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TINJAUAN HUKUM ISLAM 

TERHADAP PRAKTIK JUAL BELI PASIR PANTAI 

DESA NANGAWERA, WERA, BIMA 

Abstrak 

Pasir merupakan salah satu bahan bangunan yang masih digunakan hingga saat ini. 

Permintaan pasir yang bermunculan mendorong terjadinya transaksi jual beli, 

seperti yang terjadi di Desa Nangawera, Wera, Bima. Daerah pantai yang pada 

dasarnya dimiliki dan diolah oleh negara ini diakui milik penduduk setempat dan 

pasir pantainya diperjualbelikan. Dalam melakukan jual beli pasir pun sopir 

truk/buruh angkut melakukan pengurangan muatan pasir tanpa sepengetahuan 

konsumen. Berdasarkan latar belakang di atas penulis mengambil dua rumusan 

masalah, yaitu bagaimana praktik jual beli pasir pantai di Desa Nangawera, Wera, 

Bima dan bagaimana praktik jual beli pasir pantai di Desa Nangawera tersebut 

jika ditinjau dari hukum Islam. Dalam penelitian ini penulis menggunakan dua 

teknik pengumpulan data, yaitu studi lapangan dan studi kepustakaan, kemudian 

data yang diperoleh diolah dengan metode kualitatif. Dari hasil penelitian dapat 

diketahui bahwa dalam praktik jual beli pasir pantai di Desa Nangawera penjual 

belum memiliki izin dari pihak yang diberi kewenangan mengelola wilayah 

pesisir oleh negara, sehingga hukum Islam memandang transaksi ini belum sah 

karena syarat kepemilikannya belum terpenuhi. Menurut hukum Islam, 

pengurangan yang dilakukan oleh sopir truk/buruh angkut dipandang sebagai 

suatu hal yang bertentangan dengan Al-Quran sehingga mengakibatkan jual 

belinya tidak sah karena tidak ada kejelasan yang seimbang antara harga dan 

takaran. 

Kata Kunci: Jual beli, Pasir Pantai, Hukum Islam. 

Abstract 

Sand is one of the building materials that is still used today. Sand demand has led 

to trading, as has happened in Nangawera, Wera, Bima. The coastal area which is 

basically owned and processed by the state is recognized by local residents and 

the beach sand is traded. In making the sale and purchase of sand, truck 

driver/transport workers reduce the sand load without the knowledge of 

consumers. Based on the background above, the writer takes two formulations of 

the problem, namely how the practice of beach sand trading in Nangawera, Wera, 

Bima and how the practice of beach sand trading in the Nangawera on Islamic law 

perspective. In this study the authors used two data collection techniques, namely 

field studies and literature studies, then the data obtained were processed using 

qualitative methods. From the results of this research, it can be seen in the practice 

of beach sand trading in Nangawera, sellers do not yet have permission from the 

party authorized to manage coastal areas by the state, so Islamic law considers this 

transaction to be invalid because the terms of ownership have not been fulfilled. 

According to Islamic law, reduction carried out by truck drivers/transport workers 



2 
 

is seen as something that contradicts the Quran, resulting in the sale of illegitimate 

purchases because there is no clear balance between price and dose. 

Keywords: Trading, Sand Beach, Islamic Law. 

 

1. PENDAHULUAN 

Jual beli pasir merupakan salah satu bisnis yang mudah ditemui di lingkungan 

masyarakat Indonesia. Keberadaannya didukung dengan kondisi alam 

Indonesia yang memiliki banyak daerah berpasir. Selain itu perkembangan 

Indonesia yang terus melakukan pembangunan juga mendorong masyarakat 

untuk memanfaatkan sumber daya alam, salah satu di antaranya adalah jual 

beli pasir pantai. Pelaku jual beli pasir pada umumnya terdiri dari tiga pihak, 

yaitu pemilik lahan, pengangkut, dan pembeli. Pemilik lahan adalah orang 

yang memegang hak milik atas lahan di sekitar lokasi penambangan pasir, 

pengangkut adalah sopir truk dengan buruh angkutnya, dan pembeli adalah 

pihak yang menggunakan pasir sebagai bahan bangunan. 

