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BAB II 

HARTA DALAM PANDANGAN ISLAM 

 

A. Definisi Harta  

Harta dalam pandangan syariah memiliki 

makna yang berbeda dengan harta dalam pandangan 

konvensional. Secara umum, hal yang membedakan 

antara keduanya adalah terletak pada posisi harta, 

dalam pandangan konvensional harta sebagai alat 

pemuas, sementara dalam pandangan syar’i posisi 

harta adalah sebagai wasilah/perantara untuk 

melakukan penghambaan kepada Allah. Perbedaan 

pandangan ini berimplikasi pada definisi tentang harta, 

fungsi harta, dan bahkan eksistensi harta.1  

Sulit memang mendefinisikan harta secara 

tepat dan baku. Ini dikarenakan harta memiliki sifat 

dan kekhususan yang berbeda-beda dengan akibat 

berbeda pula dalam memandangnya. Ulama dulu 

                                                           
1   M. Yazid Afandi, Fiqih Muamalah dan Implementasinya Dalam 

Lembaga Keuangan Syariah  (Yogyakarta: Logung Pustaka 

2009),18. 
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mendefinisikan: segala hal yang dicintai watak 

manusia dan dapat disimpan serta mempunyai nilai. 

Definisi ini jelas tidak lengkap dan tidak konkret, 

sebab yang disukai manusia aneka ragam macamnya 

dan bukan semua harta dapat disimpan, sebagaimana 

hijauan-hijauan yang cepat basi. 

Para tokoh syariah dan para pembuat undang-

undang merasa risau dalam mendefinisikan harta. 

Maksud mendefinisikan harta ialah untuk mendata apa 

saja yang dapat diperdagangkan. Dari sinilah mereka 

memperluas arti ma>l (harta), sehingga di dalamnya 

termasuk al-h}aq (hak tertentu), misalnya hak 

mendapatkan privilege (hak istimewa, privilese) dan 

hak didahulukan.2  

Menurut Mustafa Zarqa, para fuqaha>’ 

memfokuskan harta pada dua faktor yang terdiri dua 

unsur: ‘ayniyah dan ‘urf (jasa). ‘Ayniyah maksudnya 

adalah harta yang berwujud materi konkret, sedangkan 

‘urf ialah berbagai hal yang dalam pandangan semua 
                                                           
2 Faruq an-Nabahan, Sistem Ekonomi Islam: Pilihan Setelah 

Kegagalan Sistem Kapitalis dan Sosialis, ter. Muhadi Zainudin 

dan A. bahaudin Norsalim (Yogyakarta: UII Press Yogyakarta, 

2003), 27. 
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orang atau sebagiannya saja bernilai, karena itu dapat 

dibarterkan dan yang lain. Demikian itu, dari sudut 

pandang ekonomi, jelas bernilai ekonomi. Sebab itu 

jelas bisa diuangkan. Dari realitas ini, Mustafa Zarqa 

dalam mendefinisikan harta adalah wujud materi 

konkret yang bernilai uang. Definisi demikian jelas 

mengeluarkan berbagai hal yang bersifat h}aq, dari 

kategori harta dan masuknya ke kategori kepemilikan.3 

Harta termasuk salah satu keperluan pokok 

manusia dalam menjalani kehidupan ini, sehingga oleh 

ulama’ ushul fiqih persoalan harta dimasukkan ke 

dalam salah satu al-d}aruriyat al-khamsah (lima 

keperluan pokok), yang terdiri atas agama, jiwa, akal, 

keturunan, dan harta. Selain merupakan salah satu 

keperluan hidup yang pokok bagi manusia, harta juga 

merupakan perhiasan kehidupan dunia, sebagai cobaan 

(fitnah), sarana untuk memenuhi kesenangan, dan 

sarana untuk menghimpun bekal bagi kehidupan 

akhirat. 4 

                                                           
3    Ibid., 28. 
4   Abdul Rahman Ghazaly et. al., Fiqih Muamalat (Jakarta: Kencana, 

2010), 20. 



28 

 

Semua harta yang ada di tangan manusia pada 

hakikatnya kepunyaan Allah, karena Dia yang 

menciptakan. Akan tetapi Allah memberikan hak 

kepada manusia untuk memanfaatkannya (hak pakai). 

