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BAB  I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Allah telah menciptakan manusia sebagai makhluk yang sempurna

dengan diberikan akal, nafsu, budi dan agama sebagai pedoman. Oleh seluruh

hidup dan kehidupannya dalam keadaan bahagia, sejahtera jasmani dan rohani.

Sedangkan untuk memenuhi kebutuhan hidup, Allah swt memberikan

sepenuhnya kepada manusia sepanjang tidak melanggar batas-batas yang telah

ditentukan dalam ajaran agama.

Manusia harus bekerja untuk memenuhi kebutuhan akan sandang,

pangan dan papan yang tidak pernah berkurang bahkan kian hari semakin

bertambah. Mengikuti pertumbuhan manusia itu sendiri, kenyataan tersebut

terbukti semejak manusia pertama diciptakan.

Al-qur’an secara tegas menyebutkan ketiga macam kebutuhan primer

itu dan mengingatkan manusia pertama tentang keharusan memenuhinya

sebelum manusia pertama itu menginjakkan kakinya di bumi, ketika Adam

dan Istrinya Hawa berada di surga Allah swt mengingatkan mereka berdua.













Artinya: Maka kami berkata: "Hai Adam, Sesungguhnya Ini (iblis) adalah
musuh bagimu dan bagi isterimu, Maka sekali-kali janganlah
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sampai ia mengeluarkan kamu berdua dari surga, yang
menyebabkan kamu menjadi celaka. Sesungguhnya kamu tidak
akan kelaparan di dalamnya dan tidak akan telanjang, dan
Sesungguhnya kamu tidak akan merasa dahaga dan tidak (pula)
akan ditimpa panas matahari di dalamnya". (QS. Taha: 117-119).1

Dari ayat tersebut dapat dipahami bahwa yang dimaksud dengan

bersusah payah adalah bekerja keras untuk memenuhi kebutuhan mereka di

dunia tidak diperoleh tanpa kerja, tetapi di surga telah disediakan yaitu pangan

atau dalam ayat di atas tidak lapar dan tidak haus, sedangkan papan tidak

diisyaratkan oleh kalimat  tidak disengat matahari.2

Untuk memenuhi kebutuhan tersebut, manusia dituntut untuk

memanfaatkan alam ini. Laut dan sungai yang memiliki potensi dalam

memenuhi hajat manusia, memang telah disediakan Allah SWT untuk

manusia. Allah SWT berfirman :
















Artinya: “Dan tiada sama (antara) dua laut; yang ini tawar, segar, sedap
diminum dan yang lain asin lagi pahit. Dan dari masing-masing
laut itu kamu dapat memakan daging yang segar dan kamu dapat
mengeluarkan perhiasan yang dapat kamu memakainya, dan pada
masing-masingnya kamu lihat kapal-kapal berlayar membela laut

1 Kementerian Agama RI, Al-qur’an dan terjemahannya, (Jakarta: CV. Naladana), hlm.
444

2 M. Quraish Shihab, Wawasan Al-qur’an: Tafsir Maudhu’i atas segala persoalan umat,
(Bandung: Mizan, 1996), Cet. Ke-2, hlm. 407-408
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supaya kamu dapat mencari karunia-Nya dan supaya kamu
bersyukur”. (QS. Al-Fathir: 12).3

Sumber daya alam merupakan anugerah dari Allah swt yang

diamanahkan kepada manusia. Sehingga dalam kegiatan ekonomi, manusia

harus mempunyai batasan, etika dalam mengelola dan mengeksploitasi

sumberdaya yang ada dengan mengacu kepada petunjuk al-qur’an dan sunnah.

