
MAJLIS ILMU PERAYAAN HARI KEPUTERAAN

KEBAWAH DULI YANG MAHA MULIA PADUKA SERI BAGINDA SULTAN DAN YANG DI PERTUAN NEGARA BRUNEI DARUSSALAM

PEMAKMURAN BUMI
MENERUSI AKTIVITI PERTANIAN MENURUT ISLAM

PROFESSOR DR. MAHAYUDIN HJ YAHAYA

mhy@unissa.edu.bn

Fakulti Pengurusan Pembangunan Islam

Universiti Islam Sultan Sharif Ali

Negara Brunei Darussalam

MAJLIS ILMU 2018



MAJLIS ILMU PERAYAAN HARI KEPUTERAAN

KEBAWAH DULI YANG MAHA MULIA PADUKA SERI BAGINDA SULTAN DAN YANG DI PERTUAN NEGARA BRUNEI DARUSSALAM

Manusia Dan Pemakmuran Bumi 

Pertanian Menurut Islam

Hukum Kegiatan Pertanian

Dalil al-Quran  

Pertanian dan Akidah

Konsep Pertanian Menurut Ibn Khaldun

Konsep
Permintaan

Konsep
Penawaran

Konsep
Harga

Kesimpulan dan Saranan



MAJLIS ILMU PERAYAAN HARI KEPUTERAAN

KEBAWAH DULI YANG MAHA MULIA PADUKA SERI BAGINDA SULTAN DAN YANG DI PERTUAN NEGARA BRUNEI DARUSSALAM

MANUSIA DAN PEMAKMURAN BUMI

Tafsirnya: “Dia (Allah) yang menciptakan kamu daripada bumi (tanah) dan

menjadikan kamu pemakmurnya, kerana itu mohonlah ampunanNya, kemudian

bertaubatlah kepadaNya”(Surah Hūd: 61).

Manusia telah dipertanggungjawabkan oleh Allah untuk membangun,

mengurus dan memakmurkan bumi (tanah - asal kejadian manusia) bagi

kesejahteraan masyarakat dan negara hanya semata-mata untuk

mendapatkan keredaan Allah.

Pemakmuran bumi merupakan sebahagian daripada aktiviti
pertanian. Oleh itu topik-topik yang berkaitan dengan sains dan

teknologi dan alam sekitar serta hukum Allah mengenai alam,

implikasi kemusnahan alam sekitar perlu dikaji dan difahami

kerana ia mempunyai hubung kait dengan sektor pertanian dan

pembangunan sosioekonomi umat Islam.
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“Pada satu ketika dahulu kita

mempunyai program peladang muda.

Dengan teknologi yang lebih moden dan

peluang yang lebih luas di dalam

Agribusiness, maka mungkin saja program

ini sesuai untuk dihidupkan semua (semula),

dengan pendekatan yang baru. Pada hemat

Beta, semua inisiatif yang sedia ada dan

sedang dirancang, jika dimanfa`atkan

sepenuhnya, tidak mustahil ia berupaya

untuk melahirkan ratusan pengusaha dan

ribuan peluang pekerjaan. Oleh itu, pastikan

ia, tidak disia-siakan…”

TITAH KDYMM 
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Ibn Khaldun di dalam kitab Muqaddimah telah
menyatakan bahawa sektor pertanian perlu

dipergiatkan selari dengan keperluan semasa

dalam era sains dan teknologi serta sesuai dengan

tuntutan ajaran Islam.

Menurut beliau, sektor pertanian ( الفالحةصناعة)

merupakan:

“Sektor sosioekonomi ulung yang dilakukan oleh
masyarakat bertamadun dan makmur (Ṣinā`at al-

filāḥah “awwal ṣanā`i al-`umrān al-ḥaḍarī wa

aqdamuhā”)

Kepentingan sektor pertanian dalam kehidupan manusia dan keperluannya adalah

begitu ketara sejak zaman dahulu lagi. Sejak sekian lama sektor pertanian telah

diberikan penekanan oleh ahli agronomi (sains pertanian) dalam kajian dan tulisan

mereka.
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PERTANIAN MENURUT ISLAM

Bidang utama dalam sektor sosioekonomi Islam. 

