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ABSTRAK 

 
Untuk saat ini Ruang terbuka hijau di kawasan perkotaan 

mulai berkurang diakibatkan banyak Ruang Terbuka Hijau seperti 

pegunungan, atau bukit yang dialih fungsi menjadi perumahan. Akibat 

dari kurangnya Ruang Terbuka Hijau tersebut menyebabkan 

kurangnya resapan air dan terjadi banjir apabila terjadi hujan dengan 

intensitas tinggi. Untuk itu berdasarkan Peraturan yang ada Setiap 

wilayah kota harus menyediakan Ruang Terbuka Hijau (RTH) sebesar 

30% dari luas wilayah, dimana 20% RTH publik dan 10% RTH 

privat. dengan harapan dapat terjadinya keseimbangan pola hidup 

manusia di dalamnya. 

Permasalahan dalam penelitian ini adalah Bagaimana Optimalisasi 

Ruang Terbuka Hijau di Kota Bandar Lampung?, dan Bagaimana 

tinjauan fiqh siyasah terhadap Optimalisasi Ruang Terbuka Hijau di 

Kota Bandar Lampung?. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui 

Optimalisasi Ruang Terbuka Hijau di Kota Bandar Lampung dan 

Optimalisasi Ruang Terbuka Hijau di Kota Bandar Lampung di tinjau 

dari fiqh siyasah. 

Penelitian ini menggunakan penelitian lapangan (Field Research) 

dengan teknik pengumpulan data yaitu wawancara, mencatat, 

menganalisis dan menarik kesimpulan dari proses tersebut. Metode 

pengumpulan data yang digunakan adalah wawancara, observasi, dan 

dokumentasi. Kemudian dianalisis menggunakan metode deskriptif 

analisis yaitu terlebih dahulu menyusun secara deskriptif kemudian 

menganalisisnya sesuai dengan tinjauan fiqh siyasah. 

Berdasarkan hasil dari penelitian ini dapat diketahui bahwa 

optimalisasi Ruang Terbuka Hijau di Kota Bandar Lampung oleh 

Dinas Perumahan dan Permukiman Kota Bandar Lampung belum 

dapat berjalan dengan baik dikarenakan Pemerintah kota Bandar 

Lampung baru dapat menyediakan Ruang Terbuka Hijau publik 

sebesar 11,08% dari 20% yang diharuskan dan Pemerintah Kota 

Bandar Lampung juga belum dapat menambah Ruang Terbuka Hijau 

publik di Kota Bandar Lampung. Dalam tinjauan fiqh siyasah 

mengenai optimalisasi Ruang Terbuka Hijau pemerintah kota Bandar 

Lampung harusnya dapat lebih meningkatkan lagi dalam upaya 

pelaksanaan peraturan tersebut agar dapat terciptanya kenyamanan 

ii 



dan keseimbangan sesuai dengan apa  yang dijelaskan dalam Al-

Qur‟an bagaimana melestarikan lingkungan dan perlunya 

keseimbangan lingkungan. 

 

 

Kata Kunci: Bandar Lampung, Fiqh Siyasah, Ruang Terbuka Hijau. 
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MOTTO 

 

                           

             

“Telah nampak kerusakan di darat dan di laut disebabkan karena 

perbuatan tangan manusia, Allah menghendaki agar mereka 

merasakan sebahgian dari (akibat) perbuatan mereka, agar mereka 

kembali (ke jalan yang benar).” 

(QS. Ar-Rum [30]:41) 
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1 

BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Penegasan Judul 

Judul skripsi ini adalah “Tinjauan Fiqh Siyasah Terhadap 

Optimalisasi Ruang Terbuka Hijau di Kota Bandar Lampung 

(Studi Pada Dinas Perumahan dan Permukiman Kota Bandar 

Lampung) ”. Istilah–istilah yang terdapat di dalam judul skripsi ini 

penulis merasa perlu untuk diuraikan adalah sebagai berikut : 

1. Tinjauan Fiqh Siyasah adalah hasil meninjau, pandangan, pendapat 

(sesudah menyelidiki, mempelajari, dan sebagainya).
1
 salah satu 

aspek hukum Islam yang membicarakan pengaturan dan 

pengurusan kehidupan manusia dalam bernegara demi mencapai 

kemaslahatn bagi manusia itu sendiri.
2
 

2. Optimalisasi adalah optimalisasi berasal dari kata optimal artinya 

terbaik atau paling menguntungkan.
3
 Mengoptimalkan berarti 

menjadikan paling baik atau paling tinggi. 

3. Ruang Terbuka Hijau adalah area memanjang/jalur dan/atau 

mengelompok, yang penggunaannya lebih bersifat terbuka, tempat 

tumbuh tanaman, baik yang tumbuh secara alamiah maupun yang 

sengaja ditanam. 

4. Kota adalah wilayah yang mempunyai kegiatan utama bukan 

pertanian dengan susunan fungsi kawasan sebagai tempat 

permukiman perkotaan, pemusatan dan distribusi pelayanan jasa 

pemerintahan, pelayanan sosial, dan kegiatan ekonomi.
4
 Kota yang 

dimaksud di dalam skripsi adalah kota Bandar Lampung. 

 Berdasarkan istilah-istilah di atas, maka penegasan judul skripsi 

ini adalah suatu penelitian untuk mengetahui bagaimana optimalisasi 

                                                           
 1Pendidikan Nasional, Kamus Besar Bahasa Indonesia, Edisi keempat 

(Jakarta: Pusat Bahasa, 2008),  1529. 
2Muhammad  Iqbal,  Fiqh Siyasah-Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam 

(Indonesia: Pranadamedia Group, 2014), 4. 
3Ibid., 1021.  
4Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor. 05/PRT/M/2008 Tentang 

Pedoman Penyediaan Dan Pemanfaatan Ruang Terbuka Hijau Di Kawasan Perkotaan 

Pasal 1. 



 
 
2 

Ruang Terbuka Hijau di kota Bandar Lampung oleh Dinas Perumahan 

dan Permukiman kota Bandar Lampung ditinjau dari Fiqh Siyasah. 

 

B. Latar Belakang Masalah 

 Ruang Terbuka Hijau (RTH) merupakan area memanjang dan 

atau mengelompok, yang penggunaannya lebih bersifat terbuka, 

tempat tumbuh tanaman, baik yang tumbuh tanaman secara alamiah 

maupun yang sengaja ditanam.
5
 Dan ternyata ruang terbuka hijau 

tidak hanya yang dimiliki oleh pemerintah atau sering disebut taman 

kota, tetapi juga ruang terbuka hijau milik kalangan terbatas, baik 

halaman rumah, gedung milik swasta maupun milik masyarakat. 

 Manfaat ruang terbuka hijau di perkotaan di dalam Pedoman 

Penyediaan dan Pemanfaatan Ruang Terbuka Hijau di Kawasan 

Perkotaan, tidak hanya sekedar menghijaukan kota dan membuat 

nyaman sirkulasi kota. Tetapi lebih dari itu ruang terbuka hijau di 

perkotaan secara langsung, memberikan manfaat keindahan dan 

kenyamanan. Anda bayangkan bila suatu kawasan perkantoran, tidak 

didukung oleh ruang terbuka hijau, yang ada hanya perasaan gerah, 

memaksimalkan mesin pendingin dan malas untuk beraktivitas di luar 

kantor. Karena tentunya keteduhan, kesegaran dan kesejukan yang 

bisa di hadirkan oleh ruang terbuka hijau tidak tersedia. Manfaat 

ruang terbuka hijau di perkotaan secara langsung juga berupa hasil 

yang didapatkan dari bahan-bahan yang dapat di jual dari tanaman 

hijau, misalnya kayunya, daunnya, bunganya atau bahkan buahnya 

bisa anda nikmati.  

 Untuk manfaat ruang terbuka hijau secara tidak langsung, dalam 

hal ini akan memberikan manfaat dalam jangka waktu yang panjang. 

Manfaat ruang terbuka hijau yang bisa anda dapatkan dengan 

terciptanya pembersih udara yang sangat efektif, pemeliharaan akan 

kelangsungan persediaan air tanah dan pelestarian fungsi lingkungan 

beserta segala isi flora dan fauna yang ada. Mulailah dari hal yang 

terkecil, diawali dari menghijaukan rumah anda sendiri, kemudian 

                                                           
5Arba, Hukum Tata Ruang Dan Tata Guna Tanah: Prinsip-Prinsip Hukum 

Perencanaan Penataan Ruang dan Penatagunaan Tanah(Jakarta: Sinar 

Grafika,2019), 111. 



 
 

3 

bergerak ke lingkungan sekitar, baru mengarah menciptakan 

kenyamaan kota. Jadi dengan adanya program-program yang berupaya 

menghijaukan dan mengembalikan kenyamanan kota seperti dulu lagi, 

salah satunya dengan ruang terbuka hijau di kawasan perkotaan.
6
 

 Ruang terbuka hijau ini dibutuhkan mengingat fungsinya sebagai 

pendukung utama keberlanjutan kehidupan warga kota. Pentingnya 

ruang terbuka hijau ini mengingat akhir-akhir ini terjadi degradasi 

lingkungan hidup perkotaan yang mengakibatkan semakin 

mewabahnya penyakit-penyakit akibat kualitas lingkungan yang 

semakin menurun sebagai akibat tidak adanya ruang bagi 

penampungan dan pembuangan limbah dari aktivitas manusia, 

terutama limbah cair yang selalu mengalir sehingga berpotensi pada 

penyebaran penyakit.
7
 

 Berbagai peraturan perangkat hukum yang mendukung 

terwujudnya pembangunan kota yang berkelanjutan (kota hijau) telah 

dihasilkan., sebut saja Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 

Tentang Penataan Ruang, dan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum 

Nomor: 05/PRT/M/2008 Tentang Pedoman Penyediaan Dan 

Pemanfaatan Ruang Terbuka Hijau Di Kawasan Perkotaan. 

 Di sini yang termasuk ruang terbuka hijau adalah taman kota, 

taman wisata alam, taman rekreasi, taman lingkungan perumahan dan 

pemukiman, taman lingkungan perkantoran, taman hutan raya, hutan 

kota, hutan lindung, bentang alam (gunung, bukit, lereng,lembah), 

cagar alam, kebun raya, kebun binatang, pemakaman umum, lapangan 

olahraga, lapangan upacara, parkir terbuka, taman ramah anak dan 

lain-lain yang termasuk dalam ciri-ciri ruang terbuka hijau. Sudah 

menjadi rutinitas tiap tahun ketika musim hujan tiba maka sering 

terjadi bencana alam yang melanda di sebagian besar wilayah negara 

ini, baik itu berupa banjir maupun tanah longsor. Hal tersebut 

menimbulkan keresahan dan kepanikan yang luar biasa.
8
 

                                                           
6“Manfaat Ruang Terbuka Hijau di Perkotaan,” HRC Caritra, 2017, 

https://www.caritra.org/2017/04/28/manfaat-ruang-terbuka-hijau-di-perkotaan/. 
7Arba, Hukum Tata Ruang Dan Tata Guna Tanah: Prinsip-Prinsip Hukum 

Perencanaan Penataan Ruang dan Penatagunaan Tanah, 119. 
8Masruri, Ulin Niam.“Pelestarian Lingkungan dan Persefekrif Sunnah, .”  

At-taqadum 6 No.  2. ( 2014 ): 411. 

https://www.caritra.org/2017/04/28/manfaat-ruang-terbuka-hijau-di-perkotaan/
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 Salah satu aspek yang dapat dijadikan dasar untuk melihat 

permasalahan lingkungan adalah aspek agama. Aspek agama menjadi 

penting, mengingat agama tidak bisa dilepaskan dari kehidupan umat 

manusia. Islam sebagai agama yang bersumber dari wahyu Allah 

SWT memberikan beberapa petunjuk penting tentang berbagai 

peristiwa alam termasuk dalam hal ini adalah bencana alam dan 

masalah lingkungan.Allah SWT menciptakan alam semesta ini dengan 

rapi dan sistematik dan manusia diberi tanggung jawab untuk 

memelihara dan memakmurkannya. Tiga konsep dasar Islam (aqidah, 

syari‟ah, ahlak) memberikan petunjuk jelas tentang pemeliharaan 

lingkungan.
9
 

 Pendidikan lingkungan juga telah diajarkan oleh Rosulullah 

kepada para sahabatnya. Abu Darda‟ ra pernah menjelaskan bahwa di 

tempat belajar yang diasuh oleh Rosulullah telah diajarkan tentang 

pentingnya bercocok tanam dan menanam pepohonan serta 

pentingnya mengubah tanah tandus menjadi kebun yang subur. 

Perbuatan tersebut akan mendatangkan pahala yang besar di sisi Allah 

SWT dan bekerja untuk memakmurkan bumi adalah termasuk ibadah 

kepada Allah SWT.
10

 

 Keberimanan seseorang tidak hanya diukur dari banyaknya ritual 

di tempat ibadah. Tapi juga menjaga dan memelihara lingkungan 

merupakan hal yang sangat fundamental dalam kesempurnaan iman 

seseorang. Sebagai suatu sistem, lingkungan harus tetap terjaga 

sehingga sistem itu dapat berjalan dengan teratur dan memberikan 

manfaat bagi seluruh anggota ekosistem. Manusia sebagai makhluk 

yang sempurna, yang telah diberikan amanah untuk menjadi khalifah 

memiliki peran penting dalam menciptakan dan menjaga keteraturan 

lingkungan dan sistem lingkungan ini. Untuk itulah manusia dituntut 

untuk mengembangkan perilaku yang baik terhadap lingkungan. 

Berbagai kerusakan lingkungan yang terjadi dewasa ini sesungguhnya 

berakar dari perilaku yang salah dari manusia dalam menyikapi dan 

mengelola lingkungan dan sumber dayanya. Akhlaq lingkungan 

mengajarkan kepada manusia untuk memiliki perilaku yang baik dan 

                                                                                                                             
https://journal.walisongo.ac.id/index.php/attaqaddum/article/view/718. 

