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BAB V 

PENUTUP 

A. Kesimpulan  

Setelah dilakukan penelitian yang panjang penulis telah sampai pada  

kesimpulan sebagai berikut:  

1. Pelaksanaan sistem bagi hasil dalam rangka penambangan pasir di daerah 

tepi sungai di desa Roraya Kecamatan Tinaggea kabupaten Konawe 

Selatan merupakan aplikasi dari prinsip bagi hasil dalam bentuk Syirkah 

yaitu suatu perkongsian antara dua pihak atau lebih dalam suatu proyek 

(penambangan pasir) dimana masing-masing pihak berhak atas segala 

keuntungan yang terjadi sesuai dengan pernyataan masing-masing dan 

pembagian hasil dilaksanakan menurut hukum adat kebiasaan, yang pada 

umumnya digunakan dari waktu kewaktu yang lalu sebagai unsur tolong 

menolong antara sesama sehingga tidak memerlukan acara secara formal, 

karena yang mereka tau adalah perjanjian yang seperti sudah berlaku oleh 

pendahulunya yaitu dengan cara lisan atas dasar kepercayaan dan 

kesepakatan. Menurut mereka hal tersebut lebih mudah mengerjakannya 

dari pada perjanjian dengan sistem tertulis, perjanjian tersebut tidak 

bertentangan dengan islam. Pelaksanaan sistem bagi hasil penambangan 

pasir yang terjadi didesa Roraya Kecamatan Tinaggea kabupaten Konawe 

Selatan dipandang telah sesuai dengan Ekonomi islam, karena : 



50 

 

 
 

2. Cara penyelesaian permasalahan apabila terjadi pelanggaran atau dampak 

negatif  bagi masyarakat dari penambangan pasir tersebut, dari hasil 

penelitian setelah dianalisis dapat disimpulkan bahwa sudah sesuai dengan 

ekonomi islam, yaitu diselesaikan dengan cara musyawarah untuk 

mencapai mufakat. Karena tujuan bermuamalah dalam islam agar 

terciptanya hubungan sosial yang harmonis antara sesama manusia yang 

didasari rasa tolong menolong antara yang lemah dan yang kuat, dan 

antara yang kaya dan yang miskin 

B. Saran-saran   

Dari hasil penelitian tentang Pelaksanaan sistem bagi hasil pada pertambangan 

pasir ditinjau dariEkonomi islam (Studi kasus di desa Roraya Kecamatan 

Tinaggea Kabupaten Konawe Selatan), ada beberapa saran yang ingin penulis 

sampaikan yaitu adalah sebagai berikut:  

1. Bagi pembaca dan peneliti 

Diharapkan kepada pembaca untuk bersama-sama memberikan 

pemahaman kepada masyarakat terkait bentuk pelaksanaan sistem bagi 

hasil penambangan pasir didaerah tepi sungai, dan bagaimana cara 

mengatasinya apabila timbul permasalahan atau dampak negatif 

terhadap masyarakat dari penambangan pasir tersebut.  

2. Bagi masyarakat 

Dalam pelaksanaan sistem bagi hasil penambangan pasir tersebut 

merupakan tanah milik Perum jasa Tirta I/pemerintah, warga hanya 

mengelolah tanah tersebut. Jika apabila ada pihak-pihka yang hendak 
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menggali/mengambil pasir ditanah tersebut harus meminta persetujuan 

Perum jasa tirta I/pemerintah. Karena hukum asal dalam transaksi 

adalah keridhoan kedua belah pihak yang berakad, hasilnya adalah 

berlaku sahnya yang diakadkan. Maksud keridlaan tersebut yakni 

keridhoan dalam transaksi adalah merupakan prinsip. Oleh karena itu, 

transaksi barulah sah apabila didasarkan kepada keridohaan kedua 

belah pihak.  
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