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ABSTRAK 

Lingkungan merupakan suatu ruang yang di dalamnya menjadi tempat 

tinggal makhluk di muka bumi yaitu makhluk hidup maupun makhluk yang 

termasuk benda-benda mati. Di dalam lingkungan terdapat ekosistem atau 

hubungan timbal balik antar makhluk yang saling membutuhkan satu sama lain 

sehingga lingkungan harus dijaga kelestariannya. Tetapi pada era modern ini, 

masalah lingkungan menjadi masalah yang serius salah satunya karena banyaknya 

industri sebagai wujud pembangunan ekonomi dan dapat membuka lapangan 

pekerjaan. Baik industri besar maupun industri skala kecil menengah keduanya 

berpotensi dapat merusak lingkungan. Kurangnya pengetahuan dan pembinaan, 

membuat industri skala kecil menengah dalam melaksanakan kegiatan industri 

tidak memperhatikan kelestarian lingkungan. Oleh karena itu, menurut penulis 

dibutuhkan upaya pembinaan dari pemerintah dan diberikan contoh Industri Kecil 

Menengah (IKM) yang sudah melaksanakan upaya-upaya terhadap kelestarian 

lingkungan yang diharapkan dapat menjadi panutan dalam pelestarian lingkungan. 

Salah satu IKM tersebut yaitu industri kerupuk Sri Tanjung yang berada di 

Kabupaten Indramayu, Jawa Barat yang sudah melaksanakan upaya-upaya 

terhadap kelestarian lingkungan. 

 Metode penelitian yang digunakan dalam skripsi ini yaitu penelitian 

lapangan dengan pendekatan yuridis normatif dan dianalisis dengan metode 

deskriptif analitik. Metode pengumpulan data yang digunakan penulis yaitu 

menggunakan metode observasi, wawancara dan dokumentasi. Sedangkan tujuan 

dari penulisan skripsi ini yaitu untuk mengetahui upaya industri kerupuk Sri 

Tanjung terhadap kelestarian lingkungan perspektif maqāṣid asy-syari‟ah dan 

Undang-undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan 

Lingkungan Hidup, maka kerangka teoretik yang diajukan yaitu maqāṣid asy-

syari‟ah dan kaitannya dengan fiqh lingkungan serta teori-teori mengenai 

lingkungan hidup. 

 Hasil penelitian skripsi ini yaitu bahwa industri kerupuk Sri Tanjung sudah 

melaksanakan upaya-upaya terhadap kelestarian lingkungan yang dicantumkan di 

dalam dokumen lingkungan SPPL. Upaya terhadap kelestarian lingkungan dalam 

maqāṣid asy-syari‟ah termasuk kebutuhan al-ḍarūriyyah untuk melindungi jiwa, 

agama, akal, keturunan dan harta, tetapi dalam skripsi ini fokus kepada 

perlindungan jiwa dan harta karena kedua hal tersebut yang akan terdampak 

apabila lingkungan rusak. Upaya-upaya yang dilakukan sudah sesuai dengan 

Undang-undang Nomor 32 Tahun 2009 berupa pencegahan dan kewajiban 

terhadap lingkungan. Dan apabila dikaitkan dengan akad, terdapat keterkaitan 

antara dampak lingkungan dengan keabsahan akad, karena dampak lingkungan 

merupakan resiko apabila pemrakarsa tidak melaksanakan kewajiban yang 

tercantum dalam dokumen lingkungan sehingga akad menjadi tidak sah.  

Kata kunci: Lingkungan, industri, maqāṣid asy-syari‟ah, Undang-undang Nomor 

32 Tahun 2009.  
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ABSTRACT 

The environment is a space in which creatures live on earth, namely living 

things and creatures including inanimate objects. In the environment there are 

ecosystems or reciprocal relationships between  creatures that need each other so 

that the environment must be preserved. But in this modern era, environmental 

problems have become a serious problem, one of which is because of the large 

number of industries as a form of economic development and can create job. Both 

large and medium scale industries in carrying out industrial activities not paying 

attention to environmental sustainability. Therefore, according to the author, a 

coaching effort from government is needed and the examples of Small and 

Medium Industry (IKM) that have carried out efforts towards environmental 

preservation are expected to become role models in environmental preservation. 

One such IKM is the Sri Tanjung cracker industry in Indramayu Regency, West 

Java who have carried out efforts towards environmental preservation.  

The research method used in this thesis is field research with a normative 

juridicial approach and the analysed using descriptive analytic methods. The data 

collection method used by the writer is observation, interview and documentation. 

While the purpose of this thesis is to determine the efforts of the Sri Tanjung 

cracker industry towards environmental sustainability with the perspective of 

maqāṣid asy-syari‟ah and Law Number 32 of 2009 concerning Environmental  

Protection and Management, the proposed theoretical framework is maqāṣid asy-

syari‟ah and it‟s relation to environmental fiqh and environmental theories. 

The research result of this thesis is that the Sri Tanjung cracker industry 

has carried out efforts towards environmental preservation which are included in 

the SPPL environmental document. Efforts to preserve the environment in the 

maqāṣid asy-syari‟ah include the need for al-ḍarūriyyah to protect life, religion, 

reason, descent and the property, but in this thesis the focus is on protecting life 

and the property because these two things will be affected if the environment is 

damaged. The efforts made are in accordance with Law Number 32 of 2009 in the 

form of prevention and obligations to the environment. And if it is related to the 

contract, there is relationship between environmental impacts and the validity of 

the contract, because environmental impacts are a risk if the initiator does not 

carry out the obligations stated in environmental documents so that the contract 

becomes invalid. 

Keywords: Environment, industry, maqāṣid asy-syari‟ah, Law Number 32 of 

2009. 
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MOTTO 

Bukan kamu yang hebat, tetapi karena Allah yang telah 

memampukanmu. (Anonim) 
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 Sin S Es س

 Syin Sy Es dan ye ش

 ص
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Ta‟ Ṭ Te (dengan titik di 
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 ظ

Za‟ Ẓ Zet (dengan titik di 

bawah) 

 ع

„ain „ Koma terbalik ( di 

atas) 

 Gain G Ge dan ha غ

 Fa‟ F Ef ف

 Qaf Q Qi ق

 Kaf K Ka ك

 Lam L El ل

 Mim M Em و

ٌ Nun N En 

 Waw W We و

ِ Ha‟ H Ha 

 Hamzah „ Apostrof ء
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 Ya‟ Y Ye ي

 

B. Konsonan Rangkap karena Syaddah 

 Ditulis Muta‟addidah يتعد دة

 Ditulis „iddah عدة

 

C. Ta‟ Marbutah di Akhir Kata  

1. Bila dimatikan ditulis h 

 Ditulis Hikmah حكًة

 Ditulis „illah عهة

 

(ketentuan ini tidak diperlukan bagi kata-kata Arab yang sudah terserap dalam 

bahasa Indonesia, seperti salat, zakat, dan sebagainya, kecuali dikehendaki lafal 

aslinya). 

2. Bila diikuti dengan kata sandang al serta bacaan kedua itu terpisah, maka 

ditulis dengan h.  

 ‟Ditulis Karāmah al-Auliyā كساية االونيبء

 

3. Bila ta‟ marbutah hidup atau dengan harakat fathah kasrah dan dammah 

ditulis t atau h. 

