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ABSTRAK 

Fokus penelitian ini adalah mengenai sistem pertambangan PT. NNT 
ditinjau dari Hukum Islam. Dengan adanya sitem pertambangan PT. NNT yang 
secara langsung berkerjasama dengan pemerintah daerah untuk membentuk 
YPESB (Yayasan Pembanguanan Ekonomi Sumbawa Barat), guna untuk 
membangun kemandirian msyarakat Sumbawa Barat itu sendiri kususnya 
masyarakat lingkartambang. 

Adapun permasalahan yang dirumuskan dalam skripsi ini adalah, 
Bagaimanakah tinjauan hukum Islam terhadap sistem pertambanggan PT. NNT? 
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimanakah tinjauan hukum Islam 
terhadap sistem pertambanggan PT. NNT. 

Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan dengan pendekatan 
kualitatif, yaitu penelitian yang menggunakan informasi yang bersifat 
menerangkan dalam bentuk uraian, maka data yang ada tidak dapat diwujudkan 
dalam bentuk angka-angka melainkan berbentuk suatu penjelasan yang 
menggambarkan keadaan, proses, dan peristiwa tertentu, dan untuk mencari 
penjelasan lebih lanjut mengenai permasalahan yang akan diteliti. 

Berdasarkan hasil analisa data dan pembahasan, maka untuk menjawab 
rumusan masalah yang terlintas yaitu dapat disimpulkan bahwa: pertama, didalam 
sitem pertambangan, PT. NNT berkerjasama dengan pemerintah daerah untuk 
membentuk YPESB (Yayasan Pembangunan Ekonomi Sumbawa Barat) yang 
menjalankan program-program pemberdayaan dan penguatan kapasitas ekonomi 
usaha mikro kecil di Sumbawa Barat. Yayasan ini menjalankan program atas 
dasar prinsip partisipasi dan kerjasama, berkelanjutan, kesetaraan laki-laki dan 
perempuan, peduli lingkungan, dan praktik terbaik. Berdasarkan uraian diatas, 
dapat disimpulkan bahwa sitem pertambangan PT. NNT mempunyai kemiripan 
dengan aqad Mudharabah dengan alasan PT. NNT sebagai penyedia modal, 
sedangkan YPESB sebagai pengelola. Kedua, PT.  Newmont Nusa Tengara (PT. 
NNT) adalah perusahaan patungan yang sahamnnya dimiliki oleh Nusa Tenggara 
Patnership (Indonesia), PT Pukuafu Partnership (Indonesia). dan dimiliki oleh 
Newton Indonesia Limited, dan  dimiliki oleh Nusa Tengara Mining Corporation. 
Berdasarkan uraian tersebut, dapat disimpulkan bahwa Sitem pertambangan PT. 
NNT mempunyai kemiripan dengan aqad Musyarakah dengan alasan PT. NNT 
sebagai perusahaan patungan yang berkerja sama dengan Pemerintah Pusat, dan 
PT Pukuafu. 

Kata Kunci : Hukum Bagi Hasil Pertambangan PT. NNT 
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A. PENDAHULUAN 

a. Latar Belakang Masalah 

Setiap tahun PT NNT membayar pajakdan royalti langsung kepada 

pemerintah Indonesia. Sebagian besar penerimaan ini (80%) dikembalikan 

oleh pemerintah pusat  kepada pemerintah provinsi dan kabupaten. Selain itu, 

PT NNT juga membantu masyarakat sekitar tambang dengan terjun langsung 

melalui berbagai jenis proyek prasarana, program peningkatan keterampilan, 

dan program beasiswa serta pemberian bantuan. 

Dalam beroprasi perusahaan pertambangan PT. NNT juga 

berkerjasama dengan pemerintah daerah untuk membentuk YPESB (Yayasan 

Pembanguana Ekonomi Sumbawa Barat) yang menjalankan program-

program pemberdayaan dan penguatan kapasitas ekonomi usaha mikro kecil 

di Sumbawa Barat. Yayasan ini menjalankan program atas dasar prinsip 

partisipasi dan kerjasama, berkelanjuatn, kesetaraan laki-laki dan perempuan, 

peduli lingkungan, dan praktik terbaik dan juga bertujuan membangun 

masyarakat linkartambang itu sendiri. 

