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BAB III 

GAMBARAN UMUM KITA>B AL-AMWA>L 

 

A. Riwayat Hidup Abu Ubayd Al-Qasim 

Abu Ubayd dilahirkan di Bahrah (Harat), di 

Provinsi Khurasan (barat laut Afganistan) pada tahun 

154 H dari ayah keturunan Byzantium, dari suku Azdi. 

Nama aslinya al-Qasim Ibn Salam Ibn Miskin ibn Zaid 

al-Azdi dan wafat tahun 224 H di Makkah.1 Dari 

beberapa literatur yang ada mengatakan, beliau hidup 

semasa Daulah Abassiyah mulai dari khalifah al-

Mahdi (158 H/775 M). Dalam penelitian Nejatullah 

Siddiqi, masa al-Mahdi ini ditemukan tiga tokoh 

terkenal yang menuliskan karyanya di bidang ekonomi 

adalah, Abu Ubayd (w. 224 H/834 M), imam Ahmad 

bin Hambal (164-241 H/780-855 M) serta Harist ibn 

Asad al-Muhasibi (165-243 H/781-857 M). Sedangkan 

pada masa Abbasiyah pertama ini keseluruhannya 

ditemukan lebih dari 200 orang pemikir yang terdiri 

dari selain fuqah>a’ juga filosof dan sufi.2 

                                                           
1   Nur Chamid, Jejak Langkah Sejarah Pemikiran Ekonomi Islam 

(Yogyakarta: Pustaka     pelajar, 2010)., 175. 
2    Ibid., 176 
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Ayah Abu Ubayd adalah seorang budak yang 

berasal dari Byzantium. Diceritakan pada suatu hari 

Abu Ubayd bersama ayah dan anak majikannya pergi 

ke sebuah sekolah. Sebagai seorang ‘ajam dari 

Byzantium, ayah Abu Ubayd (digambarkan dalam 

Ta>ri>h} Baghdadi) tidak mampu berbahasa Arab secara 

tepat. Ketika mendaftarkan anaknya ke sekolah, ia 

mengatakan sesuatu kepada guru di sana dengan 

menggunakan bentuk kalimat feminisme, ‘’allimniy 

al-Qasim fa innaha fayisah, yang artinya: “tolong ajari 

al-Qasim agar dia pintar”. 

Cerita ini merupakan satu-satunya fakta 

yang tersedia dan terkait dengan kisah masa muda Abu 

Ubayd. Fakta ini menunjukkan, meskipun Abu Ubayd 

adalah seorang anak budak tetapi ia memperoleh 

pendidikan yang cukup pada masa mudanya. Ketika 

beranjak dewasa, banyak sumber menyebutkan bahwa 

Abu Ubayd melanjutkan studinya kepada banyak guru. 

Di antara sekian banyak gurunya, Sharik b. ‘abdillah 

al-Qa>d}i (95-177 H/173-793 M) adalah yang paling tua. 

Sharik wafat pada 177 H/l193 M. Hal ini berarti 
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bahwa abu Ubayd berguru pada Sharik pada usia 20 

tahunan.3 

Abu Ubayd sempat berguru juga kepada Ismail 

bin Jafar bin Abi Karthir (w. 180 H/796 M) yang pada 

saat itu dianggap sebagai seorang muh}addit} besar dan 

terkenal sebagai penyusun 500 sunnah Nabi. Meskipun 

tanggal lahir gurunya ini tidak terlacak, namun tahun 

kematiannya tercatat 180 H. Hal ini berarti Abu Ubayd 

telah memasuki usia 25 tahunan ketika gurunya 

meninggal. Karena Ismail hidup dan meninggal di 

Baghdad, memberi implikasi bahwa Abu Ubayd 

pernah berpetualang di Baghdad pada usia dua 

puluhan. Selain mengunjungi pusat ilmu pengetahuan 

ini, Abu Ubayd muda juga pernah mengunjungi 

Bashrah untuk mempelajari hadis di bawah tuntunan 

Hammad bin Zayd (w. 179 H/795 M). Sayangnya, 

sesaat sebelum Abu Ubayd sampai ke kota ini, 

Hammad telah meninggal dunia pada bulan Ramadhan 

179 H. Secara kronologis, hal ini berarti perjalanan 

Abu Ubayd ke kota Bashrah terjadi sebelum 

Ramadhan 179 H/795 H. Oleh karena itu, dapat 

                                                           
3  Ugi Suharto, Keuangan Publik Islam: Reinterpretasi Zakat dan 

Pajak (Yogyakarta: Pusat Studi Zakat, 2004), 30. 



60 

 

diasumsikan bahwa Abu Ubayd telah berada di 

Bashrah pada akhir tahun 179 H atau awal 180 M. 

Kunjungannya ke Bashrah dapat digunakan 

pula sebagai kunci untuk melacak perjalanannya ke 

Kufah yang sempat diragukan kebenarannya oleh John 

Burton. Karena lokasi Kufah berada di antara Baghdad 

dan Bashrah, maka jika Abu Ubayd berangkat dari 

Baghdad, seharusnya melewati Kufah terlebih dahulu 

sebelum sampai ke Bashrah. Karena itu pertemuannya 

dengan Kufan, seorang muh}addit}u>n dan lughawiyyu>n 

di kota Kufah merupakan sesuatu yang mungkin 

terjadi. Terlebih lagi sebagai seorang ahli bahasa yang 

mengadopsi tata bahasa Arab madzhab Kufah, tidak 

masuk akal jika dikatakan bahwa Abu Ubayd tidak 

pernah ke Kufah. Ditundanya kunjungan kepada 

Hammad bin Zayd di Bashrah bisa jadi karena 

ketertarikannya mempelajari tata bahasa Arab di 

Kufah.4 

Lantaran Abu Ubayd merupakan orang yang 

telah mengambil ilmu pengetahuan dari kalangan 

ulama Kufah dan Bashrah dan dia adalah orang 

bersahaja, sangat mencintai ilmu pengetahuan, maka 

                                                           
4  Ibid., 31. 
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sejak itu sikapnya memiliki keistimewaan tersendiri di 