Jelaslah bahwa dalam Islam kepemilikan pribadi, baik 

atas barang-barang konsumsi ataupun barang-barang 

modal sangat dihormati walaupun hakikatnya tidak 

mutlak dan pemanfaatannya tidak boleh bertentangan 

dengan kepentingan orang lain dan dengan ajaran 

Islam. Sementara itu dalam ekonomi kapitalis, 

kepemilikan bersifat mutlak dan pemanfaatannya pun 

bebas, sedangkan dalam ekonomi sosialis justru 

sebaliknya, kepemilikan pribadi tidak diakui, yang ada 

kepemilikan Negara.5 

Status harta di tangan manusia adalah: 

a. Sebagai perhiasan hidup 

Manusia mempunyai kecenderungan untuk 

memiliki, menguasai, dan menikmati harta. Sebagai 

                                                           
5  Veithzal Rifai dan Andi Buchari, Islamic Econimics: Ekonomi 

Syariah Bukan Opsi Tetapi Solusi (Jakarta: Bumi Aksara, 2013), 

362. 
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perhiasan hidup harta sering menyebabkan 

keangkuhan, kesombongan, serta kebanggaan. 

b. Sebagai ujian keimanan 

Bagaimana harta itu diperoleh dan untuk apa 

penggunaanya. Hal ini terutama menyangkut soal 

cara mendapatkan dan memanfaatkanya, apakah 

sesuai dengan ajaran Islam atau tidak. 

c. Sebagai bekal ibadah. Harta sebagai bekal ibadah 

yakni untuk melaksanakan perintahnya dan 

melaksanakan muamalah di antara sesama manusia 

melalui kegiatan zakat, infak, dan shadaqah..6 

d. Sebagai amanah 

Harta-harta tersebut berstatus sebagai amanah 

(titipan) dari Allah dan manusia hanyalah sebagai 

pemegang amanah tersebut. Setiap amanah yang 

diemban manusia harus ada 

pertanggungjawabannya di hari akhir, dari mana 

                                                           
6   Fathurrahman Djamil, Hukum Ekonomi Islam: Sejarah, Teori, dan 

Konsep (Jakarta: Sinar Grafika, 2013), 178-179. 
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harta itu didapat, dan bagaimana harta itu 

dihabiskan.7 

Dalam pandangan al-Qur’an harta 

merupakan modal/faktor produksi yang penting tapi 

bukan yang terpenting. Islam menempatkan 

manusia sebagai unsur terpenting di atas modal lalu 

disusul dengan sumber daya alam. Modal tidak 

boleh diabaikan namun wajib menggunakannya 

dengan baik agar ia terus produktif dan tidak habis 

digunakan. Seorang wali yang menguasai harta 

orang yang tidak atau belum mampu mengurusi 

harta, diwajibkan untuk mengembangkan harta 

tersebut untuk memenuhi kebutuhan pemiliknya 

dari keuntungan perputaran modal bukan dari 

pokok modal. Modal tidak boleh menghasilkan dari 

dirinya sendiri tetapi dengan usaha manusia. Itu 

sebabnya riba dan perjudian dilarang oleh al-

Qur’an.8 

                                                           
7   Abdul Ghafur Anshari, Hukum dan Pemberdayaan Zakat: Upaya 

Sinergis Wajib Zakat dan Pajak di Indonesia  (Yogyakarta: Pilar 

Media, 2006), 3. 
8    Djamil, Hukum Ekonomi, 180-181. 
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Harta dalam pandangan Islam menempati 

kedudukan yang sangat penting. Islam 

menempatkan harta sebagai salah satu dari lima 

kebutuhan pokok dalam kehidupan manusia yang 

harus dipelihara (al-d}aruriyah al-khamsah). Al-

d}aruriyat al-khamsah secara berurutan meliputi 

memelihara agama, jiwa, keturunan, akal, dan 

harta. Meskipun harta menempati urutan kelima 

dari semua aspek al-d}aruriyah al-khamsah ini, ia 

adalah sesuatu yang sangat urgen dalam 

pemeliharaan keempat aspek lainnya.  

Misalnya, melaksanakan shalat sebagai 

bentuk perwujudan dalam pemeliharaan agama 

membutuhkan pakaian untuk menutupi aurat. 

Makan dan minum dalam rangka memelihara jiwa 

dapat dipenuhi dengan harta. Memelihara akal 

dengan cara menuntut ilmu adalah dengan harta. 

Jadi, harta merupakan sesuatu yang sangat vital 

dalam kehidupan manusia. Nilai dan kedudukan 

harta dalam pandangan Islam diperkuat oleh 

pandangan Islam terhadap kefakiran atau 
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kemiskinan dan anjuran untuk memohon 

perlindungan kepada Allah dari dampak kefakiran.9    

 

B. Keuangan Publik 

Keuangan publik adalah hal-hal yang 

menyangkut dengan pendapatan dan pengeluaran 

pemerintah, sedangkan kebijakan keuangan publik 

adalah kebijakan-kebijakan yang dijalankan 

pemerintah yang berkaitan dengan pendapatan dan 

pengeluarannya guna mempengaruhi roda 

perekonomian agar mencapai tujuan atau sasaran 

kegiatan perekonomian yang ada. Kebijakan-kebijakan 

yang muncul dari analisa keuangan publik dikenal 

sebagai kebijakan fiskal suatu pemerintahan. Di 

samping kebijakan fiskal terdapat pula kebijakan-

kebijakan lain yang dapat mempengaruhi jalannya 

perekonomian seperti kebijakan moneter, 

perdagangan, dan industri. Semua kebijakan ini 

merupakan satu paket kebijakan yang dapat dijalankan 

oleh suatu pemerintahan di dalam sistem ekonominya. 