Dalam jual beli pasir yang sudah dianggap umum di lingkungan 

masyarakat, terdapat beberapa aspek yang masih dipertanyakan hukumnya 

menurut agama Islam. Di lokasi yang penulis pilih sebagai tempat penelitian, 

yaitu pantai Desa Nangawera, Wera, Bima, penulis menemukan kejanggalan 

mengenai kepemilikan dan takaran yang digunakan. Kepemilikan lahan yang 

belum pasti dan takaran yang tidak jelas adalah aspek-aspek jual beli yang 

dilarang dalam Islam. Berdasarkan latar belakang tersebut penulis tertarik 

untuk melakukan penelitian dan menulis skripsi dengan judul Tinjauan 

Hukum Islam terhadap Praktik Jual Beli Pasir Pantai Desa Nangawera, 

Wera, Bima. 

Masalah yang penulis rumuskan dalam penelitian ini adalah mengenai 

bagaimana praktik jual beli pasir pantai di Desa Nangawera, Wera, Bima dan 

bagaimana praktik jual beli pasir pantai di Desa Nangawera jika ditinjau dari 

hukum Islam. Penelitian ini penulis lakukan dengan tujuan menjelaskan 

praktik jual beli pasir pantai yang terjadi di Desa Nangawera dan menjelaskan 

praktik jual beli pasir pantai di Desa Nangawera jika ditinjau dari hukum 
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Islam. Ada dua manfaat yang penulis harapkan dari penelitian ini,yaitu: 1) 

Dari sudut pandang akademis, dapat memperluas wawasan ilmu pengetahuan 

yang berhubungan dengan praktik jual beli pasir pantai di Desa Nangawera 

jika ditinjau dari hukum Islam, 2) Bagi penyusun, pelaku jual beli, dan 

masyarakat luas, penelitian ini diharapkan menumbuhkan rasa jujur dan bijak 

dalam memanfaatkan sumber daya alam, sehingga lingkungan tetap terjaga 

dan seimbang. 

Dalam melakukan analisis data, penulis juga menggunakan penelitian-

penelitian terdahulu dan sumber-sumber referensi yang berkaitan sebagai 

tinjauan. Kemiripan yang penulis dapati dari sumber-sumber tinjauan tersebut 

adalah bahwa ketidakjelasan dalam jual beli pasir sudah sering terjadi di 

berbagai tempat. Ketidakjelasan dalam jual beli biasa terjadi karena 

minimnya pengetahuan dan kesadaran dari berbagai pihak, sehingga 

peristiwa-peristiwa seperti ini masih terus terjadi. 

 

2. METODE  

Penelitian yang akan dilaksanakan adalah penelitian lapangan. Penelitian ini 

dilakukan dengan melakukan survei lapangan dan wawancara pada pihak-

pihak yang terkait dengan tema penelitian. Dari penelitian ini akan diperoleh 

kumpulan data yang menggambarkan proses berlangsungnya jual beli pasir 

pantai di Desa Nangawera Kecamatan Wera Kabupaten Bima. 

Adapun teknik pengumpulan data yang penulis gunakan adalah 

dengan metode wawancara, observasi, dan dokumentasi. Metode wawancara 

dilakukan untuk memperoleh data dari pihak-pihak yang terkait dalam proses 

jual beli pasir pantai di Desa Nangawera, yaitu penjual, pembeli, dan 

masyarakat sekitar. Metode observasi digunakan supaya dapat mengamati 

secara langsung bagaimana proses berlangsungnya transaksi jual beli yang 

terjadi di sekitar pantai di Desa Nangawera. Metode dokumentasi adalah 

metode penelitian yang dilakukan dengan mengumpulkan data berupa catatan 

tertulis, transkrip, dan sebagainya. 
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Setelah data dari penelitian ini terkumpul, maka penulis mengolahnya 

secara deduktif dan induktif. Metode induktif digunakan untuk mengolah data 

di lokasi penelitian, sehingga akan diperoleh pemahaman mengenai proses, 

tujuan dan manfaat yang diharapkan melalui transaksi jual beli pasir pantai di 

Desa Nangawera, Wera, Bima. Metode deduktif digunakan untuk mengetahui 

bagaimana hukum Islam memandang proses transaksi jual beli tersebut. 