antaranya jauh dari sikap fanatisme terhadap ulama 

Kuffah maupun Basrah. Bukti sikap ini bahwa Abu 

Ubayd telah memosisikan dirinya sebagai pintu 

gerbang ijtihad. Oleh karena itu, dia menjadi orang 

yang selalu produktif di bidang keilmuwan yang 

menolak taklid dan fanatisme dalam madzhab tertentu 

dan tidak cepat terpesona dengan pendapat para 

ulama.5 Pada saat berprofesi sebagai pendidik anak-

anak, hubungan baik telah terjalin antara al-Qasim bin 

Salam dan Tsabit bin Nasr bin Malik al-Khuza’i, yaitu 

tatkala ia menjadi pendidik anaknya. Tatkala Tsabit 

menjabat gubernur Tharsus, maka dia mengajak al-

Qasim pergi ke negeri tersebut dan akhirnya dia 

melantiknya sebagai qa>d}i> di sana.6 

Abu Ubayd mungkin pernah terlibat dalam 

masalah penebusan (ransom) yang dikenal dengan 

“fida’ Tsabit bin Nasr” pengalaman dan pandangan 

mengenai sesuatu yang kemudian terefeksikan dalam 

kita>b al-Amwa>l pada sebuah bab yang panjang 

                                                           
5   Abu Ubayd al-Qasim, Ensiklopedia Keuangan Publik: Panduan 

Lengkap Mengelola Zakat, Pajak, ter. Setiawan Budi Utomo 

(Jakarta: Gema Insani, 2009), 32. 
6    Ibid., 37. 
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mengenai pengaturan tawanan dan tahanan perang. 

Abu Ubayd sangat giat mendukung upaya penebusan 

atas tawanan muslim laki-laki, perempuan bahkan 

anak-anak. Hasilnya 2.500 tahanan perang muslim 

termasuk perempuan dibebaskan melalui pertukaran 

dengan musuh mereka yaitu Bizantium yang proses 

pertukarannya berlangsung seminggu.7 

Setelah Abu Ubayd meninggalkan jabatan qa>d}i> 

di Tharsus pada tahun 210 H/825 M, dia bertempat 

tinggal di Baghdad. Di bawah jaminan panglima 

Abdullah bin Thahir ibn Husain bin Mush’ab al-

Khuza’i, dia telah menggantikan ayahnya untuk 

menjamin kehidupannya sehingga Abdullah 

memberikan gaji kepada Abu Ubayd setiap bulan 

mencapai sepuluh ribu dirham. Dia tinggal di Baghdad 

di bawah perlindungan dan jaminan salah seorang 

panglima terkemuka pada zaman pemerintahan al-

Makmun. Tentunya, suasana seperti itu telah 

memberikan kesempatan baginya untuk meluangkan 

waktu untuk mengarang, menyusun, dan mengajarkan 

ilmu pengetahuan. Hal demikian juga disebabkan 

                                                           
7    Suharto, Keuangan Publik, 43. 
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bahwa dia tidak menjadi pegawai penting di dalam 

istana khali>fah, karena hal itu akan mengganggu 

perjuangannya dalam ilmu pengetahuan.8  

Hubungan antara Abu Ubayd dengan keluarga 

Thahir ibn Husain terus berlanjut, khususnya dengan 

Abdullah salah satu keturunan Thahir ibn Husain. 

Selama masa pemerintahannya di Khurasan ibn Thahir 

memberikan penghormatan yang tinggi terhadap ilmu 

pengetahuan dengan memberi beasiswa kepada Abu 

Ubayd dengan jumlah uang yang cukup besar terutama 

ketika Abu Ubayd menunjukkan dan 

mempresentasikan karya-karya barunya kepada sang 

gubernur. Penghormatan Ibn Thahir terhadap Abu 

Ubayd tidak hanya ditunjukkan semasa Abu Ubayd 

masih hidup tetapi juga setelah kematiannya dengan 

cara memelihara karya-karya Abu Ubayd di dalam 

koleksi pribadinya.9 

Semenjak menetap di Baghdad, dia banyak 

melakukan pengembaraan walaupun akhirnya kambali 

lagi ke Baghdad. Kemudian Abu Ubayd melakukan 

perjalanan dari Baghdad menuju Makkah untuk 

                                                           
8    Ibid., 34-35. 
9    Ibid., 40. 
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menunaikan ibadah haji di Baitullah al-H}ara>m. Setelah 

Abu Ubayd menunaikan ibadah haji pada tahun 223 H, 

dia menetap di Makkah. Maka apabila datang tahun 

berikutnya, dia berkeinginan pulang kembali ke 

Baghdad. Lalu dia membeli seekor tunggangan 

musa>fir keesokan harinya. Pada malam 

keberangkatannya itu dia bermimpi melihat Rasulullah 

tatkala tidur.  Baginda duduk di atas kasurnya, 

sementara banyak kelompok manusia yang 

menghalanginya sehingga tidak dapat melihat baginda 

Rasulullah. Tatkala keesokan harinya, Abu Ubayd 

terbangun dari tidurnya. Dia mendatangi penanggung 

jawab keberangkatan musa>fir ke Baghdad. Kemudian 

dia membatalkan kesepakatan perjalanannya dari 

Makkah menuju Baghdad. Akhirnya dia menetap di 

Makkah hingga meninggal dunia pada tahun 224 

H/838 M. Dia dimakamkan di dalam rumah Ja’far bin 

Abi Thalib.10 

 

