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POLICY CHALLENGE 

Tanah dan Manusia: Komparasi Politik Ertanahan 

Islam Melawan Kapitalisme 

Disusun oleh Departemen Kebijakan Strategis IMuNe 

Ayu Paranitha H.P., Apt., MT. 

Zikra Asril, S.E. 

Latar Belakang 

Tanah terus mewakili elemen pen1ng dan forma1f dalam keberlangsungan kehidupan manusia. Tanah 

adalah sumber daya yang langka dan terbatas. Ia memiliki peran pen1ng sebagai basis dari sumber mata 

pencaharian serta pengembangan ekonomi dan ekologi. Konflik atas lahan tercipta ke1ka manusia dengan 

berbagai perbedaan kepen1ngan mereka berhadapan dengan lahan subur yang terbatas. Negara-negara di 

dunia berperang untuk mendapatkan akses atas tanah, pun masyarakat. Kelompok yang paling lemah dalam 

konflik semacam ini 1dak jarang menjadi korban. 

Pasca Konsensus Washington, liberalisasi ekonomi di Indonesia teraruskan semakin massif, dan terakhir kita 

menyaksikan pengesahan UU kontroversial Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja yang di dalamnya juga 

mengatur perihal tanah yang dipandang sebagai komoditas bagi para pemilik modal. Dewi Kar1ka, 

Sekretaris Jenderal Konsorsium Pembaruan Agraria (KPA) mengatakan, “Orientasi ekonomi-poli1k UU ini 

adalah membangun sistem ekonomi-poli1k yang liberal dan kapitalis1k. Pemilik modal lah yang semakin 

mendapatkan akses utama terhadap hak atas tanah dan sumberdaya alam. Sementara petani, buruh tani, 

masyarakat miskin, masyarakat tak bertanah (landless) akan semakin mengalami krisis berlapis. Hal ini 

mengkhiana1 cita-cita para pendiri bangsa dalam Undang-Undang Pokok Agraria (UUPA) 1960 bahwa hak 

atas tanah memiliki fungsi sosial.”   1

Sebelum UUPA disahkan saja, selama pandemi, KPA mencatat 241 konflik agraria, dengan luasan mencapai 

624.272,711 hektar tersebar di 30 provinsi. KPA juga mencatat konflik agraria di sektor perkebunan 

meningkat 28% dari tahun lalu, dari 87 jadi 122 kasus. Di sektor kehutanan angka naik sampai 100%, dari 20 

kasus ke 41 kasus. Dewi Kar1ka, Sekjen KPA mengatakan, konflik agraria, menandakan keperluan mendesak 

untuk serius memproses penataan ulang struktur penguasaan tanah dan mendistribusikan kepada petani 

dan masyarakat miskin. Terlebih, mereka yang tengah mengalami konflik agraria berkepanjangan.  Tidak 2

terbayangkan laju pertambahan konflik lahan yang mungkin terjadi pasca disahkannya UU Cipta Kerja ini. 

 hZps://www.walhi.or.id/membedah-uu-cipta-kerja-di-klinik-omnibus-law1

 hZp://kpa.or.id/publikasi/baca/laporan/92/2

Catahu_2020_KPA_Edisi_I:_Laporan_Konflik_Agraria_di_Masa_Pandemi_dan_Krisis_Ekonomi/
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Belajar dari apa yang menimpa Rocky Gerung misalnya, selama dua belas tahun menempa1 lahan, baru 

pada 2020 Sentul City melayangkan somasi pengosongan lahan. Secara hukum, status Rocky memang lemah 

karena 1dak memiliki ser1fikat atas bangunan dan tanah ia 1nggali. Ia hanya memiliki akta jual beli dan 

surat garap sejak tahun 1960-an. Di sisi lain, pihak Sentul City memiliki ser1fikat hak guna bangunan yang 

terbit tahun 2021 yang menurut Haris Azhar juga 1dak dapat dibenarkan, "Dalam hukum tanah di Indonesia 

dan juga di banyak negara ada yang namanya kepemilikan yuridis dan ada kepemilikan fisik, kepemilikan 

yuridis 1dak bisa tanpa kepemilikan fisik," terangnya.  Hal lain yang juga semakin menambah sengkarut 3

pengelolaan lahan di Indonesia adalah keberadaan mafia tanah, sebagaimana yang ramai publik ketahui 

pasca kasus yang dialami oleh aktris Nirina Zubir.    4

Sugeng Purnomo, Depu1 Bidang Koordinasi Hukum dan Hak Asasi Manusia Kementerian Koordinator Bidang 