 Ditulis Zakah al-Fitri شكبة انفطس
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D. Vokal Pendek 

  َ  

 فعم

 

Fathah 

 

Ditulis 

A 

fa‟ala 

  َ  

 ذكس

 

Kasrah 

 

Ditulis 

I 

żukira 

  َ  

 يرهت

 

Dammah 

 

Ditulis 

U 

yażhabu 

 

E. Vokal Panjang 

1 Fathah + alif 

 
 جبههية

Ditulis 

Ditulis 

Ā 

 

jāhiliyyah 

2 Fathah + ya‟ mati 

 
 تُسى

Ditulis 

Ditulis 

Ā 

 

tansā 

3 Kasrah + ya‟ mati 

 

 كسيى

Ditulis 

Ditulis 

Ī 

 

Karīm 

4 Dammah + wawu mati 

 

 فسوض

Ditulis 

Ditulis 

Ū 

 

furūḍ 

 

F. Vokal Rangkap 

1 Fathah + ya‟ mati 

 

 ثيُكى

Ditulis 

Ditulis 

Ai 

 

bainakum 

2 Fathah + wawu mati 

 

 قول

Ditulis 

Ditulis 

Au 

 

Qaul 
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G. Vokal Pendek Berurutan dalam Satu Kata Dipisahkan dengan Apostrof 

 أأَتى

 نئُشكستى

Ditulis 

Ditulis 

a‟antum 

la‟in syakartum 

 

H. Kata Sandang Alif + Lam 

1. Bila diikuti Huruf Qamariyyah 

 انقسآٌ

 

 انقيبس

Ditulis 

Ditulis 

al-Qur‟ān 

al-Qiyās 

 

2. Bila diikuti Huruf Syamsiyyah ditulis dengan menggandakan Huruf 

Syamsiyyah yang mengikutinya, dengan menghilangkan huruf l (el) nya.  

 

I. Penulisan Kata-kata dalam Rangkaian Kalimat 

 ذوي انفسوض

 اهم انسُة

Ditulis 

Ditulis 

Żawī al-Furūḍ 

Ahl-as-Sunnah 

 

J. Pengecualian 

Sistem transliterasi ini tidak berlaku pada: 

 انسًبء

 انشًس

Ditulis  

Ditulis 

as-Samā‟ 

asy-Syams 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang Permasalahan 

Lingkungan hidup merupakan bagian terpenting dan berkaitan erat 

dengan kehidupan makhluk di bumi baik itu makhluk hidup maupun 

makhluk yang termasuk benda mati. Dengan demikian lingkungan 

merupakan tempat tinggal seluruh benda-benda baik benda hidup maupun 

benda mati yang hidup berdampingan dengan manusia. Karena lingkungan 

pada hakikatnya mempunyai cakupan yang luas, tidak hanya manusia, 

hewan, tumbuh-tumbuhan atau benda-benda yang bersifat fisik dan biotik 

tetapi juga benda-benda yang bersifat anorganik seperti tanah, sungai, 

bangunan,gunung, udara hingga masyarakat.
1
 

Bumi beserta seisinya merupakan anugerah dari Allah untuk 

sebesar-besarnya kesejahteraan manusia. Seluruh ciptaan Allah berupa 

benda-benda yang ada di lingkungan baik itu benda yang bersifat biotik 

maupun anorganik adalah anugerah terbesar sebagai sumber  kehidupan 

umat manusia. Begitu pentingnya lingkungan bagi kehidupan manusia 

sehingga lingkungan harus dijaga dan dilindungi kelestariannya. Mengenai 

betapa pentingnya menjaga dan melindungi lingkungan, Islam juga 
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memerintahkan kepada manusia untuk memelihara lingkungan. 

Sebagaimana firman Allah: 

 ِ ۗ ِانَّ َرْحَمَت اّٰلله َطَمًعا اِحَها َواْدُعْوُه َخْوًفا وَّ
َ

ْرِض َةْعَد ِاْصل
َ
ا

ْ
ا ُتْفِسُدْوا ِفى ال

َ
َول

ُمْحِسِنْيَن 
ْ
َن ال .َقِرْيٌب ِمِّ

2 

Ayat tersebut menjelaskan bahwa Allah melarang manusia untuk berbuat 

kerusakan di muka bumi diantaranya merusak lingkungan. Bumi sudah 

diciptakan Allah dengan segala kelengkapannya yang semuanya ditujukan 

untuk keperluan manusia, agar dapat diolah dan dimanfaatkan dengan 

sebaik-baiknya untuk kesejahteraan mereka. Oleh karena itu, manusia 

dilarang untuk membuat kerusakan di muka bumi.
3
  

Menjaga lingkungan dalam Islam bertujuan untuk mewujudkan 

kemaslahatan dan mencegah kemudlaratan. Berdasarkan prinsip 

kemaslahatan itu adalah upaya dalam rangka mewujudkan tujuan-tujuan 

syariat atau maqāṣid asy-syari‟ah.
4
 Islam yang merupakan agama 

universal memberikan perhatian terhadap kelestarian lingkungan meskipun 

belum ada bidang khusus yang mengkajinya. Terdapat ayat-ayat Al Qur‟an 

                                                           
2
 Al-A‟rāf (8): 56 

 
3
 Tafsir Kementerian Agama RI,  https://quran.kemenag.go.id/, diakses tanggal 21 Mei 

2020 
4  

Muhammad Eka Pradana, “Pertanggungjawaban Perdata Korporasi Dalam Perlindungan 

Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup Komparasi Hukum Positif Dan Hukum Islam: (Studi 

Kasus: Kebakaran Hutan dan Lahan PT. National Sago Prima (NSP) di Kabupaten 
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yang memerintahkan manusia sebagai khalifah di muka bumi untuk selalu 

menjaga dan melestarikan lingkungan yang telah Allah limpahkan bagi 

sebesar-besarnya kesejahteraan manusia.  

Dewasa ini yang merupakan era industri 4.0 ditandai oleh teknologi 

yang berkembang semakin canggih sehingga memberi dampak kemajuan 

yang begitu pesat pula pada bidang industri. Industri adalah bagian dari  

produksi ekonomi sebagai kegiatan yang memproses atau mengolah 

barang dengan menggunakan sarana dan peralatan.
5
 Industri yang 

berkembang pesat di Indonesia dibandingkan industri besar adalah industri 

skala kecil menengah sebanyak 64 juta unit pada tahun 2018.
6
 Tentu saja 

dari jumlah tersebut dapat menyokong perekonomian Indonesia karena 

membantu pemerintah menciptakan lapangan pekerjaan, membantu 

perekonomian jutaan masyarakat Indonesia dan melahirkan jiwa 

masyarakat Indonesia yang mandiri secara finansial tanpa bergantung dari 

orang lain.  