B. Riwayat Keilmuan Abu Ubayd 

Abu Ubayd merupakan seorang ulama yang 

cerdas dan pintar sehingga banyak ulama yang 

                                                           
10  Abu Ubayd, Ensiklopedia Keuangan, 36-37. 
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menyanjung dan memujinya. Menurut Qudamah al-

Sarkhasy, di antara Syafi’i, ibnu Hambal, Ishaq dan 

Abu Ubayd maka Syafi’i yang paling faham (faqih), 

ibnu Hambal paling warra’ (hati-hati), Ishaq paling 

h}ufa>z} (kuat hafalannya) dan Abu Ubayd lah yang 

paling pintar berbahasa Arab (fasi>h}). Menurut Ishaq, 

Abu Ubayd itu yang terpandai diantara Syafi’i dan 

Ahmad bin Hambal. Menurut Ahmad Bin Hambal, 

Abu Ubayd adalah seorang yang bertambah 

kebaikannya setiap harinya. Adapun menurut Abu 

Bakar bin Anbarim, Abu Ubayd membagi malamnya 

pada tiga bagian, sepertiganya untuk tidur, sepertiga 

kedua untuk shalat malam, dan sepertiga lainnya untuk 

mengarang.11  

Bagi Abu Ubayd satu hari mengarang itu lebih 

utama baginya daripada menggoreskan pedang di jalan 

Allah. Dari pendapat-pendapat tersebut terlihat bahwa 

Abu Ubayd cukup diperhitungkan dan memiliki 

reputasi yang tinggi di antara para ulama pada 

masanya. Ia hidup semasa dengan para imam besar 

sekaliber Syafi’i dan Ahmad ibn Hambal. 

                                                           
11  Euis Amalia, Sejarah Pemikiran Ekonomi Islam Dari Masa Klasik 

Hingga Kontemporer  (Depok: Gramata Publishing, 2010), 144. 
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Kesejajarannya ini membuat Abu Ubayd menjadi 

seorang mujtahi>d mandiri dalam arti tidak dapat 

diidentikkan pada satu madzhab tertentu. Abu Ubayd 

adalah seorang ulama Nahwu di Baghdad yang 

mengikuti madzhab Kufah. Dia mendalami bahasa dan 

kata-kata yang asing dari Kufah dan Bashrah, ulama 

qira’ah dan masih banyak disiplin ilmu lain yang dia 

kuasai. Dia banyak menelurkan karya dalam berbagai 

disiplin ilmu sehingga namanya menjadi mashhu>r. Dia 

mengajar sastra keluarga Hartsamah sehingga dia 

mempunyai kedudukan di sisi Abdullah bin Thahir.12  

Abu Ubayd adalah seorang yang ringan tangan 

dalam urusan agama, ilmu, dan seorang yang berilmu 

rabbani. Dia menguasai berbagai disiplin ilmu Islam 

mulai dari al-Qur’an, fiqih, sejarah, bahasa Arab 

sampai hadis.13 Abu Ubayd merupakan seorang ahli 

hadis (muh}addit}h) dan ahli fiqih (fuqaha>’) terkemuka 

di masa hidupnya. Selama menjabat qa>d}i> di Tarsus, ia 

sering menangani berbagai kasus pertanahan dan 

perpajakan serta menyelesaikannya dengan sangat 

                                                           
12 Ahmad Farid, Enam Puluh Biografi Ulama Salaf, ter. Masturi 

Ilham dan Asmu’i Taman (Jakarta: Pustaka al-Kautsar, 2010), 

394. 
13  Ibid., 393. 
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baik. Alih bahasa yang dilakukannya terhadap kata-

kata dari bahasa persi ke bahasa Arab juga 

menunjukkan bahwa Abu Ubayd sedikit-banyak 

menguasai bahasa tersebut.14 

Di samping seorang ahli hadis, Abu Ubayd 

juga merupakan seorang ahl al-ra’yi>. Dalam setiap isu, 

Abu Ubayd selalu mengacu pada hadis-hadis serta 

interpretasi dan pendapat para ulama, kemudian 

melakukan kritik terhadapnya dengan melakukan 

evaluasi terhadap kekuatan ataupun kelemahanya. 

Setelah itu, ia akan memilih salah satu pendapat yang 

ada, jika ada, melakukan ijtihad sendiri yang didukung 

oleh hadis-hadis. Kadang-kadang, ia juga akan 

membiarkan para pembaca kitabnya untuk bebas 

memilih, apakah mengikuti pendapatnya atau dari 

salah satu pendapat alternatif yang ia anggap valid. 

Abu Ubayd dianggap sebagai seorang mujtahi>d yang 

independen karena keandalannya dalam melakukan 

ist}inba>t} hukum dari al-Qur’an dan hadis, dapat 

menghasilkan suatu karya yang sistematis tentang 

kaidah-kaidah keuangan, terutama yang berkaitan 

                                                           
14 Adiwarman Azwar Karim, Sejarah Pemikiran Ekonomi Islam 

(Jakarta: Rajawali Pers, 2010), 265.  
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dengan perpajakan, pada masa awal pembentukan 

madzhab-madzhab.15  

Guru Abu Ubayd sebagaimana disebutkan al-

Khatib adalah Ismail bin Ja’far,16 Syuraik,17 Ismail bin 

‘Iyyasy,18 Husyaim bin Basyir,19 Sufyan bin 

‘Uyainah,20 Ismail bin Ulyah,21 Yazid bin Harun,22 

Yahya bin Said al-Qathan,23 Hajjaj bin Muhammad, 

Abu Muawwiyah al-Dharir,24 Safwan bin Isa, 

Abdurrahman bin Mahdi,25 Hammad bin Mas’adah,26 

Marwan bin Muawiyah,27 Abu Bakar ibnu Ayyasy,28 

Umar bin Yunus,29 Ishaq al-Azraq,30 dan guru-guru 

yang lain. Adapun murid-muridnya sebagaimana 

                                                           
15  Boedi Abdullah, Peradaban Pemikiran Ekonomi Islam (Bandung: 

Pustaka Setia,  2010),177. 
16  Dia termasuk ulama besar di dalam bidang ilmu qira’at. 
17  Dia termasuk ulama besar senior dalam ilmu fiqih.  
18  Dia termasuk ulama besar di bidang hadis. 
19  Dia ulama terkemuka di dalam bidang hadis dan tafsir. 
20  Ulama ahli hadis dan pakar ilmu fiqih. 
21  Ulama ahli tafsir, hadis dan fiqih. 
22  Dia termasuk al-Hafidz. 
23  Dia termasuk al-Hafidz. 
24  Dia adalah pujangga dan ahli riwayat. 
25  Dia termasuk tokoh besar dalam bidang hadis dan termasuk dalam 