Poli1k, Hukum dan Keamanan, juga memberi pandangan terhadap konflik agraria yang terjadi. Selama 

tahun 2020 mereka menerima 60% laporan terkait masalah pertanahan. Laporan itu, merupakan kasus 

antara masyarakat dan masyarakat, masyarakat-kelompok investor, ataupun masyarakat dengan BUMN.  5

Ketua Bidang Manajemen Pengetahuan YLBHI, Si1 Rahma Mary memaparkan beberapa poin laporan riset 

agraria YLBHI bersama kantor-kantor Lembaga Bantuan Hukum (LBH) selama 1ga tahun terakhir. Dalam 

kesimpulan hasil laporan yang dipaparkannya, Rahma Mary menyebutkan bahwa kasus-kasus agraria yang 

lama maupun baru, 1dak ada kemajuan dalam penyelesaiannya, termasuk kasus-kasus agraria yang terjadi 

di wilayah adat. 

Menurut Rahma Mary, Pemerintah sering meneruskan proses-proses pemberian izin dan keputusan kepada 

perusahaan swasta, Badan Usaha Milik Negara (BUMN), juga Tentara Nasional Indonesia (TNI) untuk terus 

beroperasi dan menguasai tanah-tanah masyarakat, meski ada protes masyarakat, termasuk perempuan 

dan masyarakat adat. Selain itu keterlibatan aparat hukum dalam penyelesaian konflik agraria yang terus 

dibiarkan, didukung atau bahkan melakukan 1ndakan atas nama negara. Ditambah lagi  1dak adanya 

akuntabilitas negara dalam penyelesaian konflik agraria, negara/pemerintah justru menjadi pelaku dalam 

konflik-konflik tersebut.  6

 hZps://jurnalgarut.pikiran-rakyat.com/nasional/pr-332594602/rocky-gerung-hanya-miliki-surat-garap-haris-azhar-3

dalam-hukum-lemah-tapi-bukan-berar1-sentul-city-benar?

 hZps://news.de1k.com/berita/d-5819492/pengacara-nirina-zubir-ungkap-awal-mula-6-ser1fikat-tanah-dikuasai-art4

 hZps://www.mongabay.co.id/2021/01/27/menan1-keseriusan-pemerintah-selesaikan-konflik-agraria/5

 hZps://www.komnasham.go.id/index.php/news/2021/8/24/1868/mendorong-mekanisme-penyelesaian-konflik-6

agraria-yang-ideal.html
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Dengan demikian, penyelesaiannya konflik ini membutuhkan penelusuran akar masalah dalam perspek1f 

ideologi. Hal ini dikarenakan permasalahan ini memiliki 1ngkat kompleksitas yang 1nggi, di mana 

permasalahannya terkait dengan hukum, poli1k, ekonomi serta hak-hak masyarakat lokal. Pada gilirannya, 

dampak yang terjadi adalah terabaikannya hak-hak rakyat yang kenyataannya telah mengelola tanah atau 

lahan tertentu secara turun temurun. 
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Kebijakan Agraria yang Diberlakukan Produk Kapitalisme-Demokrasi 

Undang-Undang Nomor 5 tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (UUPA) memberikan 

kekuasaan yang sangat luas kepada negara atas sumber daya agraria dengan konsep yang dikenal dengan 

“hak menguasai oleh Negara” (HMN). Semula konsep ini dibuat untuk menghapus konsep domain verklaring 

(negaraisasi tanah) yang diterapkan oleh pemerintah kolonial untuk “merebut” tanah yang dikuasai 

masyarakat hukum adat. Pada perkembangannya, HMN ini dalam penerapannya hampir sama dengan 

konsep domain verklaring pada masa kolonial. 