9Ibid., 412. 
10Ibid., 413. 
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membangun peradaban manusia yang lebih baik yang menempatkan 

alam dan lingkungan sebagai mitra bersama dalam menjalankan tugas 

sebagai hamba dan khalifah Allah SWT di muka bumi .
11

 

 Manusia, alam dan lingkungannya merupakan satu kesatuan yang 

tidak terpisahkan dalam hal menopang kehidupan di muka bumi ini. 

Kebergantungan hidup manusia pada alam dan lingkungannya 

demikian besar, karena manusia tidak akan dapat hidup tanpa adanya 

daya dukungan dari lingkungannya. Maka tidak dapat dipungkiri lagi 

bahwa manusia memiliki andil yang sangat besar dalam pemeliharaan 

dan pengelolaan lingkungan hidup ini. Berbagai kasus kerusakan 

lingkungan yang terjadi baik dalam lingkup nasional maupun global, 

jika dicermati sebenarnya berakar dari cara pandang dan perilaku 

manusia terhadap alam lingkungannya. Perilaku manusia yang kurang 

atau tidak bertanggung jawab terhadap lingkungannya telah 

mengakibatkan terjadinya berbagai macam kerusakan lingkungan 

hidup.
12

 

 Menjaga lingkungan termasuk dalam ibadah kita kepada Allah 

SWT. Ulama tasawuf mendefinisikan ibadah dengan membagi tiga 

bentuk sebagai berikut : Pertama, ibadah kepada Allah SWT karena 

sangat mengharap pahalanya atau karena takut akan siksanya. Kedua, 

ibadah kepada Allah SWT karena memandang bahwa ibadah itu 

merupakan perbuatan mulia, dan dilakukan oleh orang yang mulia 

jiwanya. Ketiga, ibadah kepada Allah SWT karena memandang bahwa 

Allah SWT berhak disembah, tanpa memperhatikan apa yang akan 

diterima atau apa yang akan diperoleh.
13

 

 Membicarakan tentang ibadah tidak dapat melepaskan diri dari 

pemahaman terhadap pengertian ruang lingkup ibadah itu sendiri. 

Oleh sebab itu menurut Ibnu Taimiyah (661-728.H/1262-1327.M) 

yang dikemukakan oleh Ritongga, bahwa ruang lingkup ibadah 

mencakup semua bentuk cinta dan kerelaan kepada Allah SWT, baik 

dalam perkataan maupun perbuatan, lahir maupun batin. Ruang 

lingkup ibadah yang dikemukakan Ibnu Taimiyah cakupannya sangat 

                                                           
11Ibid., 416. 
12Ibid., 417. 
13Khoirul Abror, Fiqh Ibadah (Bandar Lampung: Ladang Kata Yogyakarta, 

2017), 3. 



 
 
6 

luas, bahkan menurut Taimiyah semua ajaran agama itu termasuk 

ibadah, hanya saja bila di kelasifikasikan dapat di kelompokkan 

kepada: Pertama, kewajiban-kewajiban atau rukun-rukun syari‟at. 

Kedua, yang berhubungan dengan (tambahan dari) kewajiban dalam 

bentuk ibadah-ibadah sunnat. Ketiga, semua bentuk hubungan sosial 

yang baik serta pemenuhan hak-hak manusia. 

 Keempat, akhlak insaniyah (bersifat kemanusiaan). Kelima, 

akhlak rabbaniyah (bersifat ketuhanan). Kelima kelompok tersebut 

dapat dikelasifikasikan secara lebih khusus yaitu ibadah umum dan 

ibadah khusus; Ibadah umum mempunyai cakupan yang sangat luas, 

yaitu meliputi segala amal kebajikan yang dilakukan dengan niat 

ikhlas dan sulit untuk mengemukakan sistematikanya; Akan tetapi 

ibadah khusus ditentukan oleh syara‟ (nas) tentang bentuk dan 

caranya.
14

 Allah SWT telah melarang perbuatan merusak lingkungan 

hidup karena bisa membahayakan kehidupan manusia di muka bumi. 

Oleh karena itu, manusia tidak boleh semena-mena mengeksplorasi 

alam tanpa memikirkan akibat yang muncul. 

 Sebagaimana yang disebutkan pada Al-Qur‟an surat ar-Rum ayat 

41 : 

                            

              

 “Telah nampak kerusakan di darat dan di laut disebabkan karena 

perbuatan tangan manusia, Allah menghendaki agar mereka 

merasakan sebahgian dari (akibat) perbuatan mereka, agar mereka 

kembali (ke jalan yang benar).” (Q.S. Ar-Rum:41) 

 

 Syariat Islam sangat memperhatikan kelestarian alam Kaum 

Muslimin tidak diperbolehkan membakar dan menebangi pohon tanpa 

alasan dan kepentingan yang jelas. Kerusakan alam dan lingkungan 

                                                           
14Ibid., 5. 
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hidup yang kita saksikan sekarang ini merupakan sebab dari perbuatan 

umat manusia.
15

 

 Pada Peraturan Menteri Pekerjaan Umum No. 05/PRT/M/2008 

pasal 3 disebutkan bahwa pedoman penyediaaan dan pemanfaatan 

ruang terbuka hijau di kawasan perkotaaan bertujuan untuk: 

1. Menjaga ketersediaan lahan sebagai kawasan resapan air. 

2. Menciptakan aspek planologis perkotaan melalui 

keseimbangan antara lingkungan alam dan lingkungan binaan 

yang berguna untuk kepentingan masyarakat. 

3. Meningkatkan keserasian lingkungan perkotaan sebagai 

sarana pengaman lingkungan perkotaan yang aman, nyaman, 

segar, indah dan bersih.
16

 

Pemerintah Kota Bandar Lampung juga sudah membuat regulasi 

berupa Peraturan Daerah No 10 Tahun 2011 Tentang Rencana Tata 

Ruang Wilayah Tahun 2011-2030. Di  dalam Peraturan Daerah Kota 

Bandar Lampung No 10 Tahun 2011 Pasal 12 Ayat 4, Terdapat 

Strategi peningkatan fungsi, kualitas, dan kuantitas RTH sebagaimana 

dimaksud Ayat (1) huruf c, meliputi: 

1. Mempertahankan dan memrevitalisasi hutan lindung, hutan 

kota, dan ruang terbuka hijau eksisting untuk mewujudkan 

minimum RTH 30 (tiga puluh) persen; 

2. Mengembangkan kawasan sempadan sungai, sempadan 

pantai, pemakaman, lahan tidur dan jalur hijau jalan sebagai 

RTH; 

3. Mewajibkan disediakannya RTH pada setiap bangunan publik 

maupun privat dengan menetapkan koefisien dasar hijau 

(KDH) minimum 20 (dua puluh) persen untuk bangunan 

publik dan 10 (sepuluh) persen untuk bangunan privat; dan  

                                                           
15Abu Ihsan al-Atsari, “Islam dan Lingkungan Hidup,” almanhaj, 2010, 

https://almanhaj.or.id/3456-islam-dan-lingkungan-hidup.html. 
16Peraturan Menteri Pekerjaan Umum No. 05/PRT/M/2008 tentang 

pedoman penyediaaan dan pemanfaatan ruang terbuka hijau di kawasan perkotaaan, 

pasal 3. 

https://almanhaj.or.id/3456-islam-dan-lingkungan-hidup.html
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4. Meningkatkan peran masyarakat dalam penyediaan dan 

pengelolaan RTH.
17

 

 Dalam Peraturan Menteri Pekerjaaan Umum No. 05/PRT/M/2008 

Tentang Pedoman Penyediaan dan Pemanfaatan Ruang Terbuka Hijau 

di Kawasan Perkotaan dan Peraturan Daerah Kota Bandar Lampung 

No 10 Tahun 2011 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Tahun 

2011-2030. Dinyatakan bahwa pada ruang terbuka hijau di wilayah 

perkotaan adalah sebesar minimal 30% yang terdiri dari 20% ruang 

terbuka hijau publik dan 10% ruang terbuka hijau privat. Apabila luas 

ruang terbuka hijau di wilayah perkotaan tersebut sudah mencukupi 

atau lebih besar dari peraturan dan perundang-undangan yang berlaku, 

maka proporsi tersebut harus dapat dipertahankan keberadaannya. 

Namun, apabila masih kurang harus di tambah sesuai dengan 

ketentuan yang berlaku. 

 Sejatinya di kota Bandar Lampung sudah terdapat ruang terbuka 

hijau namun masih belum mencukupi sesuai yang dijelaskan pada 

Peraturan Menteri Pekerjaaan Umum No. 05/PRT/M/2008 Tentang 

Pedoman Penyediaan dan Pemanfaatan Ruang Terbuka Hijau di 

Kawasan Perkotaan yang di mana Ruang Terbuka Hijau Publik harus 

memiliki luas kawasan minimal 20% sesuai dengan Pedoman 

Penyediaan dan Pemanfaatan Ruang Terbuka Hijau di Kawasan 

Perkotaan di dalam Peraturan Menteri Pekerjaaan Umum No. 

05/PRT/M/2008. Di samping sudah terdapat ruang terbuka hijau di 

kota Bandar Lampung pemerintah daerah kota Bandar Lampung juga 

sudah membuat regulasi yaitu Peraturan Daerah Kota Bandar 

Lampung No 10 Tahun 2011 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah 

Tahun 2011-2030 Pasal 12 Terdapat Kebijakan Pengembangan 

Kawasan lindung.
18

 Tetapi sampai saat ini ruang terbuka hijau di kota 

Bandar Lampung masih belum banyak mengalami perubahan bahkan 

banyak terdapat ruang terbuka hijau sepeti pegunungan atau bukit 

yang dialih fungsi menjadi perumahan. Akibat dari kurangnya ruang 

terbuka hijau di kota Bandar Lampung itu menyebabkan kurangnya 

resapan air, terjadinya banjir apabila terjadi hujan dengan intensitas 

                                                           
17Peraturan Daerah Kota Bandar Lampung No 10 Tahun 2011 tentang 

Rencana Tata Ruang Wilayah Tahun 2011-2030, Pasal 12 Ayat 4. 
18Ibid,. Pasal 12. 
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tinggi, kota terlihat gersang karena kurangnya pepohonan, serta 

kurangnya tempat rekreasi yang nyaman dan sejuk untuk masyarakat. 

Dikarenakan Ruang Terbuka Hijau di kota Bandar Lampung kurang 

dari peruntukkannya yaitu hanya 11,08% dari 20% Ruang Terbuka 

Hijau publik sehingga perlu dioptimalkan pemanfaatannya.  

 Berdasarkan latar belakang tersebut penulis merasa tertarik 

untuk melakukan penelitian dalam bentuk skripsi yang berjudul 

“Tinjauan Fiqh Siyasah Terhadap Optimalisasi Ruang Terbuka Hijau 

di Kota Bandar Lampung (Studi Pada Dinas Perumahan dan 

Permukiman Kota Bandar Lampung)”. 

 

C. Fokus dan sub-Fokus Penelitian 

 Penelitian ini terfokus pada optimalisasi Ruang Terbuka Hijau di 

Kota Bandar Lampung, yaitu sudah berjalan optimal tidak di kota 

Bandar Lampung serta melihat tinjauan Fiqh Siyasah terhadap 

optimalisasi Ruang Terbuka Hijau di Kota Bandar Lampung untuk 

melakukan penelitian, peneliti menggunakan metode kualitatif dengan 

cara melakukan wawancara serta studi dokumentasi. 

 

D. Rumusan Masalah 

 Berdasarkan pemaparan latar belakang masalah serta fokus 

penelitian diatas, maka penulis membuat rumusan masalah pada judul 

ini sebagai berikut : 

a. Bagaimana optimalisasi pemanfaatan Ruang Terbuka Hijau oleh 

Dinas Perumahan dan Permukiman di Kota Bandar Lampung?. 

b. Bagaimana tinjauan Fiqh Siyasah terhadap optimalisasi 

pemanfaatan Ruang Terbuka Hijau oleh Dinas Perumahan dan 

Permukiman di Kota Bandar Lampung?. 

 

E. Tujuan Penelitian 

 Berdasarkan permasalahan yang terdapat di dalam rumusan 

masalah di atas, adapun tujuan serta kegunaan dari permasalahan ini 
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yaitu : 

a. Mengetahui optimalisasi pemanfaatan Ruang Terbuka Hijau oleh 

Dinas Perumahan dan Permukiman di Kota Bandar Lampung. 

b. Mengetahui tinjauan Fiqh Siyasah terhadap optimalisasi 

pemanfaatan Ruang Terbuka Hijau oleh Dinas Perumahan dan 

Permukiman di Kota Bandar Lampung. 

 

F. Manfaat  Penelitian 

 Manfaat penelitian merupakan dampak dari pencapaian tujuan. 

Dalam hal ini signifikasi penelitian dibedakan menjadi dua, yaitu : 

a. Secara Teoritis diharapkan menjadi sumbangsih literatur dalam 

penelitian selanjutnya khususnya di UIN Raden Intan Lampung, 

kemudian menjadi penambah wawasan bagi penulis, pembaca, 

akademisi, organisasi, masyarakat mengenai tinjauan Fiqh 

Siyasah terhadap optimalisasi pemanfaatan Ruang Terbuka 

Hijau oleh Dinas Perumahan dan Permukiman di Kota Bandar 

Lampung. 

b. Secara Praktis diharapkan sebagai sumbangsih berupa 

pemikiran baru yang dapat di implementasikan di masyarakat 

dan dapat menambah khazanah ilmu pengetahuan. 