kategori al-Hafidz. 
26  Dia seorang pujangga dan ahli riwayat. 
27  Dia seorang pujangga dan ahli nahwu. 
28  Dia adalah pakar hadis. 
29  Dia ahli qira’at dan ahli hadis. 
30  Dia pakar linguistik dan sastrawan. 
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disebutkan al-Khatib al-Baghdadi adalah Nashr bin 

Dawud Thuq, Muhammad bin Ishaq al-Shagani, al-

Hasan bin Mukrim, Ahmad bin Yusuf al-Taghallabi, 

Abu Bakar bin Abi al-Dunya, Al-Haris bin Abi 

Usamah, Muhammad bin Yahya al-Marwazi, Ali bin 

Abdil Aziz al-Baghawi, dan murid-murid yang lain. 

Al-Dzahabi menambahkan di antara muridnya juga 

adalah Abdullah bin Abdirrahman al-Baghawi, Abbas 

bin al-Duri, dan Ahmad bin Yahya al-Baladziri.31 

 

C. Seputar Kita>b Al-Amwa>l 

1. Deskripsi Kita>b Al-Amwa>l 

Karya terbaik Abu Ubayd al-Qasim bin Sallam 

dalam bidang sastra adalah kitab al-Ghari>b. Kitab ini 

setara dengan karya al-Nadhdhar bin Syumail yang 

diberi nama al-S}ifa>t yang dimulai dari bab penciptaan 

manusia, penciptaan kuda, lalu penciptaan unta. Kitab 

al-S}ifa>t ini lebih besar dan lebih baik daripada kitab 

karya Abu Ubayd. Di antara karya Abu Ubayd adalah 

kitab Ghari>b al-H}adi>t}h yang hadisnya disebutkan 

dengan sanadnya sehingga banyak ulama yang 

menyukainya. Begitu juga kitab Ma’ani al-Qur’an, 
                                                           
31  Farid, Enam Puluh Biografi, 402. 
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yang belum rampung, baru setengahnya karena dia 

meninggal terlebih dahulu, Fad}ail al-Qur’a>n, al-

Thahur, al-Na>sih} wa al-Mansu>h}, al-Maw’iz}ah, kita>b 

al-Ghari>b dalam ilmu lisan. 

Dia mempunyai karya dalam bidang fiqih 

dengan merujuk kepada Imam Malik dan Imam Al-

Syafi’i. Dia lebih banyak mengikuti kedua imam ini 

dengan mencantumkan dalil-dalil pendukung lalu 

mengulas dari sisi bahasa dan nahwunya. Abu Ubayd 

juga mempunyai karya dalam bidang Qira’at yang 

bagus. Karya ini, sebelumnya belum ada ulama dari 

Kufah yang berkarya seperti karyanya. Karya yang 

lain adalah al-Amwa>l dalam bidang fiqih. Karyanya 

mencapai lebih dari dua puluh tujuh kitab.32  

Karya-karya para ulama ahli hukum Islam 

masa awal (fuqaha>’) dan ahli hadis yang beberapa di 

antaranya secara langsung membahas tentang dimensi 

sejarah ekonomi Islam kurang mendapat perhatian 

dalam diskusi-diskusi kontemporer. Salah satunya 

adalah kita>b al-Amwa>l. Penyuntingan dan penerbitan 

kita>b al-Amwa>l dalam edisi yang lengkap dilakukan 

                                                           
32  Ibid., 400. 
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pertama kali pada tahun 1934 oleh Muhammad Hamid 

al-Fiqy. Edisi-edisi berikutnya disunting dan 

diterbitkan oleh Muhammad Kholil Harats (1967), 

Abdul al-Amir Ali Muhanna (1988) dan Muhammad 

Amarah (1989). Kitab tersebut juga telah 

diterjemahkan ke dalam beberapa bahasa antara lain 

bahasa Urdu oleh ‘Abd al-Rahman Tahir Surati 

(1968), bahasa Turki oleh Cameleddin Seilik (1981) 

dan bahasa Inggris oleh Noor Mohammad Ghiffari 

(1991).33 

Salah satu aspek signifikan dari kita>b Abu 

Ubayd ini adalah judulnya, yang merupakan buku 

pertama dari Islam yang diberi judul seperti itu. Oleh 

karena itu, dari sudut pandang sejarah, nama tersebut 

memiliki kepentingan tersendiri. Setelah Abu Ubayd, 

banyak ulama yamg menulis subjek yang sama dengan 

judul yang serupa. Sebelum penerbitan karya Abu 

Ubayd, para ulama yang menulis tentang ekonomi 

Islam bisa menyebut karya mereka dengan kita>b al-

Kharaj walaupun isinya sebenarnya tidak benar-benar 

sama. Perbedaan ini terutama pada keluasan cakupan 

pembahasannya, yakni kita>b al-Amwa>l Abu> Ubayd 

                                                           
33  Suharto, Keuangan Publik, 1. 
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lebih luas dibandingkan karya-karya pendahulunya, 

terutama ketika membahas tentang masalah zakat. 