Namun, selain menghasilkan dampak positif dalam hal perekonomian, 

adanya industri juga memberikan dampak negatif pada hal lain yaitu 

menyebabkan terjadinya kerusakan lingkungan. Permasalahan lingkungan 

yang sering terjadi akibat dari adanya industri ini yaitu limbah yang 

dibuang langsung ke sumber air tanpa melalui pengolahan sehingga 

menyebabkan terjadinya pencemaran air. Air yang tercemar tentu tidak 

                                                           
5
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dapat dimanfaatkan dalam kehidupan sehari-hari dan dapat mengganggu 

kesehatan manusia. Tidak hanya industri berskala besar, tetapi Industri 

Kecil Menengah (IKM) juga dapat memberi dampak negatif apabila 

pengolahan limbah tidak dilakukan dengan baik dan benar. Meskipun 

jumlah limbah yang dihasilkan oleh IKM tidak sebanyak industri besar, 

tetapi jika dibiarkan dan tidak dilakukan pengolahan limbah secara baik 

dan benar tentu dapat merusak lingkungan. Selain menyebabkan 

pencemaran air, limbah juga dapat menyebabkan terjadinya pencemaran 

tanah apabila limbah tersebut dibuang begitu saja di atas permukaan tanah 

misalnya sisa limbah B3 akibat galian industri dan kebocoran alat 

pengolahan air limbah sehingga air tanah menjadi tercemar. Masalah 

berikutnya yaitu asap pembakaran yang dikeluarkan dari cerobong asap 

dalam proses produksi yang dapat menyebabkan pencemaran udara.  

Keberadaan industri berskala besar maupun IKM memang memberi 

dampak positif bagi masyarakat karena dapat meningkatkan perekonomian 

dan membuka lapangan pekerjaan. Namun, tidak semua IKM dari awal 

pendiriannya telah melakukan berbagai upaya dalam melestarikan 

lingkungan. Seperti kasus pabrik tahu di daerah Kudus yang menyebabkan 

pencemaran lingkungan akibat kegiatan industri pabrik tahu tersebut 

menyebabkan air menjadi tercemar karena pabrik belum memiliki izin 

usaha, IMB dan fasilitas pengolahan air limbah (IPAL).
7
 Hal ini menurut 

penulis perlu dilakukan pengawasan yang ketat dan pembinaan oleh 

                                                           
7
  Dian Utoro Aji, “ Protes Pabrik Tahu Cemari Air, Warga Geruduk Balai Desa di 
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pemerintah serta dibutuhkan contoh IKM yang baik dalam pengelolaan 

lingkungan. Salah satu IKM yang menurut penulis dapat dijadikan contoh 

dalam hal pengelolaan lingkungan khususnya pada industri skala kecil 

menengah yaitu industri kerupuk “Sri Tanjung”. 

Industri kerupuk Sri Tanjung merupakan IKM yang memproduksi 

kerupuk dari bahan baku ikan dan udang. Tentu saja dari aktivitas 

produksi tersebut menghasilkan limbah yang dapat mencemari lingkungan. 

Meskipun industri Sri Tanjung ini tergolong Industri Kecil Menengah 

(IKM), namun menurut Bapak Subyar, Kepala Seksi Pemantauan 

Lingkungan Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Indramayu, saat ini para 

pelaku usaha industri di Indramayu termasuk Sri Tanjung sudah mulai 

melakukan upaya terhadap kelestarian lingkungan misalnya dengan 

pembangunan Instalasi Pengolahan Air Limbah atau IPAL.
8
 Menurut 

beliau, untuk mengetahui upaya yang dilakukan dapat mempelajari 

dokumen lingkungan milik perusahaan yaitu Amdal, UKL-UPL dan SPPL. 

Dokumen lingkungan tersebut pada intinya memuat pernyataan 

kesanggupan pelaku usaha terhadap lingkungan dengan proses 

penyusunannya melibatkan masyarakat dan mendapatkan persetujuan dari 

masyarakat yang dapat dikaji menggunakan perspektif fiqh muamalat 

karena terdapat kemiripan dengan akad pada kajian fiqh muamalat.   

                                                           
 

8 
Wawancara dengan Bapak Subyar, Kepala Seksi Pemantauan Lingkungan, Dinas 

Lingkungan Hidup Kabupaten Indramayu, tanggal 27 Oktober 2020. 
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Berbeda dengan industri skala kecil menengah lainnya, industri 

kerupuk Sri Tanjung mempunyai perhatian terhadap lingkungan dan 

keselamatan serta kesehatan para karyawan. Pemilik industri ini sudah 

mempunyai kesadaran akan pentingnya menjaga lingkungan karena 

lingkungan yang sehat merupakan hak setiap individu. Bentuk perhatian 

tersebut adalah upaya industri kerupuk Sri Tanjung terhadap kelestarian 

lingkungan yang tercantum di dalam Surat Pernyataan Kesanggupan 

Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan Hidup (SPPL). 

Oleh karena itu penulis tertarik meneliti lebih lanjut tentang 

bagaimana upaya yang dilakukan oleh industri kerupuk Sri Tanjung 

terhadap kelestarian lingkungan. Apalagi industri ini juga pernah meraih 

penghargaan dari Pemerintah Kabupaten Indramayu sebagai salah satu 

UKM yang dinilai ramah lingkungan.
9
 Pemilihan Sri Tanjung sebagai 

tempat penelitian penulis diharapkan dapat menjadi contoh yang baik bagi 

industri berskala kecil menengah dalam hal mengelola lingkungan. Karena 

selama ini pembahasan tentang upaya perlindungan dan pengelolaan 

lingkungan lebih kepada industri besar, dan belum banyak meneliti tentang 

upaya industri kecil menengah dalam mengelola lingkungan. Pembahasan 

mengenai fiqh lingkungan juga belum banyak dilakukan. Sehingga penulis 

tertarik mengangkat judul “Upaya Industri Kerupuk Sri Tanjung 

Terhadap Kelestarian Lingkungan (Perspektif Maqāṣid Asy-Syari’ah 

                                                           
9
 “Ramah Lingkungan, 3 UKM Raih Penghargaan”, https://indramayukab.go.id/ramah-

lingkungan-3-ukm-raih-penghargaan/, diakses tanggal 07 Desember 2020. 
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dan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan 

dan Pengelolaan Lingkungan Hidup)”. 

B. Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang di atas, maka rumusan masalah yang 

menjadi fokus penelitian, yaitu: 

1. Bagaimana upaya industri kerupuk “ Sri Tanjung” terhadap kelestarian 

lingkungan perspektif maqāshid asy-syari‟ah dan Undang-Undang 

Nomor 32 Tahun 2009 Tentang PPLH? 

2. Apakah keabsahan akad dapat dikaitkan dengan dampak lingkungan 

yang timbul karena akad? 

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian 

1. Tujuan Penelitian 

Berdasarkan rumusan masalah tersebut, maka tujuan dari 

penelitian ini adalah sebagai berikut: 

a. Untuk mengetahui upaya industri kerupuk Sri Tanjung terhadap 

kelestarian lingkungan perspektif maqāshid asy-syari‟ah dan 

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang PPLH. 

b. Untuk mengetahui apakah ada keterkaitan antara keabsahan akad 

dengan dampak lingkungan yang timbul karena akad.  

2. Manfaat Penelitian 

Penelitian ini diharapkan dapat memberi manfaat bagi penulis 

sendiri dan masyarakat khususnya para pelaku usaha agar dalam 

menjalankan kegiatan usahanya dapat lebih memperhatikan 
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lingkungan. Oleh karena itu, manfaat yang diharapkan dari penelitian 

ini adalah sebagai berikut: 

a. Secara teoritis, penelitian ini diharapkan memberi sumbangsih 

pemikiran dalam khazanah pengetahuan Islam khususnya di 

bidang lingkungan perspektif syari‟ah dan membuka wawasan 

masyarakat bahwa Islam adalah agama yang memperhatikan 

permasalahan lingkungan. 

b. Secara praktis, penelitian ini diharapkan dapat menjadi rujukan 

dan contoh yang baik bagi pelaku usaha khususnya pelaku usaha 

industri kecil menengah agar dalam kegiatan usahanya dapat lebih 

mempertimbangkan aspek daya dukung lingkungan. 

