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Permasalahan

• Apakah Negara perlu membatasi luas lahan
pertanian bagi individu? 

• Apakah Negara perlu melakukan landreform
untuk membatasi luas lahan pertanian bagi
individu?  

• Bagaimana agar tidak terjadi tuan tanah?
• Bagaimanna pandangan Islam tentang

pemilikan lahan? 



Kepemilikan 
(Ownership)

Disposisi 
(Tasharruf)

Distribusi 
(Distribution)

Kepemilikan Individu 
(Private Ownership)

Kepemilikan Umum 
(Public Ownership)

Kepemilikan Negara
(State’s Ownership)

Nafkah dan Infaq

Pengembangan Hak Milik

Asas dan Kaidah
Sistem Ekonomi 

Islam Menjamin Kebutuhan per 
Individu Warga Negara

• Asas Ekonomi Islam:



Kepemilikan :

• Definisi Kepemilikan:
Izin pembuatan syariat (as-syari’) untuk memanfaatkan zat dan jasa tertentu,
yang menyebabkan pemiliknya berhak mendapatkan kegunaan (utility)-nya, serta
mendapatkan kompensasi darinya.

Kepemilikan 
(Ownership)

Kepemilikan Umum
(Public Ownership)

Kepemilikan 
Negara (State’s 

Ownership)

Kepemilikan 
Individu (Private 

Ownership)

Hukum syara’ yang berlaku untuk barang
dan jasa, dimana pemiliknya berhak
memanfaatkan dan mendapat
kompensasi darinya

Izin pembuat syariat (as-syari’) kepada
suatu kelompok untuk sama-sama
memanfaatkan benda.

Harta yang merupakan hak seluruh kaum
Muslim, sedangkan pengelolaannya
menjadi wewenang kepala negara

• Bentuk Kepemilikan:



Lahan Pertanian Milik Individu
• Petani didorong untuk mengembangkan lahan

pertanian (sebagai hata milik individu) untuk
memperoleh keuntungan;

• Tidak terdapat konsep landreform dalam Islam;
• Tidak boleh ada pembatasan harga, sehingga

memungkinkan memperoleh keuntungan yang 
besar, dan tertarik mengelola lahan pertanian;

• Kontrol pemerintah terhadap kesejahtraan bukan
dengan membatasi harga komoditas pertanian , 
tetapi dengan mengembangkan kepemilikan umum



• Tatacara Memiliki:

Batil (Salah)

Shahih (Benar)

Manusia
Hubb at-Tamalluk: 
Keinginan untuk 

memiliki

Gharizah al-Baqa’: 
Naluri Survival

Hajat ‘Adhuwiyah: 
Kebutuhan Jasmani

Kaifiyah Tamalluk: 
Sebab Pemilikan

Kammiyah Tamalluk: 
Pembatasan Jumlah

Hurriyah Tamalluk: 
Kebebasan Hak Mlk

Islam

Sosialisme

Kapitalisme



Sebab 
Pengembangan

• Kebijakan Pembangunan Pertanian:

Intensifikasi Tanah 
Pertanian

Ekstensifikasi 
Tanah Pertanian

Pengembangan 
Tanah Pertanian

Sebab 
Kepemilikan

Wajib Mengelola Tanah 
Pertanian

Haram Menyewakan 
Tanah Pertanian

Ihya’ al-Mawat:
Menghidupkan Tanah Mati

Iqtha’ ad-Dawlah: 
Pemberian Negara pd Petani

Pembelian Lahan

Tahjir: Memagari



Kritik terhadap Landreform
• Manusia memiliki hasrat untuk memiliki; 
• Manusia memiliki kemampuan dan kapasitas

pengelolaan lahan yang berbeda-beda;
• Manusia tidak mungkin diseragamkan dalam

penguasaan lahan kecuali dengan cara paksaan
dengan senjata (Ini tidak manusiawi);

• Pembatasan luas lahan akan merugikan orang yang 
memiliki kapasitas bekerja yang lebih tinggi;

• Lahan menjadi kurang produktif di tangan orang
yang tidak memiliki kemampuan; 



Bagaimana Mengendalikan
Terjadinya Tuan Tanah, yakni

adanya seseorang yang menguasai
lahan sangat luas dan

menganggur? 