Jumlah halaman kita>b al-Amwa>l yang khusus 

membahas permasalahan zakat lebih banyak 

dibandingkan kita>b al-Kharaj.34  

Terlepas dari sekedar persoalan perbedaan 

nama, ada beberapa dimensi yang lebih menarik yang 

berhubungan dengan latar belakang pengarang 

maupun dengan kandungan buku. Secara faktual Abu 

Ubayd adalah seorang ahli bahasa Arab, yang 

kepadanya para ulama pada zamannya merujuk 

beberapa istilah Arab yang sulit (ghari>b al-hadi>t}h). 

Abu Ubayd tidak begitu saja memilih judul al-Amwa>l 

sesuka hatinya (arbitrer). Sebagai seorang 

leksikografer, Abu Ubayd sudah sepantasnya 

memahami betul perbedaan antara al-Amwa>l dan al-

Kharaj. Oleh karena itu pilihan pada judul al-Amwa>l 

daripada al-Kharaj tentu bukan demi tujuan-tujuan 

retorik semata. 

Terdapat beberapa alasan tertentu mengapa 

Abu Ubayd memilih judul al-Amwa>l. Judul kita>b al-

                                                           
34  Ibid., 2. 
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Amwa>l besar kemungkinan terinspirasi oleh kita>b al-

Amwa>l al-Nabi> karya Almada’ini. Hal ini didukung 

oleh fakta bahwa Abu Ubayd membuka diskursusnya, 

pertama-tama memperkenalkan “amwa>l Rasu>lilla>h” 

sebelum kemudian membahas lebih jauh tentang 

berbagai macam tipe public revenue kaum muslimin. 

Diskursus sistematis tentang “amwa>l Rasu>lilla>h” di 

dalam kita>b al-Amwa>l, yang tidak dibahas dalam kitab 

al-Kharaj sebelumnya merupakan pembeda pertama 

antara dua genre literatur itu.35 Alasan lain 

dikemukakan Oleh Nur Muhammad al-Ghiffari 

penerjemah kita>b al-Amwa>l ke dalam bahasa Inggris 

yaitu Abu Ubayd memilih nama ini untuk 

menunjukkan bahwa karyanya lebih komprehensif, 

mencakup pernyataan deskriptif tentang pajak yang 

berbeda-beda yang dibebankan dan dikumpulkan oleh 

negara Islam, sementara kharaj biasanya digunakan 

untuk kepemilikkan tanah.  

Masih ada alasan lain yang lebih penting, 

mengapa judul kita>b al-Amwa>l dipilih oleh Abu 

Ubayd. Sebuah judul baru yang berbeda dari judul 

                                                           
35  Ibid., 3. 
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yang lama, al-Karaj, dalam pembahasan tentang zakat. 

Al-Amwa>l merupakan sebuah diskursus independen 

dan panjang mengenai zakat yang memisahkannya 

dari diskursus al-kharaj yang dapat saling bertukar 

dengan istilah fa’i. Barangkali inilah hal paling 

istimewa dari kita>b al-Amwa>l.  

Dalam karyanya Abu Ubayd sengaja 

menyediakan halaman yang banyak untuk membahas 

tentang zakat yang ketebalan halamannya hampir sama 

dengan pembahasan tentang fa’i. Hal ini 

mengindikasikan bahwa Abu Ubayd menggunakan 

pendekatan baru dalam mengkaji persoalan keuangan 

publik. Sebelum Abu Ubayd, para sarjana yang 

menulis tentang keuangan publik meletakkan zakat di 

bawah pembahasan tentang kharaj. Hal ini memberi 

kesan bahwa zakat dan kharaj merupakan satu 

kategori. Abu Ubayd tidak memandangnya seperti itu, 

ia memisahkan antara zakat dan kharaj sebagai dua 

kategori yang berbeda.36  

Kita>b al-Amwa>l karya Abu Ubayd merupakan 

suatu karya yang komprehensif tentang keuangan 

negara dalam Islam. Buku ini dengan kaya melaporkan 

                                                           
36  Ibid., 4-5. 
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sejarah ekonomi Islam selama dua abad pertama 

Hijriyah yang juga merupakan sebuah ringkasan 

tradisi Islam asli dari Nabi, para sahabat, dan para 

pengikutnya mengenai permasalahan ekonomi.37 Abu 

Ubayd tidak semata-mata hanya mengungkapkan dari 

pendapat orang lain, tetapi sebaliknya ia selalu 

mengungkapkan suatu preferensi untuk satu dari 

beberapa pandangan yang dilaporkan atau dengan 

memberikan pendapatnya sendiri tentang dasar dan 

alasan syariahnya. Misalnya, setelah melaporkan 

berbagai pendapat tentang berapa banyak seorang 

penerima (mustah}iq) dapat menerima zakatnya, ia 

sangat tidak setuju terhadap mereka yang meletakkan 

suatu batas tertinggi pada hibah semacam itu.38 

Saat membahas tentang tarif atau persentase 

untuk pajak tanah dan poll-tax, ia menyinggung 

tentang pentingnya keseimbangan antara kekuatan 

finansial dari subjek nonmuslim, dalam finansial 

modern disebut sebagai capacity to pay dan juga 

memperhatikan kepentingan para penerima muslim. Ia 

membela pendapat bahwa tarif pajak kontraktual tidak 

                                                           
37  Chamid, Jejak Langkah, 182. 
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dapat dinaikkan tapi dapat diturunkan jika terjadi 