Adakah niat dari PT. NNT untuk memformat ulang Kontrak Karya 

dengan pemerintah RI? 

Sebagai kontraktor pemerintah Republik Indonesia, bukanlah 

wewenang PT. NNT. Namun, PT. NNT sebagai investor asing yang 

menginvestasikan dananya di Indonesia mempunyai pandangan mengenai hal 

ini: Walaupun secara comparative advantages Indonesia mempunyai sumber 

daya alam yang menarik secara geologi, tetapi hal itu tidaklah cukup. Banyak 

daerah lain di belahan dunia ini yang memiliki potensi yang sama. Iklim 

investasi Indonesia yang menarik para investor untuk menanamkan modal di 

sini, antara lain:  

1. Hukum, dan undang-undang yang berlaku  
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2. Kepastian dan penegakkan hukum itu sendiri  

3. Kepatuhan dan konsistensi dari pemerintah terhadap hukum itu 

Perlu dicatat kembali bahwa Pemerintah Indonesia sudah sejak lama 

mengakui adanya kriteria mendasar yang digunakan para investor di sektor 

mineral yakni fiskal hukum yang stabil, transparan dan realistis 

diperhitungkan selama masa proyek. Dalam hal ini Kontrak Karya dianggap 

sebagai hukum yag mengikat karena disahkan oleh DPR, disetujui oleh 

presiden dan ditandatangani oleh Menteri Pertambangan dan Energi. Sejauh 

ini, menurut pengamatan perusahaan sebagai salah satu investor asing, para 

investor luar memandang kepastian hukum dan hak-hak para investor di 

Indonesia berjalan dengan baik, tidak hanya dalam Kontrak Karya, tetapi juga 

dalam hal Production Sharing Contract  (PSC) untuk bidang perminyakan dan 

kontrak bisnis bidang sumber daya mineral lainnya. Pemerintah Indonesia 

memegang teguh perjanjian hukum dengan para investor serta tidak pernah 

mengingkari atau bahkan merevisi perjanjian yang telah dibuat sebelum 

kontrak itu berakhir. Ini adalah faktor yang mendorong tingginya minat 

investor untuk menanamkan modalnya di Indonesia. Jika terjadi renegosiasi 

atau merevisi kontrak atau perjanjian sebelum masa kontrak berakhir, 

dampaknya akan sangat buruk terhadap iklim investasi di Indonesia. 

Dari latar belakang di atas, maka penulis tertarik untuk melakukan 

sebuah penelitian dengan judul “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Akad 

Bagi Hasil Pertambangan PT. Newmont Nusa Tenggara.”  

b. Tujuan Penelitian 

Adapun Tujuan Penelitian ini, untuk mengetahui bagaimanakah 

tinjauan hukum Islam terhadap akad bagi hasil di pertambanggan PT. NNT. 
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B . LANDASAN TEORI 

a. Aqad Mudhorobah 

Pengertian dari segi etimologi (bahasa) Mudharabah adalah Suatu 

perumpamaan (ibarat) Seseorang yang memberikan (menyerahkan) 

Harta Benda (modal) kepada orang lain agar di gunakan perdagangan 

yang menghasilkan keuntungan bersama dengan syarat-syarat tertentu 

dan jika rugi, maka kerugian ditanggung pemilik modal.1 Dengan 

demikian Mudharabah adalah akad antara kedua belah pihak untuk 

salah seorangnya (salah satu pihak) mengeluarkan sejumlah uang 

kepada pihak lainnya untuk diperdagangkan. Dan labanya dibagi dua 

sesuai dengan kesepakatan. 