                                                           
9   Rozalinda, Ekonomi Islam: Teori dan Aplikasinya Pada Aktivitas 

Ekonomi (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2014), 42. 
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Dalam literatur keuangan publik tujuan pokok 

dari analisis keuangan publik adalah untuk mencapai 

efisiensi dan distribusi yang adil dalam kegiatan 

ekonomi. Dalam hal ini ketika jalannya sistem 

perekonomian belum mencapai tingkat efisiensi 

ekonomi serta distribusi yang adil, maka diperlukan 

berbagai kebijakan fiskal untuk mencapai tujuan 

tersebut. Kebijakan fiskal dalam hal ini adalah 

kebijakan yang bersangkutan dengan jumlah 

penerimaan dan pengeluaran negara. Kebijakan 

penerimaan dan pengeluaran negara diarahkan 

sedemikian rupa sehingga dapat mencapai efisiensi 

dan distribusi yang adil dari kegiatan perekonomian. 

Oleh karena itu, salah satu fungsi pemerintahan 

ditinjau dari sudut ekonomi adalah untuk menjamin 

tercapainya efisiensi ekonomi dan distribusi yang adil 

dari kegiatan perekonomian.10  

Pengeluaran pemerintah dari kepemilikan atau 

kekayaan sumber daya keuangan harus selaras dengan 

prinsip-prinsip distribusi penciptaan kemakmuran dan 

                                                           
10  Mustafa E. Nasution, “Beberapa Pemikiran Tentang Keuangan 

Publik”, Mini Economica 34 (2004), 25-26. 
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pemerataan rakyat. Oleh karena itu, sumber daya 

keuangan publik dapat dieksplorasi atas pertimbangan 

dan kepentingan pengeluaran pemerintah, sedangkan 

kebijakan pengeluaran pemerintah harus merujuk pada 

prinsip-prinsip distribusi. Prinsip utama konsep 

distribusi dalam pandangan Islam adalah peningkatan 

dan pembagian bagi hasil kekayaan agar sirkulasi 

kekayaan dapat ditingkatkan sehingga kekayaan yang 

ada dapat melimpah dengan merata dan tidak hanya 

beredar diantara golongan tertentu saja. Adapun tujuan 

dari distribusi merupakan suatu kewajiban manusia 

atau pemerintah sebagai pemimpin dalam 

pemberdayaan sumber daya yang ada sehingga tercipta 

kemakmuran.11   

Keuangan publik merupakan salah satu cabang 

ekonomi yang membahas tentang pengadaan, 

pemeliharaaan, dan pengeluaran sumber-sumber yang 

dibutuhkan untuk menjalankan tugas-tugas 

pemerintahan. disamping itu, keuangan publik 

membahas sumber-sumber bisnis atau usaha 

                                                           
11   Fajar Hidayanto, “Format Keuangan Publik yang Islami”, La 

Riba- Jurnal Ekonomi Islam Vol. IV No. 1 (Juli 2010), 135, 
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pemerintah yang hasilnya bertujuan untuk 

menyejahterakan rakyat. Keuangan publik juga 

berhubungan dengan peran negara terhadap situasi 

ekonomi individu dan lembaga juga menyelidiki 

dampaknya terhadap ekonomi secara keseluruhan.12  

Dalam konsep Islam, pemenuhan kepentingan 

sosial merupakan tanggung jawab pemerintah. 

Pemerintah bertanggung jawab untuk menyediakan 

memelihara, dan mengoperasikan public utilities untuk 

menjamin terpenuhinya kepentingan sosial. Pada 

dasarnya merealisasikan kepentingan publik 

merupakan kewajiban kolektif pemerintah dan 

masyarakat untuk membuat serangkaian pengaturan 

yang dapat memastikan pemenuhan kebutuhan seluruh 

anggota masyarakat. Istilah “sektor publik” memiliki 

pengertian yang bermacam-macam. Dari sudut 

pandang ekonomi, sektor publik dapat dipahami 

sebagai suatu entitas yang aktivitasnya berhubungan 

dengan usaha untuk menghasilkan barang dan 

                                                           
12   Wahyu Wibisana, “Pendapat Ibnu Taymiyyah Tentang Keuangan 

Publik”,  Jurnal Pendidikan Agama Islam-Ta’lim Vol 14 No. 1 

(2016), 94. 
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pelayanan sosial dalam rangka memenuhi kebutuhan 