 

G. Kajian Penelitian Terdahulu Yang Relevan 

Kajian Penelitian Terdahulu yang Relevan dilakukan agar penulis 

mengetahui sesuatu yang ingin diteliti dan apa yang belum diteliti 

sehingga tidak terjadi persamaan penelitian yang sudah ada sebelum 

ini. Terdapat beberapa karya ilmiah atau sripsi yang memiliki tema 

sama dengan penelitian penulis,terkait dengan pembahasan tentang 

“Ruang Terbuka Hijau di Kawasan Perkotaan”. Yaitu : 

1. Karya Surya Maironi mahasiswi Fakultas Syari‟ah dan Hukum 

Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau Pekanbaru, 

skripsi yang berjudul “Pelaksanaan Peraturan Menteri Pekerjaan 

Umum Nomor. 05/PRT/M/2008 Tentang Pedoman Penyediaan 

dan Pemanfaatan Ruang Terbuka Hijau di Kawasan Perkotaan di 
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Kota Pekanbaru”. Pada penelitian skripsi tersebut, terdapat 

kesamaan  tema yang diteiti dengan skripsi ini yaitu Ruang 

Terbuka Hijau, dan peristiwa yang diteliti yaitu tentang Kondisi 

wilayah tata ruang Kota Pekanbaru yang belum sesuai Peraturan 

Menteri Pekerjaan Umum Nomor. 05/PRT/M/2008 Tentang 

Pedoman Penyediaan dan Pemanfaatan Ruang Terbuka Hijau di 

Kawasan Perkotaan serta faktor-faktornya. Pelaksanaan 

kebijakan penyediaan Ruang Terbuka Hijau tidak terlaksana 

dengan baik serta pelaksanaan kebijakan ruang terbuka hijau di 

Kota 

Pekanbaru tidak sepenuhnya sesuai dengan Peraturan Menteri 

Pekerjaan 

Umum Nomor 05/PRT/M/2008 Tentang Pedoman Penyediaan 

dan 

Pemanfaatan Ruang Terbuka Hijau di Kawasan Perkotaan, antara 

lain 

disebabkan karena kebijakan pemberian izin yang tidak sesuai 

dengan 

peraturan yang telah di tetapkan di kota Pekanbaru.
19

 

2. Karya Achmad Mukafi mahasiswa Fakultas Teknik Universitas 

Negeri Semarang, Skripsi yang berjudul “Tingkat Ketersediaan 

Ruang Terbuka Hijau Publik di Kota Kudus”. Pada penelitian 

skripsi tersebut persamaannya dengan skripsi ini yaitu membahas 

Ruang Terbuka Hijau di Kawasan Perkotaan tetapi berbeda 

wilayah perkotaan yang di teliti pada skripsi tersebut peneliti 

membahas berapa luasan Ruang Terbuka Hijau Publik di Kota 

Kudus sesuai dengan tuntunan Undang-undang No 26 Tahun 

2007 dan potensi Ruang Terbuka Hijau Publik yang tersedian di 

Kota Kudus. Terdapat perbedaan luasan RTH publik di Kota 

Kudus yang signifikan 

antara data sekunder dengan hasil identifikasi di lapangan yaitu 

sebesar 

211,25 hektar atau sebesar 2,08%. Hal tersebut dikarenakan 

                                                           
19Surya Maironi, “Pelaksanaan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Tentang 

Pedoman Penyediaan dan Pemanfaatan Ruang Terbuka Hijau di Kawasan Perkotaan 

di Kota Pekanbaru” (Skripsi, UIN Sultan Syarif Kasim, 2019), 65.  
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banyak 

RTH publik yang berada di Kota Kudus belum masuk dalam data 

yang 

di miliki oleh dinas terkait karena masih dikelola secara swadaya 

oleh 

masyarakat di sekitar RTH publik tersebut.
20

 

3. Karya Marcellina Siti Nabila Mahasiswa Fakultas Hukum 

Universitas Andalas Padang, skripsi yang berjudul “Penyediaan 

Ruang Terbuka Hijau di Kawasan Perkotaan oleh Pemerintah 

Provinsi DKI Jakarta”. Pada penelitian skripsi tersebut 

persamaannya dengan skripsi ini yaitu membahas Ruang Terbuka 

Hijau di Kawasan Perkotaan tetapi berbeda wilayah perkotaan 

yang di teliti pada skripsi tersebut peneliti membahas bagaimana 

Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dalam menyediakan Ruang 

Terbuka Hijau di Kawasan Perkotaan Khususnya di DKI Jakarta 

dan bagaimana upaya mengatasinya. Berdasarkan hasil penelitian 

dan pembahasan dapat disimpulkan bahwa ruang 

terbuka hijau di DKI Jakarta masih belum tercapai 30% hal 

tersebut karena ada beberapa faktor yang menghambat proses 

penyediaan RTH yaitu faktor 

keterbatasan lahan, faktor keterbatasan anggaran, faktor 

lemahnya pengawasan serta kurangnya pastisipasi dari 

masyarakat. Banyak upaya yang telah dilakukan untuk memenuhi 

RTH di kawasan perkotaan, namun hal tersebut masih jauh dari 

ideal.
21    

4. Jurnal karya Sri Wulandari dan Nindi Nurarpenia dari Universitas 

Swadaya Gunung Jati Cirebon yang berjudul. “Implementasi 

Ruang Terbuka Hijau di Kota Cirebon Berdasarkan Peraturan 

Menteri Pekerjaan Umum Nomor 05 Tahun 2008 Tentang 

Pedoman Penyediaan dan Pemanfaatan Ruang Terbuka Hijau di 

Kawasan Perkotaan.” Pada penelitian skripsi tersebut 

persamaannya dengan skripsi ini yaitu membahas Ruang Terbuka 

                                                           
20Achmad Mukafi, “Tingkat Ketersediaan Ruang Terbuka Hijau Publik di 

Kota Kudus” (Skripsi, Universitas Negeri Semarang, 2013), 90. 
21Marcellina Siti Nabila, “Tingkat Ketersediaan Ruang Terbuka Hijau 

Publik di Kota Kudus” (Skripsi, Universitas Andalas Padang, 2019). 
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Hijau di Kawasan Perkotaan tetapi berbeda wilayah perkotaan 

yang diteliti pada skripsi tersebut peneliti membahas bagaimana 

proses penataan ruang terbuka hijau di Kota Cirebon, dan  

bagaimana Implementasi Kebijakan RTH di wilayah Kota 

Citebon ini belum atau sudah mencapai tujuan seperti yang 

diamanatkan pada Permen no 5 tahun 2008. Implementasi 

Kebijakan Ruang Terbuka Hijau di Kota Cirebon berdasarkan 

Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 05 Tahun 2008 

tentang Pedoman Penyediaan dan Pemanfaatan Ruang Terbuka 

Hijau di Kawasan Perkotaan ternyata kurang baik hal ini di 

karenakan, kurang maksimalnya pegawai dalam usaha pengadaan 

lahan dan pembebasan lahan, alokasi dana terbatas, dan 

kurangnya kuantitas SDM di Dinas Pekerjaan Umum dan 

Perumahan Rakyat.
22

 

5. Jurnal karya Sri Sutarni Arifin dari Universitas Negeri Gorontalo 

(UNG) yang berjudul. “Analisis Kebutuhan Ruang Terbuka Hijau 

Kecamatan Kota Tengah Kota Gorontalo”. Pada penelitian 

skripsi tersebut persamaannya dengan skripsi ini yaitu membahas 

Ruang Terbuka Hijau di Kawasan Perkotaan tetapi berbeda 

wilayah perkotaan yang di teliti pada skripsi tersebut peneliti 

membahas bagaimana kebutuhan akan ruang terbuka hijau pada 

Kecamatan Kota Tengah melalui perhitungan rumus matematis 

sederhana dan proyeksi jumlah penduduk. Hasil analisis tersebut 

akan menjadi dasar kajian dalam menentukan luas area yang 

dibutuhkan untuk penyediaan Ruang 

Terbuka Hijau pada lokasi penelitian dengan membandingkan 

pada luas RTH yang telah tersedia. Ruang Terbuka Hijau (RTH) 

pada wilayah Kecamatan Kota Tengah Kota Gorontalo yang ada 

saat ini adalah seluas 4,37 hektar atau sekitar 0,91 persen dari 

total luas wilayah kecamatan. Jumlah ini masih kurang jika 

dibandingkan dengan kebutuhan Ruang Terbuka Hijau 

                                                           
22Sri Wulandari dan Nindi Nurarpenia, “Implementasi Ruang Terbuka Hijau 

di Kota Cirebon Berdasarkan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 05 Tahun 

2008 Tentang Pedoman Penyediaan dan Pemanfaatan Ruang Terbuka Hijau di 

Kawasan Perkotaan,” Syntax Literate 3, no. 10 (2018): 118, 

http://www.jurnal.syntaxliterate.co.id/index.php/syntax-literate/article/view/477.  
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berdasarkan persentase luas wilayah berdasarkan Undang-undang 

penataan ruang yaitu sebesar 30% atau 144,39 ha.
23

 

Meskipun ada beberapa tinjauan pustaka di atas ada kemiripan, 

tetapi selama proses pengumpulan bahan pustaka belum ditemukan 

yang secara khusus mengkaji Optimalisasi Ruang Terbuka Hijau di 

Kota Bandar Lampung di Tinjau dari Fiqh Siyasah. Apakah 

pelaksanaan peraturan menteri tersebut di Kota Bandar Lampung telah 

sesuai dengan peraturan menteri tersebut dan apakah pelaksanaan 

peraturan menteri tersebut telah sesuai dengan yang ada di hukum 

Islam. 

 

H. Metode Penelitian 

 Metode penelitian adalah tata cara bagaimana suatu penelitian itu 

dilaksanakan, metode penelitian ini seringkali dikacaukan dengan 

prosedur penelitian, atau teknik penelitian, hal ini disebabkan karena 

ketiga hal tersebut saling berhubungan dan sangat sulit untuk 

dibedakan. Metode penelitian juga membicarakan mengenai 

bagaimana cara melaksanakan penelitian.
24

 Untuk itu peneliti 

menggunakan metode-metode sebagai berikut :
 

1. Jenis dan Sifat Penelitian 

a. Jenis Penelitian 

 Jenis penelitian adalah penelitian lapangan (Field 

Research).Dengan menggunakan metode normatif-empiris. 

Dimana peneliti mencari tau bagaimana penerapan dari sebuah 

Undang-Undang yang ada dikehidupan nyata. Dalam hal ini 

peneliti mencari tau bagaimana Optimalisasi Ruang Terbuka 

Hijau di Kota Bandar Lampung. 

b. Sifat Penelitian 

                                                           
23Sri Sutarni Arifin, “Analisis Kebutuhan Ruang Terbuka Hijau Kecamatan 

Kota Tengah Kota Gorontalo,” Radial 2, no. 1 (2014): 31, 

https://doi.org/10.37971/radial.v2i1.43.  
24Susiadi, Metode Penelitian (Lampung: Pusat Penelitian dan Penerbitan 

LP2M Institut Agama Islam Negeri Raden Intan Lampung, 2015), 19. 
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 Dalam penelitian ini penulis menggunakan sifat penelitian 

deskriptif analisis, yaitu sebuah metode untuk memperoleh 

gambaran dan pemahaman dengan mendeskriptifkan dan 

menganalisis permasalahan yang ada kemudian diperoleh 

kesimpulan. 

2. Sumber Data Penelitian 

a. Data Primer 

 Data primer adalah suatu penelitian diperoleh langsung 

dari sumbernya dengan melakukan pengukuran, menghitung 

sendiri dalam bentuk angket, observasi, wawancara dan lain-

lain. Data primer di dapat dari sumber informasi yaitu individu 

atau perseorangan seperti hasil wawancara yang dilakukan oleh 

peneliti. Dalam skripsi ini penelitian dilakukan di Dinas 

Perumahan dan Permukiman Kota Bandar Lampung. 

Mengetahui secara langsung bagaimana Optimalisasi Ruang 

Terbuka Hijau di Kota Bandar Lampung.  

b. Data Sekunder 

 Data sekunder adalah data yang diperoleh dari sumber 

kedua yang digunakan sebagai penunjang dari data primer. Data 

sekunder yaitu data yang menjadi pelengkap sumber data 

primer, diperoleh dari dokumen-dokumen resmi, buku-buku 

ilmiah, yang relevan dengan topik penelitian.
25

 

3. Populasi dan Sampel 

a. Populasi 

 Populasi adalah keseluruhan objek penelitian yang terdiri 

dari manusia, benda-benda, hewan, tumbuh-tumbuhan, gejala-

gejala, atau peristiwa-peristiwa sebagai sumber data yang 

memiliki karakteristik tertentu di dalam suatu penelitian.
26

 

Adapun populasi pada penelitian ini adalah Dinas Perumahan 

dan Pemukiman Kota Bandar Lampung, dan masyarakat para 

pemerhati ruang terbuka hijau di Kota Bandar Lampung.  

                                                           
25Margono, Metodelogi Penelitian Pendidikan (Jakarta: Rineka Cipta, 

2013), 8. 
26Ibid., 361. 
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b. Sampel  

 Sampel adalah sebagian anggota populasi yang di ambil 

dengan menggunakan teknik pengambilan sampling.
27

 Metode 

pemilihan sample, penyusun menggunakan teknik purposive 

sampling, yaitu apabila anggota sampel yang dipilih secara 

khusus berdasarkan tujuan penelitian. Adapun yang dijadikan 

sampel dalam penelitian ini adalah kepala Seksi Evaluasi 

Pemanfaatan Ruang Dinas Perumahan dan Pemukiman Kota 

Bandar Lampung (1 orang), staf Dinas Perumahan dan 

Pemukiman Kota Bandar Lampung (1 orang), masyarakat para 

pemerhati ruang terbuka hijau (2 orang). 

4. Teknik Pengumpulan Data 

 Teknik pengumpulan adalah suatu cara yang dilakukan 

peneliti agar dapat memudahkan proses pengambilan data. Karena 

peneliti melakukan penelitian lapangan maka dari itu teknik 

pengumpulan data yang dilakukan yaitu: 

a. Wawancara 

 Wawancara merupakan cara yang digunakan untuk 

memperoleh keterangan secara lisan guna mencapai tujuan 

tertentu, dan tujuan ini dapat bermacam–macam, antara lain 

untuk diagnosa dan treatment seperti psikoanalis dan dokter, 

atau untuk keperluan mendapat berita seperti yang dilakukan 

oleh wartawan dan untuk melakukan penelitian dan lain–lain.
28

 

b. Observasi 

 Observasi adalah teknik pengumpulan data di mana 

peneliti mengadakan pengamatan secara langsung atau tanpa 

alat terhadap gejala-gejala subyek yang diselidiki baik 

pengamatan itu dilakukan di dalam situasi sebenarnya maupun 

dilakukan dalam situasi buatan, yang khusus diadakan atau 

                                                           
27Ibid.,362. 
28Burhan Ashshofa, Metode Penelitian Hukum (Jakarta: Asdi Mahasatya, 

2007), 95. 
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dimana peneliti mengadakan pengamatan terhadap gejala-gejala 

subyek yang diselidiki dengan perantara sebuah alat.
29

 

c. Dokumentasi 

 Dokumen merupakan catatan peristiwa yang sudah berlalu. 