1. Dasar hukum aqad mudhorobah 

a) Al-Qur`an 

1) Surat Al-baqorah ayat 273, 

Ï™!# ts) à ù=Ï9 š⎥⎪ Ï% ©! $# (#ρ ãÅÁômé& †Îû È≅‹ Î6y™ «! $# Ÿω 

šχθãè‹ ÏÜ tGó¡ tƒ $ \/ö|Ê †Îû Ä⇓ ö‘ F{$#  

 

“(Berinfaklah) kepada orang-orang fakir yang terikat (oleh 

jihad) di jalan Allah,mereka tidak dapat (berusaha) di muka 

bumi,......”.  

Menurut Penafsiran Ibnu Katsir, maksud dari ayat di atas ialah 

berjalan untuk berdagang dalam mencari penghidupan. Sedangkan 

menurut Penafsiran Abu Bakr Jabir Al Jazaa’iri, maksud ayat 

tersebut ialah Berjalan di bumi untuk mencarirezki dengan 

berdagang dan lainnya, berjalan di bumi untuk mengepung 

                                                            
1Abdurrahman Al-Juzairi, Al-Fiqh ‘Ala Al Madzahibu Al Arba’ah,,Juz III,(Beirut : Al Maktabah Al 
‘Asriyah,2004 M), hal 623 
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(memblokade) musuh orang-orang fakir yang terikat (oleh jihad) di 

jalan Allah. 

2) Surat Ali Imron ayat 156,  

$ pκš‰r'̄≈ tƒ t⎦⎪ Ï% ©! $# (#θãΨtΒ# u™ Ÿω (#θçΡθ ä3 s? t⎦⎪ Ï% ©! $%x. (#ρ ãx x. (#θä9$ s% uρ 

öΝ Îγ ÏΡ≡uθ÷z \} #sŒÎ) (#θç/u ŸÑ ’Îû ÇÚö‘ F{$#   

“Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu seperti 

orang-orang kafir (orang-orang munafik) itu, yang mengatakan 

kepada Saudara-saudara mereka apabila mereka mengadakan 

perjalanan di muka bumi………...” 

 Menurut Ibnu Katsir dalam sebuah tafsirnya, maksud ayat 

di atas ialah Mereka berpergian untukberdagang dan lainnya. 

Sedangkan menurut Penafsiran Abu Bakr Jabir Al Jazaa’iri, 

maksud ayat tersebut ialah Berjalan di bumi dengan jalankaki dan 

terkadang berjalan untukkebaikan orang-orang muslim.  

b) Hadits 

 

 

 

 

 

 

 

“Diriwayatkan dari  ibnu Abbas bahwa Sayyidina Abbas bin 

Abdull Mutholib,  jika memberikan dana ke mitra usahanya secara 

mudharabah ia mensyaratkan agar dananya tidak dibawa 

mengarungi lautan, menuruni lembahyang berbahaya, atau 

membeli ternak. Jika menyalahi peraturan tersebut, yang 

bersangkutan bertanggung jawab atas dana tersebut. Di 
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sampaikanlah syarat-syarat tersebut kepada Rasulullah SAW dan 

Rasulullah pun membolehkannya.”(HRThabrani) 

 

Sedangkan di hadits yang lain: 

 

 

 

 

 

 

“Dari  Shalih bin Shuhaib r.a  bahwa Rasullullah SAW  

bersabda,” Tiga hal yang di dalamnya terdapat keberkahan: jual 

beli secara tangguh, muqoradhah  (mudharabah),dan mencampur 

gandum dengan tepung untuk keperluan rumah,bukan untuk di 

jual.”( HR Ibnu Majah No 2280, Kitab At-Tijarah). 

b. Aqad Musyarakah 

Pengertian Aqad Musyarakah (syirkah atau syarikah atau serikat 

atau kongsi) adalah bentuk umum dari usaha bagi hasil di mana dua 

orang atau lebih menyumbangkan pembiayaan dan manajemen usaha, 

dengan proporsi bisa sama atau tidak. Keuntungan dibagi sesuai 

kesepakatan antara para mitra, dan kerugian akan dibagikan menurut 

proporsi modal. Transaksi Musyarakah dilandasi adanya keinginan 

para pihak yang bekerja sama untuk meningkatkan nilai aset yang 

mereka miliki secara bersama-sama dengan memadukan seluruh 

sumber daya. 