dan hak publik.13 

Pemerintah dalam pengelolaan keuangannya 

harus memerhatikan bagaimana cara memeroleh 

pendapatan dan melakukan belanja publik dalam 

rangka penyediaan barang dan jasa publik untuk 

kesejahteraan masyarakat. Secara ringkas, pengelolaan 

keuangan publik oleh negara tercermin dalam 

kebijakan anggaran. Secara simultan, kebijakan 

anggaran mempunyai beberapa tujuan yaitu, 

peningkatan pelayanan pemerintah perlu diikuti 

dengan kenaikan pajak, distribusi pendapatan ke 

kelompok rendah atau tinggi perlu diikuti pengenaan 

pajak progresif atau sebaliknya, dan kebijakan yang 

lebih ekspansionis diperlukan dengan menaikkan 

pengeluaran publik atau dengan menurunkan pajak.14 

Negara yang dijalankan dengan prinsip Islami 

pada hakikatnya memiliki tujuan yang besar yakni 

untuk memenuhi kebutuhan hidup minimum untuk 

                                                           
13  Nurul Huda et. al. Keuangan Publik Islami: Pendekatan Teoritis 

dan Sejarah. (Jakarta: Kencana, 2012), 1-2. 
14   Ibid., 44. 
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seluruh masyarakatnya, memerangi ketidakadilan oleh 

pemerintah maupun antar anggota masyarakat, dan 

menjalankan pembangunan ekonomi yang 

berkelanjutan. Semua tujuan itu harus dijalankan 

dengan dilandasi keadilan. Untuk mencapai tujuan 

tersebut, negara memiliki kekuasaan untuk mengelola 

anggaran dan belanja pemerintah.  

Dalam sebuah sistem ekonomi dan negara yang 

Islami, negara harus mengelola keuangan negara 

dengan prinsip syariah pula. Baik dari sisi penerimaan 

maupun pengeluarannya. Untuk sisi penerimaan, 

negara harus mampu mengumpulkan pendapatan 

negara dari jalan yang sesuai dengan syariat Islam. 

Instrumen yang sesuai dengan syariat Islam antara lain 

zakat, ghani>mah, infaq, sedekah, wakaf, rikaz, jizyah, 

khumus, fa’i, kharaj, ‘ushur, pajak, dan utang apabila 

sumber penerimaan lainnya tidak mencukupi 

kebutuhan anggaran negara.15 

 

 

                                                           
15  Ibid., 73-74. 
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1. Kharaj 

Kharaj dapat diartikan sebagai harta yang 

dikeluarkan oleh pemilik tanah untuk diberikan 

kepada negara. Beberapa analisis lain beranggapan 

bahwa kharaj adalah tiga macam dari bentuk 

perpajakan, yaitu pajak bumi, jizyah, dan ushur.16  

Penetapan Kharaj (pajak tanah) harus 

memperhatikan betul kemampuan kandungan 

tanah, sebab ada tiga hal yang sangat berpengaruh, 

yaitu  

a. jenis tanah, karena tanah bagus, maka tanaman 

akan subur dan hasilnya lebih baik dari tanah 

yang buruk. 

b. Jenis tanaman, ada yang harganya tinggi dan ada 

yang harganya rendah, maka tanaman juga 

menentukan harga. 

c. Pengelolaan tanah. Jika biaya pengelolaan tanah 

tinggi maka pajak tanah yang demikian tidak 

sebesar tanah yang disirami dengan air hujan 

(biaya rendah). 

                                                           
16  Ibid., 78. 
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d. Hasil panen akhir, sebab kadang-kadang terkena 

hama atau dimakan binatang.17  

 

2. Jizyah 

Jizyah adalah apa yang diwajibkan terhadap 

harta bagi setiap personil dari Ahl al-dhimmah yang 

tinggal di dalam kekuasaan Islam, baik itu Ahl al-

Kita>b, Majusi dan selain Nasrani seperti bani 

Tughlab dan Najran. Secara etimologi Ahl al-

dhimmah adalah perjanjian dan perlindungan. 

Adapun Ahl al-dhimmah warga negara Islam yang 

nonmuslimm seperti pengikut agama samawi yang 

telah dikenal, yaitu Kristen, Yahudi, Majusi, 

Samiri, dan Shabi’ah. Mereka dinamakan demikian 

karena mereka menjadi tanggungan kaum muslimin 

setelah mereka membayar jizyah. Mereka diberikan 

perlindungan atas jiwa, kehormatan, dan harta 

mereka.18 

                                                           
17  Ibid., 86. 
18   Quthb Ibrahim Muhammad, Kebijakan Ekonomi Umar bin 

Khatab, ter. Ahmad Syarifuddin Shaleh (Jakarta: Pustaka Azzam, 

2002), 64. 
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Jizyah di masa Rasulullah diwajibkan 

kepada kaum laki-laki yang telah baligh dan tidak 

dikenakan kepada kaum wanita atau anak-anak 

karena kaum laki-laki yang terbiasa berperang. 

Umar memberikan keringanan kepada golongan 

berikut ini: 

a. Kaum musyrik yang tidak mempunyai pekerjaan 

serta keahlian, tetapi jika dia kaya maka tetap 

dikenakan jizyah. 

b. Penjaga kuil dan para pendeta yang hanya 

tinggal di rumah, tetapi jika dia kaya maka tetap 

dikenakan jizyah. Jika mereka memberikan harta 

itu kepada orang yang mengurusi rumahnya, 

maka jizyah diambil dari pemilik rumah tersebut. 