Petunjuk Al-qur’an dan Sunnah merupakan cita etika yang

sesungguhnya. Suatu jalan yang membebaskan manusia dari rasa takut dan

memberikannya suatu rasa kepribadian, agar manusia menyadari bahwa ia

adalah suatu sumber kekuatan. Ide tentang manusia sebagai kekuatan tak

terbatas menetapkan seluruh tindakan manusia.4

Dalam hal ini Allah SWT. Memberikan tantangan kepada manusia

untuk menggunakan kekuatannya. Seperti firmanNya dalam surat











Artinya: “Wahai Golongan Jin dan Manusia! Jika kamu sanggup menembus
(melintasi) penjuru langit dan bumi, maka tembuslah. Kamu tidak
akan sanggup menembusnya melainkan kekuatan (dari Allah) Maka
nikmat tuhan yang manakah yang kamu dustakan”. (QS. Ar-rahman:
33-34).5

Begitulah Allah SWT. Memberikan kebebasan kepada manusia untuk

mengekspresikan jiwa dalam rangka perjalanan hidup di muka Bumi ini.

3 Departemen AgamaRI, Op Cit, hlm. 618
4 Husain Anis dan Asep Hikmat, Etika dan Ilmu Ekonomi Suatu Sintesis Islami,

(Bandung: Mizan , 1985), hlm, 15
5 Op Cit, hlm. 775
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Sungguhpun begitu Manusia memiliki keterbatasan sebagai makhluk ciptaan

Nya. Dalam hal ini tentu, manusia juga terbatas untuk mengeksploitasi alam

dalam kegiatan ekonomi.

Ekonomi merupakan suatu kekuatan yang berpengaruh besar dalam

kemajuan bangsa dan negara. Namun demikian, kekuatan tersebut tidaklah

muncul begitu saja tanpa sumber daya yang ada, baik sumber daya alam

maupun sumber daya manusia. Kedua sumber ini bersinergi sehingga

menghasilkan kekuatan ekonomi tersebut.

Indonesia merupakan bentuk dari kekuatan itu, dengan menjadikannya

sebuah negara yang luas yang memiliki kesempatan besar untuk menambah

devisa untuk pengembangan usaha pada wilayah tersebut.6 Pengembangan

Sumber Daya Alam (SDA), seperti barang-barang tambang yang diperoleh

dari kegiatan pertambangan. Barang-barang tambang yang ada di Indonesia ini

memiliki keberagaman jenis, seperti: emas, minyak, gas, besi, batubara dan

barang-barang tambang lainnya, yang tersebar diberbagai wilayah.

Wilayah Indonesia yang terkenal sebagi Negara maritim. Negara

kepulauan  yang berada di dataran rendah, memiliki laut yang luas, danau dan

sungai. Semua kekayaan alam tersebut masing-masing memiliki fungsi dan

tempat bergantung kehidupan dalam sisi ekonomi.

Salah satu aliran sungai terletak di Kuantan Singingi dalam kawasan

Provinsi Riau, juga memiliki kekayaan akan bahan galian yang dapat

dijadikan nilai ekonimis. Aliran yang berhulu di sungai Umbilin Sumatra

6 Khusaini Muhammad, Ekonomi Publik Desentralisasi Fisikal dan Pembangunan
Daerah, Badan Penerbit Fakultas Ekonomi Universitas Bramijaya, 2006, Cet. Ke-1, hlm. 32
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Barat dan Bermuara ke sungai Indragiri, dengan luas lebih kurang 150 Meter,

dan kedalaman rata-rata 5-10 Meter. Terdapat bahan galian berupa pasir, batu-

batuan, emas, yang kesehariannya ditambang secara tradisional oleh penduduk

yang sebagian besar bermukim di pinggir sungai.7

Sekarang bahan galian tersebut menjadi buruan dompeng-dompeng

masyarakat dengan kegiatan pertambangan emas. Sebelumnya sungai sebagai

tempat mencari ikan oleh para masyarakat, sekarang kegiatan itu tampak

terhenti. Masyarakat lebih memilih menambang emas.8

Dalam rangka eksploitasi SDA, seperti pertambangan emas yang terus

menjamur di Sungai Kuantan telah menuai peringatan keras baik dari

pemerintah maupun masyarakat setempat.9 Pemerintah mengklaim,

pertambangan yang ada tidak memiliki izin operasi, sehingga pertambangan

emas tanpa izin harus dimusnahkan di Kuantan Singingi.