Dari aspek akidah : 
- Mendekatkan diri seseorang kepada Allāh kerana tanda kebesaran Allah dapat dilihat dengan jelas dalam proses

kejadian tumbuh-tumbuhan atau tanaman.

- Memahami hakikat sebenar konsep “tawakkal” kepada Allah dan beriman kepada kekuasaan serta undang-

undang dan peraturanNya.

Kaum tani perlu bekerja keras supaya
hasilnya nanti akan dinikmati bukan
sahaja oleh diri dan kaum keluarganya
tetapi juga masyarakat dan negara

Berdoa agar hasil
yang diperolehinya
bertambah baik
dan diberkati

Firman Allah Tafsirnya: “Katakanlah (wahai Muhammad), bekerjalah, sesungguhnya pekerjaan

kamu itu akan disaksikan oleh Allah, Rasul dan sekelian kaum Mu`minin (Muslimin)

Ertinya, Allah Subḥānahu wa Ta`ālā memerintahkan manusia supaya berkerja bagi mengelakkan 

kejadian yang tidak diingini berlaku seperti kelaparan, penganguran dan kemiskinan.
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HUKUM KEGIATAN PERTANIAN

Farḍu `ain

Farḍu kifāyah

Jika sekiranya hasil pertanian merupakan sumber ekonomi

utama yang boleh menjamin kehidupan individu dan keluarga

Jika pihak pemerintah mengeluarkan arahan kepada

seseorang yang mempunyai kemahiran dan kepakaran

dalam bidang pertanian yang diperlukan dan tidak ada

orang lain yang boleh melakukannya

Jika ramai yang boleh melakukannya

Jika hasil pertanian menjadi sumber utama ekonomi

masyarakat dan negara

Menurut Islam, kegiatan pertanian merupakan aspek penting dan wajib dilakukan kerana ia
merupakan sumber kehidupan manusia. Dengan kata lain, sesiapa sahaja boleh melakukannya sama
ada bersendirian atau berkumpulan demi kepentingan awam bagi tujuan mengeluarkan bahan
makanan yang diperlukan. Hukumnya sama ada farḍu `ain atau farḍu kifāyah mengikut keadaan

dan suasana.
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Jika ditinjau dari segi keadaan dan suasana yang berlaku pada hari ini, terdapat negara-negara
yang mengalami kekurangan bahan makanan, samada daripada hasil pertanian atau ternakan.
Mereka tidak mampu mengimport bahan makanan kerana kekurangan tukaran wang asing. Jika
sesebuah negara itu hanya bergantung kepada sumber dari luar untuk membekalkan bahan
makanan, maka keadaannya sangat terancam dan berisiko tinggi kerana negara-negara luar yang

menjadi “Pembekal” boleh melakukan sabotaj pada bila-bila masa sahaja.

Bermaksud: "Andainya kiamat tiba dan pada tangan seseorang daripadakamu
ada sebatang anak kurma, maka hendaklah dia, tanpa berlengah-lengah lagi,

menanamkannya" (Hadis riwayat Imam Ahmad).

Maksudnya: "Tiada seorang Muslim pun yang bertani, lalu hasil pertaniannya
dimakan oleh burung atau manusia atau binatang, melainkan dia akan
menerima pahala di atas hal itu." (Hadith riwayat Bukhari dan Muslim).

Maksudnya: "Tiada seorang lelaki menanam sesuatu tanaman, melainkan Allah menetapkan
baginya ganjaran sebanyak jumlah buah yang dihasilkan oleh tanaman berkenaan." (Hadith

riwayat Imam Ahmad).

Maksudnya: "Carilah rezeki dari khazanah bumi." (Hadith riwayat at-Tabrani). 

Antara 
Hadith :
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Memakmurkan bumi menerusi aktiviti pertanian dan ternakan adalah di antara cara yang terbaik
untuk mendapatkan punca pendapatan yang lumayan dan rezeki yang halal.

Muhajirin & Ansar

Mengusahakan bidang pertanian serta 
mempertingkatkan pengeluarannya. 