1. Dasar hukum akad musyarakah 

َقاَل َرُسوُل َاللَِّه صلى اهللا : َعْن َأِبي ُهَرْيَرَة رضي اهللا عنه َقاَل

, َأَنا َثاِلُث َالشَِّريَكْيِن َما َلْم َيُخْن َأَحُدُهَما َصاِحَبُه: َقاَل َاللَُّه( عليه وسلم 

 َوَصحََّحُه َاْلَحاِآُم, َرَواُه َأُبو َداُوَد  )ِمْن َبْيِنِهَما  َفِإَذا َخاَن َخَرْجُت
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 Dari Abu Hurairah Radliyallaahu 'anhu bahwa Rasulullah 

Shallallaahu 'alaihi wa Sallam bersabda: "Allah berfirman: Aku 

menjadi orang ketiga dari dua orang yang bersekutu selama salah 

seorang dari mereka tidak berkhianat kepada temannya. Jika ada yang 

berkhianat, aku keluar dari (persekutuan) mereka." Riwayat Abu 

Dawud dan dinilai shahih oleh Hakim. 

2. Rukun aqad musyarakah atau syirkah 

Rukun musyarakah atau syirkah yang asas ada 3 perkara yaitu:  

a) Akad (ijab-kabul) juga disebut sighah. 

b) Dua pihak yang berakad (‘aqidani), mesti memiliki kecekapan 

melakukan pengelolaan harta. 

c) Objek aqad (mahal) juga disebut ma’qud alaihi, samada modal 

atau pekerjaan. 

3. Macam-macam musyarakah 

Musyarakah atau syirkah dapat dibagi menjadi 6 macam, yaitu: 

a) Syirkah Innan 

Syirkah inan adalah syirkah yang mana 2 pihak atau lebih, 

setiap pihak menyumbangkan modal dan menjalankan kerja. 

Contoh bagi syirkah inan: Khalid dan Faizal berbagi 

menjalankan perniagaan burger bersama-sama dan masing-

masing mengeluarkan modal RP.50.000 setiap seorang.  

b) Syirkah Abdan 

Perkongsian abdan adalah perkongsian 2 orang atau lebih 

yang hanya melibat tenaga (badan) mereka tanpa melibatkan 

perkongsian modal. Sebagai contoh: Jalal adalah tukang buat 

rumah dan Rafi adalah juruelektrik yang berkongsi menyiapkan 

proyek sebuah rumah. Perkongsian mereka tidak melibatkan 

perkongsian kos. Keuntungan adalah berdasarkan persetujuan 

mereka.  
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c) Syirkah Mudharabah 

Syirkah Mudharabah adalah syirkah dua pihak atau lebih 

dengan ketentuan, satu pihak menjalankan kerja (amal) 

sedangkan pihak lain mengeluarkan modal (mal).  

d) Syirkah Wujuh 

Disebut syirkah wujuh kerana didasarkan pada kedudukan, 

ketokohan atau keahlian (wujuh) seseorang di tengah 

masyarakat. Syirkah wujuh adalah syirkah antara 2 pihak 

(misalnya A dan B) yang sama-sama melakukan kerja (amal), 

dengan pihak ketiga (misalnya C) yang mengeluarkan modal 

(mal). Dalam hal ini, pihak A dan B adalah tokoh masyarakat.  

e) Syirkah Mufawadhah 

Syirkah mufawadhah adalah syirkah antara 2 pihak atau 

lebih yang menggabungkan semua jenis syirkah di atas (syirkah 

inan, ‘abdan, mudharabah dan wujuh). Syirkah mufawadhah 

dalam pengertian ini, menurut An-Nabhani adalah boleh. 