Di dalam Pasal 33 ayat 3 Undang-Undang Dasar (UUD) 1945 dan

Pasal 1 Undang-Undang No. 11 tahun 1967 dikatakan: Negara menguasai

bumi, air, dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya (barang tambang).

Bumi, air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya (barang tambang)

untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.10

Di sisi lain, masyarakat tidak mau peduli atas peraturan pemerintah.

Praktek penambangan emas yang tidak legalpun terus dilakukan, dengan cara

7 Edward Arfa, Mendulang Butir-Butir Budaya Masyarakat Melayu Cerenti,
(Tanjungpinang: Yusticia Bellen,2003), hlm. 7

8 Agus, (Pemilik usaha tambang Emas), Wawancara Pra penelitian, Tanggal 25
September 2014

9 Riau Pos, Edisi 15 Mei 2013
10 Abrar Saleng, Hukum Pertambangan, (Yogyakarta: UII Press, 2004), hlm. 31



6

menyewa lahan di pinggir sungai milik warga setempat yang dijadikan sebagai

akses masuk untuk kelancaran penambangan pertambangan mereka.

Masalah pertambangan emas dan sewa-menyewa lahan pinggir sungai

tersebut jelas mendatangkan keuntungan dari sisi ekonomi. Para pemilik,

lahan pinggir sungai menyewakan untuk akses masuk dan keamanan

dempeng-dompeng para penambang, maka akad yang mereka gunakan dengan

akad sewa, dengan biaya hitung perhari mencapai Rp.100.000, tentunya

pemasukan bagi pemilik lahan pinggir sungai Kuantan.

Agar pelaksanaan sewa-menyewa (ijarah) ini berjalan sebagaimana

mestinya, sesuai dengan tuntunan agama Islam maka agama menghendaki

agar perjanjian pelaksanaan sewa-menyewa (ijarah) senantiasa diperhatikan

ketentuan-ketentuan yang menjamin pelaksanaan tersebut tidak merugikan

salah satu pihak, serta terpelihara maksud yang dituju oleh syara’.11

Karena akad sewa-menyewa merupakan akad pengambilan manfaat

sesuatu benda, maka syarat kemanfaatan obyek sewa harus menjadi perhatian

oleh kedua belah pihak. Manfaat barang yang disewakan harus jelas dan dapat

dimanfaatkan oleh penyewa (musta'jir) sesuai dengan kegunaan barang

tersebut, seandainya barang tersebut tidak dapat digunakan sebagaimana yang

diperjanjian maka perjanjian sewa-menyewa itu dapat dibatalkan. Manfaat

obyek sewa juga harus manfaat langsung dari benda tersebut, tidak dibenarkan

sewa-menyewa manfaat suatu benda yang bersifat tidak langsung (turunan).

Kemanfaatan obyek sewa haruslah barang yang dibolehkan dalam agama,

11 Helmi Karim, Fiqih Muamalah, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 1999), hlm. 30
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perjanjian sewa-menyewa barang yang kemanfaatannya tidak dibolehkan oleh

ketentuan syari’at Islam adalah tidak sah dan wajib untuk ditinggalkan.12

Sehubungan kegiatan sewa-menyewa lahan pinggir sungai untuk

tambang emas di desa Pulau Panjang, kiranya perlu ditelaah. Dari segi etika

dan aturan jelas merupakan tindakan pelanggaran hukum dan perusakan

lingkungan13. Kegiatan ekonomi kiranya bukan hanya mengedepankan materi

semata, tetapi efek buruk yang ditimbulkannya yaitu adanya pencemaran

lingkungan, erosi, dan diprediksi akan banyak bencana yang terjadi.

Disinilah penulis ingin mendekati dengan sentuhan kerohanian di

dalamnya, mengadakan penelitian lebih lanjut atas permasalahan di atas,

maka penulis member judul penelitian ini : “Sewa-menyewa Lahan Pinggir

Sungai untuk Tambang Emas di Desa Pulau Panjang Kecamatan Cerenti

Kabupaten Kuantan Singingi Ditinjau Menurut Perspektif Fiqih

Muamalah”.

