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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:



Apa Saja Harta Yang Masuk
Kategori Milik Umum? 

Bagaimana pengelolaannya? 
Apa saja dalill-dalilnya? 



(1) Segala sesuatu yang menjadi
kebutuhan vital umat manusia,
seperti air, padang rumput dan
api (energi)

Dalilnya:  Sabda Rasulullah SAW:  
Manusia berserikat dalam tiga 
perkara, air, api, dan padang 
rumput (HR. Abu Daud) 



(2)  Segala Sesuatu yang diperlukan
untuk pengelolaan kepemilikan
umum, seperti: alat pengeboran air, 
pipa untuk mengalirkan air; dan
berbagai peralatan yang diperguna-
kan untuk pembangkit listrik

Dalilnya; Hukum cabang mengikuti hukum 
asalnya. Dalil  hukum asal ialah sabda Radulullah 
SAW: Manusia berserikat dalam tiga perkara, air, 
api, dan padang rumput (HR. Abu Daud) 



(3) Segala sesuatu yang secara alami
tidak bisa dimanfaatkan oleh
individu secara perorangan, seperti: 
jalanan, sungai, laut, danau, masjid, 
sekolah-sekolah negeri, dll. 

Rasulullah SAW bersabda: “Tidak ada pagar 
pembatas kecuali bagi Allah dan Rasulnya.” 
Maksudnya: Tidak ada hak bagi seorang pun 
untuk membuat batas atau pagar yang 
mengkapling  segala seustu yang diperuntukan 
bagi masyarakat umum



(4) Barang tambang yang 
depositnya sangat banyak, 
seperti emas, perak, minyak
bumi, fosfat, dlsb. Ukuran
banyak atau sedikit harus
ditetapkan oleh Pemerintah



Dalil tentang pengelolaan barang tambang: 
Abyadh bin Hamal Al-Mazini telah meminta
kepada Rasulullah SAW untuk mengelola
tambang garam. Lalu, Rasulullah SAW 
memberikannya. Setelah ia pergi, ada
seseorang yang berkata kepada Rasul: “Wahai
Rasulullah, tahukah engkau apa yang telah
engkau berikan kepadanya? Sesungguhnya
engkau telah memberikan sesuatu yang 
bagaikan air mengalir.”Rasulullah kemudian
bersabda: “Tariklah kembali tambang
darinya.”



Pengelolaan Harta Milik Umum

• Semuanya dikelola oleh Pemerintah dengan jujur, 
amal, dan dengan pengelola yang kompeten;

• Tidak boleh diswatanisasi, apalagi diserahkan
kepada pihak asing;

• Pemerintah tidak mengambil untung; 
• Semua keuntungan dikembalikan kepada

masyarakat



Implikasi Bagi Kesejahteraan

• Pengelolaan harta milik umum oleh pemerintah; 
dan Pemerintah tidak mengambl keuntungan, 
maka akan memperoleh kesejahtraan yang 
sangat tinggi; karena rakyat dapat memperoleh
kebutuhan dengan harga murah;

• Sebagai gambaran: ketika Venezuela melakukan
nasionalisasi pertambangan (yang semula dikuasi
oleh AS), maka penghasilan rakyat di negara
tersebut eningkat sangat signifikan. 



Apa Saja Harta Yang Masuk
Kategori Milik Negara? 

Bagaimana pengelolaannya? 
Apa saja dalill-dalilnya? 



Milik Negara: Semua harta yang 
pengelolalannya diwakilkan kepada

Khalifah sebagai kepala negara, 
seperti rampasan perang (ghanimah), 

pajak, harta orang-orang murtad
(keluar dari Islam), dan harta orang-

orang yang tidak punya ahli waris. 
Semua harta ini dipergunakan untuk

kepentingan pengelolaan negara



Soal Pajak
• Islam membedakan antara pajak (dhoribah) dengan cukai

dan berbagai pungutan lainnya (al-muks). Islam 
melarang Al-muks dan membolehkan dhoribah; 

• Pemerintah hanya memungut pajak (dhoribah) kalau
diperlukan, hanya untuk membangun infrastruktur yang 
diperlukan; 

• Pajak bukan penghasilan utama, tetapi penghasilan
utama ialah dari sektor-sektor strategis, seperti
pertambangan;

• Indonesia dengan seala kekayaannya bisa hidup tanpa
pajak & tanpa utang luar negeri.



Dalil tentang Kepemilikan Individu
Islam mengakui kepemilikan individu berdasarkan 

realitas bahwa di zaman Rasulullah SAW para 
sahabat memilki kekayaan, berdagang, melakukan 

sewa menyewa,  dan lain-lain. Ini diketahui oleh 
Rasulullah SAW dan beliau tidak melarangnya.  

Hanya saja aktivitas perdagangan tidak boleh 
menuasai milik umum. 

Lahan pertanian  bisa masuk kategori milik individu 
jika lahan tersebut berada di luar tanah negara. 

Karena itu, individu boleh mengelolanya, tanpa 
campur tangan dari Pemerintah soal harga 



Sekian Sebagai Pengantar


