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BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Setelah penulis melakukan sebuah penelitian terhadap pelaksanaan

musaqah yang dilaksanakan oleh masyarakat Desa Sungai Putih, maka penulis

dapat mengambil sebuah kesimpulan dari penelitian ini, diantaranya sebagai

berikut:

Pertama, Pelaksanaan sistem musaqah dalam pengelolaan perkebunan

sawit di Desa Sungai Putih bila di lihat dari segi perjanjiannya tidak dilakukan

secara tertulis melainkan hanya secara lisan saja. Sehingga apabila

dikemudian hari terjadi penyimpangan dalam kerja maka kedua belah pihak

tidak mempunyai landasan untuk bukti. Dalam perjanjian di awal juga tidak

menentukan batas waktu pelaksanaan sehingga sewaktu-waktu salah satu

pihak dapat memutuskan kerja secara sepihak. Dalam hal perawatan kebun

semua dana di tanggung oleh pemilik kebun tugas si penggarap hanya bekerja

sesuai yang di butuhkan oleh tanaman, seperti pengendalian gulma,

pemangkasan, pemanenan dll. Untuk upah bagian panen antara 16-20% dari

hasil kebun. Sedangkan untuk upah pemangkasan, pengendalian gulma,

pembuatan saluran air dan lain-lain telah di tentukan berdasarkan borongan

ataupun harian. Pemilik kebun dalam mempekerjakan si penggarap kurang

melakukan pengawasan sehingga bagi pekerja yang kurang amanah

memanfaatkan untuk pengambilan keuntungan sendiri.
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Kedua, Dalam pelaksanaan kerjasama musaqah yang diterapkan

masyarakat Desa Sungai Putih mempunyai tujuan yang baik untuk

kelangsungan hidup petani sawit, akan tetapi dalam pelaksanaannya masih

belum sesuai dengan ketentuan hukum Islam, dalam pelaksanaannya pemilik

kebun memberikan kebunnya kepada sipekerja kebun untuk digarap dan di

ambil hasil kebunnya dengan prinsip kepercayaan tanpa dilakukan

pengawasan, sehingga memberikan peluang kepada sipekerja kebun untuk

melakukan hal-hal yang menyimpang dari kesepakatan kerja dan tidak sesuai

dengan prinsip pekerja muslim seperti tidak jujur, tidak amanah, tidak

menepati janji dan tidak berlaku adil dalam bekerja. Dalam hal perjanjiannya

juga belum menerapkan perjanjian secara tertulis, hal ini bertujuan untuk

sebagai bukti dasar apabila terjadi perselisihan di kemudian hari. Dalam

pelaksanannya juga tidak menentukan batas waktu pelaksanaan, sifat, dan

tugas si penggarap secara rinci, yang kesemuanya itu menjadi syarat dan

rukun dalam musaqah.

Ketiga, Relevansi sistem musaqah dalam pengelolaan perkebunan

sawit saat ini yaitu dibuktikan dengan adanya kerjasama yang dilakukan oleh

masyarakat Desa Sungai Putih dalam bentuk pemeliharaan kebun kelapa sawit

hingga saat ini.

B. Saran

Penulis menyadari bahwa dalam proses penelitian hingga pembuatan

karya ilmiah ini masih banyak terdapat kesalahan dan kekurangan, hal ini
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dikarenakan kemampuan penulis yang terbatas. Baik itu masalah pengalaman

maupun pengetahuan. Oleh karena itu penulis mengharapkan kepada pembaca

agar dapat kiranya memberikan masukan yang sifatnya membangun, sehingga

bagi penulisan berikutnya bisa lebih sempurna.

Adapun saran-saran penulis dari hasil penelitian ini adalah sebagai

berikut:

1. Sebagai pemilik kebun yang memberikan sepenuhnya amanah

kepada pekerja kebun untuk merawat kebunnya hendaknya

melakukan pengawasan juga dalam proses perawatan kebun,

sehingga tidak memberikan peluang kepada si pekerja kebun

untuk melakukan sebuah penyimpangan ataupun kecurangan.

2. Hendaknya dalam suatu perjanjian kerja dilakukan secara tertulis

antara pemilik kebun dan pekerja kebun. Sehingga jelas di

tentukan apa-apa saja yang menjadi syarat dan ketentuan dari

berbagai pihak. Contoh nya dalam penetapan brapa lama

kerjasama dilakukan, brapa bagi hasil masing-masing pihak, apa

saja tugas si pekerja kebun, dan ketentuan-ketentuan lainnya.

3. Sebagai pekerja kebun hendaknya memiliki sifat amanah, jujur,

mempunyai budi pekerti yang mulia dan sabar dalam menjalankan

pekerjaan atau amanah yang diberikan oleh pemilik kebun,

sehingga tidak ada salah satu pihak yang merasa dirugikan dan
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hasil dari usaha yang dijalankan menjadi berkah dan diridhoi oleh

Allah SWT

4. Bagi masyarakat di Desa Sungai Putih khususnya dan masyarakat

di Kecamatan Tapung umumnya hendaknya lebih mempelajari

dan mencari informasi tentang pengetahuan agama khususnya

dalam kerjasama muamalah yang dilakukan dalam kegiatan

sehari-hari dengan cara meminta penjelasan dari orang-orang yang

memiliki ilmu pengetahuan dan wawasan yang luas semoga

nantinya dapat di realisasikan dikehidupan sehari-hari dengan baik

dan benar.

5. Diharapkan kepada pihak akademisi terutama bagi pihak

perpustakaan untuk dapat lebih melengkapi buku-buku yang

membahas tentang kerjasama muamalah termasuk didalamya

kerjasama musaqah.