Dokumen bisa berbentuk tulisan, gambar, atau karya-karya 

monumental dari sesorang. Dokumen yang berbentuk tulisan 

misalnya catatan harian, sejarah kehidupan (life histories), 

ceritera, biografi, peraturan, kebijakan.Dokumen yang 

berbentuk gambar, misalnya foto, gambar hidup, sketsa dan 

lain-lain.Studi dokumen merupakan pelengkap dari penggunaan 

metode observasi dan wawancara dalam penelitian kualitatif.
30

 

5. Metode Pengolahan Data 

 Pengolahan data adalah kegiatan merapikan data hasil 

pengumpulan data di lapangan sehingga siap pakai untuk dianalisi. 

Pengolahan data sebagai kegiatan mengolah dan merapikan data.
31

 

Pengolahan data yang umumnya dilakukan meliputi; Pemeriksaan 

Data (Editing), Rekontruksi Data (reconstructing), dan Sistematis 

data (systematizing). 

a. Pemeriksaan data (editing) adalah membetulkan jawaban yang 

kurang jelas, meneliti jawaban-jawaban responden sudah 

lengkap atau belum, menyesuaikan jawaban yang satu dengan 

yang lainnya serta lain-lain kegiatan dalam rangka lengkap dan 

sempurnanya jawaban responden ke semuanya. 

b. Rekontruksi data (reconstructing) yaitu penyusunan data secara 

teratur dan berurutan sehingga mudah di pahami. 

c. Sistematis data (systematizing) yaitu mengelompkkan data 

dengan menggunakan sistematika bahasa yang berdasarkan 

dengan urutan permasalahan. 

 

                                                           
29Ibid., 26. 
30Sugiyono, Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif Dan R&D (Bandung: 

Alfabeta, 2012), 240. 
31Bambang Waluyo, Penelitian Hukum Dalam Praktek (Jakarta: Sinar 

Grafika, 2008), 72. 
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6. Analisis Data 

 Analisis yang dilakukan oleh peneliti melalui pendekatan 

kualitatif. Metode penelitian kualitatif  merupakan metode 

penelitian sebagai prosedur penelitian yang menghasilkan data 

deskriptif berupa kata-kata atau lisan dari orang-orang dan perilaku 

yang dapat diamati.  

 Analisis data sebagai tindak lanjut proses pengolahan data 

merupakan kerja seorang peneliti yang memerlukan ketelitian, dan 

pencurahan daya pikir secara optimal. Pada tahap analisis data 

secara nyata kemampuan  metodologis peneliti. Dengan membaca 

data yang telah terkumpul dan melalui proses pengolahan data 

akhirnya peneiti menentukan analisis yang bagaimana yang 

diterapkan. Sebenarnya dari hasil pengolahan data yang ada sudah 

tersimpulkan ke arah mana analisis data yang seharusnya 

dilakukan. 

Untuk itu  analisis yang dilakukan adalah deskriptif kualitatif. 

Tujuan analisis ini mengumpulkan informasi aktual secara rinci 

yang melukiskan gejala yang ada, mengidentifikasi masalah atau 

memeriksa kondisi dan praktek-praktek yang berlaku,dan membuat 

perbandingan atau evaluasi. 

Dari analisis tersebut dapat diketahui serta diperoleh 

kesimpulan induktif, yaitu cara berfikir dalam mengambil 

kesimpulan secara umum yang didasarkan atas fakta-fakta yang 

bersifat khusus. Analisis ini bertujuan untuk mengetahui 

bagaimana Optimalisasi Ruang Terbuka Hijau di Kota Bandar 

Lampung Oleh Dinas Perumahan dan Permukiman Kota Bandar 

Lampung ditinjau dari Fiqh Siyasah. 

 

I. Sistematika Pembahasan 

 Untuk mempermudah penulisan skripsi ini, maka diperlukan 

adanya sistematika pembahasan agar pembaca mudah memahami 

skripsi ini. Adapun sistematika tersebut dibagi dalam per bab, yaitu 

meliputi: 

1. Bab Pertama, Pendahuluan. Dalam bab ini diuraikan masalah-
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masalah yang erat kaitannya dengan pembahasan skripsi 

sekaligus sebagai dasar dan memberi penjelasan mengenai skripsi 

ini, yang meliputi: Penegasan Judul, Latar Belakang Masalah, 

Fokus dan Sub-Fokus Penelitian, Rumusan Masalah, Tujuan 

Penelitian, Manfaat Penelitian, Kajian Penelitian Terdahulu Yang 

Relevan, Metode Penelitian, dan Sistematika Penulisan 

2. Bab Kedua, Landasan teori, yang meliputi:Pengertian Ruang 

Terbuka Hijau, Jenis-Jenis Ruang Terbuka Hijau, Fungsi Ruang 

Terbuka Hijau, Manfaat Ruang Terbuka Hijau, Penyediaan 

Ruang Terbuka Hijau di Kawasan Perkotaan, Pengertiaan Fiqh 

Siyasah, Ruang Lingkup Fiqh Siyasah, Pemgertian Fiqh Ekologi, 

Pengertian Hukum Islam, Sumber-sumber Hukum Islam Tentang 

Pelestarian Lingkungan,  dan Konsep Ruang Terbuka Hijau 

Dalam Islam. 

3. Bab Ketiga, Dekskripsi Penelitian, yang Meliputi: Gambaran 

Lokasi Penelitian seperti, Sejarah Berdirinya Dinas Perumahan 

dan Permukiman Kota Bandar Lampung, Visi-misi Dinas 

Perumahan dan Permukiman Kota Bandar Lampung, dan 

Struktur Organisasi Dinas Perumahan dan Permukiman Kota 

Bandar Lampung, Tugas dan Fungsi Dinas Perumahan dan 

Permukiman Kota Bandar Lampung, Letak Geografis Kota 

Bnadar Lampung, Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor. 

05/PRT/M/2008 Tentang Pedoman Penyediaan dan Pemanfaatan 

Ruang Terbuka Hijau di Kawasan Perkotaan, dan Regulasi 

Tentang Pedoman Penyediaan dan Pemanfaatan Ruang Terbuka 

Hijau di Kawasan Perkotaan di Kota Bandar Lampung. 

4. Bab Keempat, Analisis Penelitian yang meliputi:, Optimalisasi 

Ruang Terbuka Hijau di Kota Bandar Lampung Oleh Dinas 

Perumahan dan Permukiman Kota Bandar Lampung dan 

Tinjauan Fiqh Siyasah Terhadap Optimalisasi Ruang Terbuka 

Hijau di Kota Bandar Lampung Oleh Dinas Perumahan dan 

Permukiman Kota Bandar Lampung. 

5. Bab Kelima, Penutup, Dalam bab ini penulis uraikan ke dalam 

dua sub yaitu simpulan, dan rekomendasi. 
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BAB II 

LANDASAN TEORI 

 

A. Ruang Terbuka Hijau 

1. Pengertian Ruang Terbuka Hijau 

Ruang terbuka hijau merupakan area yang memanjang/jalur 

dan/atau mengelompok, yang penggunaannya lebih bersifat terbuka, 

tempat tumbuh tanaman, baik yang tumbuh secara alamiah maupun 

yang sengaja ditanam. Keberadaan ruang terbuka hijau (RTH) 

memiliki fungsi penting yaitu ekologis dan sosial-ekonomi. Fungsi 

ekologis RTH yaitu dapat meningkatkan kualitas air tanah, mencegah 

banjir, mengurangi polusi udara dan pengatur iklim mikro. Fungsi 

lainnya yaitu sosial-ekonomi untuk memberikan fungsi sebagai ruang 

interaksi sosial, sarana rekreasi dan fungsi arsitektural sebagai 

landmark kota.  

Ruang terbuka hijau merupakan suatu areal terbuka memanjang 

yang disiapkan atau ditetapkan dalam suatu rencana tata ruang 

wilayah untuk areal terbuka yang penyediaannya adalah untuk tempat 

tumbuhan dan tanaman guna kepentingan umum atau kepentingan 

bersama bagi semua orang. Ruang Terbuka Hijau itu berupa kawasan 

hijau pertamanan kota, kawasan hijau hutan kota, kawasan hijau 

tempat rekreasi, kawasan hijau untuk kegiatan olah raga, kawasan 

hijau untuk tempat pemakaman, kawasan hijau untuk areal pertanian, 

kawasan hijau pekarangan, kawasan hijau untuk jalur hijau, dan 

kawasan hijau sepadan pantai, sungai, dan danau.
32

 

Pada awalnya (sejak tahun 1965-an) melalui berbagai upaya 

sosialisasi dan penigkatan kesadaran masyarakat akan pentingnya 

eksistensi RTH, mengingat fungsi pokoknya sebagai pendukung 

utama keberlanjutan bagi kehidupan warga kota, berbagai program 

pelestarian fungsi lingkungan perkotaan (program-program 

penghargaan kebersihan lingkungan kota, pentingnya penataan RTH, 

                                                           
32Arba, Hukum Tata Ruang dan Tata Guna Tanah: Prinsip-Prinsip Hukum 

Perencanaan Penataan Ruang dan Penatagunaan Tanah (Jakarta: Sinar Grafika, 

2019), 111-112. 
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semacam taman lingkungan atau taman kota) sebenarnya dilakukan 

demi kemaslahatan hidup warga kota itu sendiri. 

Berbagai media sosialisasi RTH kota telah lama dilaksanakan, 

„resmi‟ oleh pemerintah, maupun Lembaga Swadaya Masyarakat 

(LSM) dan berbagai yayasan terkait, sadar ataupun tidak telah 

semakin mampu meningkatkan kepedulian pengelola dan warga kota 

untuk mendorong dan mendukung eksistensi (keberadaan) RTH 

berapa pun luasannya.
33

 

Kewajiban Pemerintah kota terhadap masyarakat secara mendasar 

adalah mengadakan dan menyelenggarakan pembangunan untuk 

peningkatan kehidupan masyarakat kota, termasuk di dalamnya 

bidang kesehatan, keamanan, kenyamanan, serta keserasian. 

Apabila hal ini dikaitkan dengan jenis RTH yang ada, ruang hijau 

yang harus diadakan dan disediakan oleh pemerintah bagi masyarakat 

adalah: 

a. RTH untuk kepentingan perlindungan; 

b. RTH untuk keindahan/estetika; 

c. RTH untuk penunjang pengaman jalan; 

d. RTH untuk perlindungan flora dan fauna.
34

 

Ruang wilayah nasional sebagai wadah atau tempat bagi manusia 

dan makhluk lainnya hidup dan melakukan kegiatannya merupakan 

karunia Tuhan Yang Maha Esa kepada Bangsa Indonesia yang perlu 

disyukuri, dilindungi dan dikelola. Dengan demikian, ruang wajib 

dikembangkan dan dilestarikan pemanfaatannya secara optimal dan 

berkelanjutan demi kelangsungan hidup yang berkualitas. 

Undang-undang Dasar 1945 sebagai landasan konstitusional 

mewajibkan agar sumber daya alam dimanfaatkan untuk sebesar-besar 

kemakmuran rakyat yang harus dapat dinikmati, baik oleh generasi 

sekarang maupun generasi yang akan datang. Ruang sebagai salah 

satu sumber daya alam tidaklah mengenal batas wilayah. Akan tetapi, 

                                                           
33Hasni, HukumPenataan Ruang dan Penatagunaan Tanah dalam Konteks 

UUPA-UUPR-UUPLH (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2010), 232. 
34Ibid., 281. 
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kalau ruang dikaitkan dengan pengaturannya, maka haruslah jelas 

batas, fungsi dan sistemnya dalam satu kesatuan.
35

 

Ruang meliputi ruang daratan, ruang lautan dan ruang udara 

beserta sumber daya alam yang terkandung di dalamnya. Kegiatan 

manusia dan makhluk hidup lainnya membutuhkan ruang 

sebagaimana lokasi berbagai pemanfaatan ruang, atau sebaliknya, 

suatu ruang dapat mewadahi berbagai kegiatan sesuai dengan kondisi 

alam setempat dan teknologi yang diterapkan. Meskipun suatu ruang 

tidak dihuni manusia seperti ruang hampa udara, lapisan di bawah 

kerak bumi, kawah gunung berapi, tetapi ruang tersebut mempunyai 

pengaruh terhadap kehidupan dan dapat dimanfaatkan untuk kegiatan 

dan kelangsungan hidup. 

Disadari bahwa ketersediaan ruang itu sendiri terbatas. Bila 

pemanfaatan ruang tidak diatur dengan baik, kemungkinan besar 

terdapat pemborosan manfaat ruang dan penurunan kualitas ruang. 