Maksudnya: "Barang 

siapa yang memiliki 

tanah, maka 
hendaklah dia 

melakukan cucuk 
tanam atau diberikan 
kepada saudaranya 

(untuk tujuan bercucuk 
tanam), dan jika 

sekiranya dia enggan, 
maka hendaklah 
diambil semula 
tanahnya itu”.

Maksudnya: “Barang 

siapa yang memiliki 

tanah, maka hendaklah 
dia melakukan cucuk  
tanam atau diberikan 
kepada saudaranya 
untuk diusahakan” 
(Hadith riwayat Abu 

Daud).

Peruntukan dalam syariah berdasarkan hadith, yang bermaksud: “sesiapa saja yang
mengusahakan tanah kerajaan dengan jayanya akan mendapat hak milik kekal terhadap tanah
berkenaan”.
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Berdasarkan ulama mazhab Maliki, hak milik yang diperoleh itu adalah hak milik sementara; jika
tanah itu tidak diusahakan oleh pemiliknya, maka orang lain yang akan mengusahakannya dan
akan berpindah hak milik kepadanya. Peraturan ini adalah berdasarkan kepada hadis Nabi:

Maksudnya: "Sesiapa yang menjayakan tanah terbiar atau yang tidak dimiliki oleh sesiapa (yakni
tanah kerajaan), maka dia lebih berhak terhadapnya" (Hadith riwayat Imam Ahmad, Imam Malik
dan Bukhari).

Peruntukan itu adalah berdasarkan amalan yang dilakukan oleh Khalifah Umar bin al-Khattab pada
masa pemerintahannya. Tanah terbiar dierti dan dikategorikan seperti berikut:

Pertama, tanah mati atau tanah gersang yang tiada air

Kedua, tanah berpaya atau ditenggelami air

Ketiga, tanah yang tidak sesuai untuk tanaman

Keempat, tanah yang tidak boleh digunakan

selain pertanian

Kelima, tanah yang terletak jauh dari kawasan 
penempatan 

Keenam, tanah yang tidak termasuk dalam
kawasan penempatan bagi kegunaan
ternakan, sumber kayu api atau bahan bakar

dan riadah atau rekreasi
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Walau bagaimanapun, terdapat perselisihan pendapat dalam undang-undang Islam
samada keizinan daripada pihak pemerintah diperlukan atau pun tidak sebelum seseorang itu
memulakan penerokaan.

Menurut Imam Abu Hanifah, pengasas mazhab Hanafi, keizinan itu diperlukan.

Dua ulama utama mazhab Hanafi iaitu Abu Yusuf dan Hassan al-Syaibani serta mazhab
Shafie berpendapat adalah di sebaliknya.

Pendapat ketiga yang juga daripada kalangan mazhab Maliki menyatakan bahawa

keizinan itu diperlukan jika tanah itu terletak berhampiran dengan kawasan penempatan.
Sebabnya, antara lain ialah kerana tanah yang sedemikian rupa dikhawatiri termasuk dalam
kawasan simpanan awam. Jadi, bagi memastikan tidak berlaku pencerobohan ke atas kawasan
tersebut, maka keizinan daripada pihak kerajaan diperlukan.

Pihak yang hendak memulakan projek pertanian bolehlah memohon untuk
mendapatkan lesen pemilikan sementara (TOL) atau terus memohon hak milik kekal daripada

pihak berkuasa negeri.
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DALIL AL-QURAN

Antaranya Allah berfirman :

Tafsirnya:
“Dan Dialah yang menurunkan hujan dari langit lalu Kami tumbuhkan dengan air hujan itu segala
jenis tumbuh-tumbuhan, kemudian Kami keluarkan daripadanya tanaman yang menghijau, Kami
keluarkan pula dari tanaman itu butir-butir (buah-buan) yang bergugus-gugus; dan dari pohon-
pohon tamar (kurma), dari mayang-mayangnya (Kami keluarkan) tandan-tandan buah yang
mudah dicapai dan dipetik; dan (Kami jadikan) kebun-kebun dari anggur dan zaiton serta delima,
yang bersamaan (bentuk, rupa dan rasanya) dan yang tidak bersamaan. Perhatikanlah kamu
kepada buahnya apabila ia berbuah, dan ketika masaknya. Sesungguhnya yang demikian itu

mengandungi tanda-tanda (yang menunjukkan kekuasaan Kami) bagi orang-orang yang
beriman.” (Surah al-An’am: ayat 99).