Tujuan ideal yang ingin dicapai ke1ka dicanangkan UU No.5 Tahun 1960 ini adalah kemakmuran masyarakat 

terutama kaum petani dan 1dak ada lagi konflik. Konflik yang terjadi sebelum adanya undang-undang 

tersebut salah satunya karena adanya dualisme hukum yang mengatur soal agraria. Adanya unifikasi hukum 

yang mengatur soal keagrarian diharapkan mampu menjawab dan memberikan solusi atas konflik selama 

ini. Ternyata yang terjadi adalah sebaliknya, semakin banyak peraturan yang dikeluarkan berkenaan dengan 

agraria, justru semakin menambah persoalan baru. 

Persoalan konflik agraria dalam konfigurasi kebijakan publik Indonesia selama ini kurang memperoleh 

perha1an yang memadai. Hal ini sebenarnya disebabkan oleh pilihan paradigma pembangunan yang dianut 

oleh Indonesia. Paradigma pertumbuhan yang salah satu komponen utamanya adalah mobilisasi 

sumberdaya untuk mencapai agregat pertumbuhan ekonomi yang op1mum. Pilihan ini sebenarnya 

merupakan kelanjutan dari episode kemenangan Orde Baru tatkala menaklukkan watak populisme dari 

pembangunan rezim Orde Lama. Di antara program pembangunan rezim Orde Lama adalah mutlaknya 

melakukan land reform sebelum melangkah ke pilihan paradigma pembangunan lebih lanjut. Program land 

reform yang juga diwujudkan dalam UUPA No. 5/1960, akhirnya dilakukan setengah ha1, dengan alasan 

kebijakan ini akan menghambat liberalisasi ekonomi yang diperlukan untuk menggerakkan pertumbuhan 

ekonomi Indonesia.  7

Akhirnya arah kebijakan ini menemui jalan buntu untuk kembali ke tujuannya. Bahkan Kementerian terkait 

pun mengalami stagnasi untuk menyelesaikannya. Seper1 yang diakui Surya Tjandra, Wakil Menteri Agraria 

dan Tata Ruang /BPN,  terjadi konflik agraria di mana-mana dan pemerintah belum menyentuh masalah 

ke1mpangan akses kepemilikan tanah. Sukardi  memetakan orientasi kebijakan agraria antar periode rezim 8

pemerintahan. 

 Zakir, Mukmin. . Konflik Agraria yang Tak Pernah Reda. UII Yogyakarta. Jurnal Legality Vol.24 No.1, 20167

 Sukardi. 2004. Perspek1f Kri1s Kebijakan Pembaharuan Agraria Indonesia Dari Rejim Orde Baru  ke Rejim Orde 8

Reformasi. Jurnal Administrasi Publik, Vol. 3, No.2, 2004 
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Ironisnya, saat ini solusi yang diberikan adalah UU Cipta Kerja No.11 tahun 2020 yang semakin 

menyempurnakan liberalisasi di sektor tanah. Eko Cahyono dari Sajogjo Ins1tute mengatakan, 

permasalahan agraria di Indonesia adalah ke1mpangan penguasaan lahan dan konflik terus terjadi. Kondisi 

ini sangat tak tepat dijawab dengan UU Cipta Kerja. Karena menurutnya Dari berbagai data seper1 KPA, 

HuMa maupun Komnas HAM, justru korporasi besar berbasis sumber daya alam itulah yang jadi aktor 

pelaku. Untuk menyelesaikan persoalan agraria, 1dak tepat dengan kehadiran investasi skala besar.   9

Penyebab Konflik  

1. Ke1mpangan Lahan karena dominasi Korporasi 

Berdasarkan data terbaru KPA, 68 persen tanah yang di seluruh daratan di Indonesia saat ini telah dikuasai 

oleh satu persen kelompok pengusaha dan badan korporasi skala besar. Sedangkan satu persen 

diperebutkan oleh 99 persen masyarakat yang tersisa. 

