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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang Masalah 

Pada hakikatnya sumber daya alam merupakan sesuatu yang amat berharga 

yang harus di syukuri keberadaannya di muka bumi ini, di mana hal tersebut  

merupakan titipan yang amat berharga dari yang maha kuasa agar dapat di 

manfaatkan sebaik mungkin oleh manusia. Seperti yang telah kita ketahui 

Indonesia merupakan negara yang kaya akan sumber daya alam. Salah satunya 

adalah sumber daya alam pasir yang terdapat di berbagai pelosok Indonesia. 

Masyarakat bekerja keras untuk menghasilkan uang demi memenuhi 

kebutuhan perekonomian mereka yang semakin hari semakin rumit dan 

bertambah banyak. Akan tetapi mereka kebanyakan tidak memiliki keahlian 

bekerja dan sempitnya lapangan kerja yang hasilnya bisa memenuhi kebutuhan. 

Perkembangan perekonomian saat ini harus mampu mengimplementasikan 

menjadi masyarakat yang sejahtera, yakni kehidupan yang dapat terpenuhihnya 

dalam kehidupan sehari-hari, misalnya kehidupan sandang, pangan dan papan. 

Dengan terpenuhinya kehidupan sehari-hari maka terciptalah masyarakat yang 

salimg cinta damai, aman, makmur, dan sejahtera. 

Manusia dalam hidup bermasyarat tidak hanya merupakan kelompok statis, 

melainkan senantiasa mengalami perubahan-perubahan, meskipun demikian ada 

masyarkat ada masyarakat yang sifatnya lebih stabil dalam segi perekonomian. 

Kelompok ini di golongkan kedalam golongan masyarakat menengah keatas. Di 
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dalam kehidupan sehari-harinya masyarakat golongan menengah keatas ini dapat 

memenuhi kebutuhannya bahkan lebih daripada cukup. Sedangkan golongan 

kedua adalah kelompok masyarakat miskin, yang dalam kehidupan sehari-

harinya tidak dapat memenuhi kebutuhan hidupnya, bahkan penghasilan yang di 

peroleh tidak mencukupi kebutuhan yang harus dipenuhi. Dengan kondisi 

masyarakat seperti ini, maka akan berpengaruh terhadap dalam berbagai aspek 

kehidupannya. Di antara masalah tentang beban kepala keluarga dalam 

menunaikan kewajibannya untuk menafkahi istri dan anak-anaknya. 

Manusia sebagaikhalifah di tuntut untuk berbuat baik kepada sesama 

manusia, karena manusia merupakan mahluk sosial yang tidak dapat hidup tanpa 

bantuan orang lain. Manusia saling membutuhkan antar sesama untuk memenuhi 

kebutuhannya
1
, baik kebutuhan primer maupun sekunder. Oleh karena itu, 

manusia dituntut untuk bekerja agar dapat memenuhi kebutuhannya tersebut. 

Manusia sebagai mahluk sosial yang hidup berkelompok sehingga peranan 

manusia lain tidak dapat di abaikan. Begitu juga soal kemasyarakatan, mausia 

juga berinteraksi satu sama lainnya untuk mencukupi kebutuhan mereka, maka 

kesempatan untuk menjalin hubungan kerja sangat di butuhkan. Kerja sama ini 

terjadi agar apa yang  menjadi keinginan dapat tercapai. Hal ini dapat kita lihat 

dalam kerja sama antara pemilik truk pasir dengan para pekerja tambang pasir 

(penamol) serta pemiliknya dalam sebuah usaha penambangan pasir desa Roraya 

kecamatan Tinaggea kebupaten konawe selatan yang mana dalam mekanisme 

pelaksanaannya menggunakan sistem bagi hasil. 

                                                 
1
 Ahmad Azhar Basyir  Asaz- asaz  hukum Muamalat, edisi revisi (Yokyakarta:UII press,2000), 

hal. 11 
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Sistem bagi hasil dalam pertambangan pasir ini merupakan bentuk 

pemanfaatan tanah tepi sungai dimana pembagian hasil di bagi antara pemilik 

truk pasir dan para pekerja tambang pasir (pemanol) serta pemilik dalam sebuah 

usaha pertambangan pasir, masing-masing pihak berhak  atas segala keuntungan 

atas usaha yang di laksanakan menurut perbandingan tertentu dari hasil 

penambangan pasir tersebut. Hal ini sejalan sejalan dalam firman Allah SWT, 

Q.S  an-Najm :39 

              

Terjemahan: dan bahwasanya seorang manusia tiada memperoleh selain 

apa yang telah  di usahakannya. (Q.s an-Najm:39)
2
. 

Praktek ekploitasi pertambnagan pasir di daerah ini berkembang kurang lebih 

sekitar lima tahun terakhir, setelah di keluarkannya peraturan perundangan untuk 

menghadang laju marak nya penambangan pasir mekanis. 