B. Penegasan Istilah

a. Fiqih Muamalah yang dimaksud adalah Hukum Ekonomi Syariah yang

besumber pada Nash al-Quran dan hadits serta bersumber pada ijtihad para

ulama.14 Namun yang penulis maksud Fiqih Muamalah disini yang

berkaitan dengan sewa’-menyewa yang lebih dengan akad ijarah, yaitu

suatu perjanjian memanfaatkan suatu barang, atau tanah, dalam hal ini

12 Chairuman Pasaribu, Suhrawardi K. Lubis, Hukum Perjanjian Dalam Islam, (Jakarta:
Sinar Grafindo, 1996), Cet. II, hlm. 54

13 Arijanto Agus, Etika Bisnis Bagi Pelaku Bisnis, (Jakarta: Rajawali Pers, 2011) Cet. 1,
hlm. 165

14 Ahmad Azhar Basyir, Hukum Islam Tentang Wakaf, Ijarah, Syirkah (Bandung: Al-
Ma’arif, 1987) , hlm. 24
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lahan pinggir sungai yang ada di Desa Pulau Panjang Kecamatan Cerenti

Kabupaten Kuantan Singingi.

b. Sewa-menyewa adalah suatu istilah yang lebih dikenal dalam Kompilasi

Hukum Ekonomi Syariah, adalah suatu akad sewa-menyewa suatu barang

atau jasa yang akan disewakan (ma’jur) antara pemilik barang atau jasa

yang menyewakan  (mu’ajir) dengan pihak penyewa (musta’jir) dengan

perjanjian dan kesepakatan keduan bela pihak.15

c. Lahan pinggir sungai, adalah ruang yang terletak di atas dan di bawah

permukaan daratan, termasuk permukaan perairan darat dan sisi darat dari

garis laut terendah.16 Dalam hal ini, yang penulis maksud adalah, lahan

sungai sisi darat dan perairan yang ada di sekitarnya di Desa Pulau

Panjang Kecamatan Cerenti Kabupaten Kuantan Singingi.

d. Tambang emas, adalah mata pencarian (kegiatan usaha) yang ada di Desa

Pulau Panjang Kecamatan Cerenti Kabupaten Kuantan Singingi.

C. Batasan Masalah

Agar penelitian ini lebih terarah dan memperoleh tingkat kevaliditasan

yang tinggi, maka pembahasan yang dibahas dalam penulisan ini difokuskan

kepada sistem yang digunakan dalam sewa-menyewa (Ijarah) lahan pinggir

sungai untuk pertambangan emas. Penelitian ini dilakukan di desa Pulau

Panjang Kecamatan Cerenti Kabupaten Kuantan Singingi.

15 Pusat Pengkajian Hukum Islam dan Masyarakat Madani (PPHIMM), Kompilasi Hukum
Ekonomi Syariah, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2009), hlm. 86

16 Santoso, Urip , Hukum Agraria dan Hak-hak Atas Tanah, (Jakarta: Kencana Prenada
Media Group, 2005), hlm. 50
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D. Rumusan Masalah

a. Bagaimana pelaksanaan sewa-menyewa lahan pinggir sungai untuk

tambang emas di desa Pulau Panjang Kecamatan Cerenti?

b. Apa dampak pertambangan emas di desa Pulau Panjang Kecamatan

Cerenti ?

c. Bagaimana tinjauan Fiqih Muamalah terhadap sewa-menyewa lahan

pinggir sungai untuk tambang emas?

E. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian

a. Sebagai salah satu persyaratan dalam menyelesaikan program Studi

strata Satu (S.I) di Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Uin Suska Riau

b. Untuk mengetahui pelaksanaan mengenai sewa-menyewa lahan

pinggir sungai untuk tambang emas di Desa Pulau Panjang.

c. Untuk mengetahui tinjauan hukum Islam terhadap praktek sewa-

menyewa lahan Pinggir sungai untuk tambang emas di Desa Pulau

Panjang Kecamatan Cerenti Kabupaten Kuantan Singingi.

