatan. Di Sumatera, kabut asap

menyelimuti 80 persen wilayahnya .

Kabut asap itu disebabkan oleh kebakaran yang menghanguskan puluhan

ribu hektar hutan dan lahan. Kebakaran menghanguskan lebih dari 40.000 hektar

lahan di Jambi. Sebanyak 33.000 hektar yang terbakar adalah lahan gambut.

.Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) mencatat, luas area

yang mengalami kebakaran Riau mencapai 26.664 hektar.

Total nilai kerugian akibat bencana asap pada tahun 2015 dihitung

berdasarkan data BNPB, kerugian mencapai 5,45 miliar dolar AS. Menurut

Kepala BPBD Riau, kerugian akibat kebakaran lahan dan hutan serta bencana

asap di Riau tahun 2014 lalu mencapai Rp 20 triliun. Dan pada tahun 2015 akibat

pencemaran udara yang timbul oleh kabut asap, dampak ekologis yaitu kerusakan

terhadap hutan dan biaya pemulihan lingkungan mencapai kerugian yang

diperkirakan Rp 26 triliun. Nilai kerugian itu belum termasuk kerugian sektor

ekonomi, pariwisata dan potensi yang hilang dari lumpuhnya penerbangan.

Bencana kabut asap juga telah menyebabkan bencana kesehatan massal.

Sebanyak 25,6 juta jiwa terpapar asap, yaitu 22,6 juta jiwa di Sumatera dan 3 juta

jiwa di Kalimantan. Puluhan ribu orang menderita sakit. Hingga 28/9, di Riau saja
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tercatat 44.871 jiwa terjangkit Infeksi Saluran Pernapasan Akut/ISPA . Jumlah itu

masih mungkin akan bertambah. Jumlah itu belum ditambah total puluhan ribu

kasus ISPA di Jambi, Sumatera Selatan, Kalimantan Tengah dan daerah lainnya.

Bahwa semua peristiwa kebakaran hutan yang terjadi dan membuat

dampak kabut asap yang telah merusak lingkungan dan merugikan manusia

adalah musibah yang ditimpakan oleh Allah SWT terhadap manusia akibat

perbuatan manusia sendiri. Musibah tersebut seharusnya menyadarkan manusia

akan kesalahan mereka sehingga mereka segera kembali ke jalan yang

benar.sebagaiman firman Allah dalam surat al-Rum ayat : 419

          
      

Artinya: Telah nampak kerusakan di darat dan di laut disebabkan karena
perbuatan tangan manusi, supay Allah merasakan kepada mereka sebahagian
dari (akibat) perbuatan mereka, agar mereka kembali (ke jalan yang benar).(Q.S
al-Rum:41) 10

Penyebab kebakaran hutan di Riau  adalah kelalaian manusia dalam

membakar hutan secara berlebihan dan dalam mengelola lahan perkebunan

kelapa sawit yang masih menjadikan api sebagai alat yang murah, mudah dan

cepat untuk membuka lahan perkebunan kelapa sawit. Dan ini menjadi inti dari

penyebab kebakaran hutan di Riau serta akibat yang ditimbulkan dari kebakaran

9 Adnan Harahap, Islam dan Lingkungan, (Jakarta:Farma Press,1997), h.35
10Departemen Agama RI, al-Qur`an dan Terjemahanya, (Jakarta: Surya Cipta

Aksara,1993), h..125
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lahan dan hutan sangat sulit atau bahkan mustahil diakhiri dalam sistem

kapitalis saat ini. Pasalnya, demi kepentingan ekonomi, jutaan hektar hutan

diberikan konsesinya kepada swasta.11

Dalam perspektif Islam, pendekatan sistem melihat lingkungan

alam, manusia dan agama dalam sifat mutualisem dan terintegrasi. Ekosistem

lingkungan adalah keseluruhan yang terintegrasi, yang sifat-sifatnya unit dan lebih

kecil. Sebagai agama yang diturunkan menjadi rahmat bagi alam semesta, Islam

sesungguhnya mempunyai pandangan yang holistik terhadap lingkungan.