 Peraturan daerah tentang pengendalian usaha pertambangan bahan galian 

pada wilayah tersebut, pemerintah juga telah mengeluarkan Undang-undang 

nomor 4 tahun 2009 tentang mineral dan pertambangan. Karena penambangan 

pasir telah dilarang  oleh pemerintah, sanksi tegas beruba hukuman penjara 

hingga 10 tahun dan denda.  

 Berkembangnya Eksploitasi penambangan pasir di tepi sungai tersebut 

kebanyakan masyarakat desa Roraya kecamatan Tinaggea kabupaten Konawe 

selatan ini yang semula sebelunya tidak memiliki keahlian bekerja/tidak memiliki 

                                                 
2
  M. Quraisy Shihab, Tafsir Al-Misbah: pesan, kesan dan keserasian Al-Qur’an, (Jakarta: 

Lantera hati, 2002), hal. 433 



4 

 

 

lapangan pekerjaan, bahkan ada juga mereka yang bearlih profesi, yang semula 

dari mereka kebanyakan berasal dari petani beralih profesi menjadi Pemanol.
3
 

Walaupun mereka harus mengorbankan tanah persawahan yang mereka miliki.  

Karena untuk keperluan sehari-hari mereka membutuhkan uang, tidak cukup jika 

hanya mengandalkan bertani saja, bagi mereka yang punya lahan persawahan 

mereka hanya memeproleh uang atau penghasilan setelah masa panen tiba, belum 

lagi jika pemilik lahan pertanian itu setelah masa panen selesai, maka petani itu 

pasti akan membutuhkan biaya untuk menanam lagi, dan seterusnya sampai 

menunggu masa panen tiba kembali. Hal ini yang menyebabkan mereka kembali 

menekuni profesi sebagai pemanaol, dengan kerja manol mereka bisa memenuhi 

kebutuhan hidup sehari-hari bahkan bisa menyekolahkan anak-anaknya 

 Praktek bagi hasil pertambangan pasir seperti ini salah satu bentuk 

interaksi sesama manusia, interaksi tersebut berdamapk hukum kerena terdapat 

beberapa pihak yang melakukan perjanjian, antara lain dari pihak yang memiliki 

tanah yang menjual tanahnya untuk penambangan pasir dengan pihak pemilik 

truk angkut  pasir, dan ada juga terjadi perjanjian antara pemilik truk angkut pasir 

dan panamol. 

 Dari perjanjian kerja antara pemilik truk dengan panamol timbullah hak 

dan kewajiban antara dua belah pihak, antara hak yang harus di terima oleh 

pemanol adalah upah yang sesuai dengan jerih payahnya. Upah adalah salah satu 

hal yang perlu, bahkan harus di bicarakan dal perjanjia kerjasama, karena 

                                                 
3
http://muhfaturohman.wardpress.com/2012/09/14memahami-dampak-penambangan-

pasir/ . di Akses tgl. 15-04-2018, pukul 10:15 

http://muhfaturohman.wardpress.com/2012/09/14memahami-dampak-penambangan-pasir/
http://muhfaturohman.wardpress.com/2012/09/14memahami-dampak-penambangan-pasir/
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kelangsungan hidup Pemanol dan anak-anak mereka tergantung pada upah yang 

mereka terima. 

 Dalam penambangan pasir ini selain pemilik truk dengan  Panamol dan 

pemilik tanah, yang mana pemilik tanah ini menjual tanah mereka untuk diambil 

tanah beserta pasir di bawahnya. Masalah sistem terkait bagi hasil tergantung dari 

kesepakatan dalam akad kedua belah pihak, yaitu antara pemilik tanah dan 

pemilik truk yang mengangkat pasirnya. Dalam pelaksanaan penambangan pasir 

ini di lakukan secara no maden atau pindah-pindah, tanah tersebut yang di ambil 

adalah tanah beserta pasir bawahnya, yang mana pemilik tanah itu menjual 

pasirnya dengan dinamol atau pemanol dengan semampu tenaga mereka seberapa 

dalamnya galian tersebut. Sehingga dengan demikian likasi galian pasir tidak 

pada satu titik atau tempat, karena apabila pasir tesebut sudah dinamol sedalam 

mungkin sesuai dengan kemampuan manusia maka kontrak bagi hasil dan 

pemilik tanah dan pemilik truk, dan pemilik truk dan panamol sudah habisAlasan 

pemilihan lokasi di desa Roraya Kecamatan Tinaggea Kabupaten Konawe 

Selatan, karena pada daerah tepi sungai ini di desa lain tumpukan pasirnya sudah 

mulai habis, karena seringnya di ambil atau di jual, sehingga tempat-tempat 

tersebut menjadi sepi. Dalam sehari bisa mencapai kurang lebih 5-6 riet/truk 

angkutan pasir.  