Oleh karena itu, diperlukan penataan ruang untuk mengatur 

pemanfaatannya berdasarkan besaran kegiatan, jenis kegiatan, fungsi 

lokasi, kualitas ruang dan estetika lingkungan.
36

 

Tata Ruang Kota memiliki peran yang signifikan dalam 

menciptakan lingkungan yang berkualitas bagi penggunanya, baik 

dalam keefektifan sumber daya alam, maupun dalam sumber daya 

lainnya. Penataan ruang merupakan dasar dalam menetapkan tata 

ruang agar maksimal dan efektif bagi penggunanya. Karena itu dalam 

jenisnya, tata ruang kota dibagi ke dalam beberapa jenis, hal tersebut 

diantaranya adalah: 

a. Rencana tata ruang wilayah nasional (RTRWN) 

b. Rencana tata ruang provinsi (RTRWP) 

c. Rencana tata ruang wilayah Kabupaten/Kota (RTRW) 

Selanjutnya dituangkan pula dengan Rencana Umum Tata Ruang 

(RUTR) dan Rencana Detail Tata Ruang (RDTR).
37

 

                                                           
35Juniarso Ridwan dan Achmad Sodik, Hukum Tata Ruang dalam Konsep 

Kebijakan Otonomi Daerah (Bandung: Nuansa. 2013), 155. 
36Ibid., 156. 
37Sri Wulandari dan Nindi Nurarpenia, “Implementasi Ruang Terbuka Hijau 
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Ruang Terbuka Hijau (RTH) adalah bagian dari tempat atau lahan 

yang sangat penting bagi penghijauan di ruang perkotaan. Kota amat 

sangat membutuhkan RTH yang akan menunjang penghijauan kota, 

selain untuk menghiasi tata kota dengan banyaknya lahan hijau RTH 

juga sangat bermanfaat bagi pencegahan polusi udara yang di 

sebabkan oleh kendaraan-kendaraan bermotor, asap pabrik dll. 

Berdasarkan Peraturan Menteri PU No.05 Tahun 2008.
38

 

Berdasarkan Permen PU No 5 Tahun 2008, tujuan diadakannya 

RTH adalah sebagai berikut; 

a. Menciptakan atau menyediakan lahan resapan air 

b. Mewujudkan planologis kota yang diselenggarakan agar 

terjadi keseimbangan antara lingkungan binaan dan 

lingkungan alam 

c. Mewujudkan keserasian dan kelestarian lingkungan kota 

yang sehat, aman, nyaman, indah, segar, dan tentunya 

bersih.
39

 

Berdasarkan amanat Permen PU No 5 tahun 2008 mengenai 

panduan khusus dalam penyediaan serta pemanfaatan ruang terbuka 

hijau (RTH) di wilayah perkotaan, bahwa RTH merupakan tempat 

terbuka, tempat disediakannya tanaman, tumbuhan baik itu yang 

ditanam oleh masyarakat atau pemerintah maupun tumbuhan yang 

tumbuh secara alami. RTH adalah lahan terbuka hijau yang 

diperuntukan tanaman atau bersifat taman tumbuhan yang bertujuan 

untuk memberikan nuansa asri, bersih, sehat, segar, dan lainnya. 

Selain sebagai penunjang kegiatan atau aktivitas rekreasi, olah raga 

masyarakat, RTH juga sebagai ruang terbuka hijau yang bisa 

mengurangi bahaya polusi perkotaan. Dengan demikian RTH menurut 

                                                                                                                             
di Kota Cirebon Berdasarkan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 05 Tahun 

2008 Tentang Pedoman Penyediaan dan Pemanfaatan Ruang Terbuka Hijau di 

Kawasan Perkotaan,” Syntax Literate 3, no. 10 (2018): 112, 

http://www.jurnal.syntaxliterate.co.id/index.php/syntax-literate/article/view/477. 
38Ibid., 113. 
39Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor. 05/PRT/M/2008 Tentang 

Pedoman Penyediaan Dan Pemanfaatan Ruang Terbuka Hijau Di Kawasan Perkotaan 

Pasal 3.  
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sifatnya terbagi menjadi 2 bagian, yaitu RTH yang bersifat publik 

(umum) dan RTH yang bersifat pribadi (privat). 

RTH yang sifatnya publik atau umum merupakan tempat 

penghijauan yang dikelola dan dimiliki oleh pemerintah daerah kota/ 

kabupaten. Tempat tersebut dapat digunakan untuk hal yang bersifat 

umum bagi masyarakat. Kegiatan umum seperti dijadikan tempat 

kegiatan sosial, seperti rekreasi atau dalam bentuk kegaitan olah raga 

masyarakat. Sementara RTH yang bersifat prifat merupakan ruang 

terbuka hijau yang dikelola dan dimiliki oleh suatu lembaga/ institusi 

tertentu, ataupun perseorangan. Ruang terbuka hijau ini bentuk 

pemanfaatanya bisa berbentuk perkebunan, ladang, atau tanaman yang 

ditanami oleh pihak swasta/ masyarakat baik secara pribadi 

perseorangan maupun bagi lembaga/ institusi di luar pemerintahan.
40

 

2. Jenis-Jenis Ruang Terbuka Hijau 

Jenis RTHKP ditetapkan Pasal 6, meliputi:  

a. Taman kota; 

b. Taman wisata alam; 

c. Taman rekreasi; 

d. Taman lingkungan perumahan dan permukiman; 

e. Taman lingkungan perkantoran dan gedung komersial; 

f. Taman hutan raya; 

g. Hutan kota; 

h. Hutan lindung; 

i. Bentang alam seperti gunung, bukit, lereng dan lembah; 

j. Cagar alam; 

k. Kebun raya; 

l. Kebun binatang; 

m. Pemakaman umum; 

n. Lapangan olah raga; 

                                                           
40Ibid., 114. 
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o. lapangan upacara; 

p. Parkir terbuka; 

q. lahan pertanian perkotaan; 

r. Jalur di bawah tegangan tinggi (SUTT dan SUTET); 

s. Sempadan sungai, pantai, bangunan, situ dan rawa; 

t. Jalur pengaman jalan, median jalan, rel kereta api, pipa gas 

dan pedestrian; 

u. Kawasan dan jalur hijau; 

v. Daerah penyangga (buffer zone) lapangan udara; dan 

w. Taman atap (roofgarden).
41

 

3. Fungsi Pokok Ruang Terbuka Hijau 

Pelaksanaan pengembangan RTH dilakukan  pengisian hijau 

tumbuhan secara alami ataupun dengan tanaman budi daya, seperti 

tanaman komoditas usaha pertanian dalam arti luas (dalam hal ini 

penekanan pada nilai produktivitasnya, termasuk perkebunan, 

perhutanan/hutan kota, maupun peternakan dan usaha perikanan), 

hijau pertamanan dan olahraga (biasanya lebih ditekankan pada nilai 

rekreatifnya baik pasif maupun aktif, serta keindahannya), dan 

seterusnya.  

Namun demikian, ditinjau dari kondisi ekosistem pada umumnya, 

apa pun sebutan bagian-bagian RTH kota tersebut, hendaknya semua 

selalu mengandung tiga fungsi pokok RTH, yaitu: (1) fisik-ekologis 

(termasuk perkayaan jenis dan plasma nutfahnya): (2) ekonomis (nilai 

produktif/finansial dan penyeimbang untuk kesehatan lingkungan): 

dan (3) sosial budaya (termasuk pendidikan, dan nilai budaya dan 

psikologisnya). Di samping fungsi-fungsi umum tersebut, RTH, 

khususnya dari berbagai jenis tanaman pengisi, secara rinci 

mempunyai multi-fungsi antara lain, sebagai: penghasil oksigen, 

bahan baku pangan, sandang, papan, bahan baku industri, atau disebut 

sebagai: fungsi ekologis, melalui pemilihan jenis dan sistem 
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pengelolaannya (rencana, pelaksanaan, pemeliharaan, dan 

pengawasan/pengaturan) yang tepat dan baik. Maka, tanaman atau 

kumpulannya secara rinci dapat berfungsi pula sebagai: pengatur iklim 

mikro, penyerap dan penjerap polusi media udara, air dan tanah, jalur 

pergerakan satwa, penciri (maskot) daerah, pengontrol suara, 

pandangan, dan lain-lain.
42

 

4. Manfaat Ruang Terbuka Hijau 

Manfaat RTH berdasarkan fungsinya dibagi atas:  

a. Manfaat langsung (dalam pengertian cepat dan bersifat 

tangible), yaitu membentuk keindahan dan kenyamanan 

(teduh, segar, sejuk) dan mendapatkan bahan bahan untuk 

dijual (kayu, daun, bunga, buah):  

b. Manfaat tidak langsung (berjangka panjang dan bersifat 

intangible), yaitu pembersih udara yang sangat efektif, 

pemeliharaan akan kelangsungan persediaan air tanah, 

pelestarian fungsi lingkungan beserta segala isi flora dan 

fauna yang ada (konservasi hayati atau keanekaragaman 

hayati).
43

 

Adapun fungsi dan manfaat RTH di Kota adalah sebagai berikut:  

a. Terjaminnya ketersediaan oksigen dalam jumlah yang cukup 

dan terus menerus. 

b. Terciptanya iklim yang sehat, udara bersih bebas polusi. 

c. Terciptanya suasana teduh, nyaman, bersih dan indah. 

d. Terkendalinya sistem tata air (hidrologi) secara optimal dan 

memungkinkan adanya hasil sampingan berasal dari tanaman 

produktif yang sengaja ditanam di lokasi yang aman dari 

polusi pada media tanah, air dan udara. 

e. Tersedianya sarana rekreasi dan wisata kota.  

f. Sebagai lokasi cadangan untuk keperluan sanitasi kota dan 

pemekaran kota.  
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g. Sebagai sarana penunjang pendidikan dan penelitian, serta 

jalur pengaman dalam penataan ruang kota.
44

 

5. Penyediaan Ruang Terbuka Hijau di Kawasan Perkotaan 

Pengaturan RTH sesungguhnya sudah dilakukan sejak 1988 

dengan Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 14 Tahun 1988 

tentang Pengelolaan RTH Kota, Instruksi ini tidak bisa terlaksana 

dengan baik. Padahal RTH ini dibutuh kan mengingat fungsinya 

sebagai pendukung utama keberlanjutan kehidupan warga kota. 

Memang selama ini berbagai kegiatan yang sudah dilakukan baik atas 

anjuran pemerintah maupun atas kesadaran masyarakat itu sendiri 

terhadap pelestarian lingkungan hidup, seperti program kebersihan 

kota, penataan taman kota, pembangunan hutan kota, dan lainnya 

untuk kemaslahatan hidup masyarakat kota. 

Saat ini pemerintah sudah mengatur pula dengan berbagai 

peraturan perundangundangan yang mengatur perlindungan dan 

pengelolaan lingkungan hidup, yang kesemuanya bertujuan untuk 

menjaga dan melestarikan lingkungan hidup, menjaga kerusakan 

lingkungan hidup, menjaga pencemaran lingkungan hidup (darat, laut, 

dan udara), dan menjaga keberlanjutan pembangunan, baik 

pembangunan sumber daya alam maupun pembangunan sumber daya 

manusia. Namun demikian karena lemahnya penegakan hukum, maka 

aturan-aturan hukum itu tidak bisa terlaksana dengan baik, dan 

akibatnya terjadi pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup.
45

 

Upaya-upaya melestarikan fungsi lingkungan hidup dengan 

menyisihkan sebagian dari ruang kota, terutama di daerah-daerah yang 

rawan bencana, harus segera dilaksanakan. Artinya, ruang-ruang yang 

rawan tersebut bukan diproyeksikan untuk pemukiman, seperti tepian 

badan air (sungai, danau/ dam atau laut), atau mendirikan bangunan 

pada lereng yang relatif curam. Ruang untuk menampung kegiatan 
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konservasi lingkungan kota harus dikaitkan dengan RTRW Kota dan 

Rencana Detail Tata Ruang Kota (RDTR).
46

 

a. Penyediaan RTH Berdasarkan Luas Wilayah  

Penyediaan RTH berdasarkan luas wilayah di perkotaan 

adalah sebagai berikut:  

1) ruang terbuka hijau di perkotaan terdiri dari RTH Publik 

dan RTH privat. 

2) proporsi RTH pada wilayah perkotaan adalah sebesar 

minimal 30% yang terdiri dari 20% ruang terbuka hijau 

publik dan 10% terdiri dari ruang terbuka hijau privat.  

3) apabila luas RTH baik publik maupun privat di kota yang 

bersangkutan telah memiliki total luas lebih besar dari 

peraturan atau perundangan yang berlaku, maka proporsi 

tersebut harus tetap dipertahankan keberadaannya.   

b. Penyediaan RTH Berdasarkan Jumlah Penduduk  

Untuk menentukan luas RTH berdasarkan jumlah 

penduduk, dilakukan dengan mengalikan antara jumlah 

penduduk yang dilayani dengan standar luas RTH per kapita 

sesuai peraturan yang berlaku.
47

 

c. Penyediaan RTH Berdasarkan Kebutuhan Fungsi Tertentu  

Fungsi RTH pada kategori ini adalah untuk perlindungan 

atau pengamanan, sarana dan prasarana misalnya melindungi 

kelestarian sumber daya alam, pengaman pejalan kaki atau 

membatasi perkembangan penggunaan lahan agar fungsi 

utamanya tidak teganggu. 

RTH kategori ini meliputi: jalur hijau sempadan rel kereta 

api, jalur hijau jaringan listrik tegangan tinggi, RTH kawasan 

perlindungan setempat berupa RTH sempadan sungai, RTH 
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sempadan pantai, dan RTH pengamanan sumber air 

baku/mata air.
48

 

Bahwa perkembangan dan pertumbuhan kota/perkotaan disertai 

dengan alih fungsi lahan yang pesat, telah menimbulkan kerusakan 

lingkungan yang dapat menurunkan daya dukung lahan dalam 

menopang kehidupan masyarakat di kawasan perkotaan, sehingga 

perlu dilakukan upaya untuk menjaga dan meningkatkan kualitas 

lingkungan melalui penyediaan ruang terbuka hijau yang memadai.
49

 

Pasal 10 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2007 

menegaskan tentang Perencanaan RTHKP:  

a. Perencanaan pembangunan RTHKP yang terdapat pada Pasal 

9. 

b. Perencanaan pembangunan RTHKP memuat jenis, lokasi, 

luas, target pencapaian luas, kebutuhan biaya, target waktu 

pelaksanaan, dan desain teknis.
50

 

Menurut Pasal 12 pemanfaatan RTHKP, meliputi:  

a. Pemanfaatan RTHKP mencakup kegiatan pembangunan baru, 

pemeliharaan, dan pengamanan ruang terbuka hijau.  

b. Pemanfaatan RTHKP publik dikelola oleh pemerintah daerah 

dengan melibatkan para pelaku pembangunan.  

c. RTHKP publik tidak dapat dialihfungsikan.  

d. Pemanfaatan RTHKP publik sebagaimana dimaksud pada 

ayat (2) dapat dikerjasamakan dengan pihak ketiga ataupun 

antarpemerintah daerah.  

e. Pemanfaatan RTHKP privat dikelola oleh perseorangan atau 

lembaga/badan hukum sesuai dengan peraturan perundang-

undangan. 
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f. Pemanfaatan RTHKP diperkaya dengan memasukkan 

berbagai kearifan lokal dalam penataan ruang dan konstruksi 

bangunan taman yang mencerminkan budaya setempat.
51

 

Memerhatikan tujuan, fungsi dan manfaat dari penataan RTHKP 

tersebut di atas, maka dapat difahami bahwa sesungguhnya RTHKP 

adalah suatu areal atau kawasan terbuka yang secara biologis, sosial, 

ekonomis, ekologis, maupun estetika diperuntukan untuk melindungi 

kepentingan-kepentingan manusia dalam kehidupannya di wilayah 

perkotaan. Selain itu bahwa RTHKP dimaksudkan dalam rangka 

perlindungan dan pelestarian lingkungan sistem kehidupan di kawasan 

perkotaan yang akhir-akhir ini semakin rusak disebabkan semakin 

meningkatnya aktivitas manusia dengan menggunakan teknologi 

modern yang secara langsung maupun tidak langsung menimbulkan 

polusi dan pencemaran lingkungan hidup. 