Pelestarian alam dan lingkungan hidup ini tidak terlepas dari peran manusia,

sebagai khalifah di muka bumi, sebagaimana disebut di dalam al-Qur’an surat al-

Baqarah ayat 30:

                
                   
     

Artinya::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

11Bahri Ghazali,Lingkungan dalam Pemahaman Islam,(Jakarta: Pedoman Ilmu
Jaya,1999), h.75
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Senantiasa bertasbih dengan memuji Engkau dan mensucikan Engkau?" Tuhan
berfirman: "Sesungguhnya aku mengetahui apa yang tidak kamu ketahui." (QS.
Al-Baqarah [2]: 30).12

Jelaslah tugas manusia di muka bumi, terutama kaum Muslimin, sebagai

pemimpin dan wakil Allah dalam memelihara bumi (mengelola lingkungan

hidup). Dengan demikian, pendekatan sistem menjadi dasar misi manusia sebagai

khalifah di muka bumi adalah memelihara lingkungan hidup, dilandasi visi bahwa

manusia harus lebih mendekatkan diri kepada Allah. Perangkat utama dari misi

tersebut adalah kelembagaan, penelitian dan keahlian. Adapun tolok ukur

pencapaian misi ini adalah mutu lingkungan. Kerusakan lingkungkan merupakan

cerminan dari turunnya kadar keimanan manusia. Rasulullah Saw dan para

sahabat telah memberikan teladan pengelolaan lingkungan hidup yang mengacu

kepada tauhid dan keimanan.

Alam tercipta dari Tuhan sebagai amanat bagi manusia untuk

memanfaatkan dan mengelola seluruh unsur-unsur yang terdapat dalam alam

namun pada kenyataanya pola pikiran manusia senang berlebihan dalam

memanfaatkan alam tersebut sehingga manusia sering kali berbuat dzalim13

terhadap alam. Maka dari itu untuk menciptakan suatu keberlangsungan alam

diperlukan keseimbangan karena pada hakikattnya tatanan dari satuan unsur-unsur

lingkungan hidup dan kehidupan ( biotik maupun abiotik ) secara utuh dan

12Departemen Agama Ri, op.cit, h. 234
13 Ilyas Supena,Study Fiqh Lingkungan ditinjau secara Ontologi,Epistimologis dan

Aksiologis,(Jakarta:PT Raja Grafindo Prasada,2009), h.57
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menyeluruh saling mempengaruhi dan saling tergantung satu dengan yang lainnya

sebagaimana dikatakan oleh .A.G. Tansley sebagai sebuah teori ekosistem.14

Kesadaran untuk menjaga keseimbangan juga di muat dalam UUD 1945

(amendemen kedua tahun 2000) pasal 28 H ayat (1)15 menyebutkan “Setiap orang

berhak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal, dan mendapatkan

lingkungan hidup yang baik dan sehat serta berhak memperoleh pelayanan

kesehatan”.UU No. 23 tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan

Hidup.Berdasarkan spirit itulah wawasan mengenai lingkungan hidup masuk

dalam agenda besar pembangunan ekonomi nasional.

Asas ilmu lingkungan yang penting bagi kehidupan manusia modern

Menurut Tresna Sastra Wijaya yaitu materi energi, ruang, waktu dan

keanekaragaman semuanya termasuk kategori sumber alam.Kegagalan manusia

untuk menyadari sumber alam seperti ruang, waktu dan keanekaragamannya

banyak menimbulkan masalah-masalah yang berdampak pada tidak seimbangnya

alam.Ketidak seimbngan alam di karenakan gejala teknologi yang melawan

kehendak dan kemampuan alam, Pengadaan sumber alam menentukan kapasitas

bawa suatu lingkungan, keanekaragaman bentuk kehidupan terus menerus kita

kurangi sehingga kemantapan sukar dapat dipertahankan.Penurunan

keanekaragaman biologi dalam ekosistem manusia akan mempengaruhui berbagai

macam mekanisme, misalnya terhadap hama penyakit, terhadap habitat yang tidak

14 Soerianegara dan Indra wan, Ekologi Hutan Indonesia,(Bogor: Laboratorium Fakultas
kehutanan IPB, 1988), h.68

15 UUD 1945 (Amandemen UUD 1945 ,2000), Pasal 28 H ayat 1
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subur atau terabaikan, terhadap kemantapan ekonomi, dan terhadap stagnasi

ekonomi di kota.16

Pencemaran alam dapat menjadi faktor pembatas pada populasi manusia.