D. Telaah Pustaka 

Pembahasan tentang lingkungan hidup memang sudah banyak 

dilakukan oleh peneliti sebelumnya. Namun, berdasarkan penelusuran 

penulis, ditemukan beberapa literatur yang masih berkaitan dengan tema 

penelitian ini. Literatur tersebut adalah: 

Skripsi karya Yogi Prayugo yang berjudul “Tanggung Jawab PT 

Bosowa Mining Terhadap Pemulihan Lingkungan Di Kabupaten Maros 

Berdasarkan Undang-Undang No. 32 Tahun 2009 (Studi Kasus di PT. 

Bosowa Mining)”. Skripsi tersebut menjelaskan tentang pertanggung 

jawaban PT. Bosowa Mining yang hasilnya petanggung jawaban tersebut 
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belum sepenuhnya dilaksanakan karena masih terdapat bekas galian 

tambang yang dibiarkan.
10

  

Skripsi karya Linggar Kukuh Aji Pratama yang berjudul “ Lingkungan 

Hidup Dalam Pandangan Islam (Perspektif Maqāshid Al-Syariah)”. 

Skripsi ini membahas tentang menjaga lingkungan hidup yang merupakan 

sama dengan menjaga lima hal yang telah ditetapkan dalam maqāshid al-

syariah.
11

 

Jurnal karya R. Eriska Ginalita Dwi Putri yang berjudul “Tanggung 

Jawab Pelaku Usaha Dalam Lingkungan Dikaji dari Perspektif Hukum 

Islam”. Jurnal tersebut membahas tentang pertanggung jawaban pelaku 

usaha terhadap lingkungan perspektif Hukum Islam yang hasilnya bahwa 

manusia sebagai khalifah di bumi yang diberi amanah oleh Allah untuk 

mengelola lingkungan dan mempunyai hak untuk melakukan berbagai 

macam usaha juga harus melaksanakan kewajiban yaitu menjaga 

lingkungan agar tidak rusak.
12

 

Jurnal karya Patawari yang berjudul “Tanggung Jawab Hukum 

Pengrusakan Pencemaran Lingkungan”. Jurnal tersebut membahas tentang 
                                                           

10
 Yogi Prayugo, “Tanggung Jawab PT. Bosowa Mining Terhadap Pemulihan 

Lingkungan Di Kabupaten Maros Berdasarkan Undang-Undang  No. 32 Tahun 2009 (Studi Kasus 

di PT. Bosowa Mining),” Skripsi Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Syariah dan Hukum UIN 

Alauddin  Makassar (2015). 

 
11

  Linggar Kukuh Aji Pratama, “ Lingkungan Hidup Dalam Pandangan Islam  (Perspektif 

Maqashid Al-Syariah)”, Skripsi Program Studi Perbandingan Madzhab dan Hukum  Fakultas 

Syariah dan Hukum UIN Alauddin Makassar (2015). 

 
12

 R. Eriska Ginalita Dwi Putri, “Tanggung Jawab Pelaku Usaha Dalam Lingkungan 

Dikaji dari Perspektif Hukum Islam”,  Prosiding Seminar Nasional Tanggung Jawab Pelaku Usaha 

Dalam Pengelolaan Lingkungan Hidup, diselenggarakan oleh Universitas Muhammadiyah 

Surakarta Kerjasama dengan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan WWF, Surakarta, 5 

Maret 2016. 
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pertanggung jawaban hukum yang dilakukan oleh pelaku pengrusakan 

pencemaran yang berdasarkan pada Undang-Undang lingkungan hidup 

Nomor 23 Tahun 1997.
13

 

Jurnal karya Lily Susiana yang berjudul “Tanggung Jawab Pelaku 

Usaha Tambak Udang Terhadap Pencemaran Lingkungan Di Desa 

Madayin Lombok Timur”. Jurnal ini membahas tentang pertanggung 

jawaban pelaku usaha tambak udang terhadap pencemaran lingkungan di 

Desa Madayin Lombok Timur yang hasilnya adalah pelaku usaha tambak 

udang tersebut tidak melaksanakan pertanggung jawaban baik tanggung 

jawab keperdataan, tanggung jawab pidana dan tanggung jawab 

administrasi karena menganggap tidak melakukan pencemaran dan tidak 

ada laporan dari masyarakat tentang adanya pencemaran yang disebabkan 

oleh tambak udang tersebut.
14

 

Berdasarkan beberapa penelitian di atas, penulis menyimpulkan 

bahwa terdapat persamaan dan perbedaan dengan penelitian ini. Namun,  

belum ada suatu penelitian yang meneliti tentang upaya industri kerupuk 

Sri Tanjung perspektif Maqāshid Asy-Syari‟ah dan Undang-Undang 

Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan 

Lingkungan Hidup. 

                                                           
13

 Patawari, “Tanggung Jawab Hukum Pengrusakan Pencemaran Lingkungan”, 

https://osf.io, diakses tanggal 16 Mei 2020.  

 
14

    Lily Susiana, “Tanggung Jawab Pelaku Usaha Tambak Udang Terhadap Pencemaran 

Lingkungan Di Desa Madayin Lombok Timur”,  Jurnal Ilmiah Fakultas Hukum Universitas 

Mataram, Mataram, 2018. 
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E. Kerangka Teoretik 

Lingkungan hidup di dalam Undang-Undang No. 32 Tahun 2009 

Tentang Pengelolaan dan Perlindungan Lingkungan Hidup didefinisikan 

sebagai kesatuan ruang dengan semua benda, dan keadaan dan makhluk 

hidup termasuk didalamnya manusia dan perilakunya yang mempengaruhi 

kelangsungan perikehidupan dan kesejahteraan manusia serta makhluk 

hidup lainnya.
15

 Sehingga dapat dipahami bahwa lingkungan mempunyai 

cakupan yang luas yang tidak hanya sebatas makhluk hidup atau biotik 

saja melainkan benda-benda mati seperti sungai, tanah dan sebagainya.  

Terdapat dua komponen penting pembentuk lingkungan sehingga 

menciptakan suatu ekosistem yaitu komponen biotik dan komponen 

abiotik. Komponen biotik mencakup seluruh makhluk hidup yang ada di 

dalamnya yaitu manusia, hewan, tumbuhan, jamur dan sebagainya. 

Sedangkan komponen yang lain yaitu komponen abiotik yang mencakup 

benda-benda mati yang berguna bagi kelangsungan hidup setiap makhluk 

hidup di sebuah lingkungan yaitu tanah, air, batu, udara dan sebagainya.
16

 

Lingkungan tidak terpisahkan dari ekologi yaitu ilmu tentang 

interaksi di antara organisme hidup dan lingkungannya.
17

 Sehingga dapat 

dipahami bahwa di dalam lingkungan terdapat hubungan timbal balik antar 

                                                           
15

 Undang-undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan 

Lingkungan Hidup, Pasal 1 ayat (1) 

  
16

 Daryanto, Agung Suprihatin, Pengantar Pendidikan Lingkungan Hidup ,cet. ke-1, 

(Yogyakarta: Gava Media, 2013), hlm. 31. 