Secara filosofis bahwa pengaturan tentang penyediaan RTHKP 

menunjukkan bahwa ruang adalah milik umum atau milik kolektif 

yang eksistensinya memerlukan pengaturan oleh Negara sedemikian 

rupa sehingga pemanfaatan atau penggunaannya oleh masing-masing 

subjek hak tidak saling merugikan satu dengan lainnya. Oleh karena 

itu, maka dalam pengelolaan penataan ruang terbuka hijau kawasan 

perkotaan harus dilandasi oleh nilai-nilai keadilan, kepastian hukum, 

dan keberlanjutan. 

Asas keadilan berfungsi untuk memberikan arahan atau pedoman 

dalam penataan RTHKP, bahwa ruang bukan milik individu akan 

tetapi milik bersama atau milik semua pemangku kepentingan. Oleh 

karena itu, maka adil apabila penataan RTHKP memerhatikan semua 

unsur kepentingan secara proporsional, mulai dari kepentingan Negara 

atau pemerintah, kepentingan kelompok masyarakat, kepentingan 

organisasi-organisasi atau lembaga-lembaga, dan sampai kepentingan 

individu masyarakat.
52
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Dalam kaitan dengan penataan ruang ini, asas keadilan yang 

dimaksud adalah suatu keseimbangan, yaitu penentuan peruntukan 

kawasan kawasan harus seimbang dengan kemampuan dan daya 

dukung sumber daya alam dan sumber daya manusia, pemanfaatan 

sumber daya alam dan lingkungan harus seimbang dan serasi, 

sehingga prinsip bahwa lingkungan alam dan isinya bukan hanya 

milik kita masa sekarang saja, akan tetapi juga milik orang-orang 

masa depan. Sehingga dengan demikian prinsip kelestarian dan 

pembangunan berkelanjutan dapat diwujudkan dalam perencanaan tata 

ruang yang baik dan benar.
53

 

Sedangkan prinsip keberlanjutan di dalam penataan ruang 

menghendaki bahwa rencana tata ruang itu harus diselenggarakan 

dengan menjamin kelestarian dan kelangsungan daya dukung dan 

daya tampung lingkungan dengan memerhatikan kepentingan generasi 

mendatang. Untuk itu maka penataan ruang itu harus dilakukan 

dengan mengedepankan prinsip “keserasian, keselarasan, dan 

keseimbangan”. Keserasian dan keseimbangan dalam penataan ruang 

diselenggarakan dengan mewujudkan keserasian antara struktur ruang 

dan pola ruang, keselarasan antara kehidupan manusia dengan 

lingkungannya, keseimbangan pertumbuhan dan perkembangan antar 

daerah serta antara kawasan perkotaan dan kawasan perdesaan.
54

 

Pembangunan di wilayah perkotaan terus meningkat seiring 

dengan bertambahnya jumlah penduduk dan kebutuhan masyarakat 

akan sarana dan prasarana kota. Perkembangan kota menyebabnya 

terjadinya perubahan kondisi ekologis lingkungan perkotaan yang 

mengakibatkan penurunan kualitas lingkungan. Oleh karena itu 

diperlukan Ruang Terbuka Hijau (RTH) yang akan menambah 

keindahan kota serta meningkatkan kualitas lingkungan perkotaan. 

Keberadaan Ruang Terbuka Hijau (RTH) pada wilayah perkotaan 

akan meningkatkan produksi oksigen dan menyerap karbondioksida, 

menjadi habitat hewan liar seperti kupu-kupu dan burung serta 

menjaga air tanah dan mengurangi resiko terjadinya banjir.  
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Ketersediaan Ruang Terbuka Hijau khususnya pada wilayah 

perkotaan sangat penting mengingat besarnya manfaat yang diperoleh 

dari keberadaan RTH tersebut. Kawasan Ruang Terbuka Hijau ini 

juga merupakan tempat interaksi sosial bagi masyarakat yang dapat 

mengurangi tingkat stress akibat beban kerja dan menjadi tempat 

rekreasi keluarga bagi masyarakat perkotaan.
55

 

Pentingnya keberadaan ruang terbuka hijau kota, terutama dalam 

lingkungan tempat tinggal, telah dibuktikan dalam beberapa penelitian 

(Wu, 2008). Ruang terbuka hijau kota merupakan komponen penting 

yang mempengaruhi kualitas kehidupan manusia, baik secara ekologis 

maupun sosial-psikologis. Namun demikian, saat ini proporsinya 

semakin berkurang sebagai dampak dari tingginya kepadatan 

penduduk akibat pertumbuhan populasi manusia yang semakin 

meningkat. 

Peningkatan populasi tersebut secara tidak langsung diikuti oleh 

peningkatan kebutuhan akan konsumsi energi dan lahan bermukim. 

Hal ini tidak diimbangi oleh pengendalian guna lahan yang berfungsi 

membatasi intervensi manusia terhadap lingkungan alam 

perkotaan.Pembangunan kawasan perkotaan secara fisik cenderung 

menghabiskan ruang-ruang terbuka dan menjadikannya area 

terbangun. Proporsi lahan yang tertutup perkerasan semakin besar dan 

secara ekologis mengakibatkan berbagai gangguan terhadap proses 

alam dalam lingkungan perkotaan. Di antara gangguan tersebut adalah 

meningkatnya temperatur, frekuensi banjir dan polusi udara, serta 

berkurangnya keragaman hayati.Selain itu, dari aspek sosial, warga 

semakin kekurangan ruang-ruang terbuka sebagai tempat beraktivitas 

dan berinteraksi.
56
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B. Fiqh Siyasah 

1. Pengertian Fiqh Siyasah 

Abdul Wahab Khallaf mendefinisikan bahwa Fiqh Siyasah adalah 

pengaturan perundangan yang diciptakan untuk memelihara ketertiban 

dan kemaslahatan serta mengatur keadaan. Sementara Louis ma‟luf 

memberikan batasan siyasah adalah membuat kemaslahatan manusia 

dengan membimbing mereka ke jalan keselamatan. Adapun Ibn 

Manzhur mendefinisikan siyasah ialah mengatur atau memipin 

sesuatu yang mengantarkan manusia kepada kemaslahatan. 

Berdasarkan pengertian di atas dapat disimpulkan bahwa Fiqh Siyasah 

adalah suatu konsep yang berguna untuk mengatur, hukum 

ketatanegaraan dalam bangsa dan negara yang bertujuan untuk 

mencapai kemaslahatan dan mencegah kemudharatan.  

Sedangkan makna As-Siyasah pada zaman modern saat ini, 

adalah Pengetahuan tentang ilmu yang berkaitan dengan hukum dan 

peraturan daulah (negara), serta hubungannya dengan dunia luar. 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.
57

 

Fiqh siyasah atau siyasah syar‟iyyah adalah ilmu yang 

mempelajari ihwal dan seluk beluk pengaturan urusan umat dan 

negara dengan segala bentuk hukum, peraturan, dan kebijaksanaan 

yang dibuat oleh pemegang kekuasaan yang sejalan dengan dasar-

dasar ajaran atau ruh syari‟at untuk mewujudkan kemashlahatan 

umat.
58

 

2. Ruang Lingkup Fiqh Siyasah 

Terdapat perbedaan pendapat dikalangan para ulama dalam 

menentukan ruang lingkup kajian fiqh siyasah tetapi perbedaan 
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tersebut tidaklah terlalu prinsipil, perbedaan pendapat tersebut antara 

lain sebagai berikut: 

a. Menurut Imam Al-Mawardi, dalam kajian fiqh siyasah nya yaitu 

al-Ahkam al-Sulthaniyyah, beliau menyebutkan ruang lingkup 

fiqh siyasah 

terdapat lima bidang, yaitu: siyasah dusturiyyah (peraturan 

perundang-undangan), siyasah maliyyah (ekonomi dan 

moneter), siyasah qadla`iyyah (peradilan), siyasah harbiyyah 

(hukum perang), siyasah `idariyyah (administrasi negara).
59

 

b. Menurut Imam Ibn Taimiyyah, dalam kitabnya yang berjudul al-

Siyasahal-Syar‟iyyah, ruang lingkup fiqh siyasah terdapat empat 

bidang yaitu siyasah qadla‟iyyah (peradilan), siyasah „idariyyah 

(administrasi negara), siyasah maliyyah, siyasah dauliyyah/ 

siyasah kharijiyyah (hubungan internasional).
60

 

c. Menurut Abd al-Wahhab Khalaf yang lebih mempersempitnya 

menjadi tiga bidang kajian dalam ruang lingkup fiqh siyasah, 

yaitu siyasah qadla‟iyyah (peradilan), siyasah dauliyyah 

(hubungan internasional), siyasah maliyyah (keuangan negara).
61

 

d. Menurut salah satu dari ulama terkemuka di Indonesia, T.M. 

Hasbi, menurut beliau membagi ruang lingkup fiqh siyasah 

menjadi delapan bidang berserta penjelasannya, yaitu siyasah 

dusturiyyah syar‟iyyah (kebijaksanaan tentang peraturan 

perundang-undangan), siyasah tasyri‟iyyah syar‟iyyah 

(kebijaksanaan tetang penetapan hukum), siyasah qadla`iyyah 

syar‟iyyah (kebijaksanaan peradilan), siyasah maliyyah 

syar‟iyyah (kebijaksanaan ekonomi dan moneter), siyasah 

„idariyyah syar‟iyah (kebijaksanaan administrasi negara), 

siyasah dauliyyah/ siyasah kharijiyyah syar‟iyyah 

(kebijaksanaan hubungan luar negeri atau internasional), siyasah 
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tanfidziyyah syar‟iyyah (politik pelaksanaan undang-undang), 

siyasah harbiyyah syar‟iyyah (politik peperangan).
62

 

Ruang lingkup fiqh siyasah secara keseluruhan dapat 

dikelompokan dengan tiga kelompok, yaitu: 

a. Siyasah Kharijiyyah (politik luar negeri), bagian ini telah 

mencakup hubungan keperdataan antara warga negara yang 

muslim dengan warga negara non muslim yang berbeda 

kebangsaan atau disebut juga hokum perdata internasional 

dan hubungan diplomatik antara negara muslim dan negara 

non muslim atau disebut juga dengan hubungan 

internasional. 

b. Siyasah Maliyyah (keuangan dan moneter), pada bagian ini 

membahas sumber-sumber keuangan negara, pos-pos 

pengeluaran dan belanja negara, perdagangan internasional, 

kepentingan atau hak-hak publik, pajak, dan perbankan. 

c. Siyasah Dusturiyyah (peraturan perundangundangan), 

bagian ini meliputi kajian mengenai penetapan hukum oleh 

lembaga legislatif, peradilan oleh lembaga yudikatif, dan 

administrasi pemerintahan oleh birokrasi atau eksekutif.

  

 Menurut Imam Al Mawardi di dalam kitabnya yang berjudul al-

Ahkam al-Sulthaniyah lingkup kajian fiqih siyasah  mencakup 

kebijaksanaan pemerintah tentang Siyasah Dusturiyah 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 membagi ruang lingkup 

kajian fiqh siyasah menjadi delapan bidang. Menurut al mawardi, 

ruang lingkup kajian fiqh siyasah mencakup:  

a. Kebijaksanaan pemerintah tentang peraturan perundang-

undangan 
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(Siyasah Dusturiyah). 

b. Ekonomi dan militer (Siyasah Maliyah). 

c. Peradilan (Siyasah qadha‟iyah). 

d. Hukum perang (Siyasah Harbiah). 

e. Administrasi negara (Siyasah Idariyah). 

Sedangkan Ibn Taimiyah meringkasnya menjadi empat bidang kajian 

yaitu:  

a. Peradilan.  

b. Administrasi negara.  

c. Moneter. 

d. Serta hubungan internasional. 

 Sementara Abdul Wahhab Khallaf lebih mempersempitnya 

menjadi tiga bidang kajian saja yaitu:  

a. Peradilan.  

b. Hubungan internasional.  

c. Dan keuangan negara. 

 Berbeda dengan tiga pemikiran di atas, T.M. Hasbi malah 

membagi ruang lingkup fiqh siyasah menjadi delapan bidang yaitu:  

a. Politik pembuatan perundang-undangan.  

b. Politik hukum.  

c. Politik peradilan.  

d. Politik moneter/ekonomi.  

e. Politik administrasi.  

f. Politik hubungan internasional.  

g. Politik pelaksanaan perundang-undangan.  

h. Politik peperangan.  

 Berdasaran perbedaan pendapat di atas, pembagian Fiqh Siyasah 

dapat di sederhanakan menjadi tiga bagian pokok yaitu :  
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a. Politik perundang-undangan (al-Siyasah al-Dusturiyah). 