Pencemaran alam berpengaruh pada pencemaran udara, kesehatan, dan

pertumbuhan tanaman yang juga akan menghambat perkembangan populasi

manusia.Permasalahan ini berakar pada kesalahan cara pandang manusia terhadap

dirinya, alam, dan posisi manusia dalam keseluruhan ekosistem. Cara pandang

manusia yang mengganggap dirinya superior telah mendorong manusia untuk

bersikap hegemonik terhadap inferioritas alam. Akibatnya, pola perilaku manusia

cenderung bersifat konsumtif dan eksploitatif terhadap sumber daya alam. Paham

ini ditunjang dengan paham materialisme, kapitalisme, dan pragmatisme dengan

kendaraan sains dan teknologi telah mempercepat dan memperburuk kerusakan

lingkungan17.Di samping itu problematika pemahaman keagamaan menjadi faktor

pendorong akan minimnya kesadaran manusia tentang menjaga ekosistem.

Dikalangan umat Islam, masih terdapat golongan yang menganut faham teologi

yang bercorak teosentrik. Orang yang berpaham demikian akan memahami

bencana alam seperti tsunami, banjir dan kerusakan lingkungan sebagai taqdir

Tuhan, dan tidak memandang krisis lingkungan ini sebagai imbas dari krisis

kemanusiaan dan krisis moralitas sosial serta kegagalan manusia dalam

memahami hukum alam (sunnatullah). Padahal Allah sendiri menyuruh manusia

untuk memahami fenomena alam dan fenomena sosial berdasarkan informasi ilmu

pengetahuan serta hidup berdampingan secara harmoni bersama alam dengan

16A. Tresna Sastra Wijaya, op.cit, h. 79
17 Hikmat Trimenda,Islam dan Penyelamatan Lingkungan,(Jakarta: Logos,,2008), h.78
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jalan menjaga keseimbangan ekosistem yang ada di dalamnya. Dalam bidang fiqh,

watak teosentrik ini juga tampak pada segolongan orang yang memahami fiqh

hanya sebatas ibadah mahdhah seperti salat, saum, zakat, dan haji. Akibatnya,

fiqh yang berhubungan dengan fenomana sosial, seperti fikih lingkungan masih

terabaikan.

Diantara sumber-sumber metodologi pengembangan hukum Islam,

mashlahah merupakan salah satu alat metodologi yang dapat dijadikan pegangan

dalam mengembangkan fiqh lingkungan. Konsep mashlahah ini pada mulanya

dijadikan dasar bagi para fuqaha untuk merumuskan konsep maqâshid asy-

syarî‘ah yang akan menjadi landasan dalam penetapan hukum Islam. Berbeda

dengan pendekatan kebahasaan terhadap sumber hukum Islam yang

menitikberatkan kepada pendalaman sisi kaidah-kaidah kebahasaan untuk

menemukan suatu makna tertentu dari teks-teks suci, maka dalam pendekatan

melalui maqâshid asy-syarî‘ah kajian lebih menitikberatkan pada upaya melihat

nilai-nilai yang berupa kemashlahatan manusia dalam setiap taklîf yang

diturunkan Allah.

Berdasarkan pemahaman al-Syatibi terhadap ayat-ayat al-Quran, ia

menyimpulkan bahwa maqâshid asy-syarî‘ah dalam arti kemashlahatan dapat

ditemukan dalam aspek-aspek hukum secara keseluruhan artinya apabila terdapat

permasalahan-permasalahan hukum yang tidak jelas dimensi kemashlahatannya

maka ia dapat dianalisis melalui maqâshid asy-syarî‘ah yang dapat dilihat dari ruh

syarî‘ah dan tujuan umum dari pewahyuan agama Islam. Menurut al-Syatibi,

hakikat atau tujuan awal pemberlakuan syarî‘ah adalah mewujudkan dan
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memelihara lima unsur pokok; agama (ad-din), jiwa (an-nafs), keluarga (an-nasl),

akal (al- ’aql), dan harta (al-mâl)

Dalam usaha mewujudkan dan memelihara lima unsur pokok tersebut, al-

Syatibi membagi tingkat maqâshid atau tujuan syari‘ah kepada maqâshid ad-

dharûriyat, maqâshid al-hâjiyyat dan maqâshid at-tahsîniyyat. Maqâshid ad-

dharûriyyat dimaksudkan untuk memelihara lima unsur dalam kehidupan

manusia. Apabila hal ini tidak ada, maka akan menimbulkan kerusakan bahkan

hilangnya hidup dan kehidupan. seperti makan, minum, shalat, shaum dan ibadah-

ibadah lainnya.18

Namun demikian, baik al-Syathibi tidak menyinggung hifzh al-bi’ah atau

hifzh al-‘alam (memilihara lingkungan) sebagai bagian dari maqashid asy-syari’ah.