 
17

 John Woodward, Jen Green, Ekologi, Alih Bahasa Andri Setyawan, (Bandung: PT. 

Pakar Raya), t.t. hlm. 2. 
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makhluk, karena makhluk hidup tidak dapat hidup memenuhi 

kebutuhannya sendiri tanpa bantuan makhluk lain. Ekologi juga tak dapat 

dipisahkan dari ekosistem yaitu bagian dari sistem ekologi yang terbentuk 

oleh hubungan timbal balik yang tak terpisahkan antara makhluk hidup 

dengan lingkungannya yang saling mempengaruhi  dan hubungan didalam 

suatu sistem antara komponen biotik dan abiotik yang membentuk suatu 

kehidupan.
18

  

Permasalahan lingkungan disebabkan karena banyak faktor 

terutama karena perkembangan zaman dan kepadatan penduduk sehingga 

mau tidak mau manusia harus melakukan pembangunan ekonomi untuk 

dapat memenuhi kebutuhan. Sehingga dapat diketahui bahwa perbuatan 

manusia menjadi penyumbang terbesar terjadinya kerusakan lingkungan, 

disamping ada faktor lain yaitu bencana alam yang juga dapat 

menyebabkan kerusakan lingkungan.  

Islam adalah agama yang sempurna yang tidak hanya membahas 

mengenai permasalahan ibadah saja melainkan permasalahan lain yang 

mencakup seluruh aspek kehidupan salah satunya mengenai lingkungan. 

Banyak ayat-ayat Al-Quran yang memberikan pedoman kepada manusia 

untuk melestarikan lingkungan. Dalam Islam, permasalahan mengenai 

lingkungan diatur dalam sebuah kajian keilmuan yang disebut sebagai fiqh 

lingkungan (fiqh al-Bi‟ah). 

                                                           
 
18

 Ibid., hlm. 63. 
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Fiqh lingkungan (fiqh al-Bi‟ah) berasal dari bahasa Arab yang 

terdiri dari dua kata majemuk yaitu fiqh dan al-bi‟ah. Secara bahasa fiqh 

berarti memahami, sedangkan menurut istilah fiqh adalah pengetahuan 

tentang hukum-hukum syariat yang bersifat praktis yang dinukil dari dalil-

dalil secara terperinci. Sedangkan al-bi‟ah yang berarti lingkungan yaitu 

kesatuan ruang yang didalamnya terdapat kehidupan antar makhluk, baik 

makhluk hidup maupun benda-benda mati yang saling mempengaruhi 

untuk kesejahteraan makhluk hidup termasuk manusia. Sehingga dapat 

dipahami bahwa fiqh lingkungan merupakan bagian dari fiqh kontemporer 

yang berisi seperangkat aturan mengenai permasalahan lingkungan dengan 

berpijak pada dalil-dalil syariat dan memberikan batasan dalam 

berinteraksi dan mengelola lingkungan yang bertujuan untuk kemaslahatan 

manusia.  

Objek kajian pada fiqh lingkungan sebagaimana menurut Wardani, 

harus mencakup tiga hal yang merupakan bagian dari permasalahan 

lingkungan. Pertama, kajian tentang seluk-beluk bagian-bagian komponen 

lingkungan seperti manusia, hewan dan tumbuhan dan juga permasalahan 

ekologi. Kedua, kajian mengenai pengelolaan dan perlindungan sumber 

daya alam. Ketiga, kajian tentang pemulihan lingkungan yang rusak dan 

inilah yang terpenting.  

Hukum-hukum syariat baik yang sudah jelas ketentuannya dalam 

nash maupun hukum produk ijtihad para ulama pada intinya bertujuan 

untuk menghilangkan kemudharatan dan melahirkan kemaslahatan. 
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Tujuan-tujuan tersebut dikenal dengan maqāshid asy-syari‟ah. Secara 

bahasa, maqāshid asy-syari‟ah berasal dari dua kata yaitu maqāshid yang 

berarti tujuan dan syari‟ah yang secara bahasa berarti jalan menuju sumber 

air. Sedangkan menurut istilah sebagaimana pendapat Mahmud Syaltut, 

syari‟ah adalah hukum dan tata aturan yang disyariatkan oleh Allah untuk 

para hamba-Nya agar dipedomani dalam mengatur hubungan dengan 

Tuhan, hubungan dengan sesama manusia, alam seluruh kehidupan.
19

 

Sehingga dapat ditarik pengertian bahwa maqāshid asy-syari‟ah adalah 

tujuan-tujuan dari ditetapkannya syariat.  

Tujuan-tujuan syariah yang bertitik tolak dari kemaslahatan manusia 

yang harus diwujudkan. Pertama,  al-ḍarūiyyah yaitu  kebutuhan primer 

atau kebutuhan mendasar manusia yang apabila tidak terpenuhi maka 

dapat mengancam kehidupan manusia. Hal mendasar inilah yang disebut 

dengan al-uṣul al-khamsah. Kedua, al-hājiyyah yaitu kebutuhan sekunder 

yang apabila tidak terpenuhi maka manusia akan mengalami kesulitan. 

Ketiga, at-tahsīniyyah yaitu kebutuhan tersier sebagai pelengkap agar 

kehidupan manusia menjadi lebih baik. Tujuan-tujuan pokok yang 

dimaksud dalam maqāṣid asy-syari‟ah yaitu memberikan perlindungan 

terhadap lima hak-hak dasar manusia (al-uṣūl al-khamsah) yaitu hifẓu ad-

dīn (melindungi agama), hifẓu an-nafs (melindungi jiwa), hifẓu al-„aql 

(melindungi akal), hifẓu an-nasl (melindungi keturunan) dan hifẓu al-māl 

(melindungi harta).  

                                                           
19

 Dikutip oleh Ali Mutakin, “Teori Maqashid Al-Syari‟ah Dan Hubungannya Dengan 

Metode Istinbath Hukum”, Jurnal Kanun, Vol. 19, No. 3 (Agustus 2017), hlm. 550. 
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Berkaitan dengan menjaga lingkungan dalam pandangan Islam, 

didasarkan pada maqāṣid asy-syari‟ah, menurut Yusuf Qaradhawi yang 

dikutip oleh Mariatul Istiani dan Muhammad Roy Purwanto  fiqh sudah 

memberikan perhatian terhadap permasalahan lingkungan. Kajian di dalam 

fiqh klasik tentang ihyāul mawat (menghidupkan tanah yang mati), 

thaharah (kebersihan, dan pembahasan-pembahasan lainnya mengenai 

pemeliharaan lingkungan. Menurut beliau, menjaga lingkungan (hifẓu al-

bi‟ah) sejalan dengan tujuan syariat yaitu mewujudkan kemashlatahan dan 

mencegah kemudharatan. Sehingga menjaga lingkungan berarti sama 

dengan maksud maqāṣid asy-syari‟ah yaitu untuk melindungi agama, jiwa, 

akal, keturunan dan harta.
20

  