 Di samping itu karena masyarakatnya mayoritas kerja menjdi pemanol 

dengan sistem bagi hasil sehingga respondennya lebih banyak di bandingkan 

dengan desa-desa lain. Jadi peneliti mudah mendapatkan responden yang sesuai 

dengan kreteria yang di inginkan dalam penelitian. 
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 Berdasarkan uraian-uraian tersebut di atas, maka penulis tertarik untuk 

melakukan penelitian terhadap masalah tersebut dengan judul “Pelaksanaan 

Sistem Bagi Hasil pada Pertambangan Pasir di Tinjau dari Ekonomi Islam 

(Studi Kasus Pada Desa Roraya Kecamatan Tinangge Kabupaten Konawe 

Selatan)” 

B. Fokus Penelitian  

Berdasarkan dari latar belakang yang ada maka peneliti mengemukakan 

fokus penelitian pada pelaksanaan sistem bagi hasil pada pertambangan pasir 

di tinjau dari ekonomi islam di desa roraya kecamatan tinanggea kabupaten 

konawe selatan. 

C. Rumusan Masalah 

Berdasarkan fokus masalah yang telah disampaikan di atas, maka dapat 

dirumuskan beberapa masalah penelitian sebagai berikut : 

1. Bagaimana Pelaksanaan system bagi hasil penambangan pasir di Desa 

Roraya Kecamatan Tinangggea Kabupaten Konawe Selatan di tinjau 

Ekonomi Islam? 

2. Bagaimana solusi apabila terjadi permasalahan di pertambangan pasir di 

Desa Roraya Kecamatan Tinangggea Kabupaten Konawe Selatan? 

D. Tujuan Dan Manfaat Penelitian 

1. Tujuan  

Adapun tujuan yang hendak dicapai dalam penelitian ini adalah sebagai 

berikut: 
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a. Untuk mendiskripsikan bentuk dari pelaksanaa sistem bagi hasil dalam 

rangka penambangan pasir di desa Roraya kecamatan Tinanggea 

kabupaten Konawe selatan di tinjau dari Ekonomi Islam. 

b. Untuk menjelaskan solusi apabila timbul permasalahan tentang 

pelaksanaan sistem bagi hasil di desa Roraya kecamatan Tinaggea 

kabupaten Konawe selatan menurut tinjaun Ekonomi islam. 

2. Manfaat 

Adapun manfaat penelitian ini: 

1. Bagi masyarakat umum,penelitian ini diharapkan bisa bermanfaat 

sebagai sumber informasi dalam melakukan transaksi jual beli yang 

sesuai dengan syariat islam. 

2. Bagi penulis, yaitu agar dapat menambah wawasan dan pengetahuan 

tentang masalah yang di teliti dan sebagai pembanding teori yang di 

dapatkan dalam proses perkuliahan dengan kenyataan yang terjadi di 

lapangan. 

3. Bagi para mahasiswa, Sebagai referensi bagi siapapun yang ingin 

mendalami masalah sesuai dengan kajian penelitian. 

E. Definisi Operasional 

Untuk lebih mempermudah para pembaca dan menghindari kekeliruan 

salah penafsiran dalam memahami maksud yang terkandung dalam judul 

penelitian: 

1. Bagi hasil adalah kerjasama antara dua pihak atau lebih untuk suatu usaha 

tertentu dimana masing-masing pihak memberikan konstribusi dana dengan 
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kesepakatan bahwa keuntungan dan resiko akan di tanggung bersama sesuai 

kesepakatan. 

2. Penambangan adalah usaha pengambilan bahan galian golongan C di sungai. 

Bahan galian berupa golongan C di sungai berupa pasir, kerikil dan batu yang 

di tambang dari sungai. Sedangkan yang di maksud sungai adalah tempat-

tempat dan wadah-wadah serta jaringan pengaliran air mulai dari mata air 

sampai dengan muara di batasi kanan dan kirinya serta sepanjang 

pengairannya oleh garis sempadan. 

3. Ekonomi islam adalah ketetapan  hukum yang di tentukan langsung oleh 

Allah yang kini terdapat dalam Al-qur’an dan penjelasan penjelasan nabi 

Muhammad dalam kedudukan sebagai Rasulullah yang kini dapat di baca 

dalam kitab-kitab hadits, di samping keteentuan-ketentuan yang secara 

langsung di tetapkan dalam wahyu ilahi tersebut. Ketentuan-ketentuan 

ekonomi islam merupakan hasil ijtihad dan penafsiran manusia. Oleh karena 

itu Ekonomi islam di namakan pula fiqh, yang berarti pemahaman dan 

penalaran rasional, fiqih menggambarkan sisi manusia dari Ekonomi  islam, 

syariat atau fiqih merupakan keseluruhan yang terdiri dari kumpulan sebagai 

satuan kaidah atau norma mengenai kasus individual. 
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