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BAB I
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Aktivitas dan perilaku ekonomi tidak lepas dari karakteristik

manusianya. Pola perilaku, bentuk aktivitas dan pola kecendrungan terkait

dengan pemahaman manusia terhadap makna kehidupan itu sendiri. Dalam

pandangan islam kehidupan manusia di dunia merupakan rangkaian kehidupan

yang telah di tetapkan Allah kepada setiap makhluknya untuk dimintai

pertanggung jawabannya di akhirat kelak.

Bekerja sebagai sarana untuk memanfaatkan perbedaan karunia Allah

swt pada masing-masing individu. Agama islam memberikan kebebasan

kepada seluruh umat untuk memilih pekerjaan yang mereka senangi dan

kuasai dengan baik.1

Usaha yang dilakukan dapat berupa tindakan-tindakan untuk

memperoleh dan memanfaatkan sumber daya yang memiliki nilai ekonomis

guna memenuhi syarat-syarat minimal atau kebutuhan dasar agar dapat

bertahan hidup, dimana kebutuhan dasar merupakan dasar kebutuhan biologis

dan lingkungan sosial budaya yang harus dipenuhi bagi kesinambungan hidup

individu dan masyarakat.2

Pemenuhan kebutuhan menurut Al-Syatibi adalah tujuan aktifitas

ekonomi, dan pencarian terhadap tujuan ini adalah kewajiban agama. Dengan

1 Ruqaiyah Waris Musqood, Harta Dalam Islam, (Jakarta : Perpustakaan Nasional, 2003),
edisi 1, h.66.

2 Imran Manan, Dasar-Dasar Sosial Budaya Pendidikan, (Jakarta : Depdikbud, 1989),
h.12.
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kata lain, manusia berkewajiban untuk memecahkan berbagai permasalahan

ekonominya. Oleh karena itu, problematika ekonomi manusia dalam

perspektif islam adalah pemenuhan kebutuhan (fulfillment needs) dengan

sumber daya alam yang tersedia.3

Manusia diberi kemampuan untuk mengolah alam sebagai sumber

kehidupan. Apapun bentuk rezeki yang diperoleh seseorang tidak lain berasal

dari sumber daya alam yang telah diciptakan oleh Allah swt sebelum manusia

ada dimuka bumi ini. Sebagaimana firman Allah swt dalam surah Al-A’raf

(7):56.








Artinya : Dan janganlah kamu membuat kerusakan di muka bumi, sesudah
(Allah) memperbaikinya dan berdoalah kepada-Nya dengan rasa
takut (Tidak akan diterima) dan harapan (akan dikabulkan).
Sesungguhnya rahmat Allah amat dekat kepada orang-orang yang
berbuat baik.4

Modal dasar sumber daya alam harus dilindungi, dipelihara,

dilestarikan dan dimanfaatkan sebaik-baiknya. Serta dikelola secara baik dan

optimal bagi kesejahteraan masyarakat Indonesia pada khususnya, dan mutu

kehidupan manusia pada umumnya. Oleh karena itu, pengelolaan sumber daya

alam dan ekosistemnya merupakan bagian dari modal dasar yang pada

3 Adi Warman Karim, Sejarah Pemikiran Ekonomi Islam, (Jakarta :PT. Raja Grafindo
Persada, 2008), edisi. 3, cet II, h. 387.

4 Departemen Agama RI, Al-qur’an dan Terjemahan, (Semarang  :PT. Hidakarya Agung
Jakarta, 2002), cet. Ke-71, h. 209.
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hakikatnya merupakan bagian integral dari pembangunan nasional yang

berkelanjutan.5

Sumber daya alam dan ekosistemnya merupakan bagian terpenting dari

sumber daya alam yang terdiri dari alam, batu bara, pasir, tanah, emas, timah

dan sebagainya, ataupun sumber alam yang mempunyai fungsi dan manfaat

sebagai unsur pembentuk lingkungan hidup yang kehadirannya tidak dapat

tergantikan.

Potensi sumber daya mineral di Indonesia tersebar tidak merata di

berbagai wilayah. Agar potensi ini dapat diusahakan untuk digunakan sebagai

pendukung pembangunan yang berkelanjutan perlu dilakukan usaha-usaha

tertentu.6

Salah satu kegiatan dalam memanfaatkan sumber daya alam adalah

kegiatan penambangan. Di dalam islam kegiatan pertambangan juga mendapat

perhatian yang besar, bahkan ekonomi islam memperhatikan semua aktivitas

ekonomi sejak pertama kali. Sebagaimana firman Allah swt dalam surah Al-

Hadid (57) :25.












5 Moh. Soejani, Rozi Munir, Lingkungan Sumber Daya Alam dan Kependudukan dalam
Pembangunan, (penerbit Universitas Indonesia, 1987), Hal. 45.