2. Manfaat Penelitian

a. Bagi kepentingan ilmiah (teoritis), sebagai sumbangsih pemikiran

untuk pengembangan ilmu pengetahuan dalam penelitian hukum Islam

terutama yang berkaitan dengan kegiatan mu’amalah yaitu sewa-

menyewa lahan pinggir sungai untuk kegiatan pertambangan.



10

b. Bagi kepentingan terapan (praktis), sebagai sumbangan moril yang

berarti bagi masyarakat, yang dapat digunakan sebagai bahan acuan

dalam melakukan aktivitas perekonomian terutama sewa-menyewa

lahan pinggir sungai, khususnya bagi masyarakat di Desa Pulau

Panjang Kecamatan Cerenti Kabupaten Kuantan Singingi.

c. Penelitian ini juga diharapkan menjadi sumbangan pemikiran dalam

menambah informasi di Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sultan

Syarif Kasim Riau.

F. Metode Penelitian

1. Lokasi Penelitian

Penelitian ini adalah penelitian lapangan (field research) yang

dilakasanakan di “lokasi penambangan emas” yang beralamatkan di Desa

Pulau Panjang Kecamatan Cerenti Kabupatean Kuantan Singingi.

2. Subjek dan Objek Penelitian

Subjek dalam penelitian ini adalah pemilik lahan pinggir sungai

dan para penyewa lahan pinggir untuk lokasi penambangan emas,

sedangkan objeknya ialah sistem pelaksanaan sewa-menyewa lahan

pinggir sungai di Desa Pulau Panjang Kecamatan Cerenti Kabupaten

Kuantan Singingi.

3. Populasi Penelitian

Dari hasil penelitian yang penulis dapatkan bahwa jumlah

keseluruhan pemilik terdiri dari 9 pemilik lahan yang menyewakan, dan 7
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orang penyewa (pemilik usaha tambang emas). Jadi total keseluruhan

populasi berjumlah 16 orang. Karena jumlah populasinya sedikit, maka

penulis menggunakan metode Tolal Sampling (semua populasi dijadikan

sampel).

4. Sumber Data

Untuk lebih mempermudah penelitian ini, penulis berupaya

menggali data dari lapangan yang berkaitan dengan sewa menyewa lahan

pinggir sungai untuk pertambangan emas, diantaranya:

a. Data Primer

Sumber data primer dalam penelitian ini adalah populasi atau

orang. Mereka adalah para pemilik lahan pinggir sungai yang

menyewakan lahannya untuk pertambangan emas, pemilik lahan

pinggir sungai yang tidak menyewakan dan pemilik usaha tambang

emas yang menyewa lahan untuk lokasi penambangan. Mereka adalah

data primer pada penelitian ini.

b. Data Sekunder

Adapun yang menjadi data sekunder dalam penelitian ini

adalah data-data pendukung yang penulis dapatkan dari referensi buku-

buku pustaka yang berkaitan dengan subjek dan objek penelitian yang

berkaitan dengan permasalahan yang penulis teliti.

5. Teknik Pengumpulan Data
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Dalam pengumpulan data-data, penulis menggunakan metode

sebagai berikut:

a. Observasi (pengamatan), dapat diartikan sebagai pengamatan dan

pencatatan secara sistematis mengenai fenomena-fenomena yang

diteliti.17 Dalam hal ini adalah mengamati fenomena-fenomena tentang

praktik sewa-menyewa lahan sungai di Desa Pulau Panjang Kecamatan

Cerenti Kabupaten Kuantan Singingi.

b. Interview (wawancara) yaitu percakapan dengan maksud tertentu yang

dilakukan oleh pewawancara (interviewer) dengan mengajukan

pertanyaan dan yang diwawancarai memberi jawaban atas pertanyaan.

Dalam penggalian data, penulis langsung mewawancarai pemilik lahan

dan penambang emas di Desa Pulau Panjang Kecamatan Cerenti

Kabupaten Kuantan Singingi, sehingga dalam penelitian ini teknik

interview perlu digunakan.