Di Indonesia, ketentuan mengenai perlindungan dan pengelolaan 

lingkungan hidup diatur dalam Undang-Undang Nomor 32 tahun 2009  

Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Menurut 

Undang-undang tersebut perlindungan dan pengelolaan lingkungan adalah 

upaya terpadu dan sistematis untuk melestarikan fungsi lingkungan dan 

mencegah terjadinya pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan yang 

meliputi: 

a. Perencanaan, dilakukan oleh pemerintah melalui tahap inventarisasi 

lingkungan hidup, penetapan wilayah ekoregion dan penyusunan 

                                                           
20

 Mariatul Istiani dan M. Roy Purwanto, “Fiqh Bi‟ah Dalam Perspektif Al-Qur‟an,” 

Jurnal At-Thullab, Vol. 1, No. 1 (Februari-Agustus 2019), hlm. 31. 
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Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup 

(RPPLH).
21

  

b. Pemanfaatan sumber daya alam yang dilakukan dengan berdasarkan 

RPPLH yang telah disusun. Apabila RPPLH ini belum disusun, maka 

pemanfaatan sumber daya alam dilakukan dengan memperhatikan 

keberlanjutan fungsi dan produktivitas lingkungan serta keselamatan 

masyarakat.
22

 

c. Pengendalian, dilakukan untuk mencegah terjadinya pencemaran 

dan/atau kerusakan lingkungan hidup yang dapat dilakukan oleh 

Pemerintah, Pemerintah Daerah dan penanggung jawab usaha dan/atau 

kegiatan yang meliputi pencegahan, penanggulangan dan pemulihan. 

d. Pemeliharaan 

Berdasarkan Undang-undang PPLH, pemeliharaan ini dilakukan 

melalui upaya konservasi sumber daya alam, pencadangan sumber 

daya alam dan/atau pelestarian fungsi atmosfer.  

e. Pengawasan 

Salah satu tugas dan wewenang pemerintah dalam hal perlindungan 

dan pengelolaan lingkungan adalah melakukan pembinaan dan 

pengawasan ketaatan penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan 

terhadap perizinan lingkungan dan peraturan perundang-undangan di 

                                                           
21

 Pasal 5. 

 
22

 Pasal 12 ayat (1) dan (2). 
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bidang lingkungan.
23

 Kegiatan pembinaan dan pengawasan merupakan 

amanat Pasal 71 Undang-undang Nomor 32 Tahun 2009 bahwa 

Menteri, gubernur atau Bupati/Walikota wajib melakukan pengawasan. 

Tujuan dari pengawasan ini berdasarkan Keputusan Menteri Negara 

Nomor 56 Tahun 2002 tentang Pedoman Umum Pengawasan Penataan 

Lingkungan Hidup Bagi Pejabat Pengawas pada Buku Panduan 

Pengawasan dan Kumpulan Peraturan Pengendalian Pencemaran 

Lingkungan adalah untuk memantau, mengevaluasi dan menetapkan 

status ketaatan penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan terhadap 

kewajiban yang tercantum di dalam peraturan perundang-undangan 

dan kewajiban yang tercantum pada dokumen lingkungan Analisis 

Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL) atau Upaya Pengelolaan 

Lingkungan (UPL) dan Upaya Pemantauan Lingkungan (UKL) atau 

izin terkait.
24

  

Pembinaan dan pengawasan ini dilakukan selain untuk mengetahui 

ketaatan para penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan terhadap 

peraturan tentang lingkungan juga diharapkan agar para penanggung 

jawab usaha tersebut memahami dan melaksanakan dengan baik 

kewajibannya dalam peraturan perundang-undangan tentang 

lingkungan dan dokumen lingkungan atau izin lingkungan yang terkait. 

                                                           
23

 Pasal 63 ayat (2) huruf i. 

 
24

 Badan Pengelolaan Lingkungan Hidup Daerah Provinsi Jawa Barat, “Panduan 

Pengawasan dan Kumpulan Peraturan Pengendalian Pencemaran”, (2014). 
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f. Penegakan hukum lingkungan, merupakan upaya preventif dan represif 

dalam rangka perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup. Upaya 

preventif ini dalam bentuk pengawasan dan pembinaan terhadap para 

pelaku usaha untuk mencegah melakukan perbuatan yang 

mengakibatkan terjadinya pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan. 

Sedangkan upaya represif berupa pemberian sanksi administratif 

terhadap para pihak yang melanggar. Sanksi administratif dimulai dari 

teguran tertulis, paksaan pemerintah, dan yang terberat yaitu 

pembekuan dan pencabutan izin lingkungan.
25

 Kemudian penegakan 

hukum perdata pada bidang lingkungan yaitu pemberian ganti rugi 

kepada masyarakat yang terkena dampak pencemaran dan/atau 

kerusakan lingkungan dari aktivitas industri. Sedangkan penegakan 

hukum pidana berupa pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan 

paling lama 10 sepuluh) tahun dan denda paling sedikit Rp. 

3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah) dan paling banyak Rp. 

10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah)
26

 bagi setiap orang yang 

terbukti melakukan tindakan yang melampaui baku mutu lingkungan 

sehingga menyebabkan terjadinya pencemaran dan/atau kerusakan 

lingkungan. 

                                                           
25

 Pasal 76 ayat (2). 

 
26

 Pasal 98 ayat (1) 
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Mengenai kewajiban-kewajiban dan hak bagi para penanggung 

jawab usaha dalam rangka melestarikan lingkungan, undang-undang 

juga telah mengaturnya, diantaranya: 

a. Dalam Pasal 35 ayat (1) dijelaskan bahwa setiap usaha yang tidak 

wajib Amdal atau UKL-UPL wajib membuat Surat Pernyataan 

Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan Hidup (SPPL).
27

 

b. Pasal 59 ayat (1)  bahwa setiap orang yang menghasilkan limbah B3 

wajib melakukan pengelolaan terhadap limbah B3 tersebut.
28

 

c. Tentang hak, bahwa setiap orang berhak atas lingkungan hidup yang 

sehat serta hak untuk mendapatkan pendidikan lingkungan hidup, 

akses informasi, partisipasi dan akses keadilan dalam memenuhi hak 

tersebut.
29

 

d. Pasal 67 bahwa memelihara kelestarian lingkungan dan mengendalikan 

pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan adalah kewajiban setiap 

orang.
30

 

e. Pasal 68 huruf a bahwa setiap orang yang melakukan usaha dan/atau 

kegiatan berkewajiban untuk memberikan informasi yang terkait 

                                                           
27

 Pasal 35. 

 
28

 Pasal 59 ayat (1). 

 
29

 Undang-undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan 

Lingkungan Hidup, Pasal 65. 

 
30

 Pasal 67. 
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dengan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup secara benar, 

akurat, terbuka dan tepat waktu.
31

 

f. Pasal 70 bahwa peran masyarakat sangat dibutuhkan dalam 

perlindungan dan pengelolaan lingkungan.
32

 

F. Metode Penelitian 

1. Jenis Penelitian 

Penelitian ini merupakan penelitian lapangan (field research) yaitu 

penulis terjun langsung ke industri kerupuk Sri Tanjung sebagai 

tempat penelitian.  

2. Sifat Penelitian 

Penelitian ini bersifat deskriptif analitik, yaitu penulis mendekripsikan 

objek penelitian kemudian hasil penelitian tersebut dianalisis dan 

diambil kesimpulannya. 

3. Pendekatan Masalah 

Pendekatan masalah yang digunakan adalah menggunakan pendekatan 

yuridis normatif dengan menganalisa upaya industri kerupuk Sri 

Tanjung berdasarkan perspektif maqāshid asy-syari‟ah dan Undang-

Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan 

Lingkungan Hidup.  