Sekjen KPA Dewi Kar1ka mengatakan saat ini Indeks Ke1mpangan Penguasaan Lahan berada di posisi 

terburuk sejak UUPA No. 5 tahun 1960 disahkan. Kondisi ini menurutnya diperparah oleh kegiatan ekspansi-

ekspansi bisnis ataupun pembangunan skala besar. Mulai sektor perkebunan sawit, hutan tanaman industri, 

 hZps://www.mongabay.co.id/2020/11/06/mengapa-uu-cipta-kerja-berpotensi-1mbulkan-masalah-agraria/9
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pertambangan, hingga pembangunan infrastruktur. Hal tersebut menurutnya kontras dengan proses 

redistribusi tanah kepada warga yang diharapkan dapat meminimalisir jarak ke1mpangan tersebut melalui 

agenda reforma agraria. Sehingga 1dak heran kalau ada lebih dari 16 juta rumah tangga petani yang hanya 

menguasai tanah kecil-kecil di bawah 0,5 hektar.  10

Persoalan ini terjadi berkaitan dengan 1dak jelasnya penentuan status kepemilikan lahan. Dalam konsep 

kapitalisme liberal 1dak ada pengaturan tentang mana lahan yang boleh dimiliki individu, lahan milik umum, 

dan lahan milik negara. Namun, semua lahan diklaim milik negara dan negara bisa mengalihkan 

pengelolaannya kepada korporasi dengan alasan untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi.  

2. Legalitas kepemilikan tanah yang semata-mata didasarkan pada buk1 formal (ser1fikat), tanpa 

memperha1kan produk1vitas tanah. Akibatnya, secara legal (de jure), boleh jadi banyak tanah berser1fikat 

dimiliki oleh korporasi yang mendapatkan ser1fikat HGU dari negara tetapi tanah tersebut lama 

ditelantarkan. Ironisnya, ke1ka masyarakat lokal mencoba memanfaatkan lahan terlantar tersebut dengan 

menggarapnya, bahkan ada yang sampai puluhan tahun, dengan gampangnya mereka dikalahkan “hak”-nya 

di pengadilan tatkala muncul sengketa. 

Sedangkan  faktanya 1dak sedikit rakyat yang 1nggal di suatu kawasan turun temurun dan mengelola suatu 

lahan untuk penghidupan mereka sementara mereka 1dak memiliki ser1fikat. Kondisi inilah yang sering 

menimbulkan perampasan lahan dan penggusuran rakyat dari lahan yang sudah ditempa1nya 

3. Pemerintah/Negara hanya sebagai Regulator 

Mandulnya negara dari tanggung jawabnya sebagai pelindung dan penanggung jawab rakyat menyebabkan 

konflik sering kali memenangkan pihak yang kuat. Sedang rakyat dipaksa mengalah. Berbagai regulasi yang 

hadir pun semakin mendukung penguasaan lahan oleh korporasi, atas nama investasi. Pengis1mewaan yang 

diberikan kepada korporasi turut memicu terjadinya problem ikutan, seper1 perusakan lingkungan, 

pengabaian janji-janji kepada rakyat dan sebagainya. Bahkan karakter aparat yang 1dak amanah serta sering 

memanipulasi perizinan termasuk dalam pembuatan ser1fikat, sehingga terjadinya konflik tak terhindarkan. 

Berdasarkan uraian di atas, untuk mengakhiri konflik agraria 1dak bisa dengan sekedar  program reformasi 

agraria, sementara paradigma pengaturannya masih paradigma kapitalisme liberal. Butuh perubahan 

mendasar pada konsep tata kelola lahan yang merupakan bagian dari sistem poli1k dan ekonomi negara.  