Syariat memang tidak membahas secara langsung isu-isu tentang pengelolaan dan

pemeliharaan lingkungan, sementara fiqh sendiri merupakan ilmu pengetahuan

yang menuntun umat Islam dalam menentukan mana keputusan manusia yang

berhubungan dengan isu-isu kontemporer yang dapat dibenarkan dan mana yang

tidak. Fiqh mempertimbangkan kepentingan umat manusia (mashalih) yang terdiri

atas lima hal: agama (ad-din), jiwa (an-nafs), keluarga (an-nasl), akal (al-‘aql),

dan harta (al-mal).19

Dalam pengamatan penulis, bahwa masalah ini layak untuk dijadikan

sebuah penelitian dalam bentuk karya ilmiah tesis. Adapun judul yang penulis

18 Nasrun Rusli,Konsep Ijtihad  al-Syaukani,(Jakarta: Logos,1999), h.43
19 ,Abu Ishaq Ibrahim bin Musa al-Syatiby,al-Muwafaqat fi Ushul al-Syari`ah,Juz II

(Kairo:Daar al-Fikr,1234 H), h,14
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ajukan adalah” PEMBAKARAN HUTAN DITINJAU MAQASHID

SYARI`AH ( STUDI KEBAKARAN HUTAN DI RIAU)”

B. Definisi Istilah

Agar tidak terjadi salah pengertian  terhadap judul tesis ini dan agar tidak

meluas sehingga tesis ini tetap pada pengertian yang dimaksud dalam judul ,maka

perlu adanya  penegasan istilah tersebut sebagai berikut:

1. Pembakaran

Pembakaran identik dengan kejadian yang sengaja diinginkan tetapi

tindakan pembakaran dapat juga menimbulkan terjadinya suatu kebakaran hutan

dan lahan perkebunan.20

2. Hutan

Hutan adalah kesatuan ekosistem berupa hamparan lahan berisi sumber

daya alam hayati yang didominasi pepohonan dalam persekutuan alam

lingkungannya, yang satu dengan yang lainnya tidak dapat dipisahkan.21 .

3. Maqashid Syari`ah

Menurut bahasa maqashid al-syari`ah terbentuk dari dua kata

20 Wahadi dkk, Mengelola Bencana Kebakaran Hutan dan Lahan, (Palangkaraya: Palang
karaya CARE  International Indonesia,2005), h. 10

21Undang-undang  No. 41 tentang Kehutanan, 1999.
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yakni maqashid dan syari`ah. Maqashid bentuk jamak dari maqshid yang berarti

tujuan atau kesengajaan22.Sedangkan Syariah diartikan jalan.

Adapun syariah menurut terminologi adalah jalan yang ditetapkan Allah

yang membuat manusia harus mengarahkan kehidupannya untuk mewujudkan

kehendak Allah agar hidupnya bahagia di dunia dan akhirat. Sedangkan menurut

Manna al-Qathan yang dimaksud dengan syariah adalah segala ketentuan Allah

yang disyariatkan bagi hamba-hambanya baik yang menyangkut akidah, ibadah,

akhlak, maupun muamalah.

Jadi, dari defenisi di atas, dapat disimpulkan bahwa yang dimaksud

dengan maqashid al-syari`ah adalah tujuan segala ketentuan Allah yang

disyariatkan kepada umat manusia.