Bagian ini meliputi pengkajian tentang penetapan hukum 

(Tasyri‟iyah) oleh lembaga legislatif,peradilan (Qadha‟iyah) 

oleh lembaga yudikatif, dan administrasi pemerintahan 

(Idariyah) oleh birokrasi atau eksekutif.  

b. politik luar negeri (al-Siyasah al-Kharijiah). Bagian ini 

mencakup hubungan keperdataan antara warga muslim 

dengan warga negara non-muslim (al-Siyasah al-Duali al-

„Am)atau disebut juga dengan hubungan internasional.  

c. Politik keuangan dan moneter (al-Siyasah al-Maliyah). 

Permasalahan yang termasuk dalam Siyasah Maliyah ini 

adalah negara, perdagangan internasional, kepentingan/hak-

hak publik, pajak dan perbankan.
63

 

 Siyasah dusturi‟yyah merupakan bagian fiqh siyasah yang 

membahas masalah perundang-undangan negara. Dalam bagian ini 

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.
64

 Tujuan dibuatnya peraturan 

perundang-undangan adalah untuk mewujudkan kemaslahatan 

manusia dan untuk memenuhi kebutuhan manusia. 

 Permasalahan di dalam fiqh siyasah dusturi‟yyah adalah 

hubungan antara pemimpin di satu pihak dan rakyatnya di pihak lain 

serta kelembagaan-kelembagaan yang ada di dalam masyarakatnya. 

Oleh karena itu, di dalam  fiqh siyasah dusturi‟yyah biasanya dibatasi 

hanya membahas pengaturan dan perundang-undangan yang dituntut 

oleh hal mengenai kenegaraan dari segi persesuaian dengan prinsip-

prinsip agama danmerupakan realisasi kemaslahatan manusia serta 

memenuhi kebutuhannya.
65
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 Fiqh siyasah dusturiyah mencakup bidang kehidupan yang sangat 

luas dankompleks. Sekalipun demikian, secara umum disiplin ini 

meliputi hal-hal sebagaiberikut: 

a. Persoalan dan ruang lingkup pembahasan 

b. Persoalan imamah, hak dan kewajibannya 

c. Persoalan rakyat, statusnya dan hak-haknya 

d. Persoalan bai‟at 

e. Persoalan waliyul ahdi 

f. Persoalan perwakilan 

g. Persoalan ahlul halli wal aqdi 

h. Persoalan wizarah dan perbandingannya.
66

 

Persoalan fiqh siyasah dusturi‟yyah umumnya tidak dapat 

dilepaskan dari dua hal pokok: pertama, baik ayat-ayat Al-Qur‟an 

maupun Hadist, maqosidu syariah, dan semangat ajaran Islam di 

dalam mengatur masyarakat, yang tidak akan berubah bagaimanapun 

perubahan masyarakat. Karena dalil-dalil tersebut menjadi unsur 

didalam mengubah masyarakat. Kedua, aturan-aturan yang dapat 

berubah karena perubaan situasi dan kondisi, termasuk didalamnya 

hasil ijtihad ulama, meskipun tidak seluruhnya.
67

 

 

C. Fiqh Ekologi 

1. Pengertian Fiqh Ekologi 

Ekologi sendiri berasal dari kata Yunani, yaitu oikos dan 

logos. Oikos berarti rumah tangga, dan logos berarti ilmu. Istilah ini 

digunakan pertamam kali pada pertengahan tahun 1860-an oleh 

Haeckel, seorang ahli Biologi. Capra dalam bukunya Jaring-Jaring 

Kehidupan mengartikan ekologi sebagai studi mengenai hubungan 

yang memperhubungkan segenap anggota rumahtangga-bumi. Suma 

atmadja (1989) menyatakan ekologi sebagai “ilmu atau studi tentang 

hubungan makhluk hidup dengan lingkungannya sebagai suatu rumah 
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tangga”. Definisi-definisi ekologi yang telah dipaparkan di atas dapat 

disimpulkan bahwa ekologi adalah hubunngan timbal balik antara 

semua mahluk hidup dengan habitat tempat tinggalnya (Nursaid, 

1989) Fiqh ekologi, fiqh lingkungan atau dalam nuansa arab disebut 

dengan fiqhul bi‟ah, Dalam bahasa arab fiqh lingkungan hidup atau 

ekologis dipopulerkan dengan istilah fiqhul bi`ah, yang terdiri dari dua 

kata (kalimat majemuk; mudhaf dan mudhaf ilaih), yaitu kata fiqh dan 

al-bi`ah. Secara bahasa “fiqh” berasal dari kata faqiha-yafqahu-fiqhan 

yang berarti al-„ilmu  bissyai`i (pengetahuan terhadap sesuatu) al-

fahmu (pemahaman) Sedangkan secara istilah, fiqh adalah ilmu 

pengetahuan tentang hukum-hukum syara‟ yang bersifat praktis yang 

diambil dari dalil-dalil tafshili (terperinci) Adapun kata “al-bi`ah” 

dapat diartikan dengan lingkungan hidup, yaitu: Kesatuan ruang 

dengan semua benda, daya, keadaan, dan makhluk hidup, termasuk 

manusia dan perilakunya, yang mempengaruhi alam itu sendiri, 

kelangsungan peri kehidupan, dan kesejahteraan manusia serta 

makhluk hidup lainnya.
68

 

Fiqih Bi‟ah (lingkungan) adalah kerangka berfikir konstruktif 

umat Islam dalam memahami lingkungan alam, bumi tempat mereka 

hidup dan berkehidupan. Membangun pemahaman masyarakat tentang 

pentingnya memelihara konservasi air dan tanah dengan melindungi 

hutan dari eksploitasi, dari penebangan hutan 

dan pembalakan liar adalah termasuk kewajiban agamawan. 

Melindungi seluruh ekosistem hutan yang ada di dalamnya adalah 

bagian yang dianjurkan agama. Menjadikan semua upaya itu sebagai 

kewajiban moral terhadap sesama makhluk Tuhan yang bernilai 

ibadah.
69

 

Sebaliknya, mengabaikan lingkungan sama maknanya dengan 

melakukan tindakan tercela yang dilarang keras oleh agama. 

Pelakunya melanggar sunnatullah, mengingkari eksistensi 

kemakhlukan, kemanusiaan dan sekaligus melawan keharmonisan 

alam ciptaan Tuhan yang bersahaja ini.Paradigma berfikir konstruktif 
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dengan menjadikan ajaran agama sebagai landasannya inilah yang 

dimaksudkan dengan „paradigma fiqih lingkungan‟, tentu dalam 

pengertiannya 

yang luas dan terbuka. Akhirnya, agama diharapkan memainkan 

perannya yang 

signifikan bagi upaya penyelamatan lingkungan. Sekali lagi, tentu 

melalui penafsiran yang lebih cerdas, arif dan terbuka bagi segenap 

interpretasi persoalan-persoalan baru dan aktual.
70

 

2. Pengertian Hukum Islam 

Hukum Islam merupakan kata majemuk yang masing-masing 

kata-katanya pada mulanya berasal dari bahasa Arab yaitu, hukum dan 

Islam. Akan tetapi, penggunaan kedua kata tersebut dalam bentuk kata 

majemuk, hanya digunakan dalam bahasa Indonesia, sedangkan di 

dalam bahasa Arab sendiri, penggunaan kata majemuk tersebut tidak 

dikenal. Di dalam kamus Bahasa Indonesia, ditemukan penjelasan 

bahwa yang dimaksud dengan hukum Islam ialah: peraturan-peraturan 

dan ketentuan-ketentuan yang berkenaaan dengan kehidupan 

berdasarkan kitab Al-Qur‟an; hukum syara‟. Tentu saja definisi 

terssebut juga tidak memenuhi pengertian hukum Islam yang biasa 

dipahami oleh para akademisi di Indonesia. Sebab hukum Islam tidak 

dibatasi hanya yang berkaitan dengan perbuatan manusia pada 

umumnya, di mana  ia tidak mencakup masalah akidah/kepercayaan 

dan akhlak. Di samping itu, sumber hukum Islam bukan hanya dari 

Al-Qur‟an, tetapi juga dari sunnah, dan melalui berbagai metode 

penemuan hukum yang dikenal dalam ushul fiqh. 

Untuk memudahkan pemahaman, secara sederhana dapat 

dikatakan, sebenarnya yang dimaksud dengan hukum Islam tidak lain 

dari terjemahan makna fiqh Islam. Dengan demikian, sebagaimana 

telah diuraikan sebelumnya, jika disebut kata hukum Islam, maka 

maksudnya adalah seperangkat aturan yang berisi hukum-hukum 

syara‟ yang bersifat terperinci, yang berkaitan dengan perbuatan 
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manusia, yang dipahami dan digali dari sumber-sumber (Al-Qur‟an 

dan hadis) dan dalil-dalil syara‟ lainnya (berbagai metode ijtihad).
71

 

Yang mengatur tingkah laku manusia dalam suatu masyarakat, 

baik peraturan atau norma itu berupa kenyataan yang tumbuh dan 

berkembang dalam masyarakat maupun peraturan yang dibuat dengan 

cara tertentu dan ditegakkan oleh penguasa. Bentuk hukum tidak 

tertulis seperti hukum adat sedangkan hukum yang tertulis dalam 

perundang-undangan seperti hukum Barat (misalnya, Kitab Undang-

Undang Hukum Pidana). 

Islam adalah ad-din (the religion). Istilah ad-din hanya terdapat 

dalam Al-Qur'an. Ada ayat yang menyebutkan dengan tegas bahwa 

Islam adalah ad-din.
72

  Pernyataan ini tercantum dalam surat Ali-

Imran ayat 19. 

                     

                            

          

 “Sesungguhnya agama (yang diridhai) disisi Allah hanyalah 

Islam.Tiada berselisih orang-orang yang telah diberi Al-Kitab kecuali 

sesudah datang pengetahuan kepada mereka, karena kedengkian 

(yang ada) di antara mereka.Barangsiapa yang kafir terhadap ayat-

ayat Allah maka sesungguhnya Allah sangat cepat hisab-Nya”. (Q.S. 

Ali-Imran [3]:19). 

 

Perkataan Islam yang terdapat dalam Al-Qur'an, berasal dari kata 

kerja "salima", akarnya adalah sin-lam-mim. Arti perkataan Islam 

adalah kedamaian kesejahteraan, keselamatan, penyerahan diri, dan 

kepatuhan. Dari kata salm, timbul ungkapan assalamualaikum yang 
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telah membudaya dalam masyarakat Indonesia, yang artinya semoga 

anda selamat, damai, sejahtera.
73

 

Muhammad Idris As-Syafi'i (767-820 M) yang terkenal dengan 

panggilan kehormatan Imam Syafi'i, setelah lebih dari seabad Nabi 

Muhammad wafat, dalam periode pembinaan, pengembangan dan 

pembukuan hukum Islam di permulaan Khalifah Abbasiyah (750-

1258), atas permintaan Abdurrahman bin Mahdi, menyusun suatu 

teori tentang sumber-sumber hukum Islam dalam sebuah buku yang 

bernama Kitab al-Risala fi Usul al Fiqh, Menurut pendapat Syafi'i, 

dalam buku tersebut, sumber hukum Islam ada empat, yaitu (1) Al-

Qur'an, (2) As-Sunnah atau Al-Hadis, (3) Al-Ijma', dan (4) Al-Qiyas. 

Pendapat As-Syafi'i ini disandarkan pada Al-Qur'an surat Al-Nisa' (4) 

ayat 59 tersebut di atas, yang terjemahannya (lebih kurang) berbunyi 

sebagai berikut: "Hai orang-orang yang beriman: taatilah Allah, 

taatilah rasul dan orang-orang yang memegang kekuasaan di antara 

kamu. Jika kamu berbeda pendapat mengenai sesuatu, kembalikanlah 

(perbedaan pendapat itu) kepada Allah dan rasul. " Perkataan "taatilah 

Allah (dan) taatilah rasul" dalam ayat tersebut menunjuk pada Al-

Qur‟an dan As-Sunnah atau Al-Hadis sebagai sumber hukum Islam. 

Perkataan "dan (taatilah) Orang-orang yang memegang kekuasaan di 

antara kamu," menunjuk kepada al-Ijma sebagai sumber hokum. 

Sedangkan kata-kata "jika kamu berbeda pendapat mengenai sesuatu, 

kembalikanlah kepada Allah dan rasul" menunjuk kepada al-qiyas 

sebagai sumber hukum Islam (Hasbi Ash-Shiddieqy, 1953:50).
74

 

Abdul Wahab Khallaf menyebut macam-macam "hukum" 

dalam Al-Qur'an, yang tidak termasuk ke dalam bidang hukum 

menurut apa yang biasa kita pelajari baik menurut hukum adat 

maupun menurut hukum Barat. Menurut pandangan Islam, "hukum-

hukum" yang terkandung dalam Al-Quran adalah (1) hukum-hukum 

i'tiqadiyah, yaitu hukum-hukum yang berkaitan dengan kewajiban 

para subjek hukum untuk mempercayai Allah, malaikat-malaikat-Nya, 

kitab-kitab-Nya, rasul-rasul-Nya, hari pembalasan, Qada dan Qadar, 

(2) hukum-hukum akhlak, yaitu hukum-hukum Allah yang 
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berhubungan dengan kewajiban seorang subjek hukum untuk 

"menghiasi" dirinya dengan sifat-sifat keutamaan dan menjauhkan diri 

dari sifat-sifat yang tercela, (3) hukum-hukum amaliyah yakni hukum-

hukum yang bersangkutan dengan perkataan, perbuatan, perjanjian, 

dan hubungan kerja sama antarsesama manusia. Macam hukum yang 

ketiga ini dibagi lagi ke dalam dua jenis yaitu (a) hukum ibadah yakni 

hukum yang mengatur hubungan antara manusia dengan Allah dalam 

mendirikan salat, melaksanakan ibadah puasa, mengeluarkan zakat 

dan melakukan ibadah haji dan (b) hukum-hukum muamalah, yakni 

semua hukum yang mengatur hubungan manusia dengan manusia, 

baik hubungan antarpribadi maupun hubungan antarorang perorangan 

dengan masyarakat. Dilihat cari isi hukum-hukum muamalah dalam 

kategori ini, hukum-hukum muamalah tidak hanya mengenai hukum 

perdata, menurut konsep dan pengertian hukum Barat, tetapi termasuk 

juga ke dalamnya apa yang disebut hukum pidana. Menurut 

pengertian hukum Al-Qur‟an, semua hukum dalam kategori hukum-

hukum amaliah tersebut di atas, selain hukum-hukum yang berkenaan 

dengan ibadah, adalah hukum muamalah. Hukum muamalah dalam 

pengertian ini, menurut Abdul Wahab Khallaf, meliputi juga, selain 

hukum perdata, juga hukum pidana, hukum tata negara, hukum 

internasional, hukum ekonomi-keuangan bahkan juga hukum acara 

(Abdul Wahab Khallaf, 1980: 44-46).  