ketidakmampuan membayar yang serius. Abu Ubayd 

berupaya untuk menghentikan terjadinya diskriminasi 

atau penindasan dalam perpajakan serta terjadinya 

penghindaran terhadap pajak (tax evasion).39 

Sebagaimana ulama lainnya, al-Qur’an dan 

hadis merupakan referensi utama Abu Ubayd dalam 

menarik kesimpulan hukum suatu peristiwa. Baginya, 

kedudukan al-Qur’an berada di atas hadis dan salah 

satu fungsi hadis adalah sebagai penjelas al-Qur’an. Di 

samping itu, fatwa ataupun ijma>’ para sahabat dan 

tabi’in mempunyai kedudukan hukum yang lebih 

rendah daripada hadis serta dapat dikesampingkan 

apabila bertentangan dengan hadis. Dalam hal terdapat 

hukum yang berbeda terhadap kasus yang sama, Abu 

Ubayd lebih mengutamakan hadis yang datang 

terakhir secara kronologis daripada yang datang 

sebelumnya. Abu Ubayd mengatakan bahwa 

keumuman suatu hadis hanya dapat di-tah}s}is 

(dispesifikasi) dengan hadis yang lain, bukan dengan 

rasio seseorang. Lebih jauh, ia menyatakan bahwa 
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hadis dapat dibatalkan dengan hadis yang lain atau 

dengan ayat al-Qur’an.40 

Sumber ketiga yang digunakan Abu Ubayd 

adalah ijma>’ al-ummah (kesepakatan). Tampak bahwa 

Abu Ubayd sangat membatasi penggunaan analogi, ia 

hanya menggunakannya jika tidak terdapat landasan 

yang jelas dari al-Qur’an dan al-Sunnah. Hukum untuk 

kasus-kasus yang mempunyai sifat berbeda tidak boleh 

dianalogikan (disamakan) satu sama lainnya. Sehingga 

hanya analogi kategoristik dan struktural yang dapat 

ditemukan dalam metode hukum. Juga setiap hukum 

dari sunnah dibatasi untuk hal yang ditentukan (oleh 

sunnah itu sendiri) dan tidak dapat dianalogikan 

(disamakan) dengan yang lain. 

Abu Ubayd tidak memberikan pandangannya 

pada suatu kasus jika ia tidak menemukan landasannya 

di dalam al-Qur’an dan hadis, walaupun begitu ia 

memberikan tempat bagi maqa>s}id al-shari>’ah dalam 

melakukan ketetapan hukum-hukum. Sehubungan 

dengan ini, manfaat bagi publik (mas}lah}ah al-ummah) 

merupakan penentu akhir dalam memilih alternatif 

dari ijtihad. Ia juga membagi keputusan hukum yang 

                                                           
40  Karim, Sejarah Pemikiran, 271-272. 
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kontroversial menjadi terakreditasi dan tidak 

terakreditasi dengan merujuk pada otoritas dan ulama 

yang ternama saja. Preferensi Abu Ubayd terhadap 

pendapat para ulama yang kontroversial yang telah 

lama diaplikasikan membuktikan bahwa ia memberi 

ruang pada ta’a >mul (hukum adat atau tradisi).41 Kita>b 

al-Amwa>l memberikan informasi penting mengenai 

informasi penting mengenai kesuksesan suatu 

pemerintah dalam menerapkan berbagai kebijakannya, 

seperti pemerintahan khalifah Umar bin Khatab yang 

berhasil membangun dasar-dasar sistem perpajakan 

dan pemerintahan khalifah Umar bin Abdul Aziz yang 

berhasil memperbaiki serta menata ulang sistem 

perpajakan yang telah sekian lama rusak. 42  

 

2. Metodologi Kita>b al-Amwa>l 

Secara utuh pemikiran Abu Ubayd tertuang 

dalam Kita>b al-Amwa>l. Kitab ini dibagi ke dalam 

beberapa bagian dan bab yang tidak proporsional.43 

Pembahasan ekonomi syariah dalam karya Abu 

                                                           
41  Chamid, Jejak Langkah, 188. 
42  Abdullah, Peradaban Pemikiran,177. 
43  Ibid., 175. 
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Ubayd, al-amwa>l, diawali dengan enam belas buah 

hadis di bawah judul h}aq al-ima>m ‘ala > al-ra>iyyah wa 

h}aq al-ra>iyyah ala al-ima>m (hak pemerintah atas 

rakyatnya dan hak rakyat atas pemerintahnya). Buku 

ini dapat digolongkan sebagai karya klasik dalam 

bidang ilmu ekonomi syariah karena sistematika 

pembahasannya dengan merekam sejumlah ayat al-

Qur’an dan hadis di bidangnya. 

Bab pertama buku ini umpamanya, diawali 

dengan mengutip hadis yang menyatakan bahwa 

agama itu adalah kritik “al-di>n al-nas}i>h}at” disusul 

hadis yang menyatakan bahwa setiap orang adalah 

“penggembala” yang bertanggungjawab atas 

gembalaannya yang secara tegas dicontohkan: seorang 

pemimpin adalah penggembala rakyatnya dan 

bertanggungjawab atasnya, seorang suami 

bertanggungjawab atas gembalanya, yakni 

keluarganya, seorang istri penggembala dan 

bertanggungjawab atas rumah suaminya dan anak-



80 

 

anaknya, seorang pekerja penggembala harta tuannya 

dan bertanggungjawab atasnya.44 

Kemudian dia pun mengutip sejumlah hadis 

tentang pemimpin yang adil dan fa>jir. Pemimpin yang 

adil adalah yang melaksanakan amanah 

kepemimpinannya, taat kepada hukum-hukum Allah 

dan Rasul-Nya sehingga dia berhak mendapat ketaatan 

dari rakyatnya. Dia pun mengutip atsar sahabat yang 

mengingatkan kepada kaum muslim agar selalu 

berzikir kepada Allah menetapkan dan memutuskan 

hukum. Abu Ubayd seolah-olah ingin menyatakan 

bahwa masalah ekonomi tidak terpisahkan dari 

tanggungjawab pemerintah atau penguasa. Dengan 

kata lain, ilmu ekonomi syariah merupakan bagian 

tidak terpisahkan dari lmu hukum ketatanegaraan.45  

Peranan negara dalam perekonomian yang 

mengulas tentang hak negara atas rakyat dan hak 

rakyat atas negara dimana analisis yang digunakan 

Abu Ubayd merujuk pada kaidah hadis-hadis yang 

                                                           
44 Veithzal Rivai dan Antoni Nizar Usman, Islamics and Finance: 

Ekonomi dan Keuangan Islam Bukan Alternatif Tetapi Solusi 

(Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2012), 112. 
45   Juhaya S Praja, Ekonomi Syariah (Bandung: Pustaka Setia, 2015), 
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berkaitan tentang pemerintahan. Hasil implementasi 

dari analisis itu direalisasikan dalam kaidah kontrak 

kekayaan bagi seluruh kaum muslimin. Unsur-unsur 

itu meliputi: 

a. Asas pengelolaan harta didasarkan atas ketaqwaan 

kepada Allah. 

