
67

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Setelah penulis menganalisa dalam kajian ini, maka untuk menutup

kajian ini perlu penulis membuat beberapa kesimpulan dari permasalahan

penelitian ini sebagai berikut:

1. Pelaksanaan sewa menyewa lahan pinggir sungai untuk tambang emas di

Desa Pulau Panjang Kecamatan Cerenti yang ini dilakukan secara lisan

dan melalui prosedur-prosedur yang telah disepakati oleh kedua belah

pihak. Proses penyewaan lahan pinggir sungai untuk tambang emas ini

tidak sesuai dengan akad sewa dalam tinjauan fiqih Muamalah. Akad tidak

sah dilakukan apabila sesuatu yang diakadkan adalah sesuatu yang

dilarang oleh Agama.

2. Pertambangan emas akan menimbulkan dampak dan pencemaran

lingkungan. Air akan tercemar oleh unsur kimia air raksa berat (merkuri)

dan akan membahayakan bagi kehidupan manusia. Proses pertambangan

emas dengan dompeng akan menimbulkan abrasi dan erosi bagi daerah

aliran sungai.

3. Apabila ditinjau menurut fiqih Muamalah, sewa menyewa lahan pinggir

sungai untuk tambang emas yang dilaksanakan di desa Pulau Panjang

Kecamatan Cerenti, tidak sah untuk dilaksanakan. Menurut penulis

melanggar ketentuan bahwa pertambangan adalah penguasaan Negara, dan

tidak boleh dikelola secara pribadai. Sebab menyangkut hajat orang
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banyak, dan dikwatirkan apabila dikelola oleh perorangan akan

menimbulkan dampak yang buruk.

B. Saran-saran

Sebelum penulis mengakhiri permasalahan ini terlebih dahulu penulis

memberikan beberapa saran-saran semoga bermanfaat.

1. Diharapkan kepada pihak yang melakukan praktek sewa menyewa lahan

pinggir sungai untuk tambang emas ini hendaknya terlebih dahulu

memperhatikan tentang hukum dalam sewa menyewa yang sesuai dengan

Syariat Islam/Hukum Islam yang mengatur permasalahan sewa menyewa

ini sehingga masyarakat yang terlibat dalam praktek sewa menyewa ini

tidak ada yang dirugikan.

2. Diharapkan juga kepada pihak desa Pulau Panjang kecamatan Cerenti

Kabupaten Kuantan Singingi, agar dapat memberikan penyuluhan kepada

masyarakat yang terlibat dalam praktek sewa menyewa lahan pinggir

sungai supaya mereka memahami hukum dari sewa menyewa lahan

pinggir sungai tersebut, tidak hanya melarang secara brutal dan

menjelaskan aturan-aturan yang sesuai dengan syariat Islam.