Kalau dia mengaku tidak mengakui atas 

kepemilikannya dan telah disumpah dengan 

nama Allah atau menurut keyakinannya bahwa 

tidak ada sepeserpun hartanya, maka ia dibiarkan 

dan tidak dipungut jizyah. 

c. Laki-laki tua yang tidak dapat bekerja dan tidak 

bisa apa-apa. 
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d. Orang yang hilang ingatan. 

Apabila kafir dhimmi masuk Islam, maka jizyah 

tersebut dihapuskan.19 

 

3. ‘Ushur 

‘Ushur belum sempat dikenal di masa Nabi 

dan Abu Bakar. Permulaan diterapkannya ‘ushur di 

negara Islam adalah di masa Umar bin Khatab yang 

berlandaskan demi penegakkan keadilan. ‘Ushur 

telah diambil dari para pedagang kaum muslim jika 

mereka mendatangi daerah lawan. Dalam rangka 

penerapan perlakuan yang seimbang di antara 

mereka, Umar bin Khatab memutuskan untuk 

memperlakukan pedagang nonmuslim dengan 

perlakuan yang sama jika mereka masuk ke negara 

Islam.20 

‘Ushur diberlakukan untuk kafir dhimmi 

bukan untuk kafir h}arbi. Ketentuan ini sangat logis 

dan masuk akal karena kaum muslimin yang 

bertanggung jawab atas negara Islam sementara 

                                                           
19  Ibid., 67. 
20  Ibid 100. 
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kaum kafir dhimmi berada dibawah perlindungan 

mereka. Sedangkan kafir h}arbi tidak dapat diambil 

jizyah dari mereka dan sangat sulit untuk 

membuktikan kebenaran perkataannya. Jika 

seorang muslim membawa dagangan yang 

harganya tidak sampai 200 dirham, maka tidak 

dikenakan pajak apapun baginya walaupun 

berulang kali membawa dagangannya dengan 

barang yang sama. Sementara kafir dhimmi atau 

h}arbi ketika membawa barang dagangan lebih dari 

sekali selama setahun, maka dikenakan bea cukai 

kala pertama, kemudian tidak dikenakan pajak 

apapun apabila barang tersebut satu jenis dalam 

setahun.21 

 

C. Hak Kepemilikan Tanah 

Islam menentang keras sistem pemilikan tanah 

dengan menghapus kebiasaan dari hak anak sulung di 

mana seluruh harta milik diwariskan kepada anak 

tertua dan tidak menyisakan sedikitpun kepada ahli 

                                                           
21  Ibid., 102. 
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waris lainnya. Hukum waris Islam membuat 

pembagian tanah kepada orang-orang yang wajib 

menerimanya setelah kematian pemiliknya. 

Kepemillikan tanah setelah kematian miliknya baik dai 

kaya atau miskin wajib dibagi di kalangan anak laki-

laki, anak perempuan, ayah, ibu, istri dan kerabat 

dekat lainnya. 

Islam tetap memberikan kepemilikan yang 

tertinggi ke tangan negara tetapi tetap memberi hak 

penggunaannya, pembelian, penjualannya, bahkan 

mewariskan kepada pemegang tanah. Maka untuk 

tujuan tersebut pemegang tanah diakui sebagai pemilik 

tanah tetapi ak kepemilikannya sangat terbatas karena 

negara Islam berhak mengambil alih tanah tersebut 

jika dianggap itu yang terbaik untuk kepentingan 

masyarakat.22 Tanah dibutuhkan negara untuk 

berbagai tujuan misalnya peternakan, taman-taman, 

tempat bermain, jalan raya, kanal, dan untuk kegunaan 

pekerjaan umum lainnya serta kebutuhan-kebutuhan 

secara nasional. Jika hak mutlak kepemillikan 

                                                           
22  Afzalur Rahman, Doktrin Ekonomi Islam, ter. Soeroyo Nastangin 

(Yogyakarta: Dana Bhakti Wakaf, 1995), 310-311. 
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diberikan secara individual maka akan menyulitkan 

karena mustahil negara memperoleh tanah untuk 

memenuhi keperluan negara dan masyarakat.23    

Perlu diketahui bahwa konsep tentang milik 

negara sebagaimana yang pertama kali digunakan oleh 

Islam tidak terdapat pada zaman purba. Semua jenis 

tanah yang menjadi milik warga muslim dianggap 

sebagai milik khalifah. Selanjutnya dibagikan di 

kalangan kaum muhajirin dan anshar yang miskin serta 

para pejuang dan tetap menjadi tanggungjawab dan 

diatur oleh khalifah tetapi kepemilikan tanah itu 

berada di tangan negara Islam. Kepemilikan khalifah 

berlaku semua jenis tanah antara lain: yang menjadi 

milik orang-orang yang telah masuk Islam, orang-

orang yang membuat perjanjian dengan negara Islam 

tetapi dengan tidak merubah keyakinan mereka, milik 

orang-orang yang ditaklukkan melalui pertempuran, 

dan tanah yang tidak dimiliki oleh siapapun, seperti 

                                                           
23   Ibid., 313 
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tanah tidak subur, tersia-siakan, tanah yang miliknya 