Sebab, setiap jenis syirkah yang sah berdiri sendiri maka sah 

pula ketika digabungkan dengan jenis syirkah lainnya.  

f) Syirkah Al-Milk 

Syirkah Al Milk mengandung arti kepemilikan bersama  

yang keberadaannya muncul apabila dua orang atau lebih 

memperoleh kepemilikan bersama (joint ownership) atau suatu 

kekayaan (aset). Misalnya, dua orang atau lebih menerima 

warisan/hibah/wasiat sebidang tanah atau harta kekayaan atau 

perusahaan baik yang dapat dibagi atau tidak dapat dibagi-bagi.  

C. METODE PENELITIAN 

a. Jenis Penelitian 

Jenis penelitian yang dipakai adalah penelitian lapangan dengan 

pendekatan kualitatif, yaitu penelitian yang menggunakan informasi yang 

bersifat menerangkan dalam bentuk uraian, maka data yang ada tidak 

dapat diwujudkan dalam bentuk angka-angka melainkan berbentuk suatu 
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penjelasan yang menggambarkan keadaan, proses, dan peristiwa tertentu 

(Subagyo, 1991: 94) 

b. Sumber Data 

Adapun sumber data yang didapatkan dari penenelitian ini adalah 

dengan cara melalui pendekatan deskriptif kualitatif, Metode pendekatan 

deskriptif kualitatif pada hakekatnya adalah mengamati orang dalam 

kehidupan sehari-hari dalam situasi wajar, berintraksi bersama mereka, 

melakukan wawancara serta berusaha memaknai bahasa, kebisaan dan 

prilaku yang berhubugan dengan fokus penelitian.2 

c. Metode Penentuan Subyek 

Adapun metode penentuan subyek dari penenelitian ini adalah 

Populasi, dan Sample. Dalam penelitian ini yang akan menjadi sampel 

adalah KOMDEP dan PEMDA yang menagani PT. NNT. 

d. Metode Pengumpulan Data 

Dalam penelitian ini metode pengumpulan data terdiri dari 

a. Metode Observasi (pengamatan) 

b. Metode Intervew 

c. Metode Dokumentasi 

e. Metode Analisis Data 

Setelah data dikumpulkan dengan lengkap, tahap berikutnya adalah 

tahap analisis data. Analisis data yang digunakan dalam penelitian ini:  

Metode diskriptif adalah analisis data yang berfungsi untuk 

mendiskripsikan atau memberi gambaran tentang obyek yang di teliti 

melalui data sample atau populasi sebagaimana adanya tanpa membuat 

analisis ataupun kesimpulan yang berlaku untuk umum.3 

                                                            
2Moleong  Lexy  J,  2002.  Metodologi  Penelitian  Kualitatif.  Bandung  :  PT  Remaja 
Rosdakarya. Hal: 31 
 
3Sugipno, Depdikbud, 1999. Kamus Besar Bahasa Indonesia. Jakarta: Balai Pustaka. Hal: 
21 
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Metode kualitatif adalah data yang digambarkan dengan kat-kata 

atau kalimat yang dipisah-pisahkan menurut kata gori untuk memperoleh 

kesimpulan.4 

D. PEMBAHASAN 

a. Analisis Hukum Islam Terhadap Sistem Pertambangan PT. NNT. 

1. Tinjauan Mendirikan Pertambangan PT.NNT 

Berdasarkan ofsevasi atau hasil penelitian yg telah saya 

lakukan dalam pendekatan hukum islam bahwa sistem pertambangan 

PT. NNT memang sangat memberikan perhatian yang lebih terhadap 

masyarakat sekitarnya dalam segi perekonomiannya, pedidikannya, 

dan kesehatanya.  

Selain itu juga mengatasi kemiskinan yang diderita oleh 

masyarakat sekitarnya dengan cara memberikan bantuan-bantuan 

berupa penyumbangan bibit-bibit tanaman, hewan ternak, dan 

memberikan kreatipitas yang menghasilkan untuk kepentingan 

masyarakat itu sendiri. 