 

 

                                                           
31

 Pasal 68 huruf a. 

 
32

 Pasal 70. 
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4. Teknik Pengumpulan Data 

a. Observasi 

Observasi adalah pengamatan dan pencatatan secara langsung dan 

sistematik terhadap fenomena-fenomena yang sedang diteliti.
33

 

Teknik pengumpulan data dengan cara observasi adalah melakukan 

pengamatan secara langsung terhadap objek penelitian.  

b. Wawancara  

Wawancara berarti penulis melakukan komunikasi atau interaksi 

melalui tanya jawab dengan narasumber di lokasi penelitian untuk 

mendapatkan suatu informasi tentang persoalan penelitian penulis. 

Perkembangan zaman dan kemajuan teknologi membuat teknik 

wawancara bisa dilakukan dengan media telekomunikasi sehingga 

tidak perlu bertatap muka secara langsung.
34

 

c. Dokumentasi 

Teknik berikutnya yang dilakukan untuk mengumpulkan data 

adalah dengan dokumentasi yaitu dengan mengumpulkan bukti-

bukti penelitian berupa foto, hasil wawancara dan dokumen lain 

yang dapat mendukung penelitian ini.  

 

 

                                                           
33

 Sutrisno Hadi, Metodologi Research (untuk Penulisan Paper, Skripsi, Thesis dan 

Disertasi), cet. ke-12 (Yogyakarta: Yayasan Penerbitan Fakultas Psikologi Universitas Gadjah 

Mada, 1983), hlm. 136.  

 
34

 Mudjia Rahardjo, “Metode Pengumpulan Data Penelitian Kualitatif”, https://www.uin-

malang.ac.id/r/110601/metode-pengumpulan-data-penelitian-kualitatif.html, diakses tanggal 13 

Desember 2020. 

https://www.uin-malang.ac.id/r/110601/metode-pengumpulan-data-penelitian-kualitatif.html
https://www.uin-malang.ac.id/r/110601/metode-pengumpulan-data-penelitian-kualitatif.html
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5. Analisis Data 

Analisis data yang digunakan adalah dengan metode deduktif yaitu 

bertitik tolak pada penjelasan yang bersifat umum ke khusus sehingga 

dapat ditarik suatu kesimpulan.  

G. Sistematika Pembahasan 

Penelitian tentu saja harus mendeskripsikan alur pembahasan agar 

suatu penelitian dapat terstruktur secara baik. Sehingga sistematika 

pembahasan dalam penelitian ini yaitu: 

Bab  pertama yang menjelaskan tentang pendahuluan yang 

mencakup latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan dan kegunaan, 

telaah pustaka, kerangka teoretik, metode penelitian dan sistematika 

pembahasan. 

Bab kedua menjelaskan tentang teori maqāshid asy-syari‟ah dan 

lingkungan hidup. Teori maqāshid asy-syari‟ah tersebut memuat 

pengertian, klasifikasi dan maqāshid asy-syari‟ah dalam konsep fiqh 

lingkungan. Sedangkan teori tentang lingkungan hidup memuat 

pengertian, faktor kerusakan lingkungan dan pengelolaan lingkungan di 

industri.  

Bab ketiga memaparkan tentang gambaran umum lokasi penelitian 

yaitu industri kerupuk Sri Tanjung mulai dari profil, sejarah dan 

pemaparan kondisi industri kerupuk Sri Tanjung. 

Bab keempat menjelaskan tentang analisis upaya industri kerupuk 

di Sri Tanjung terhadap kelestarian lingkungan perspektif maqāshid asy-
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syari‟ah dan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang 

Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup dan juga solusi yang 

dapat diterapkan untuk menanggulangi permasalahan lingkungan. 

Bab kelima yaitu penutup yang memuat kesimpulan dan saran. 



 
 

103 
 

BAB V 

PENUTUP 

A. Kesimpulan 

Berdasarkan pemaparan tentang upaya industri kerupuk Sri 

Tanjung terhadap kelestarian lingkungan perspektif maqāṣid asy-syari‟ah 

dan Undang-undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan 

Pengelolaan Lingkungan Hidup, maka kesimpulannya adalah sebagai 

berikut: 

Industri kerupuk Sri Tanjung adalah industri kecil menengah yang 

sudah melaksanakan upaya-upaya atau kewajibannya terhadap lingkungan 

berdasarkan yang tercantum dalam dokumen lingkungan SPPL. Upaya-

upaya tersebut yaitu membangun IPAL dengan sistem septic tank, 

pengelolaan terhadap limbah padat dan B3, melengkapi karyawan dengan 

alat-alat keselamatan kerja serta aktif dalam kegiatan sosial 

kemasyarakatan. Upaya-upaya yang dilakukan oleh Sri Tanjung terhadap 

kelestarian lingkungan perspektif maqāṣid asy-syari‟ah yaitu berdasarkan 

lima prinsip dasar atau al-uṣūl al-khamsah. Tetapi dalam hal ini penulis 

lebih fokus kepada perlindungan terhadap jiwa (hifẓu an-nafs) dan 

perlindungan terhadap harta (hifẓu al-māl) karena menurut penulis sesuai 

dengan tema penulisan ini. Sedangkan berdasarkan perspektif Undang-

undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan 
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Lingkungan Hidup  bahwa industri kerupuk Sri Tanjung mematuhi 

peraturan-peraturan yang ada di dalam Undang-undang PPLH meskipun 

masih perlu pembinaan agar upaya terhadap kelestarian lingkungan dapat 

dilakukan dengan lebih baik.  

Terdapat keterkaitan antara keabsahan akad dengan dampak 

lingkungan. Dampak lingkungan merupakan resiko apabila pihak 

pemrakarsa tidak melaksanakan kewajiban terhadap lingkungan yang 

merupakan tujuan akad atau dokumen lingkungan sehingga menyebabkan 

kerusakan lingkungan. Sehingga akad tersebut menjadi tidak sah karena 

tidak terpenuhinya salah satu rukun akad yaitu tujuan akad.  

B. Saran 

Industri kerupuk Sri Tanjung menurut penulis dapat menjadi 

contoh yang baik bagi industri kecil menengah dalam melakukan upaya 

terhadap kelestarian lingkungan meskipun masih perlu pembinaan. Saran 

yang dapat penulis sampaikan kepada Sri Tanjung dalam upaya 

melestarikan lingkungan adalah sebagai berikut: 

1. Kedisiplinan para karyawan perlu ditingkatkan dalam hal penerapan 

Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3). Penulis ketika berada di 

lapangan menemukan para karyawan yang tidak mengenakan masker 

khususnya bagi karyawan bagian produksi yang harus bersinggungan 

dengan bau aroma ikan. Masker tersebut dapat melindungi para 

karyawan dari debu dan kotoran serta melindungi produk agar tetap 

terjaga kebersihannya. Selain masker, alat-alat keselamatan lain untuk 
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para karyawan juga sudah disediakan oleh pemilik, misalnya sarung 

tangan dan sepatu boot tetapi tidak terpakai. Bukan hanya mengenakan 

masker saja, kedisplinan yang lain juga harus ditingkatkan dalam hal 

mencuci tangan sebelum dan sesudah bekerja. Peningkatan 

kedisiplinan ini menurut penulis dilakukan dengan terus mengedukasi 

para karyawan tentang pentingnya menjaga keselamatan dan kesehatan 

diri sendiri saat bekerja. 