terbunuh, atau melarikan diri dalam peperangan.24     

Negara memperoleh tanah pada prinsipnya 

dengan dua jalan, ada yang diperoleh dengan jalan 

damai dan diperoleh dengan perjuangan dan ada juga 

yang diperoleh dengan perang, misalnya penyatuan 

sekitar jazirah arab. Tanah dan harta yang diperoleh 

dengan peperangan disebut ghani>mah, sedangkan 

pergantian pemerintah tidak dengan peperangan tetapi 

mungkin dengan kudeta atau memenangkan pemilu, 

penyerahan secara damai negara jajahan dan cara-cara 

lain maka tanah-tanah negara dan benda lainnya 

disebut fa’i. 

Pada masa Islam awal, tanah-tanah taklukan 

dibagikan sebagai tunjangan tentara, tetapi pada waktu 

daerah Islam meluas dengan masuknya Irak di tangan 

khalifah Umar bin Khatab, tanah-tanah tersebut tetap 

dimiliki oleh negara dan hasilnya digunakan untuk 

membiayai keperluan publik. Tanah-tanah negara 

tersebut dibudidayakan oleh negara dan disewakan 

                                                           
24   Ibid., 317. 
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atau dikerjasamakan dengann rakyat. Khalifah Islam 

awal mencontohkan pengelolaan tanah negara dengan 

sistem sewa maupun bagi hasil. Sistem bagi hasil 

dengan membagi hutan kepada rakyat dijamin akan 

terjadi batas yang jelas dan juga penanaman kembali. 

Hal ini disebabkan hutan tersebut menjadi penghasilan 

utama rakyat. Rakyat tentu akan menjaganya 

sebagaimana tanah-tanah mereka sendiri.25 

Dalam Islam, daerah-daerah yang ditaklukan 

ditetapkan sebagai milik Allah dan Rasul-Nya, dengan 

sendirinya bukan menjadi milik orang-orang tertentu  

atau golongan tertentu. Sebagai wakil Allah di muka 

bumi, Rasulullah dan para khalifah beliau 

membagikan tanah-tanah tersebut demi kepentingan 

umum dalam masyarakat. Di antara orang-orang 

tersebut yang mendapat bagian yaitu orang-orang yang 

berperang, penduduk asli, dan orang-orang miskin 

yang tidak memiliki mata pencaharian.26 

Semua tanah baik yang tidak didiami maupun 

yang tidak dimiliki oleh seseorang itu dianggap 

                                                           
25  Ibid., 30-31. 
26  Ibid., 214. 
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sebagai tanah negara dalam negara Islam. Demi 

kepentingan masyarakat umum, negara Islam 

senantiasa memberi bantuan dari tanah negara kepada 

orang-orang yang membutuhkan bantuan. Bantuan 

negara yang disebut qit}a>’i diberikan kepada dua 

kelompok berdasarkan kondisinya. Pertama, diberikan 

kepada orang-orang yang mampu mengolah tanah itu 

sendiri untuk memperbaiki kehidupan mereka 

kembali. Kedua, kepada orang-orang yang bekerja 

sebagai pengabdi masyarakat sehingga tidak dapat 

mengolah tanah itu sendiri. Mereka menyuruh orang 

lain mengolahnya dan membagi hasil maupun 

pendapatannya kepada orang-orang tersebut. Khalifah 

memberi bantuan dari tanah negara dalam kedua 

bentuk kondisi ini.27  

 