Tafsirnya:
“Kami menjadikan (di atas muka bumi ini tempat yang sesuai untuk dibuat) ladang-ladang kurma
dan anggur. Kami pancarkan banyak mata air (di situ). Tujuannya supaya mereka boleh mendapat
rezeki daripada hasil tanaman tersebut dan tanam-tanaman lain yang mereka usahakan. Adakah
mereka berasa tidak perlu bersyukur?” (Sūrah Yāsīn : 34-35).
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PERTANIAN DAN AKIDAH

Allah

Alam Manusia

Aktiviti Pertanian merupakan suatu ibadat yang 
menghubungkan manusia dengan Allah

Aktiviti Pertanian 
merupakan 

Pemakmuran bumi 
bagi menghubungkan 
manusia dengan alam

Hasil pertanian sebagai 
sumber makanan bagi 

menghubungkan 
manusia sesama 

manusia.
KONSEP

HUBUNGAN

DARIPADA

AKTIVITI PERTANIAN
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KONSEP PERTANIAN MENURUT IBN KHALDUN

Ibn Khaldun mengidentifikasikan pertanian (فالحة) sebagai

sumber kehidupan yang sangat strategik.

Diperoleh dari haiwan ternakan melalui produk dengan
nilai tambah yang digunakan orang, misalnya susu dari
haiwan ternakan, sutera dari ulat sutera, dan madu dari
lebah, ataupun tanaman yang menghasilkan buah-
buahan dan sayur-sayuran, maka itulah yang disebut
sebagai pertanian

Ibn Khaldun juga mengidentifikasi
berbagai kerajinan dan
perdagangan sebagai cara alami
untuk memperoleh kehidupan.
Dengan kata lain, pertanian,

industri, dan perdagangan adalah
sumber perekonomian yang
mempengaruhi kualiti kehidupan
sebuah masyarakat dan negara.
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Beliau turut menampilkan contoh terbaik daripada kalangan para pengkaji teknologi pertanian
yang muncul di Andalus, Sepanyol, pada zaman pemerintahan Islam pada abad ke-12M. Di
antara tokoh-tokoh tersebut ialah Ibn Al-Awwam.

Menghuraikan ilmu pertanian 

secara terperinci. 

Rujukan terpenting bidang 

pertanian Abad 

Pertengahan. 

Menghuraikan cara-cara 

menyimpan dan memelihara hasil 

tanaman yang telah dituai; tanda-

tanda penyakit pokok tanaman 

dan cara-cara mengatasinya. Satu 

bab khas mengenai binatang 

ternakan serta penyakit dan 

kecedraan yang menimpa 

binatang ternakan seperti kuda dan 

kambing biri-biri. 

Menggunakan kira-kira 112 

sumber kajian yang dilakukan 

oleh penulis-penulis 

sebelumnya. Sebanyak 1900 

petikan, secara langsung dan 

tidak langsung telah dibuat, 

615 daripadanya dari sumber 

Yunani, 585 dari sumber Arab 

Asia Barat, 690 dari sumber 

Arab Sepanyol. Sumber 

utama : Sistem pertanian 

Arab Nabataean yang 

tinggal di sebelah utara 

Semenanjung Arab.

Mengandungi 34 bab: 30 bab 

pertama mengenai tanaman 

dan 4 bab terakhir mengenai 

binatang ternakan seperti kuda, 

lembu, kambing

Empat bab dari 30 bab pertama 

membincangkan mengenai jenis 

tanah, baja dan sistem perairan.

Lima bab berikutnya mengenai 

sistem penanaman pokok buah-

buahan. 