b. Keberadaan kekayaan pada komunitas kaum 

muslimin merupakan tanggungjawab seluruhnya 

dan kepala negara berhak menggunakannya demi 

kepentingan seluruh kaum muslimin. 

c. Setiap perbuatan dihadapkan pada tanggungjawab, 

pemerintah harus menjaga keamanan, 

meningkatkan kesejahteraan, melindungi hak-hak 

rakyat, mengatur kekayaan publik, dan menjamin 

terpeliharanya maqa>s}id al- syari>ah.46 

Andil negara begitu besar dalam perekonomian 

karena tugas negara adalah menegakkan kehidupan 

sosial berdasarkan nilai-nilai keadilan yang 

disyariatkan, seperti penerapan zakat dapat mengikis 

kesenjangan sosial dan menumbuhkan kepedulian 

sosial dan mengatur administrasi keuangan negara 

seefektif mungkin sehingga penyediaan kebutuhan 
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pokok, fasilitas umum, distribusi pendapatan dapat 

menjamin kemaslahatan umat sehingga terselenggara 

kegiatan ekonomi yang berkeadilan. Dimana sasaran 

Abu Ubayd adalah legitimasi dari sosiopolitik 

ekonomi yang stabil dan adil.47 

Pada bab selanjutnya yang merupakan bab 

pelengkap, kitab ini menguraikan berbagai jenis 

pemasukan negara yang dipercayakan kepada 

penguasa atas nama rakyat serta berbagai landasan 

hukumnya dalam al-Qur’an dan sunnah. Dalam bab 

ini, Abu Ubayd memberikan prioritas pada pendapatan 

negara yang menjadi hak Rasulullah, seperti fa’i, dan 

bagian khumus serta pengalokasiannya, baik pada 

masa Rasulullah maupun setelahnya. Oleh karena itu, 

pada bagian-bagian berikutnya ketiga hal tersebut 

menjadi kerangka dasar pemikiran dalam kitab ini 

ketika membahas tiga sumber utama penerimaan 

negara, yakni fa’i, khumus, dan shadaqah, termasuk 

zakat yang merupakan kewajiban pemerintah untuk 

mengurus dan mendistribusikannya kepada 

masyarakat.48 

                                                           
47  Ibid., 146. 
48  Abdullah, Peradaban Pemikiran, 175. 
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Tiga bagian pertama dari kita>b al-Amwa>l 

meliputi beberapa bab yang membahas penerimaan 

fa’i. Dalam hal ini, walaupun menurut Abu Ubayd fa’i 

juga mencakup pendapatan negara yang berasal dari 

jizyah, kharaj, dan ‘ushur, tetapi ‘ushur dibahas dalam 

bab shadaqah. Sebaliknya, ghani>mah (harta rampasan 

perang) dan fidyah (tebusan untuk tawanan perang) 

yang tidak termasuk dalam definisi tersebut, dibahas 

bersama dengan fa’i.49 Bagian berikutnya (keempat) 

memperhatikan penaklukan-penaklukan wilayah, ada 

bab-bab yang membahas pertanahan, administrasi, 

hukum internasional, dan hukum perang. Sesudah itu 

bagian kelima membahas tentang distribusi dari fa’i 

dan bagian keenam yang membahas tentang iqt}a>’, 

ihya>’ al-mawa>t, dan hima>.50 

Merujuk pada format dan metodologi kita>b al-

Amwa>l di dalam setiap bab, Abu Ubayd menampilkan 

berbagai ayat al-Qur’an, hadis Nabi serta pendapat 

para sahabat dan tabi’in bersama-sama dengan 

pendapat para fuqaha>’. Dalam hal ini, sesuai dengan 

kapasitasnya sebagai seorang muh}addith, Abu Ubayd 
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50  Chamid, Jejak Langkah, 185. 
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melakukan serangkaian penelitian terhadap hadis-

hadis, baik dari sisi sanad maupun matan. Di sisi lain, 

kadangkala ia melakukan penyingkatan beberapa 

riwayat serta memberikan interpretasinya sebagai 

pengganti teks tersebut. Ia juga membahas beberapa 

hal yang masih diragukan serta menjelaskan berbagai 

istilah asing jika ada. Kadangkala ia 

mengklasifikasikan isu-isu serta memberikan berbagai 

hadis yang terkait.  

Di bagian lain, ia mengelompokkan hadis-hadis 

atau kesimpulan dari hadis-hadis tersebut. Namun 

demikian, ada beberapa bab yang hanya terdiri dari 

sekumpulan hadis yang tidak disertai suatu komentar 

atau pembahasan apa pun. Abu Ubayd hanya 

menuliskan hadis-hadis yang sangat relevan, karena 

dalam beberapa kesempatan ia menyebutkan terdapat 

hadis-hadis lain yang berjumlah lebih banyak dari 

pada yang ia telah bahas.51  

Dalam kitabnya, ekspresi-ekspresi seperti “qa>la 

Abu Ubayd” (Abu Ubayd berkata) mudah sekali 

ditemukan di hampir semua bab, baik di awal, di 

tengah, maupun di akhir sebagai kesimpulan. Setelah 
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ekspresi itu “qa>la Abu Ubayd”  biasanya 

mengemukakan beberapa komentar terhadap tradisi 

yang tengah dibahas, mengomentari pandangan-

pandangan para ulama terdahulu mengenai suatu 

subjek dan juga menunjukkan posisinya dalam 

masalah yang sedang diperdebatkan. 