Konsep Poli<k Pertanahan Islam Mewujudkan Keadilan dan Kesejahteraan 

Tidak ada solusi yang mudah untuk menyelesaikan berbagai konflik yang terjadi di tengah-tengah peradaban 

manusia. Dibutuhkan kejelian dalam membaca permasalahan dan memberikan solusi atas se1ap 

permasalahan yang bersifat individual. Islam sebagai sebuah ideologi yang memberikan tuntunan umum 

 hZps://www.cnnindonesia.com/nasional/20210913163421-20-693661/kpa-sebut-puncak-ke1mpangan-68-tanah-10

dikuasai-1-korporasi
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pengaturan kehidupan manusia telah memberikan acuan sistem yang berkeadilan. Melihat solusi yang Islam 

tawarkan terkait konflik atas lahan yang menimpa umat manusia 1dak hanya bisa bergantung pada satu 

aspek saja. Dibutuhkan pengintegrasian subsistem poli1k untuk menciptakan keadilan. Dimulai dari 

ketaatan individu, kontrol masyarakat, hingga penerapan sistem Islam oleh negara. 

Dalam aspek individu misalnya, seorang muslim akan menanamkan di dalam sanubarinya perkataan 

Rasulullah saw, “Barang siapa yang mengambil sesuatu (sebidang tanah) dari bumi yang bukan haknya 

maka pada hari kiamat nan: dia akan dibenamkan sampai tujuh bumi” (HR. Bukhari). Dorongan keimanan 

adalah dorongan yang paling kuat yang mampu untuk merevolusi mental individu.  

Dalam konteks sosial, Islam mendorong kepekaan dan kepedulian terhadap sesama. Indonesia sendiri 

sebelum terseret dalam arus individualisme, di daerah, kita masih mengenal budaya sambatan, sebuah 

kegiatan di mana warga dalam satu RT bergotong royong ikut membangun rumah tetangga mereka. Ke1ka 

kita mempelajari sejarah Islam, pasca peris1wa hijrah, muhajirin yang bermigrasi ke Madinah tentu saja 

hanya membawa kekayaan yang sangat sedikit, kemudian Allah ta’ala menurunkan firman-Nya: 

“(Apa pun yang kamu infakkan) diperuntukkan bagi orang-orang fakir yang terhalang (usahanya karena 

jihad) di jalan Allah dan mereka :dak dapat berusaha di bumi. Orang yang :dak mengetahuinya mengira 

bahwa mereka adalah orang-orang kaya karena mereka memelihara diri dari mengemis. Engkau (Nabi 

Muhammad) mengenal mereka dari ciri-cirinya (karena) mereka :dak meminta secara paksa kepada orang 

lain. Kebaikan apa pun yang kamu infakkan, sesungguhnya Allah Mahatahu tentang itu.” (QS. Al-Baqarah 

[2]: 273) 

Allah ta’ala mela1h kepekaan sosial kita, untuk memberi kepada mereka yang kekurangan tapi mereka 

menjaga kehormatan mereka dengan 1dak meminta. Islam memerintahkan kita memperha1kan lingkungan 

di sekitar untuk menolong mereka yang lemah. Belum lagi ditambah dengan kultur amar makruf nahi 

mungkar yang dimiliki oleh Islam beserta imbalan pahala yang besar yang setara dengan pahala penghulu 

para syuhada dalam melawan kezaliman penguasa. 

Oleh karenanya, ketakwaan ini secara akumula1f nampak pada penerapan sistem oleh negara. Khalifah 

dalam konteks sistem poli1k islam berfungsi sebagai pelayan (ra'in) rakyat. Khalifah beserta para aparatur 

negara memiliki kewajiban untuk menegakkan keadilan di tengah masyarakat. Dalam kasus pertanahan 

misalnya, struktur pemerintahan yang paling memiliki peran adalah para qadi. Mereka adalah para hukam 

yang bertugas secara struktural bekerja hingga lingkup wilayah administra1f yang paling kecil, menunjuk 

imam masjid untuk memas1kan ketakwaan hingga level individual. Dalam struktur pemerintahan Islam, 

imam masjid adalah yang paling mengenal keadaan masyarakat di bawah pengurusannya. Para qadi ini pula 