6 Haryanto, Pertambangan: Berkah atau Tulah?, (Yokyakarta: Citra Aji Parama, 2008)
Cet. Ke-1, h. 57
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Artinya : “dan kami ciptakan besi yang padanya terdapat kekuatan yang
hebat dan berbagai manfaat bagi manusia, (supaya mereka
mempergunakan besi itu) dan supaya Allah mengetahui siapa yang
menolong (agama)Nya dan rasul-rasul-Nya padahal Allah tidak
dilihatnya. Sesungguhnya Allah Maha Kuat lagi Maha Perkasa.

Pertambangan adalah rangkaian dalam rangka upaya pencarian,

penambangan (penggalian), pengolahan, pemanfaatan, dan penjualan bahan

galian. Usaha pertambangan bahan-bahan galian dibedakan menjadi enam

macam, yaitu: penyelidikan umum, eksplorasi, eksploitasi, pengolahan,

pemurnian, pengangkutan dan penjualan.7

Kegiatan pertambangan selain mendatangkan devisa dan menyedot

lapangan kerja juga rawan terhadap pengrusakan lingkungan. Banyak kegiatan

penambangan yang mengundang sorotan masyarakat sekitarnya karena

pengrusakan lingkungan, apalagi penambangan emas tanpa izin yang selain

merusak lingkungan juga membahayakan jiwa penambang karena

keterbatasan pengetahuan si penambang dan juga karena tidak adanya

pengawasan dari dinas instansi terkait.

Studi kasus di Kecamatan Kuantan Tengah kegiatan penambangan

emas ini dilakukan di sungai kuantan membawa dampak pada pencemaran

sungai kuantan. Dalam menjalankan usaha tersebut para pengusaha sebagai

pemilik modal merekrut masyarakat setempat dan masyarakat dari luar daerah

sebagai pekerjanya.

7 Salim, Hukum Pertambangan di Indonesia, (Jakarta:Raja Grafindo persada, 2007), hal.
53
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Kegiatan penambangan tersebut dilakukan oleh sekelompok

masyarakat, menggunakan mesin sedot (dompeng). Penambangan yang

dilakukan mengakibatkan lingkungan menjadi rusak apabila aktivitas

penambangan berakhir. Kerusakan tanah dan air akan menjadi masalah yang

sangat serius, karena masyarakat yang semula memanfaatkan tanah untuk

kegiatan pertanian atau perkebunan tidak akan dapat lagi memanfaatkan tanah

tersebut seperti sediakala.

Penambangan emas juga menjadi ancaman bagi masyarakat yang

mengandalkan kehidupannya dari sektor perikanan, karena masyarakat

kesulitan mencari ikan. Ancaman terhadap air sungai kedepan semakin besar

karena masyarakat kesulitan mendapatkan air bersih.

Seperti yang di ungkapkan ida, semenjak adanya penambangan emas

tanpa izin ia tidak bisa lagi mandi dan mencuci di sungai karena air kotor dan

bau tidak sedap yang di akibatkan penambangan ilegal ini.8

Setiap usaha yang dijalankan hendaknya harus memperhatikan aspek

lingkungan. Sebab suatu usaha dapat menimbulkan berbagai aktivitas

sehingga menimbulkan dampak bagi lingkungan disekitar lokasi usaha

tersebut.9

Dalam kegiatan pertambangan ini juga memberikan dampak positif

yaitu khususnya bagi masyarakat yang terlibat dalam kegiatan pertambangan

itu sendiri, yaitu sebagai lapangan pekerjaan dan sumber pendapatan utama

bagi penambang dan keluarganya.

8 Ida, masyarakat Kecamatan Kuantan Tengah , wawancara, 14 mai 2013.
9 Suliyanto, Studi Kelayakan Bisnis Pendekatan Praktis, (Yogyakarta: CV Andi Offset,

2010),h. 43.
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Disisi lain ada pula faktor penghambat yang dihadapi dalam usaha

penambangan emas ini, yaitu masyarakat disekitar usaha tambang emas ini

marah disebabkan dampak lingkungan yang disebabkan oleh penambangan

dan jika air pasang menyebabkan penambang emas sulit melakukan proses

penambangan emas ini.

Berdasarkan uraian diatas, maka penulis tertarik melakukan penelitian

yang berjudul: “Penambangan Emas di Kecamatan Kuantan Tengah

Ditinjau Menurut Ekonomi Islam”.

B. Batasan Masalah

Agar penelitian terarah dan tidak menyimpang dari topik yang

dipersoalkan, maka penulis membatasi masalah yaitu penambangan emas di

Kecamatan Kuantan Tengah ditinjau menurut ekonomi islam.

C. Rumusan Masalah

a. Bagaimana usaha penambangan emas di Kecamatan Kuantan Tengah?

b. Apa saja dampak dari kegiatan penambangan emas di Kecamatan Kuantan

Tengah?

c. Bagaimana tinjauan ekonomi Islam terhadap penambangan emas di

Kecamatan Kuantan Tengah?

D. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan penelitian

a. Untuk mengetahui bagaimana usaha penambangan emas di

Kecamatan Kuantan Tengah.
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b. Untuk mengetahui dampak dari kegiatan penambangan emas di

Kecamatan Kuantan Tengah.

c. Untuk mengetahui bagaimana tinjauan ekonomi Islam terhadap

penambangan emas di Kecamatan Kuantan Tengah.

2. Kegunaan penelitian

a. Sebagai kajian untuk memperdalam dan memperluas wawasan bagi

penulis.

b. Sebagai bahan masukan dan bahan informasi dalam penyusunan tugas

akhir bagi penelitian selanjutnya.

c. Sebagai salah satu syarat untuk menyelesaikan pendidikan program SI

pada jurusan Ekonomi Islam Universitas Islam Negeri Sultan Syarif

Kasim Riau.

E. Metode Penelitian

1. Lokasi penelitian

Penelitian dilaksanakan di Kecamatan Kuantan Tengah

Kabupaten Kuantan Singingi, adapun yang menjadi pertimbangan daerah

ini dijadikan penelitian karena daerah ini merupakan salah satu daerah

yang berpotensi dalam usaha pertambangan emas.

2. Subjek dan Objek Penelitian

Subjek dalam penelitian ini adalah para penambang yang

melaksanakan penambangan emas, sedangkan objek dalam penelitian ini

adalah penambangan emas di kecamatan kuantan tengah.

3. Populasi dan Sampel
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Populasi dalam penelitian ini adalah masyarakat yang melakukan

penambangan emas sebanyak 30 orang. Karena populasi sedikit maka

semua populasi dijadikan sampel penelitian, menggunakan metode total

sampling.

4. Sumber Data

a. Data Primer, yaitu data yang diperoleh langsung dari lokasi penelitian

berkenaan dengan hal yang diteliti, yaitu masyarakat dan pemilik

usaha pertambangan.

b. Data Sekunder, yaitu data yang diperoleh dari pihak-pihak yang

terkait, serta buku-buku atau kitab-kitab perpustakaan yang dapat

membantu penelitian ini guna melengkapi data-data.

5. Metode Pengumpulan Data

a. Observasi yaitu mengadakan pengamatan langsung  dilapangan untuk

mendapatkan gambaran nyata tentang kegiatan yang diteliti.

b. Wawancara yaitu mengadakan Tanya jawab langsung kepada pemilik

usaha dan masyarakat yang berada disekitar areal pertambangan emas.

c. Angket yaitu membuat sejumlah pertanyaan tertulis yang diajukan

kepada masyarakat sekitar areal pertambangan emas.

6. Analisa data

Dalam penelitian ini penulis menggunakan metode Deskriptif

Kualitatif yaitu dengan cara mengumpulkan data, dikelompokkan lalu

disusun dan dihubungkan dengan teori yang relevan yang berhubungan

dengan masalah yang dibahas untuk diambil suatu kesimpulan.
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7. Metode Penulisan

a. Metode Induktif yaitu pengumpulan data-data yang ada hubungannya

dengan masalah yang akan diteliti, kemudian data tersebut dianalisa

dan diambil kesimpulan secara umum.

b. Metode deduktif yaitu pengumpulan data-data yang ada hubungannya

dengan masalah yang akan diteliti, kemudian data tersebut dianalisa

dan diambil kesimpulan secara khusus.

c. Metode Deskriptif yaitu menggambarkan secara tepat masalah yang

diteliti sesuai dengan yang diperoleh. Kemudian dianalisa sesuai

dengan masalah tersebut.

F. Sistematika Penulisan

Untuk mempermudah penulisan dalam penelitian ini, maka penelitian

ini dibagi menjadi beberapa bab dan sub bab sebagai berikut:

BAB I : PENDAHULUAN

Terdiri dari latar belakang masalah, batasan masalah, rumusan

masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, metode penelitian dan

sistematika penulisan.

BAB II : GAMBARAN UMUM DAERAH PENELITIAN

Dalam bab ini akan diuraikan mengenai gambaran umum

Kecamatan Kuantan Tengah, yang meliputi sejarah Kabupaten
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Kuantan Singingi, geografis dan demografis, pendidikan dan

kehidupan beragama, sosial ekonomi dan sosial budaya.

BAB III : TINJAUAN TEORITIS

Dalam bab ini akan dijelaskan tinjauan tentang usaha, tinjauan

tentang pertambangan, tinjauan studi kelayakan bisnis, AMDAL

dan konsep pengelolaan lingkungan hidup.

BAB IV : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Dalam bab ini menjelaskan tentang usaha penambangan emas di

Kecamatan Kuantan Tengah, dampak kegiatan penambangan

emas di kecamatan Kuantan Tengah dan tinjauan ekonomi Islam

terhadap penambangan emas di kecamatan kuantan tengah.

BAB V : KESIMPULAN DAN SARAN