Dari pernyataan-pernyataan pribadinya dapat 

diambil sebuah pandangan mengenai madzhab hukum 

Abu Ubayd yang sepertinya tidak mengikuti madzhab 

tertentu. Dia memiliki sebuah metode khusus yang 

disebut “takhayyur” semacam elektisme positif, atau 

kebebasan untuk memilih pandangan manapun yang 

dianggapnya terbaik dari banyak madzhab hukum 

yang tersedia. Ditemukan pula bahwa Abu Ubayd 

kerap menggunakan ekspresi seperti “akhta>ru” atau 

“nakhta>ru” yang secara literal berari “saya memilih” 

atau “kami memilih” untuk mengambil satu 

pandangan yang paling disetujuinya ketika dia 

menemukan ketidaksepakatan (ikhtila>f) di antara para 

ahli.52 
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Dalam kita>b al-Amwa>l, Abu Ubayd tidak 

sekalipun menyebut nama Abu Abdullah Muhammad 

ibn Idris al-Syafi’i maupun nama Ahmad ibn Hanbal. 

Sebaliknya, Abu Ubayd sering kali mengutip 

pandangan Malik ibn Anas, salah seorang gurunya 

yang juga guru al-Syafi’i. Di samping itu, ia juga 

mengutip beberapa ijtihad Abu Hanifah, Abu Yusuf 

dan Muhammad ibn al-Hasan al-Syaibani, tetapi 

hampir seluruh pendapat mereka ditolaknya.53 Karena 

sering terjadi pengutian kata-kata Amr dalam kita>b al-

Amwa>l, tampaknya, pemikiran-pemikiran Abu Ubayd 

dipengaruhi oleh Abu Amr Abdurrahman ibn al-

Awza’i, serta ulama-ulama Suriah lainnya semasa ia 

menjadi qa>d}i> di Tarsus. Kemungkinan ini, antara lain 

dapat ditelusuri dari pengamatan yang dilakukan Abu 

Ubayd terhadap permasalahan militer, politik, dan 

fiskal yang dihadapi pemerintah daerah Tarsus.54  

Salah satu ciri khas Kita>b al-Amwa>l di antara 

kitab-kitab lain yang membahas keuangan publik 

(public finance) adalah pembahasan tentang 

timbangan dan ukuran yang biasa digunakan dalam 
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54  Abdullah, Peradaban Pemikiran, 174. 
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menghitung beberapa kewajiban agama yang 

berkaitan dengan harta atau benda dalam satu bab 

khusus. Dalam bab ini Abu Ubayd juga menceritakan 

usaha khalifah Abdul al-Malik ibn Marwan dalam 

melakukan standardisasi dari berbagai jenis mata uang 

yang ada dalam sirkulasi.  

Jelasnya, pemikiran Abu Ubayd dalam 

kitabnya ingin menyatakan bahwa segala kebijakan 

yang hanya menguntungkan sekelompok masyarakat 

dan membebani sekelompok masyarakat lainnya harus 

dihindari negara semaksimal mungkin. Pemerintah 

harus mengatur harta kekayaan negara agar 

dimanfaatkan demi kepentingan bersama dan 

mengawasi hak kepemilikan pribadi agar tidak 

disalahgunakan sehingga tidak mengganggu atau 

mengurangi manfaat bagi masyarakat umum. 

Pandangan-pandangan Abu Ubayd juga merefleksikan 

perlunya memelihara dan mempertahankan 

keseimbangan antara hak dan kewajiban masyarakat, 

rasa persatuan, dan tanggungjawab bersama. Di 

samping itu, Abu Ubayd juga secara tegas 

menyatakan bahwa pemerintah wajib memberikan 
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jaminan standar kehidupan yang layak bagi setiap 

individu dalam sebuah masyarakat muslim.55   

Kitab ini jika dilihat dari teknik penulisannya 

dengan mengutamakan pengutipan hadis-hadis dan 

ayat-ayat al-Qur’an mirip dengan kitab fiqih atau 

hukum Islam pertama karya Imam Malik, al-Muwatha, 

yang isinya adalah koleksi hadis-hadis yang bertajuk 

dan petunjuk hukum Islam.56 Jika isi kita>b al-Amwa>l 

dievaluasi dari sisi filosofi hukum, maka akan tampak 

bahwa Abu Ubayd menekankan keadilan sebagai 

prinsip utama. Bagi Abu Ubayd pengimplementasian 

dari prinsip-prinsip ini akan membawa kesejahteraan 

ekonomi dan keselarasan sosial. Pada dasarnya Abu 

Ubayd memiliki pendekatan yang berimbang terhadap 

hak-hak individu, publik, dan negara jika kepentingan 

individu berbenturan dengan kepentingan publik, ia 

akan berpihak pada kepentingan publik.57 

Selama memegang jabatannya sebagai qad}i>, 

Abu Ubayd harus menghadapi masalah-masalah 

hukum yang terkait dengan kemenangan penaklukan 
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57   Abdullah, Peradaban Pemikiran, 177. 
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yang melibatkan kaum muslim dan nonmuslim, seperti 

masalah tanah, rampasan perang, tawanan, dan 

perpajakan. Karena latar belakang inilah banyak ulama 

yang mengatribusikan asal-usul kita>b al-Amwa>l 

dengan pengamatan-pengamatan yang dilakukan Abu 

Ubayd atas problem-problem militer, politik, dan 

fiskal yang dihadapi gubernur di provinsi perbatasan.58  

 

                                                           
58  Ibid., 37. 