C. Permasalahan

1. Indentifikasi Masalah

Berdasarkan latarbelakang di atas maka penulis melakukan indentifikasi

masalah sebagai berikut:

a. Apa dampak negatif kebakaran hutan di Riau

b. Bagaimana peran Pemerintah dalam mengatasi kebakaran hutan di Riau

c. Bagaimana konsep fiqh lingkungan terhadap kebakaran hutan di Riau

d. Bagamana konsep pelestarian lingkungan dalam Islam

22Asafari Jaya Bakri, Konsep Maqashid al-Syari`ah Menurut Asy-Syatibi, (Jakarta: Raja
Grafindo Persada, 1996), cet. Ke-1, h. 60.
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e. Bagaimana tinjauan maqashid syari`ah terhadap kebakaran hutan di

Riau

f. Bagaimana pandangan Hukum Islam terhadap pelaku pembakaran hutan

di Riau

2. Batasan Masalah

Untuk mempermudah melakukan penelitian ini penulis melakukan

pembatasan dalam masalah yaitu hanya berkisar pada:

a .Konsep fiqh lingkungan dan pelestarian lingkungan dalam Islam

b. Tinjauan maqashid syari`ah terhadap kebakaran hutan di Riau

3. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas maka penulis dapat merumuskan

masalah sebagai berikut:

a. Bagaimana konsep fiqh lingkungan dan pelestarian lingkungan dalam

Islam?

b. Bagaimana tinjauan maqashid syari`ah terhadap kebakaran hutan di

Riau?

D Tujuan Penelitian.

Dalam penulisan penelitian ini adapun tujuan penulisannya yaitu:

a. Untuk mengetahui konsep fiqh lingkungan dan pelestarian lingkungan

dalam Islam
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b. Untuk mengetahui tinjauan maqashid syari`ah terhadap kebakaran

hutan di Riau

E.Manfaat dan Urgensi Penelitian.

Adapun manfaat penelitian ini jika ditemui jawaban dari permasalahan

tersebut yaitu:

a. Pada tataran teoritis, hasil penelitian ini diharapkan ikut memperkaya

perbendaharaan teori tentang hukum Islam dan menjawab permasalahan yang

sangat penting saat ini yaitu memberikan pengetahuan bagi masyarakat yang ada

di Riau untuk tidak melakukan pembakaran hutan, karena membakar hutan dalah

perbuatan yang merusak lingkungan hidup yang mempunyai banyak dampak

negative yang ditimbulkan terhadap hidup manusia .

b. Pada tataran praktis, hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat

bagi penulis sendiri dan juga untuk bahan bacaan bagi mahasiswa secara umum.

Bagi penulis penelitian ini memberikan pengetahuan kepada masyarakat supaya

menjaga dan melestarikan hutan yang banyak manfaatnya bagi kehidupan

makhluk hidup dalam permasalahan ini.

F. Sistematika Penulisan

Untuk lebih jelas lagi dan mudah dipahami pembahasan dalam penelitian

ini penulis memaparkan dalam sistematika penulisan yang mengacu kepada buku

panduan penulisan Tesis dan Desertasi yang diterbitkan oleh Universitas Islam
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Negeri Sultan Syarif Kasim Riau tahun 2015. 23 Adapun tesis ini terdiri dari lima

bab sebagai berikut:

Bab I, merupakan bab pendahuluan yang memaparkan latar belakang

masalah, masalah-masalah secara umum, Batasan masalah, rumusan masalah,

tujuan dan kegunaan penelitian, dan sistematika penulisan.

Bab II, berisi tentang kerangka  teori yang meliputi tinjauan umum yang

secara deskriptif meliputi tentang pembahasan pengertian Fiqh lingkungan,

Urgensi Fiqih Lingkungan, Peletarian lingkungan dalam perspektif Fiqh

lingkungan, konsep pelestarian lingkungan dalam Islam, konsep maqashid

syari`ah , sejarah maqashid syari`ah , aliran maqashid syari`ah, tingkatan

maqashid syari`ah.

Bab III, berisi tentang metode penelitian, sumber data (primer dan

sekunder), dilanjutkan dengan tekhnik pengumpulan data.

Bab  IV, berisi tentang analisa terhadap konsep Fiqh lingkungan dan

pemeliharaan serta pelestarian lingkungan dan konsep maqashid syari`ah

terhadap Pembakaran Hutan yang ada di Raiu.

Bab V, berisi tentang kesimpulan dan saran

23UIN Sultan Syarif Kasim Riau, Buku Panduan Penulisan Tesis danDesertasi,(Pekanbaru:
PPs UIN SUSKA RIAU,2016), h.11-12