 

3. HASIL DAN PEMBAHASAN 

Beberapa poin penting yang terungkap melalui penelitian akan dianalisis 

dengan menggunakan tinjauan hukum Islam terhadap praktik jual beli pasir 

pantai Desa Nangawera, Wera, Bima. 

a. Berdasarkan wawancara yang peneliti lakukan, ditemukan tiga pihak yang 

terlibat dalam jual beli pasir pantai, yaitu penduduk sekitar pantai sebagai 

pemilik lahan, sopir truk/buruh angkut sebagai perantara konsumen 

sekaligus sebagai pembeli dan konsumen sebagai pembeli terakhir atau 

pengguna pasir pantai. Harga yang disepakati biasanya merupakan harga 

pasir pantai di pasaran, yaitu berkisar antara Rp150.000,00 hingga 

Rp200.000,00. Dari hasil observasi didapati bahwa pantai yang pasirnya 

ditambang belum jelas kepemilikannya dan para penambang menerapkan 

takaran yang tidak jelas dalam transaksi jual belinya. 

b. Daerah pesisir pantai pada umumnya dimiliki dan diolah oleh negara, 

sedangkan untuk pengelolaannya diserahkan kepada pihak yang 

aktivitasnya berhubungan dengan pantai, yaitu PT (Persero) Pelabuhan 

Indonesia (PELINDO). Jika ada masyarakat yang ingin mengelola daerah 

pantai dan pesisir, maka harus memperoleh izin dari pihak tersebut 

dengan perantara kelurahan. Masyarakat yang belum memiliki izin 

tersebut, maka dapat dianggap belum memiliki hak untuk mengelola dan 

jual beli yang dilakukan atas pasir pantainya merupakan jual beli yang 

tidak sah. 

c. Berkaitan dengan pengurangan yang dilakukan oleh sopir truk/buruh 

angkut, aktivitas itu dapat mempengaruhi sah atau tidaknya jual beli. 
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Pengurangan yang dilakukan hingga membawa kerugian bagi salah satu 

pihak adalah tindakan yang dilarang dalam syariat Islam. Dalam praktik 

jual beli pasir pantai di Desa Nangawera, pihak yang dirugikan adalah 

konsumen terakhir karena pasir yang diterima ukurannya tidak sesuai 

dengan kebiasaan dalam takaran jual beli pasir yang sudah umum di 

sekitar Desa Nangawera. Selain berdampak pada kerugian ekonomi yang 

dialami oleh konsumen, kecurangan berupa pengurangan kapasitas pasir 

yang dilakukan oleh sopir truk/buruh angkut juga dapat berdampak 

negatif pada kehidupan sosial antar penduduk menjadi tidak saling 

percaya dan akan selalu menimbulkan kecurigaan satu sama lain. 

Oleh sebab itu, dengan adanya perbedaan takaran yang dilakukan 

oleh sopir truk/buruh angkut sehingga menimbulkan banyak dampak 

negatif di tengah masyarakat, menjadikan praktik jual beli pasir pantai di 

Desa Nangawera ini dianggap sebagai praktik jual beli yang tidak sah 

karena syarat dari hukum Islam yang mengharuskan adanya kejelasan 

yang seimbang antara harga dan takaran dalam jual beli belum dapat 

terpenuhi. 

4. PENUTUP 

Berdasarkan pembahasan di atas, maka dapat diambil kesimpulan sebagai 

berikut: 

a. Praktik jual beli pasir pantai di Desa Nangawera melibatkan tiga pihak, yaitu 

penduduk sekitar pantai, sopir truk/buruh angkut, dan konsumen pengguna 

pasir. Sopir truk/buruh angkut merupakan perantara penduduk sekitar pantai 

sebagai pihak yang dianggap pemilik lahan dengan konsumen. Sebelum 

sampai di tangan konsumen, pasir yang diangkut dengan muatan berlebih 

akan dikurangi terlebih dahulu oleh sopir truk/buruh angkut kemudian dijual 

dengan harga jual sama atau lebih tinggi. 

b. Jual beli pasir yang terjadi di pantai Desa Nangawera tidak sah menurut 

hukum Islam karena dua hal, yaitu dari faktor kepemilikan dan faktor takaran. 

Mengenai faktor kepemilikan, masyarakat belum memperoleh hak pakai 

lahan dari PT (Persero) Pelabuhan Indonesia (PELINDO) yang secara yuridis 
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diberi wewenang oleh negara untuk mengelola wilayah pesisir, sehingga 

hukum Islam memandang jual beli pasir pantai di Desa Nangawera belum sah 

karena syarat kepemilikannya belum terpenuhi dan wilayah tersebut masih 

dimiliki oleh negara berdasarkan peraturan perundangan. Mengenai faktor 

takaran, pengurangan kuantitas pasir dalam satu bak truk yang dilakukan oleh 

sopir truk/buruh angkut, dipandang sebagai suatu hal yang bertentangan 

dengan Al-Quran sehingga mengakibatkan jual belinya tidak sah karena tidak 

ada kejelasan yang seimbang antara harga dan takaran. 
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