Di akhir-akhir 30 bab pertama 

dibincangkan cara pembajakan 

dan penggedalaan, pemilihan biji 

benih dan musim mengikut jenis 

tanaman seperti gandum, 

kekacang, tanaman bau-bauan 

seperti rempah, dan tanaman 

industri

Mengandungi sebanyak 585 jenis 

tanaman
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Menurut Ibnu Khaldun, bidang pertanian pada mulanya merupakan sesuatu

yang sederhana dan bersifat tradisional dari segi pengendaliannya. Ia tidak

menggunakan ilmu pengetahuan yang kompleks dan canggih. Sehingga ia

diidentifikasikan sebagai sumber penghidupan bagi kaum yang lemah. Berbeza

dengan kerajinan dan usaha yang muncul setelah wujud ilmu pertanian. Perusahaan

pertanian telah menggunakan ilmu pengetahuan dan proses yang lebih kompleks,

sehingga ia diidentifikasikan sebagai sumber penghidupan moden bagi kelompok

penduduk yang lebih mapan, baik secara intelektual mahupun secara ekonomi.

Agar bidang pertanian boleh berkembang maju dan lebih efektif sehingga

dapat memperkuat perekonomian masyarakat, maka Ibn Khaldun menyeru para

petani supaya tidak terlalu bergantung pada hasil pertaniannya tanpa membuat

diversifikasi pada produknya. Jika diversifikasi tidak dilakukan, maka para petani akan
berada pada posisi yang lemah. Dengan kata lain, Ibn Khaldun cuba menegaskan

bahawa penambahan nilai tambah (value added) produk pertanian melalui proses

diversifikasi produk, akan meningkatkan kesejahteraan para petani itu sendiri. Beliau
khawatir, jika suasana lemah ini dipertahankan, maka para petani akan menjadi

korban ketidakadilan dan kebijakan penguasa.
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Konsep
Permintaan 

Konsep
Penawaran 

Konsep
Harga 

Dalam hal ini Ibn Khaldun turut membincangkan

konsep permintaan (demand), penawaran (supply) dan harga barangan (price)
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1. KONSEP PERMINTAAN

Pertama, adanya keinginan masyarakat untuk
menggunakan sesuatu produk

Kedua, adanya keperluan bagi perbelanjaan
negara (government expenditure).

Pertanian dan perusahaan akan
berkembang dan meningkat ketika
permintaan terhadap produk-produk
tersebut mengalami peningkatan

Ketika produk menjadi 
sumber permintaan, 

sehingga mendorong 

peningkatan dari sisi 
penawaran, maka 
masyarakat akan 

berupaya mempelajari 
keterampilan apa yang 

diperlukan.

Sebaliknya, apabila 
produk tersebut tidak 
menjadi permintaan, 

maka penjualannya pun 
akan menurun dan tidak 

ada upaya untuk 
mempelajarinya.
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Cara untuk mempertingkatkan kadar permintaan terhadap produk

Dalam hal ini, Ibn Khaldun telah memasukkan konsep nilai tenaga kerja (value of labour) yang
diukur dari kemampuan tenaga kerja tersebut dalam menghasilkan suatu produk. Hal ini juga
melibatkan permintaan negara terhadap produk pertanian dan perusahaan sebagai faktor lain
yang menciptakan permintaan. Negara, menurut Ibn Khaldun, adalah pasar terbesar yang banyak

menyerap pelbagai produk barangan tanpa banyak perkiraan

Bilangan penduduk ditambah, lebih-lebih lagi jika kawasan yang diduduki itu luas.

Apabila bilangan

penduduk bertambah

maka bilangan pengguna

turut bertambah

Kemakmuran (`umrān)
akan bertambah dan
peluang pekerjaan turut
bertambah

Inilah yang

dimaksudkan oleh

Khalifah Ali bin Abi Talib,

bahawa “Harga

seorang manusia

bergantung pada

keterampilan atau

kemahiran yang

dimilikinya”.
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Ibn Khaldun  menyimpulkan bahawa biaya hasil pertanian sangat mempengaruhi sisi penawaran pada 

perekonomian.

Kenaikan harga dari berbagai hasil
pertanian sangat dipengaruhi oleh
kenaikan biaya hasil pertanian.

