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BAB V 

PENUTUP  

 

A. Kesimpulan  

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan mengenai praktik gadai 

plasma kelapa sawit dalam tinjauan hukum Islam di Desa Beringin Agung 

Kecamatan Telaga Antang Kabupaten Kotawaringin Timur, maka dapat 

disimpulkan bahwa :  

1. Praktik gadai plasma kelapa sawit di tinjau dari hukum Islam di desa 

Beringin Agung kecamatan Telaga Antang kabupaten Kotawaringin 

Timur, yaitu gadai semisal hutang yang memiliki jaminan, pelaksanaan 

akad gadai plasma kelapa sawit cenderung dilakukan secara lisan daripada 

tertulis, sigat akad yang belum ditekankan seperti ucapan serah terima 

serta perjanjian, Pemanfaatan marhun mengambil sisa hasil  kebun (SHK) 

sebagai alat pembayaran (angsuran) atas hutang rahin, serta mengambil 

sedikit manfaat dari hasil kebun tersebut dalam tiap bulannya. Praktik 

gadai plasma kelapa sawit yang dilakukan masyarkat desa Beringin Agung 

Kecamatan Telaga Antang ini tidak diperbolehkan menurut hukum Islam. 

  

2. Dampak bagi masyarakat dari praktik gadai plasma kelapa sawit di desa 

Beringin Agung kecamatan Telaga Antang kabupaten Kotawaringin 

Timur, yaitu sebagai berikut : Dampak Positif  yaitu kemudahan bagi 

rahin untuk melunasi hutang melalui hasil dari lahan kelapa sawit tersebut, 
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yakni pemilik lahan (rahin) memberikan wewenang kepada murtahin 

untuk mengambil manfaat lahan sebagai angsuran atas hutang yang 

dipinjam. Dampak Negatif pihak rahin dan  murtahin adalah ketika 

mengadakan sebuah perjanjian tidak dilakukan secara tertulis, melainkan 

hanya dilakukan dengan lisan. Sehingga dapat menimbulkan spekulasi 

yaitu perumpamaan hasil kebun plasma kelapa sawit tidak mencapai 

jumlah hutang yang diberikan selama tempo yang diberikan, akan 

merugikan pada pihak murtahin. 

B. Saran  

Dengan adanya beberapa uraian diatas, maka penulis memberikan 

saran-saran untuk menjadi bahan pertimbangan yaitu sebagai berikut : 

1. Hendaknya para tokoh masyarakat dalam hal ini para ulama setempat, agar 

lebih memberikan pengarahan atau informasi mengenai hukum Islam 

terutama dalam bidang muamalah khususnya yang berkaitan dengan gadai 

agar terhindar dari kesalahan yang dapat menyebabkan rusaknya akad. 

2. Kepada rahin dan murtahin, selain rasa kepercayaan kedua belah pihak 

(rahin dan murtahin) sebaiknya harus mencatat ruang lingkup transaksi 

dan mendatangkan saksi dari pihak perangkat desa setempat ketika akad 

gadai dilakukan, hal ini dimaksudkan  agar salah satu pihak tidak ada yang 

dirugikan karena merasa tertipu. 