Dari uraian tersebut di atas dapatlah diketahui bahwa konsep 

"hukum" dalam Al-Qur'an, jauh lebih luas dari konsep hukum 

menurut hukum Barat. Sebab, selain kaidah-kaidah yang mengatur 

hubungan antara manusia dengan Allah dan hubungan antara manusia 

dengan manusia lain dalam masyarakat (syariah), meliputi juga 

hukum yang berkenaan dengan keyakinan dan sikap manusia terhadap 

lingkungannya yang biasa disebut dengan akidah, akhlak atau moral.
75

 

3. Sumber-sumber Hukum Islam Tentang Pelestarian Lingkungan 

Ulama sependapat bahwa dalam syariat Islam telah terdapat segala 

hukum yang mengatur semua tindak-tanduk manusia, baik perkataan 

maupun perbuatan. Hukum-hukum itu adakalanya disebutkan secara 

jelas serta tegas dan adakalanya pula tidak disebut secara jelas dan 
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tegas, tetapi hanya dikemukakan dalam bentuk dalil-dalil dan kaidah-

kaidah secara umum. Untuk memahami hukum dalam bentuk yang 

disebut pertama (yaitu secara jelas dan tegas) tidak diperlukan ijtihad, 

tetapi cukup diambil begitu saja dalam nash dan diamalkan apa 

adanya, karena memang sudah jelas dan tegas disebut oleh Syari‟ 

(Allah dan Rasul-Nya). Hukum Islam dalam bentuk ini disebut al-

nushush al-muqaddasah atau wahyu murni. Adapun untuk mengetahui 

hukum Islam dalam bentuk kedua (yang tidak disebut secara jelas dan 

tegas) diperlukan upaya yang  sungguh-sungguh oleh para mujtahid 

untuk menggali hukum yang terdapat dalam nash melalui pengkajian 

dan pemahaman yang mendalam.
76

 

Adapun sumber hukum Islam tersebut adalah sebagai berikut. 

a. Al-Qur'an 

Al-Qur‟an berkedudukan sebagai sumber pertama dan utama 

dalam hukum islam.kedudukan ini mengharuskan umat islam 

memahami pesan-pesan yang dikandungnya untuk dilaksanakan 

dalam kehidupan. Hal tersebut juga diperlukan sebagai upaya 

mengatur perilaku manusia, baik yang berhubungan dengan 

manusia ataupun makhluk yang lainnya secara 

horizontal.Demikian pula seluruh persoalan yang berkaitan 

dengan hukum, meski dicari jawabannya terlebih dahulu dari 

petunjuk yang terkandung di dalam Al-Qur‟an.
77

 

Salah satu keistimewaan Al-Qur'an adalah bahwa lafaz dan 

maknanya langsung dari Allah Swt. Al-Qur'an memaparkan 

kebenaran-kebenaran universal yang berkaitan dengan masalah 

hubungan manusia dengan sesama manusia yang mudah 

dimengerti oleh orang-orang Arab (karena memang diturunkan di 

negeri Arab) dengan latar belakang intelektual yang mereka 

miliki.Orang-orang asing pun dapat dengan mudah 

menafsirkannya. 
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Sebagai wahyu Allah yang disampaikan kepada manusia 

secara pasti (qath'i), yang tidak ada keraguan sedikit pun di 

dalamnya, ketentuan-ketentuan Al-Qur'an merupakan hukum 

yang wajib ditaati dan tidak boleh diganti dengan 

ketentuanketentuan lainnya. Ia dijadikan pedoman dalam 

kehidupan manusia itu sendiri.
78

 Sebagaimana Allah SWT 

menyatakan dalam Al-Qur'an surat Al-Baqarah ayat 2:  
ِلَك اْلِكَتاُب ََل رَْيَب  ُهًدى لِْلُمتَِّقيَ  ۛ  ِفيِه  ۛ  ذََٰ  

“Kitab (Al-Qur‟an) ini tidak ada keraguan padanya; petunjuk 

bagi mereka yang bertakwa.”(Q.S. Al-Baqarah [2]:2). 

 

Pelestarian Lingkungan Hidup dalam Al-Qur‟an secara rinci 

dalam Al-Qur‟an sudah digambarkan secara rinci tentang 

pelestarian lingkungan hidup. Secara sub pokok masing-masing 

disebutkan dalam pembahasan berikut:
79

  

1) Larangan merusak lingkungan karena dapat mebahayakan 

kehidupan manusia 

                     

                 

 “Telah nampak kerusakan di darat dan di laut disebabkan 

karena perbuatan tangan manusia, Allah menghendaki agar 

mereka merasakan sebahgian dari (akibat) perbuatan mereka, 

agar mereka kembali (ke jalan yang benar).” (Q.S. Ar-Rum 

[31]:41) 
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79Siti Zulaikha,“Pelestarian Lingkungan Hidup Persefektif Hukum Islam 

dan Undang-undang,” AKADEMIKA  19, no.02 (2014): 245, https://e-

journal.metrouniv.ac.id/index.php/akademika/article/view/414.  



 
 

47 

2) Merusak lingkungan adalah sifat orang munafik dan pelaku 

kejahatan. 

                          

             

 “Dan apabila ia berpaling (dari kamu), ia berjalan di bumi 

untuk Mengadakan kerusakan padanya, dan merusak tanam-

tanaman dan binatang ternak, dan Allah tidak menyukai 

kebinasaan”.(QS. Al-Baqarah [2]: 205) 

 

3) Manusia adalah khalifah untuk menjaga kemakmuran 

lingkungan hidup. 

 

                    

                         

       

 “Dan Dia lah yang menjadikan kamu penguasa-penguasa 

di bumi dan Dia meninggikan sebahagian kamu atas 

sebahagian (yang lain) beberapa derajat, untuk mengujimu 

tentang apa yang diberikan-Nya kepadamu. Sesungguhnya 

Tuhanmu Amat cepat siksaan-Nya dan Sesungguhnya Dia 

Maha Pengampun lagi Maha Penyayang.”(QS. Al-An‟am [6]: 

165) 

 

b. As-Sunnah 

Pada prinsipnya, yang dimaksud dengan hadis adalah segala 

sesuatu yang dirujuk/disandarkan kepada Nabi, baik berupa 
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perkataan, perbuatan, maupun ketetapannya. Ulama ushul fiqh 

menambahkan pengertian tersebut dengan hal “yang berkaitan 

dengan hukum.”Artinya, yang dimaksud dengan hadis dalam 

pandangan mereka (ulama ushuliyah) adalah segala sesuatu yang 

dirujuk kepada nabi yang berkaitan dengan hukum.
80

 

Fungsi al-Sunnah sebagai penjelas terhadap Al-Qur'an dapat 

dilihat dalam tiga bentuk. Pertama, menetapkan atau 

mempertegas hukum-hukum yang disebut dalam Al-Qur'an. Al-

Sunnah dalam bentuk ini hanya mengulang ketentuan hukum 

yang ada dalam Al-Qur'an. Kedua, menjelaskan arti yang masih 

samar dalam Al-Qur'an disebabkan sifatnya masih umum dan 

mutlak. Ketiga, al-Sunnah menetapkan suatu hukum yang secara 

jelas tidak ditetapkan dalam Al-Qur'an. Terkesan al-Sunnah 

menetapkan sendiri hukum yang tidak ditetapkan dalam Al-

Qur'an, tetapi hakikatnya hanya memperluas hukum yang telah 

ditetapkan dalam Al-Qur'an secara terbatas.
81 

Pelestarian Lingkungan Hidup dalam Hadis, Rasulullah saw 

melalui hadis-hadis beliau juga telah menanamkan nilai-nilai 

implementatif pemeliharaan dan pelestarian lingkungan hidup 

ini, antara lain: 

1) Penetapan Daerah Konservasi. 

  َأنَّ النَِّبَّ صلى اهلل عليه وسلم ََحَى النَِّقيَع ، َوَأنَّ ُعَمَر ََحَى السََّرَف َوالرَّبََذَة.
“Sesungguhnya Rasulullah telah menetapkan Naqi‟ sebagai 

daerah konservasi, begitu pula Umar menetapkan Saraf dan 

Rabazah sebagai daerah konservasi”. 

2) Anjuran Menanam Pohon dan Tanaman 

قَاَل َرُسوُل اللَِّه صلى اهلل عليه وسلم: َما ِمْن ُمْسِلٍم يَ ْغِرُس َغْرًسا، أَْو يَ ْزرَُع َزْرًعا 
  ، أَْو ِإْنَسان ، أَْو ََبِيَمة  ِإَلَّ َكاَن َلُه بِِه َصَدَقة .فَ َيْأُكُل ِمْنُه طَي ْر  
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81Muhammad Syukri Albani Nasution, Filsafat Hukum Islam(Jakarta: 

RajaGrafindo Persada, 2013), 67. 
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Rasulullah SAW bersabda: “Tidaklah seorang muslim 

menanam sebuah pohon atau sebuat tanaman, kemudian 

dimakan oleh burung, manusia, atau binatang, melainkan ia 

akan mendapat pahala sedekah”. 

 

3) Larangan Melakukan Pencemaran.
82

 

قَاَل َرُسوُل اللَِّه صلى اهلل عليه وسلم: ات َُّقوا اْلَماَلِعَن الثَّاَلَث اْلبَ رَاَز ِِف 
 اْلَمَوارِِد َوقَارَِعِة الطَّرِيِق َوالظِّلِّ 

“Rasulullah SAW bersabda: “Takutilah tiga perkara yang 

menimbulkan laknat; buang air besar di saluran air (sumber air), 

di tengah jalan dan di tempat teduh.” 

 

4. Konsep Ruang Terbuka Hijau Dalam Islam 

Manusia dan alam harus saling melengkapi, sebagaimana fitrah 

penciptaan manusia sebagai khalifah yang bertugas menjaga dan 

memakmurkanalam, lingkungan menjadi tempat tinggal dalam hidup 

manusia, alam menjadi penyedia kebutuhan hidup manusia. Oleh 

karena itu, relasi manusia dengan lingkungannya hendaknya dibangun 

secara harmonis dan saling melengkapi. Namun ironinya, hubungan 

harmonis antara manusia dan lingkunganya belum mampu terwujud 

akibat ulah manusia yang serakah. Kerusakan lingkungan menjadi 

tidak bisa dihindarkan yang pada akhirnya juga berdampak pada 

manusia itu sendiri. Sesungguhnya manusia sudah diingatkan untuk 

tidak membuat kerusakan di muka bumi, karena manusia diciptakan 

salah satunya bertujuan untuk memakmurkan bumi, sehingga manusia 

diciptakan sebagai sebaik baik makhluk, namun juga memiliki potensi 

untuk menjadi sebaliknya. 

Islam sebagai agama yang tidak hanya mengatur hubungan 

manusia dengan Khaliqnya, akan tetapi juga hubungan manusia 
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dengan sesama makluk, sesungguhnya telah memiliki landasan 

normatif baik secara implisit maupun eksplisit tentang menjaga dan 

melestarikan lingkungan hidup. Misal, tentang tugas melestarikan 

lingkungan hidup yang merupakan manifestasi iman.
83

 

Aspek agama (teologis) dapat menjelaskan ruang terbuka hijau 

kota merupakan bagian dari keseimbangan alam semesta, di mana 

manusia dan alam tempat tinggalnya memiliki keterkaitan. Hal 

tersebut bisa dilacak dalam Al-Qur‟an surat Al-Hijr ayat 19 : 

                         

    

 “Dan Kami telah menghamparkan bumi dan menjadikan 

padanya gunung-gunung dan Kami tumbuhkan padanya segala 

sesuatu menurut ukuran.” (Q.S. Al-Hijr:19) 

 

Ayat tersebut jelas mengatakan bahwa alam telah diciptakan 

untuk memenuhi kebutuhan manusia akan kenyamanan, dengan 

standar atau ukuran tertentu. Konsep ini sesungguhnya berkaitan erat 

dengan konsep ramah lingkungan, yang mengharuskan manusia 

memanfaatkan alam dengan santun sesuai kadarnya. 

Dari aspek ekologis, ruang terbuka hijau kota merupakan 

bagian dari keseluruhan sistem ekologi wilayah perkotaan, sedangkan 

dari aspek sosial dan ekonomi merupakan bagian dari struktur tata 

ruang tempat manusia beraktivitas. Selain itu, penataan ruang terbuka 

hijau kota juga merupakan bagian strategi perencanaan kota untuk 

membatasi pembangunan serta mengatasi dampak ekologis berbagai 

aktivitas manusia terkait gangguan proses alam pada lingkungan 

perkotaan. Di antara strategi tersebut adalah ruang terbuka hijau 

sebagai area resapan, ruang terbuka hijau sebagai pereduksi polusi, 

serta ruang terbuka hijau sebagai penurun temperatur udara. 
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Mengacu pada perspektif yang melihat manusia sebagai bagian 

integral dari sistem ekologi kota tersebut. Penekanan bahwa ruang 

terbuka juga memiliki peran ekologis dinyatakan secara jelas pada 

Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang 

sebagai areal memanjang atau jalur dan atau mengelompok yang 

penggunaannya lebih bersifat terbuka sebagai tempat tumbuh 

tanaman, baik yang tumbuh secara alamiah ataupun sengaja ditanam.
84
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