Dalam Q.S Al-baqarah ayat 273 Allah berfirman: 

Ï™!# t s)àù= Ï9 š⎥⎪Ï% ©! $# (#ρ ãÅÁ ôm é& † Îû È≅‹ Î6 y™ «! $# Ÿω šχθ ãè‹ÏÜ tGó¡ tƒ $\/ö |Ê † Îû 

Ä⇓ö‘ F{$# ÞΟ ßγ ç7|¡ øt s† ã≅Ïδ$ yfø9 $# u™!$u‹ ÏΖ øîr& š∅ÏΒ É#’yè−G9$# Ν ßγ èùÌ ÷ès? öΝßγ≈ yϑŠ Å¡Î/ Ÿω 
šχθ è= t↔ó¡ tƒ šZ$̈Ψ9$# $]ù$ ys ø9Î) 3 $tΒ uρ (#θà)ÏΖ è? ô⎯ÏΒ 9öyz  χ Î*sù ©!$# ⎯Ïµ Î/ íΟŠÎ= tæ   

Yang artinya: (Berinfaqlah) kepada orang-orang fakir yang terikat 
(oleh jihad) di jalan Allah; mereka tidak dapat (berusaha) di bumi; 
orang yang tidak tahu menyangka mereka orang Kaya Karena 
memelihara diri dari minta-minta. kamu kenal mereka dengan melihat 
sifat-sifatnya, mereka tidak meminta kepada orang secara mendesak. 
dan apa saja harta yang baik yang kamu nafkahkan (di jalan Allah), 
Maka Sesungguhnya Allah Maha Mengatahui (Q.S Al-baqarah ayat 
273) 

                                                            
4 Op. Cit. Hal:245. 
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Dari ayat Alqur’an diatas tersebut, terdapat kata yang di 

jadikan oleh sebagian besar ulama fiqih adalah kata dharaba fil ardhi 

yang menunjukkan arti perjalanan atau berjalan di bumi yang di 

maksud perjalanan untuk tujuan dagang. 

2. Bentuk Aqad Dalam Penerapan Sistem Pertambangan Islam 

PT.  Newmont Nusa Tengara (PT NNT) adalah perusahaan 

patungan yang 80 % sahamnnya dimiliki oleh Nusa Tenggara 

Patnership (Indonesia) dan 20 % oleh PT Pukuafu Partnership 

(Indonesia). 56,25% saham Nusa Tengara Partnership dimiliki oleh 

Newton Indonesia Limited dan 43,75% dimiliki oleh Nusa Tengara 

Mining Corporation. 

Setiap tahun PT NNT membayar pajakdan royalti langsung 

kepada pemerintah Indonesia. Sebagian besar penerimaan ini (80%) 

dikembalikan oleh pemerintah pusat  kepada pemerintah provinsi dan 

kabupaten. Selain itu, PT NNT juga membantu masyarakat sekitar 

tambang dengan terjun langsung melalui berbagai jenis proyek 

prasarana, program peningkatan keterampilan, dan program beasiswa 

serta pemberian bantuan. 

Hal ini tampak dalam beberapa hadits yang artinya sebagai berikut:  

“Diriwayatkan dari  ibnu Abbas bahwa Sayyidina Abbas bin 
Abdull Mutholib,  jika memberikan dana ke mitra usahanya secara 
mudharabah ia mensyaratkan agar dananya tidak dibawa mengarungi 
lautan, menuruni lembahyang berbahaya, atau membeli ternak. Jika 
menyalahi peraturan tersebut, yang bersangkutan bertanggung jawab 
atas dana tersebut. Di sampaikanlah syarat-syarat tersebut kepada 
Rasulullah SAW dan Rasulullah pun membolehkannya.”(HRThabrani) 

Sedangkan di hadits yang lain: 

“Dari  Shalih bin Shuhaib r.a  bahwa Rasullullah SAW  bersabda,” 

Tiga hal yang di dalamnya terdapat keberkahan: jual beli secara 

tangguh, muqoradhah  (mudharabah),dan mencampur gandum dengan 

tepung untuk keperluan rumah,bukan untuk di jual.”( HR Ibnu Majah 

No 2280, Kitab At-Tijarah). 
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3. Partisipasi Masyarakat 

