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DEFINISI & FUNGSI

KEPEMILIKAN
DEFINISI & FUNGSI

KEPEMILIKAN



  

Kepemilikan adalah ijin syar'i untuk 
memanfaatkan zat tertentu

Kepemilikan adalah ijin syar'i untuk 
memanfaatkan zat tertentu

Allah adalah Pemilik 
segala zat di alam 

semesta

Allah adalah Pemilik 
segala zat di alam 

semesta

Untuk 
memanfaatkannya 

secara benar, harus 
sesuai dengan 
ketentuan Allah

Untuk 
memanfaatkannya 

secara benar, harus 
sesuai dengan 
ketentuan Allah

DEFINISI KEPEMILIKANDEFINISI KEPEMILIKAN



  

FUNGSI KEPEMILIKANFUNGSI KEPEMILIKAN

Sebagai pengakuan akan 

FITRAH MANUSIA, 
yakni naluri mempertahankan 

hidup (gharizatul baqa)

Sebagai pengakuan akan 

FITRAH MANUSIA, 
yakni naluri mempertahankan 

hidup (gharizatul baqa)

Sebagai MEKANISME 
YANG MEMBATASI 

MANUSIA tidak memperoleh, 
mengusahakan, dan mengelola 

kekayaan dengan cara sesukanya

Sebagai MEKANISME 
YANG MEMBATASI 

MANUSIA tidak memperoleh, 
mengusahakan, dan mengelola 

kekayaan dengan cara sesukanya
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ISLAM KAPITALISME

KOMUNISME

1. Kepemilikan individu diakui
2. Mekanismenya melalui 

sistem kebebasan 
kepemilikan

1. Kepemilikan individu tidak 
diakui

2. Mekanismenya melalui 
jalan pemberangusanPembatasan bukan 

berdasarkan kuantitas, tetapi 
berdasarkan mekanisme



  

KETIMPANGAN akibat kebebasan kepemilikanKETIMPANGAN akibat kebebasan kepemilikan

Kebebasan kepemilikan yang dianut Kapitalisme sebagaimana teori Adam Smith kebebasan alamiah 
untuk mencapai kemakmuran universal menyebabkan perekonomian mengalami ketimpangan 
meskipun terjadi pertumbuhan ekonomi.

Hanya kelompok elit pemilik modal  mendapatkan akses  memperoleh dan mengusahakan kekayaan 
dan menguasai sumber daya ekonomi yang berdampak pada kemampuan melakukan konsumsi



  

Masalah ekonomi  adalah masalah tentang bagaimana 
perolehan kekayaan yang diatur melalui mekanisme 

kepemilikan, pengelolaan kepemilikan, dan distribusi kekayaan

Masalah ekonomi  adalah masalah tentang bagaimana 
perolehan kekayaan yang diatur melalui mekanisme 

kepemilikan, pengelolaan kepemilikan, dan distribusi kekayaan

PEROLEHAN KEKAYAANPEROLEHAN KEKAYAAN

FUNGSI KEPEMILIKANFUNGSI KEPEMILIKAN

Merupakan salah satu 
pilar dalam pemecahan 
permasalahan ekonomi

Mencegah penguasaan 
sumber daya ekonomi ke 
tangan segelintir orang 
saja melalui mekanisme 
yang diatur dalam 
KEPEMILIKAN INDIVIDU, 
KEPEMILIKAN NEGARA, 
dan KEPEMILIKAN 
UMUM 



  

KEPEMILIKAN

INDIVIDU
KEPEMILIKAN

INDIVIDU



  

Merupakan ijin syar'i yang diberikan Allah kepada individu 
untuk memanfaatkan kegunaan dari suatu zat atau benda
Merupakan ijin syar'i yang diberikan Allah kepada individu 
untuk memanfaatkan kegunaan dari suatu zat atau benda

KEPEMILIKAN INDIVIDUKEPEMILIKAN INDIVIDU

1. MENGKONSUMSI ZAT TERSEBUT

2. MENUKARKANNYA DENGAN ZAT YANG LAIN
    UNTUK MENDAPATKAN KEGUNAAN YANG
    YANG LAIN

3. MEMBERIKANNYA KEPADA PIHAK LAIN



  

Sebab yang dapat menjadikan seseorang memiliki harta yang 
sebelumnya belum dimiliki atau perolehan harta yang pertama kalinya

Sebab yang dapat menjadikan seseorang memiliki harta yang 
sebelumnya belum dimiliki atau perolehan harta yang pertama kalinya

SEBAB-SEBAB KEPEMILIKANSEBAB-SEBAB KEPEMILIKAN

1. Bekerja

2. Waris

3. Kebutuhan atas harta untuk menyambung hidup

4. Pemberian harta negara kepada rakyat

5. Harta yang diperoleh tanpa kompensasi
    Harta dan tenaga



  