Hal-hal yang akan ditanyakan dalam wawancara tetunya yang

berhubungan dengan sewa-menyewa lahan pinggir sungai untuk

pertambangan emas, serta hal-hal yang berkaitan dengan masalah yang

penulis teliti.

c. Studi Kepustakaan

Mempelajari data-data yang diperoleh, serta menelaah buku-

buku yang menjadi referensi yang berhubungan dengan masalah yang

diteliti.

6. Metode Analisis Data

17 Sutrisno Hadi, Metodologi Research, (Yogyakarta: Penerbit Andi, 2004), hlm. 151
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Dalam membahas dan menganalisa pelaksanaan sewa-menyewa

lahan pinggir sungai untuk tambang emas menurut Fiqih Muamalah maka

penulis menggunakan metode pendekatan kualitatif. Maka analisa yang

digunakan dalam penelitian ini adalah teknik analisa deskriptif kualitatif.

Metode ini adalah penjabaran kata-kata yang didukung dengan data

wawancara dan hasil observasi langsung serta telaah data-data dokumen.

Penelitian kualitatif merupakan prosedur penelitian yang

menghasilkan data deskriptif gambaran kata-kata tertulis atau lisan dari

orang-orang serta tingkah laku yang dapat diamati, yang bertumpuh pada

wawancara mendalam, pengamatan serta dokumentasi. (Bogdan dan

Taylor dalam Rachman, 1999:118).

7. Metode Penulisan

a. Deduktif, yaitu dengan cara mengemukakan kaedah-kaedah data yang

berhubungan dengan permasalahan yang diteliti, selanjutnya dianalisa

dan diambil kesimpulan secara khusus.

b. Induktif, yaitu dengan cara mengumpulkan data-data yang dianggap

berhubungan dengan persoalan yang diteliti, selanjutnya dianalisa dan

diambil kesimpulan secara umum.

c. Deskriptif, yaitu dengan mengumpulkan fakta-fakta yang terjadi, serta

menyusun dan menjelaskan kemudian menganalisanya.

G. Sistematika Pembahasan



14

Agar penelitian ini terarah dan sistematis, maka pembahasan pada

skripsi nantinya dibagi menjadi lima bab, setiap bab terdiri dari sub-sub bab

yang dapat penulis gambarkan sebagai berikut:

BAB I : Bab ini merupakan pola dasar yang memberikan gambaran

secara umum dari seluruh skripsi yang melatarbelakangi

penulisan skripsi, yang kemudian meliputi: latar belakang

masalah, penegasan istilah, rumusan masalah, tujuan penelitian,

kegunaan penelitian, metode penelitian, kajian pustaka dan

sistematika pembahasan.

BAB II : Dalam bab ini akan membahas mengenai gambaran secara umum

tentang obyek penelitian, dan bagaimana penomena sewa-

menyewa lahan pinggir sungai yang terjadi di Desa Pulau

Panjang Kecamatan Cerenti Kabupaten Kuantan Singingi.

Lokasi penelitian yang menggambarkan.

BAB III : Bab ini merupakan landasan teori atau titik tumpuh dalam fiqih

muamalah yang mengetengahkan pokok-pokok pembahasan

seputar pengertian sewa-menyewa, dasar hukum sewa-menyewa,

rukun serta syarat, sistem sewa-menyewa dalam fiqih muamalah.

BAB IV : Pada bab ini akan menjelaskan tentang praktek sewa-menyewa

lahan pinggir sungai  untuk tambang emas di desa Pulau Panjang

Kecamatan Cerenti, dampak pertambangan emas, dan tinjauan

fiqih muamalah terhadap sewa-menyewa sewa lahan sungai

untuk tambang emas.
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BAB V : Bab ini merupakan bab terakhir dari pembahasan skripsi

nantinya, yang berisi tentang kesimpulan sebagai jawaban dari

rumusan permasalahan, serta saran-saran dari penulis yang

merupakan harapan penulis yang ditujukan kepada pihak-pihak

yang terlibat dalam praktik sewa-menyewa lahan pinggir sungai

pada tambang emas di Desa Pulau Panjang Kecamatan Cerenti

Kabupaten Kuantan Singingi.