Ibn Khaldun menganalisis keadaan orang Kristian di Andalus yang
menduduki tanah yang subur. Berbeza dengan kaum Muslimin yang
tinggal di tepi pantai dan bukit-bukau, di mana tanahnya tidak
sesuai untuk pertanian.

Akibatnya, proses penghasilan pertanian yang dilakukan kaum
Muslimin menjadi lebih sukar kerana mereka terpaksa
menggunakan peralatan dan teknologi yang biayanya jauh lebih
tinggi. Hal ini menyebabkan biaya penghasilan pertanian yang lebih
besar akan ditanggung. Akibatnya, kenaikan harga barangan
melambung tinggi.

2. KONSEP PENAWARAN
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Ibn Khaldun turut membahaskan konsep

“Nilai Tenaga Kerja”.

Beliau mengatakan bahwa nilai tenaga kerja perlu ditambah pada biaya

penghasilan. Sehingga pada akhirnya, selain faktor teknologi dan peralatan, harga

jualan produk pertanian juga sangat dipengaruhi oleh upah tenaga kerja yang

besar. Ini merupakan suatu analisis empirik yang sangat cermat dan jitu.
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Ibn Khaldun telah mengkaitkan perbezaan antara harga di sektor pertanian dengan sektor-
sektor lainnya. Beliau menyatakan bahawa jika harga produk-produk pertanian tetap berada pada
tingkat yang rendah, maka hal tersebut akan mempengaruhi seluruh aktiviti penghasilan di sektor
pertanian dan kadar keuntungan yang dinikmati petani akan merosot, malah boleh jadi tidak
memperolehi keuntungan sama sekali, sehingga modal mereka tidak akan berkembang, atau
tumbuh pada tahap yang sangat rendah.

Para petani mungkin akan terus
kehilangan modal yang
mengakibatkan mereka menjadi
miskin disebabkan berkurangnya
kegiatan-kegiatan dalam sektor
pertanian, seperti penggilingan,
pembakaran & pekerjaan yang
membabitkan industri pertanian
dan pemakanan

Industri yang
menghasilkan alat-alat
pertanian akan
mendapat kesannya,

kerana permintaan para
petani terhadap produk
pertanian mereka
mengalami penurunan

Para perwira, prajurit dan
tentera akan turut
mengalami kesusahan
karena gaji yang mereka

terima adalah bersumberkan
hasil pajak pertanian yang
dibayar oleh kaum petani.

3. KONSEP HARGA
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Antara perkara penting  :

Ibn Khaldun turut mengidentifikasi peranan negara dan pengaruhnya
terhadap kadar cukai yang dikenakan kepada pengusaha. Ketika pihak

pemerintah mengenakan cukai yang rendah dengan pendapatan para
pengusaha yang tinggi, kedudukan ekonomi negara akan berkembang.
Masyarakat akan terlibat secara aktif dan produktif dalam bidang
perniagaan dan juga bidang-bidang lainnya.
Sebaliknya, apabila pihak pemerintah mengenakan cukai yang tinggi,
para pengusaha akan merasa tertekan kerana dibebani dengan bayaran
cukai yang tinggi tersebut. Akibatnya, hasil pengeluaran dan pendapatan
negara akan berkurangan.

Ibn Khaldun menyimpulkan : Harga yang berpatutan (tidak terlalu
tinggi dan tidak terlalu rendah) adalah kaedah yang paling baik

untuk menjamin kesejahteraan hidup rakyat dan negara. Dengan

cara ini, masyarakat akan menikmati harga yang berpatutan

daripada produk-produk pertanian. Harga produk pertanian

yang terlalu rendah atau terlalu tinggi akan mendatangkan

bahaya kepada kehidupan dan kesejahteraan masyarakat

2. KADAR CUKAI

1. KADAR HARGA
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KESIMPULAN DAN SARANAN

Kegiatan pertanian yang bersifat
tradisional perlu mengharungi
peralihan kemodenan supaya ia
dapat berkembang maju berasaskan
pengetahuan serta inovasi sains dan
teknologi.