Merupakan mekanisme yang membatasi individu dalam 
memperoleh kekayaan sesuai aturan syariah Islam

Merupakan mekanisme yang membatasi individu dalam 
memperoleh kekayaan sesuai aturan syariah Islam

BATASAN KEPEMILIKAN INDIVIDUBATASAN KEPEMILIKAN INDIVIDU

1. Individu memiliki harta melalui sebab-sebab
    kepemilikan

2. Individu tidak boleh “menguasai” harta milik
    negara dan harta milik umum.

3. Harta yang diperoleh individu harus melalui 
    transaksi yang halal/syar'i

... janganlah kalian memakan harta kalian di antara kalian 
dengan cara yang batil ... (T.QS. An-Nisa; 29)



  

KEPEMILIKAN

NEGARA
KEPEMILIKAN

NEGARA



  

Merupakan harta yang menjadi hak seluruh kaum 
Muslim, sementara pengelolaannya menjadi 

wewenang khalifah (kepala negara)

Merupakan harta yang menjadi hak seluruh kaum 
Muslim, sementara pengelolaannya menjadi 

wewenang khalifah (kepala negara)

KEPEMILIKAN NEGARAKEPEMILIKAN NEGARA

GHANIMAH

KHARAJ

JIZYAH

FAI': Usyur, Rikaz

DLARIBAH

Harta milik negara digunakan 
untuk membiayai ANGGARAN 

BELANJA NEGARA dalam 
BAITUL MAL

Harta milik negara digunakan 
untuk membiayai ANGGARAN 

BELANJA NEGARA dalam 
BAITUL MAL



  

KEPEMILIKAN

UMUM
KEPEMILIKAN

UMUM



  

Merupakan ijin asy-Syar'i kepada suatu komunitas 
masyarakat untuk sama-sama memanfaatkan benda/barang

Merupakan ijin asy-Syar'i kepada suatu komunitas 
masyarakat untuk sama-sama memanfaatkan benda/barang

KEPEMILIKAN UMUMKEPEMILIKAN UMUM

“Kaum Muslim berserikat dalam tiga hal, yaitu 
padang rumput, air dan api.“ 

(HR. Abu Dawud)

“Kaum Muslim berserikat dalam tiga hal, yaitu 
padang rumput, air dan api.“ 

(HR. Abu Dawud)

النَاِر  اِء وا المما َا وا كااءف ِفي ثالاث  ِفي المكاِل نا شفرا وم ِلمف سم االممف



  

KRITERIA KEPEMILIKAN UMUMKRITERIA KEPEMILIKAN UMUM

FASILITAS UMUM: jika tidak 
ada dalam suatu komunitas 
menyebabkan persengketaan 
dalam mencarinya

BARANG TAMBANG 
YANG TIDAK TERBATAS

SUMBER DAYA YANG 
SIFAT 
PEMBENTUKANNYA 
MENGHALANGI INDIVIDU 
MEMILIKINYA

Setiap harta yang terkatagori 
harta milik umum berdasarkan 

tiga kriteria tersebut, maka 
hukumnya tidak boleh dikuasai 

individu

Setiap harta yang terkatagori 
harta milik umum berdasarkan 

tiga kriteria tersebut, maka 
hukumnya tidak boleh dikuasai 

individu
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2

3

Harta milik umum dapat 
dimanfaatkan langsung oleh 

umat dengan pengaturan 
negara, dan juga sebagai 

sumber penerimaan 
ANGGARAN BELANJA 

NEGARA

Harta milik umum dapat 
dimanfaatkan langsung oleh 

umat dengan pengaturan 
negara, dan juga sebagai 

sumber penerimaan 
ANGGARAN BELANJA 

NEGARA



  

PERBANDINGAN JENS KEPEMILIKANPERBANDINGAN JENS KEPEMILIKAN

INDIVIDU

NEGARA

UMUM

1

2

3

INDIVIDUINDIVIDU1

2 NEGARANEGARA

NEGARANEGARA1

ISLAM KAPITALISME KOMUNISME



  

PEMBATASAN MELALUI SISTEM KEPEMILIKAN
MEKANISME PERTAMA DISTRIBUSI KEKAYAAN
PEMBATASAN MELALUI SISTEM KEPEMILIKAN
MEKANISME PERTAMA DISTRIBUSI KEKAYAAN

INDIVIDU

NEGARA

UMUM

1

2

3



  

REVIEW

TUGAS
1)Buatlah sebuah tulisan yang 

mengangkat suatu kasus dari 
jenis kepemilikan umum di 
Indonesia

2)Ulaslah permasalahan dari harta 
milik umum tersebut dan 
hitugnlah potensinya sebagai 
sumber penerimaan negara

3)Dibuat dalam kertas HVS A4, 
minimal 2 halaman

4)Dikumpul minggu depan
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