2. IPAL yang telah dibangun perlu dilengkapi dengan pengukuran limbah 

cair yang dihasilkan setiap produksi. Karena pada saat penulis bertanya 

mengenai hal ini, pihak Sri Tanjung belum pernah mengukur berapa 

liter limbah cair yang dihasilkan. Padahal dengan mengetahui berapa 

liter limbah cair yang dihasilkan dapat bermanfaat bagi industri karena 

dapat mengetahui kapasitas IPAL dalam mengolah limbah. Selain itu, 

perlu juga untuk membuat gambar desain IPAL agar bangunan IPAL 

dapat diketahui dengan jelas secara keseluruhan. Pemilik Sri Tanjung 

dapat berkonsultasi dengan Dinas Lingkungan Hidup agar 

mendapatkan pengarahan.  

3. Limbah padat yang dihasilkan didaur ulang menjadi suatu barang yang 

lebih bermanfaat dan menarik yang solusinya tidak hanya dijual ke 

pengepul. Dan lebih bagus lagi apabila barang tersebut memiliki harga 

jual. Misalnya karung kemasan tepung tapioka  didaur ulang menjadi 

tas dan tikar. Pembuatan kreasi dari karung tepung tapioka ini dapat 

mengajak para ibu-ibu PKK atau para karyawan perempuan dengan 
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dikoordinir oleh istri pemilik industri Sri Tanjung. Limbah padat 

lainnya yaitu abu sisa pembakaran yang dapat dimanfaatkan menjadi 

pupuk kompos. 

4. Produksi bersih juga perlu diterapkan di dalam industri agar proses 

produksi dapat lebih efisien. Produksi bersih dapat dilakukan dengan 

menakar tepung tapioka secara hati-hati untuk mengurangi bercecernya 

tepung di lantai. House keeping yang baik juga dapat diterapkan dalam 

produksi bersih misalnya dengan melakukan perawatan yang baik 

terhadap alat-alat kerja karyawan maupun fasilitas Sri Tanjung 

termasuk IPAL yang perlu dikuras setiap 3-4 tahun sekali.  

5. Terus berusaha mengembangkan industri agar dapat tembus pasar 

ekspor. Karena industri kerupuk Sri Tanjung masih memasarkan 

produknya di wilayah lokal saja yaitu beberapa daerah di Jawa dan 

Sumatera dan belum mampu memasarkan hingga luar negeri. Produk 

juga perlu dikembangkan dengan berinovasi menciptakan varian 

kerupuk baru yang berbeda dengan kerupuk lainnya yang dapat 

menarik minat para generasi muda milenial. 

Kemudian saran untuk pemerintah dalam hal perlindungan dan 

pengelolaan lingkungan hidup adalah sebagai berikut: 

1. Pemerintah dalam melakukan pemantauan tidak hanya fokus kepada 

salah satu saja, tetapi juga harus mencakup seluruh komponen. 

Misalnya melakukan pemantauan terhadap kualitas udara, limbah B3, 

limbah non B3 meskipun industri yang dipantau tersebut merupakan 
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industri kecil menengah yang tidak terlalu berdampak penting bagi 

lingkungan. Sebab apabila pemantauan hanya IPAL saja, para pelaku 

usaha akan menganggap industri yang dijalankan belum memberi 

dampak terhadap lingkungan. Dari pemantauan tersebut diharapkan 

pemerintah dapat sekaligus melakukan edukasi kepada para pelaku 

usaha tentang perlindungan dan pengelolaan lingkungan dalam 

industri.  

2. Pemerintah perlu mensosialisasikan teknologi pengolahan limbah jenis 

septic tank lain yang lebih modern dan ramah lingkungan. Karena 

septic tank yang dimiliki Sri Tanjung masih menggunakan jenis 

konvensional yang dapat berpotensi menimbulkan pencemaran air 

tanah.  

3. Menambah sumber daya manusia yang kompeten dalam bidang 

lingkungan agar kegiatan pengawasan, pemantauan, penelitian di 

lapangan dapat dilakukan dengan menyeluruh. 

4. Pengurusan izin terhadap pelaku usaha lebih dipermudah untuk 

memotivasi masyarakat supaya lebih disiplin dalam memenuhi 

kelengkapan administrasi usaha. 

5. Mengedukasi, mendukung dan memotivasi industri kecil menengah 

dalam hal perlindungan dan pengelolaan lingkungan. Karena industri 

kecil menengah sebagian besar belum memahami bagaimana 

mengelola lingkungan di dalam industri. Pemerintah juga perlu 

mengedukasi tentang alternative bahan bakar lain yang lebih ramah 
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lingkungan selain kayu bakar yaitu  pemanfaatan bahan bakar nabati 

atau biofuel yang menurut Yuli Setyo Indartono dapat menurunkan 

kadar CO2 hingga 18%.
1
 

6. Pemerintah Kabupaten Indramayu perlu membuat peraturan yang 

memuat ketentuan tentang jenis usaha yang wajib UKL-UPL dan 

SPPL agar dapat menjadi pedoman untuk penapisan dalam 

menetapkan jenis usaha tersebut yang merupakan kewenangan 

Gubernur dan Bupati/Walikota. Apabila telah mempunyai peraturan 

tersebut menurut penulis dapat menjadi kejelasan dan memberi 

kemudahan dalam melakukan penapisan. Adanya peraturan tentang 

jenis usaha yang wajib UKL-UPL dan SPPL juga dapat membuat 

masyarakat khususnya para pelaku usaha industri kecil menengah 

untuk menilai sendiri tentang usaha yang dijalankan sehingga dapat 

segera mengurus perizinan lingkungan.  

7. Perlu ada kejelasan peraturan dalam Undang-undang Cipta Kerja 

terkait lingkungan yang menimbulkan salah tafsir pada bidang 

lingkungan karena mengubah beberapa peraturan yang ada di Undang-

undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan 

Lingkungan Hidup. Diantaranya masalah perizinan, pelibatan 

masyarakat serta pemerhati lingkungan yang kurang dilibatkan dalam 

hal perlindungan dan pengelolaan lingkungan dan sebagainya. 

                                                           
1
 Nanny Kusminingrum, “Bahan Bakar Nabati sebagai Salah Satu Alternatif untuk 

Mendukungg Penggunaan Bahan Bakar “Ramah Lingkungan””, Jurnal Jalan Jembatan, Vol. 25 

No. 2 (01 Nopember 2008), hlm. 4.  
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Sehingga pemerintah perlu memberikan kejelasan karena beberapa 

peraturan baru tersebut dinilai mengancam kelestarian lingkungan. 

Terakhir, saran penulis kepada masyarakat yaitu masyarakat agar lebih 

mendukung para pelaku usaha dalam hal perlindungan dan pengelolaan 

lingkungan misalnya dengan aktif memberi saran, masukan yang 

membangun kepada para pelaku usaha karena masyarakat adalah 

pengawas sosial. Serta berusaha melakukan perbuatan yang mengarah 

kepada kelestarian lingkungan dimulai dari hal sederhana. Karena 

kewajiban melestarikan lingkungan adalah tanggung jawab setiap individu 

bukan hanya para pelaku usaha.  
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