D. Harta Yang Wajib Dizakati 

Asas penting yang perlu diperhatikan untuk 

mengetahui harta yang wajib dizakati yaitu harta yang 

dikenakan kewajiban zakat adalah harta yang sifatnya 

                                                           
27  Ibid., 237 
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dapat bertumbuh kembang. Artinya, setiap harta yang 

dapat tumbuh dan berkembang, maka harta itu dikenai 

kewajiban zakat. Adapun setiap harta yang tidak dapat 

tumbuh dan berkembang yaitu harta yang sifatnya 

harta statis maka harta itu tidak dikenai kewajiban 

zakat. Ada hikmah yang jelas mengapa asas zakat 

perlu dibuat seperti ini. Sebab harta yang tidak dapat 

dikembangkan lalu dikenai kewajiban zakat tentu 

dalam jangka waktu kira-kira 40 tahun harta itu akan 

habis dizakatkan dan ini tentu saja akan mendatangkan 

mudarat bagi si pemilik harta. Adapun harta yang 

dapat tumbuh dan berkembang maka zakat itu pada 

dasarnya berkaitan dengan tumbuh dan 

berkembangnya harta itu sendiri, di mana asalnya 

harta tidak mungkin habis dan berkurang.28   

Di dalam al-Qur’an, sebenarnya tidak secara 

jelas dan tegas dinyatakan harta yang wajib 

dikeluarkan zakatnya, sunnah Rasulullah-lah yang 

menjelaskan lebih lanjut mengenai harta yang wajib 

dizakati dan jumlah yang wajib dikeluarkan. Di dalam 

                                                           
28  Musthafa Dib al-Bugha at. al, Fikih Manhaji: Kitab Fikih Lengkap 

Imam Syafi’i, ter. Misran (Yogyakarta: Darul Uswah, 2008), 276. 
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al-Qur’an hanya beberapa macam saja yang 

disebutkan sebagai harta kekayaan yang wajib 

dikeluarkan zakatnya, seperti: emas dan perak, 

tanaman hasil bumi dan buah-buahan, binatang ternak, 

harta dagang, barang-barang tambang.29 

 

1. Uang (Emas dan Perak) 

Emas dan perak wajib dizakati, baik berupa 

mata uamg (dinar atau dirham) ataupun berupa 

emas biasa (batangan dan sebagainya) tanpa 

memerhatikan jenis kepemilikannya, baik itu 

kepemilikan nyata ataupun kepemilikan nilai. 

Artinya orang yang bertransaksi langsung 

menggunakan emas atau perak atau orang yang 

bertransaksi dengan jenis uamg lain yang 

disetarakan nilainya dengan emas dan perak 

termasuk saham-saham dan sertifikat berharga yang 

memiliki nilai jaminan yang nyata, maka semua itu 

                                                           
29 M. Ali Hasan, Zakat dan Infaq: Salah Satu Solusi Mengatasi 

Problema Sosial di Indonesia (Jakarta: Kencana, 2006), 25-26. 
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tetap terhitung sebagai emas dan perak yang wajib 

dizakati.30 

Emas tidak wajib dizakati, kecuali 

jumlahnya telah mencapai 20 mithqa>l, sementara 

perak tidak wajib dizakati kecuali telah mencapai 

200 dirham.31 Apabila emas dan perak telah 

mencapai nisab, maka disyaratkan pula syarat lain, 

yaitu sempurnanya satu tahun kepemilikan yang 

dihitung berdasarkan bulan Qamariyah tanpa ada 

pengurangan sedikitpun dari nilai tersebut dari 

nisab, maka wajib mengeluarkannya sebanyak 

2,5% dari keseluruhan emas dan perak tersebut.32 

 

2. Binatang Ternak 

Ternak yang wajib dizakati adalah unta, 

sapi, dan kambing (termasuk domba). Nisab zakat 

unta adalah ketika seseorang telah memiliki lima 

ekor unta dan zakatnya terus bertambah jika 

untanya yang dimiliki lebih banyak. Lima sampai 

                                                           
30   Musthafa, Fiqih Manhaji, 277. 
31   Ibid., 285. 
32   Ibid., 287. 
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Sembilan ekor zakatnya satu ekor kambing, 10-14 

ekor zakatnya 2 ekor kambing, 15-19 ekor zakatnya 

tiga ekor kambing, 20-24 zakatnya empat ekor 

kambing, 25-35 zakatnya satu ekor unta bin 

makhad, 36-45 zakatnya satu ekor unta bint labun, 

46-60 zakatnya satu ekor unta hiqqah, 61-75 

zakanya satu ekor unta jadza’ah, 76-90 zakatnta 

dua ekor unta bint labun, dan 91-120 zakatnya dua 

ekor unta hiqqah. Jika jumlah unta melebihi 120 

ekor maka dalam setisp 40 ekor dizakati satu ekor 

unta bint labun, 50 ekor dizakati satu ekor hiqqah, 

dan jika untanya berjumlah lebih dari 170 ekor serta 

kepemilikannya telah mencapai haul maka wajib 

dizakati tiga unta bint labun ditambah satu ekor 

hiqqah. 

Jumlah minimal dari sapi supaya mencapai 

nisab adalah 30 ekor. Jumlah zakatnya terus 

bertambah ketika sapinya bertambah banyak 

dengan ketentuan 30-39 zakatnya seekor tabi’ atau 

tabi’ah (sapi berumur satu tahun), 40-59 zakatnya 

seekor musinnah (sapi berumur dua tahun), 60-69 
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zakatnya dua ekor tabi’, 70-79 zakatnya seekor 

musinnah dan seekor tabi’, 80-89 zakanya dua ekor 

musinnah, 90-99 zakatnya tiga ekor tabi’, 100-109 

zakatnya seekor musinnah dan dua ekor tabi’, 110-

119 zakatnya dua ekor musinnah dan seekor tabi’. 