yang secara ru1n menyurvei tanah-tanah yang dikelola oleh penduduk negara. Berbeda dengan sistem 

ekonomi kapitalisme yang menjadikan tanah sebagai komoditas perdagangan bebas sehingga 

menjadikannya jatuh dalam penguasaan para pemilik modal, Islam memandang bahwa tanah dan segala 

sumber daya yang terkandung di dalamnya adalah milik Allah. Tidak boleh ada seorang pun yang menguasai 

kecuali jika Asy-Syari memberikan izin. Adapun konsep poli1k pertanahan Islam adalah : 
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1. Syariat menetapkan 1ga status kepemilikan tanah:  

a. Tanah yang boleh dimiliki individu. Pada tanah jenis ini, pemilik memiliki hak kepemilikan 

penuh (freehold) dan hak pakai atas tanah, serta hak untuk mewariskan. Kategori ini 

diperuntukkan untuk area yang dilalui irigasi permanen, kebun buah-buahan, dan petak-petak 

perumahan, yang umumnya dimiliki secara pribadi. Tanah milik pribadi ini dapat dijual oleh 

pemilik atau penanggung jawab, dan diwariskan kepada ahli waris yang sah. Tidak kembali ke 

kas negara, kecuali 1dak ada ahli waris. 

b. Tanah milik umum yaitu lahan yang di dalam atau di atasnya terdapat harta milik umum, 

seper1 lahan hutan, tambang dan sebagainya. Terkait lahan milik umum ini, Islam melarang 

menguasakannya kepada swasta/korporasi yang menghalangi akses orang lain untuk 

memanfaatkannya atau memicu terjadinya konflik. Sehingga 1dak dibolehkan bagi individu 

untuk memiliki lahan milik umum sekalipun diberikan konsesi/izin oleh negara. 

c. Tanah milik negara yaitu lahan yang 1dak berpemilik dan yang di atasnya terdapat harta milik 

negara seper1 bangunan milik negara.  

2. Kebijakan menghidupkan tanah ma1 (ihyâ’ al-mawât). Dalam hal ini, syariat Islam mengizinkan siapa saja 

yang memiliki kemampuan untuk menghidupkan tanah-tanah yang ma1 (1dak produk1f) dengan cara 

mengelola/menggarapnya, yakni dengan menanaminya. Se1ap tanah yang ma1, jika dihidupkan/digarap 

oleh orang, adalah milik orang yang bersangkutan. Ketentuan ini didasarkan pada sabda Nabi saw. berikut: 

Siapa saja yang telah mengelola sebidang tanah, yang bukan milik orang lain, maka dialah yang paling 

berhak. (HR al-Bukhari). 

Siapa saja yang menghidupkan sebidang tanah ma:, maka tanah itu menjadi miliknya. (HR al-Bukhari). 

Hadis ini berlaku mutlak bagi siapa saja, baik Muslim maupun non-Muslim. Hadis ini menjadi dalil bagi 

kebolehan (mubah) bagi siapa saja untuk menghidupkan/memagari tanah ma1 tanpa perlu izin kepala 

negara (khalifah). Konsep seper1 ini akan menjaga kepemilikan seseorang atas lahan sekalipun 1dak 

memiliki ser1fikat, bahkan memudahkan siapa pun untuk memiliki lahan asalkan sanggup mengelolanya 

3. Kebijakan membatasi masa berlaku legalitas kepemilikan tanah, dalam hal ini tanah pertanian, yang 1dak 

produk1f atau ditelantarkan oleh pemiliknya, selama 1ga  tahun. Ketetapan ini didasarkan pada kebijakan 

Khalifah Umar bin al-Khaththab ra. yang disepaka1 (ijma) oleh para Sahabat Nabi saw. Beliau menyatakan: 

Orang yang memagari tanah :dak berhak (atas tanah yang dipagarinya itu) setelah (menelantarkannya) 

selama :ga tahun. 