Aspek utama dalam pengembangan masyarakat adalah dengan 

memberi  kesempatan kepada masyarkat untuk mengelola sumber 

dayanya sendiri. Dengan pertimbangan ini, didirikan suatu yayasan 

yang diberi nama Yayasan Olat Parigi (YOP). Tujuan yayasan ini 

adalah untuk mendukung aspirasi yang berkembang di masyarakat dan 

membantu mengidentifikasikan serta mengeloal program berbasis 

masyarakat. 

Untuk mewujudkan kondisi perekonomian masyarakat yang 

lebih baik dan berkelanjutan, PT NNT juga mendirikan YPESB 

(Yayasan Pembanguana Ekonomi Sumbawa Barat) yang menjalankan 

program-program pemberdayaan dan penguatan kapasitas ekonomi 

usaha mikro kecil di Sumbawa Barat. Yayasan ini menjalankan 

program atas dasar prinsip partisipasi dan kerjasama, berkelanjutan,  

kesetaraan laki-laki dan perempuan, peduli lingkungan, dan praktik 

terbaik. 

Dari uraian diatas bahwa berdasarkan aqad Musyarakah 

(syirkah) hukumnya mubah. Ini berdasarkan dalil hadits Nabi 

Muhammad SAW berupa taqrir terhadap syirkah. Pada saat Baginda 

diutus oleh Allah sebagai nabi, orang-orang pada masa itu telah 

bermuamalat dengan cara bersyirkah dan Nabi Muhammad SAW 

membenarkannya. Sabda nabi Muhammad SAW: 
Yang artinya: Dari Abu Hurairah Radliyallaahu 'anhu bahwa 

Rasulullah Shallallaahu 'alaihi wa Sallam bersabda: "Allah berfirman: 
Aku menjadi orang ketiga dari dua orang yang bersekutu selama salah 
seorang dari mereka tidak berkhianat kepada temannya. Jika ada yang 
berkhianat, aku keluar dari (persekutuan) mereka." Riwayat Abu 
Dawud dan dinilai shahih oleh Hakim. 
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PENUTUP 

A. Kesimpulan. 

1. Didalam sitem pertambangan, PT. NNT berkerjasama dengan pemerintah 

daerah untuk membentuk YPESB (Yayasan Pembanguana Ekonomi 

Sumbawa Barat) yang menjalankan program-program pemberdayaan dan 

penguatan kapasitas ekonomi usaha mikro kecil di Sumbawa Barat. 

Yayasan ini menjalankan program atas dasar prinsip partisipasi dan 

kerjasama, berkelanjuatn, kesetaraan laki-laki dan perempuan, peduli 

lingkungan, dan praktik terbaik. Berdasarkan uraian diatas, dapat 

disimpulkan bahwa sitem pertambangan PT. NNT mempunyai kemiripan 

dengan aqad Mudharabah dengan alasan PT. NNT sebagai penyedia 

modal, sedangkan YPESB sebagai pengelola. 

2. PT.  Newmont Nusa Tengara (PT. NNT) adalah perusahaan patungan yang 

sahamnnya dimiliki oleh Nusa Tenggara Patnership (Indonesia), PT 

Pukuafu Partnership (Indonesia). Adapun saham Nusa Tengara Partnership  

dimiliki oleh Newton Indonesia Limited, dan dimiliki oleh Nusa Tengara 

Mining Corporation. Berdasarkan uraian tersebut, dapat disimpulkan 

bahwa sitem pertambangan PT. NNT mempunyai kemiripan dengan aqad 

Musyarakah, namun didalamnya terdapat enam jenis syirkah, yang paling 

mendekati hannya satu yaitu Syirkah Inan. Dengan alasan PT. NNT 

sebagai perusahaan patungan yang berkerja sama dengan Pemerintah 

Pusat, dan PT Pukuafu. 
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