Jika jumlah sapinya melebihi 119 ekor maka dalam 

setiap 30 ekor zakatnya seekor tabi’ dan dalam 

setiap 40 ekor zakatnya seekor musinnah. 

Kambing tidak wajib dizakati kecuali jika 

telah mencapai 40 ekor dan jumlah zakatnya terus 

bertambah seiring bertambahnya jumlah kambing 

dengan ketentuan 40-120 zakatnya seekor kambing, 

121-200 zakatnya dua ekor kambing, dan 201-300 

zakatnya tiga ekor kambing. Kadar wajib zakatnya 

terus bertambah jika jumlah kambing lebih dari 300 

ekor dengan ketentuan setiap 100 ekor zakatnya 

seekor kambing. Artinya setiap kali kambing 

bertambah 100 ekor maka wajib dizakati seekor 

kambing. 

Hanya saja khusus binatang ternak ada 

syarat lain, yaitu ternak tersebut harus dipelihara 
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(digembala), untuk tujuan ternak seperti untuk 

diperah susunya, dikembangbiakkan, digemukkan, 

dan sebagainya. Jika ternak tersebut dipelihara 

untuk tujuan dipekerjakan (seperti membajak, 

mengangkut barang) maka ternak tersebut tidak 

wajib dizakati.33 

 

3. Tanaman dan Buah-buahan 

Tanaman dan buah-buahan yang wajib 

dizakati hanyalah yang biasa dijadikan makanan 

pokok oleh manusia serta tidak rusak jika disimpan 

untuk jangka waktu yang lama. Di antara buah-

buahan tersebut adalah kurma dan anggur. Adapun 

untuk tanaman di antaranya adalah gandum, jelai, 

beras, kacang adas, jagung, dan sebagainya.34 Hasil 

tanaman dan buah-buahan tidak wajib dizakati 

sampai takaran mencapai empat wasaq murni, yaitu 

setelah dibersihkan dari unsure-unsur lain, semisal 

kulit buah, lumpur, tanah, dan sebagainya. 

                                                           
33  Ibid., 288-289. 
34  Ibid., 292. 
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Semua tanaman dan buah-buahan yang 

diairi dengan air hujan atau sungai (tanpa biaya) 

dan hasilnya mencapai nisab maka wajib 

dikeluarkan zakatnya sebesar 10% dan tanaman 

yang diairi dengan irigasi (penyiraman) dan lain 

sebagainya yang menyebabkan pemilik kebun 

mengeluarkan tenaga atau biaya maka zakatnya 

adalah 5%.35   

 

4. Barang perniagaan 

Barang perniagaan adalah barang-barang 

yang ditukar ganti dengan tujuan mencari 

keuntungan apapun jenisnya. Barang perniagaan 

disamakan dengan emas dan perak dalam hal nisab 

dan haulnya, begitu juga dengan kadar zakat 

wajibnya. Artinya, barang perniagaan dinilai 

terlebih dahulu senilai uang yang biasa dipakai 

manusia dalam transaksi, kemudian jika nilainya 

setara dengan harga 96 gram emas atau seharga 200 

                                                           
35  Ibid., 292. 
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gram perak, maka barang perniagaan tersebut wajib 

dizakati sebesar 2,5%.36 

 

5. Barang tambang dan terpendam 

Nisab barang tambang sama dengan nisab 

emas dan perak. Hanya saja pada barang tambang 

tidak disyaratkan haul sebagaimana emas dan 

perak. Artinya ketika seseorang mengeluarkan emas 

atau perak dari tambangnya dan hasil yang 

ditambangnya mencapai nisab, maka seketika itu 

juga ia wajib mengeluarkan zakatnya sebesar 2,5% 

dari keseluruhan emas yang ia tambang.  Nisab 

harta terpendam sama dengan nisab emas dan 

perak. Selain itu tidak pula disyaratkan haul untuk 

mengeluarkan zakatnya, tetapi wajib ditunaikan 

zakatnya ketika didapat sebesar 1/5 (seperlima) atau 

20% dari keseluruhan harta yang didapat. Kadar 

zakat harta terpendam berbeda dengan benda zakat 

                                                           
36  Ibid., 296. 
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lainnya karena harta terpendam didapatkan tanpa 

memerlukan uasaha atau biaya.37 

Barang yang menjadi milik bersama bila 

telah sampai nisabnya wajib dizakati, baik berupa 

binatang maupun lainnya. Barang itu wajib 

dizakatkan sebelum dibagi keuntungannya atas 

nama zakat shirkah (zakat perkongsian). Barang 

yang terpisah tidak boleh dikumpulkan supaya 

zakatnya sedikit. Juga barang yang terkumpul tidak 

boleh dipisahkan supaya tidak dizakati karena tidak 

mencapai nisab setelah dipisahkan.38  

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
37   Ibid., 299. 
38  Ibnu Mas’ud dan Zainal Abidin, Fiqih Madzhab Syafi’i (Bandung: 

Pustaka Setia, 2007), 468. 