Dengan ketentuan ini, se1ap orang 1dak bisa mengklaim secara sepihak, sementara dia sendiri telah 

menelantarkannya lebih dari 1ga tahun. Ar1nya, setelah ditelantarkan lebih dari 1ga tahun, orang lain 

berhak atas tanah tersebut. 
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4. Kebijakan Negara memberikan tanah secara cuma-cuma kepada masyarakat (iqthâ‘ ad-dawlah). Hal ini 

didasarkan pada af‘âl (perbuatan) Rasulullah saw., sebagaimana yang pernah Beliau lakukan ke1ka berada di 

Madinah. Hal yang sama juga pernah dilakukan oleh Khulafaur Rasyidin sepeninggal Beliau (An-Nabhani, 

1990: 120). Pemberian cuma-cuma dari negara ini berbeda faktanya dengan menghidupkan tanah ma1.  11

Perbedaannya, menghidupkan tanah ma1 memang berhubungan dengan tanah ma1, yang 1dak dimiliki 

seseorang dan 1dak ada bekas-bekas apapun (pagar, tanaman, pengelolaan dan lain-lain) sebelumnya. 

Adapun pemberian tanah secara cuma-cuma oleh negara 1dak terkait dengan tanah ma1, namun terkait 

dengan tanah yang pernah dimiliki/dikelola oleh seseorang sebelumnya yang—karena alasan-alasan 

tertentu; seper1 penelantaran oleh pemiliknya—diambil alih oleh negara, lalu diberikan kepada siapa saja 

yang membutuhkannya. 

5. Kebijakan subsidi Negara. Se1ap orang yang telah memiliki/menguasai tanah akan dipaksa oleh negara 

(khalifah) untuk mengelola/menggarap tanahnya, 1dak boleh membiarkannya. Jika mereka 1dak punya 

modal untuk mengelola/menggarapnya, maka negara akan memberikan subsidi kepada mereka. Kebijakan 

ini pernah ditempuh oleh Khalifah Umar bin al-Khaththab ra. Beliau pernah memberikan dana dari Baitul 

Mal (Kas Negara) secara cuma-cuma kepada petani Irak, yang memungkinkan mereka bisa menggarap tanah 

pertanian serta memenuhi kebutuhan dasar mereka. 

Mewujudkan Keadilan Poli<k Pertanahan Islam 

Kepemilikan dan/atau pengelolaan sumber daya tanah beserta kekayaannya berkonsekuensi pada besaran 

pungutan negara atas status tanah tersebut. Terdapat perbedaan status kepemilikan dan besaran pungutan 

atas tanah usyriyah dan tanah kharaj. Imam Al Mawardi berpendapat terkait dengan besaran kharaj 

berbeda tergantung pada potensi lahan tersebut dalam menghasilkan pemasukan, di antara faktornya 

adalah: (1) baik dan buruknya kualitas lahan tanah; (2) perbedaan jenis tanaman, (3) perbedaan pengairan, 

(4) kedekatan dan jauhnya lahan dari pasar dan kota.  Diperlukan pendetailan terkait dengan produk1vitas 12

lahan dan 1dak boleh ada kezaliman. Oleh karenanya, pada masa Umar ra, beliau memerintahkan aparatur 

pemerintahannya untuk melihat secara langsung lahan yang dikelola oleh masyarakat, beliau 

memerintahkan untuk menghen1kan pekerjaan hamba sahaya yang menanggung beban melebihi 

kapasitasnya dan memerintahkan menambahkan rizki orang yang sedikit rizkinya.   13

Abu Yusuf dalam kitabnya Al-Kharaj mengatakan, ''Ke1ka keadilan ditegakkan, ke1ka perlakuan adil 

diberikan kepada para korban kezaliman, dan ke1ka penindasan dan kezaliman dihindari, maka selain 

menjamin keselamatan manusia, peningkatan kesejahteraan suatu bangsa akan terwujud dan pendapatan 

 An Nabhani, Taqiyuddin. 2005. Sistem Ekonomi Islam (terjemahan). Beirut. HTI Press11

 Jaribah bin Ahmad, 2006, Fikih Ekonomi Umar bin KhaZab, Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, hal 25312