Menjaga Fungsi Produksi Lahan
Pertanian

• Lahan (hamparan tanah) merupakan fungsi
utama produksi pertanian;

• Tenaga rampil, peralatan, dan modal 
merupakann faktor penopang bagi produksi
pertanian;

• Jika dibiarkan, lahan tetap akan berproduksi, 
sekalipun hanya menghasilkan rumput;

• Karena itu, lahan harus tetap pada fungsinya
sebagai fungsi produksi. 



Mengendalikan Feodalisme
• Terdapat kecenderungan terjadinya feodalisme

(tuan tanah), yakni seseorang menguasai tanah
yang sangat luas, dan menghalangi pihak lain 
untuk memiliki tanah pertanian;

• Mengendalikan feodalisme, bukan dengan
landreform, tetapi dengan larangan menyewakan
tanah/lahan pertanian;

• Selain itu, negara akan mengambil tanah yang 
tidak produktif dan menyerahkan kepada pihak
yang  mampu memproduksikannya. 



Larangan Membiarkan Lahan
• “Siapa saja yang menghidupkan tanah mati, maka

ia madalah pemiliknya; dan tidak ada hak bagi
yang memagari (yang menghidupkan tanah mati) 
setelah diabaikan selama tiga tahun” (Al-Hadits);

• “Siapa saja yang mengabaikan tanah selama tiga
tahun, tidak mengelolanya, lalu datang orang lain 
mengelolanya, maka tanah itu miliknya” 
(pernyataan Umar yang disetujui oleh para
sahabat, berarti ijma shahabat)  



Negara akan mengawasi tanah yang tidak 
produktif. Jika terdapat tanah yang terlantar 
atau diterlantarkan oleh pemiliknya selama 
tiga  tahun, maka negara akan mengambilnya; 
kemudian menyerahkan kepada pihak lain 
yang mamou untuk mengelolanya.



Larangan Menyewakan Tanah 
& Bagi Hasil Atas Tanah 



Rasulullah SAW telah melarang  menyewakan 
tanah. Kami bertanya: “Wahai Rasulullah, kalau 

begitu kami akan menyewakannya dengan bibit.” 
Beliau menjawab: “Jangan.” Seorang sahabat 

bertanya: “Kami akan menyewakannya dengan 
jerami.” Beliau menjawab: “Jangan.” Dia bertanya 
lagi: “Kami akan menyewakannya dengan sesuatu 
yang ada di atas rabi (danau) yang mengalir. Beliau 
menjawab lagi: “Jangan.”  Kamu tanami saja tanah 

itu atau kamu berikan kepada saudaramu. 
(HR an-Nasa’i)



Siapa saja yang mempunyai sebidang tanah, 
hendaknya menanaminya, atau memberikannya 

kepada saudaranya. Apabila ia menelantarkannya, 
maka hendaknya tanah diambil dari nya (HR al-

Bukhari)
Rasulullah SAW telah melarang pengambilan sewa 

atau bagian atas tanah  (HR Muslim);
Sesumgguhnya Nabi SAW telah melarang 

pengambilan sewa dan bagian atas suatu tanah serta 
menyewakan dengan sepertiga ataupun seperempat 

(Al-hadits) 



Al-Musaqot
• Rasulullah SAW telah mempekerjakan penduduk

khaibar dengan separo apa yang dihasilkan dari Tanah 
Khaibar;

• Perbedaan antara Muzaroah (bagi hasil atas lahan
pertanian) ialah bahwa dalam musaqoh, semua biaya dan

keperluan produksi berasal dari pemilik lahan; petani
hanya sebagai pegawai; sedangkan dalam muzaroah, 

biaya produksi dari petani;
• Karen aitu, musaqoh tidak termasuk akad sewa menyewa

lahan, tetapi masuk kategori ijaroh (sewa menyewa
tenaga); dan musaqoh diperbolehkan.
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