Dengan itu, sektor pertanian akan berupaya meningkatkan pengeluaran,
memperbaiki produktiviti dan kualiti hasil keluaran tempatan serta
memperkukuhkan lagi daya saing bagi menghadapi cabaran globalisasi
dan liberalisasi pasaran serantau dan antarabangsa. Lantaran itu,
pengeluaran pertanian bukan sahaja mensasarkan pasaran tempatan,
tetapi juga pasaran serantau dan antarabangsa.

Memerlukan dukungan institusi, 
khususnya bank Islam bagi 

meningkatkan tahap keupayaan 
pengeluaran sektor pertanian.

Jabatan Pertanian seharusnya 
terus berusaha memperbaiki 

prasarana pertanian bagi 
mendukung perkembangan 

sektor swasta. 

Kejayaan program 
pembangunan tersebut 

bergantung pada kerjasama 
yang erat di antara sektor 
awam dan sektor swasta. 



MAJLIS ILMU PERAYAAN HARI KEPUTERAAN

KEBAWAH DULI YANG MAHA MULIA PADUKA SERI BAGINDA SULTAN DAN YANG DI PERTUAN NEGARA BRUNEI DARUSSALAM

Semangat keusahawanan adalah penting
dalam proses penerusan fasa perkembangan
ekonomi pertanian tambahan pula dalam
keadaan perkembangan sains dan teknologi
yang begitu pesat berlaku.

Para usahawan harus menyiapkan diri dengan
pengetahuan terkini demi meningkatkan
keupayaan keusahawanan masing-masing dan
bertindak cergas menceburi pelbagai bidang
agribisnes dalam ekonomi baru yang
berasaskan ilmu pengetahuan.

Bagi mencapai objektif tersebut, maka perkara-perkara asas harus dilaksanakan dalam bentuk
sepertimana yang dinyatakan di bawah:

i.komprehensif

ii. kualitatif

iii. integrasi

iv. positif v. berfungsi

vi. bermatlamat

vii. berwawasan
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iv. Positif, bersikap positif terhadap pembangunan dan pemakmuran tanah sebagai suatu
tanggungjawab agama, sama ada secara individu (fardu`ain) atau berkelompok (fardu kifayah)
berasaskan sains dan teknologi moden dengan mensasarkan pasaran serantau dan
antarabangsa.

iii. Integrasi, antara teori dan amali, ilmu dan pengalaman, sama ada dalam bidang
pertanian, ternakan mahu pun bidang-bidang lain yang berkaitan termasuk bidang

perusahaan dan perniagaan dilakukan secara bersepadu.

i. Komprehensif, menjadikan bidang pertanian sebagai bidang asasi yang
membabitkan kesemua bidang kehidupan, dari sebesar-besarnya hinggalah sekecil-

kecilnya, dan dilaksanakan secara komprehensif.

ii. Kualitatif, menggunakan peralatan dan penyelengaraan yang berkualiti bagi
menghasilkan produk pertanian yang berkualiti tinggi mengikut piawai antarabangsa.

Hal ini hanya dapat dijayakan melalui petani yang berilmu dan terlatih.
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v. Berfungsi, membangun bersama rakyat secara kerjasama dalam sektor

pertanian bagi menghasilkan bahan makanan yang mencukupi serta

menyumbang ke arah kemakmuran negara, serantau dan antarabangsa

vi. Bermatlamat, bergiat aktif dalam sektor pertanian bagi melahirkan warga 

yang sehat dan cergas untuk terus berkerja bagi membangunkan 

masyarakat serta mengangkat martabat agama, bahasa dan negara di 

mata dunia.

vii. Berwawasan, melaksanakan Wawasan 2035 dari segi pendidikan, ekonomi dan
kualiti hidup rakyat menerusi ekonomi pertanian untuk menjadikan Negara Brunei

Darussalam sebagai Negara Zikir yang maju, aman makmur, selamat dan berdaulat

serta menerapkan nilai-nilai `umrān yang dinamik dan progresif. Dengan penerapan

nilai-nilai `umran dalam bidang pertanian agribisnes mapan akan membawa

negara ke mercu kejayaan yang lebih cemerlang, gemilang dan terbilang.
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