 Jaribah bin Ahmad, 2006, Fikih Ekonomi Umar bin KhaZab, Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, hal 25413
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juga meningkat.  Kebaikan/berkah berkaitan dengan tegaknya keadilan dan bukan dengan penindasan dan 

1rani: Pajak apa pun yang dikumpulkan melalui penindasan akan mengarahkan pada   kehancuran negara.”  14

Pada era industrialisasi seper1 hari ini, barang tambang memiliki peran pen1ng dalam ekonomi. Fuqaha 

Hanafiyah, Syafi'iyah, Hanabilah, Zaidiyah dan Imamiyah sepakat bahwa barang tambang lahir 1dak dimiliki 

melainkan dengan mengelolanya, dan 1dak boleh memberikannya kepada seseorang dari manusia, karena 

demikian itu mendatangkan mudharat kepada kaum muslimin dan mempersempit kepada mereka karena 

keterkaitan kemaslahatan umum kaum muslimin dengannya.  

Akan tetapi para fuqaha tersebut berbeda pendapat tentang kepemilikan barang tambang ba1n dengan 

mengelolanya. Di mana ulama Syafi'iyah dalam pendapatnya yang shahih dan ulama Hanbaliyah dalam 

zhahirnya madzhab menyatakan bahwa tambang ba1n 1dak dapat dimiliki dengan mengelolanya. 

Sementara ulama Hanafiyah, Syafi'iyah dalam salah satu pendapatnya, ulama Hanbali dalam salah satu 

pendapatnya, dan Imamiyah menyatakan bahwa tambang ba1n dapat dimiliki dengan mengelolanya. 

Adapun ulama Malikiyah dalam pendapat mereka yang masyhur mengatakan bahwa barang tambang 

dengan kedua bentuknya adalah milik kaum muslimin yang dikelola Imam menurut pandapatnya yang 

sesuai kemaslahatan mereka.  15

Daerah-daerah yang memiliki kekayaan tambang 1dak jarang menimbulkan sengketa hingga kasus 

pelanggaran HAM. Pembangunan untuk mencapai pertumbuhan ekonomi juga seringkali menihilkan aspek 

kemanusiaan. Sebutlah kasus KEK Mandalika, di mana penduduk asli yang secara turun temurun mengelola 

lahan di daerah tersebut harus terkalahkan oleh negara dan pemilik modal karena ke1adaan buk1 surat 

kepemilikan atas lahan yang mereka garap.  Pun dengan kekuasaan oligarki di mana negara memberikan 16

konsesi lahan yang begitu luas kepada pihak-pihak yang berada di lingkaran dalam mereka. Begitu banyak 

kasus yang mengusik rasa keadilan. Di sini lah diperlukan kapasitas negarawan penguasa dan para aparatur 

pemerintah. Teknologi, kemajuan ilmu pengetahuan akan menjadi bermanfaat dalam melakukan pemetaan 

dan distribusi lahan dan kekayaan. Jika dahulu Umar ra menolak pembagian tanah taklukan kepada para 

mujahidin agar tanah tersebut menjadi sumber modal abadi dan menjaga hak-hak generasi yang datang 

belakangan, maka inilah yang dituntut oleh Islam untuk mengharmonikan antara hak individu dalam 

menghidupkan tanah, mendapatkan akses terhadap ekonomi, dengan tanpa mengorbankan kepen1ngan 

umum dan generasi yang akan datang. Tentu saja bukan tugas yang mudah. Diperlukan upaya serius dari 

para pakar yang menguasai ilmu alat, para ahli strategi, para pemegang kebijakan poli1k, untuk bekerja 

merealisasikan apa yang dituntut oleh syariat. 

 M. Nejatullah Siddiqi and S.M. Ghazanfar, 2001, Early Medieval Islamic Economic Thought: Abu Yusuf’s (731-798 AD) 14

Economics of Public Finance, History of Economic Ideas, Vol. 9 No. 1, p. 13-38

 Jaribah bin Ahmad, 2006, Fikih Ekonomi Umar bin KhaZab, Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, hal. 23015
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