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BAB IV 

SEPUTAR HARTA PUBLIK DALAM KITA>B AL-

AMWA>L 

 

A. Sumber Penerimaan Keuangan Publik 

Keuangan publik yang kini telah berkembang 

menjadi sebuah disiplin tersendiri dalam ilmu ekonomi 

modern pada dasarnya dipahami sebagai studi tentang 

perpajakan dan kebijakan pengeluaran belanja 

pemerintah, meliputi barang-barang publik, analisis 

untung rugi, transfer, beban pajak, keadilan distribusi 

dan kesejahteraan. Keuangan publik berhubungan 

dengan aspek-aspek normatif, positif atau ekonomi 

deskriptif. Secara khusus wacana keuangan publik 

dalam kita>b al-Amwa>l Abu Ubayd lebih menekanan 

pada aspek normatifnya, karena masalah ini dianggap 

sebagai bagian dari hukum Islam.1 Ungkapan yang 

digunakan Abu Ubayd mengenai pendapatan publik 

adalah sunu>f al-amwa>l al-lati> yali>ha> ‘al-aimmatu li al-

ra’iyyah atau al-amwa>l al-lati> tali>ha> aimmatu al-

                                                           

1
   Ugi Suharto, Keuangan Publik Islam: Reinterpretasi Zakat dan 

Pajak (Yogyakarta:  Pusat Studi Zakat, 2004), 83. 
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muslimi>n.2 Ungkapan ini dikemukakan Abu Ubayd 

pada bagian awal kitabnya ketika mengawali 

pembahasan tentang apa yang saat ini disebut 

keuangan publik.  

Definisi di atas menunjukkan beberapa macam 

bentuk kekayaan yang dikelola oleh pemerintahan 

yang terkait dengan kepentingannya. Terdapat empat 

konsep penting yang terkandung dalam definisi 

tersebut, yaitu amwa>l, wila>yah, ima>mah, dan ra’iyyah. 

Untuk memulai wacana ini pertama-tama Abu Ubayd 

memperkenalkan apa yang menjadi hak dan kewajiban 

pemerintah dan masyarakat dilengkapi dengan hadis 

dan atsar mengenai ciri-ciri penguasa dan warga yang 

baik dalam sebuah masyarakat.3 

Amwa>l yang merupakan tema utama karya 

Abu Ubayd tidak semata dipahami sebagai kekayaan 

atau hak milik secara umum tetapi dikhususkan pada 

kekayaan atau hak milik yang diatur pemerintah untuk 

kepentingan rakyat. Inilah yang dinamakan keuangan 

publik. Suatu kekayaan khusus dimana pemerintah 

                                                           

2
     Abu Ubayd al-Qasim ibn Salam, Al-Amwa>l, Tah}qiq. Muhammad 

Khalil Haras (Beirut: Dar al-Fikr, 1988), 14. 
3    Suharto, Keuangan Publik, 83. 
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berhak mengatur dan mengelolanya bahkan 

mendistribusikannya kepada masyarakat. Berdasarkan 

pengertian amwa>l demikian, maka kita>b al-Amwa>l 

lebih tepat diposisikan sebagai kita>b tentang keuangan 

publik daripada tentang keuangan semata. Istilah 

publik sangat penting karena keuangan publik dan 

keuangan merupakan dua wilayah yang sangat berbeda 

dalam lapangan ekonomi.4 

 

1. Fa’i 

Harta fa’i adalah harta yang dipungut dari 

Ahl al-dhimmah sesuai dengan perjanjian 

perdamaian bersama mereka, yaitu sebagai pajak 

kepala yang telah dijamin keselamatan jiwanya dan 

hartanya. Termasuk bagian fa’i adalah pajak tanah 

yang ditaklukkan secara kekerasan, kemudian 

pemimpin menyerahkannya kepada Ahl al-

dhimmah untuk mengelolanya dengan syarat 

membayar pajak. Termasuk bagian fa’i adalah 

petugas tanah perdamaian yang telah dijaga oleh 

penduduknya sehingga mereka sepakat membayar 

pajak. Termasuk di antara fa’i adalah pajak 

                                                           
4    Ibid., 85. 
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sepersepuluh harta Ahl al-dhimmah yang dikenakan 

atas impor perdagangan mereka. Termasuk di 

antara fa’i adalah pajak yang dikenakan atas harta 

rakyat kafir h}arbi apabila mereka masuk ke negeri 

Islam untuk mengadakan perdagangan. Harta ini 

adalah hak umum umat Islam baik yang kaya 

maupun yang miskin di kalangan mereka.5 

Fa’i dalam pengertian yang sebenarnya 

adalah segala sesuatu yang dikuasai umat Islam dari 

tangan orang kafir tanpa pengerahan pasukan 

berkuda maupun unta, juga tanpa kesulitan serta 

tanpa melakukan pertarungan atau pertempuran. 

Kejadian ini dalam sejarah Islam adalah perginya 

Bani Nadhir atas pengepungan yang dilakukan 

pasukan muslimin selama beberapa hari. Mereka 

pergi dan harta benda yang mereka miliki termasuk 

budak-budak di dalamnya menjadi amanah Nabi 

untuk dimiliki dan pembagiannya adalah hak Nabi 

sesuai proporsi keadilan yang diberikan.6 

Sedangkan menurut Abu Ubayd, fa’i adalah sesuatu 

                                                           
5    Abu Ubayd, Al-Amwa>l, 24. 
6   Nurul Huda, et. al., Keuangan Publik Islami: Pendekatan Teoritis 

dan Sejarah (Jakarta: Kencana, 2006), 127. 
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yang diambil dari harta dhimmah perdamaian atas 

jizyah dari mereka, yang sebab itu jiwa mereka 

dilindungi dan dihormati. Harta fa’i digunakan 

untuk kepentingan pemerintahan dan kesejahteraan 

umat.7 

Istilah fa’i  (oleh sarjana awal) digunakan 

untuk seluruh harta yang diperoleh dari musuh, baik 

harta tak bergerak seperti tanah dan pajak yang 

dikenakan pada tanah tersebut (kharaj), pajak 

kepala (jizyah), dan bea cukai (‘ushur) yang 

dikenakan dari pedagang nonmuslim. Fa’i disebut 

pendapatan penuh negara karena negara memiliki 

otoritas penuh dalam menentukan kegunaan 

pendapatan tersebut, yaitu untuk kebaikan umum 

masyarakat. Harta fa’i ini oleh al-Ghazali 

dinamakan dengan amwa>l al-mas}a>lih}, yaitu 

pendapatan untuk kesejahteraan publik.8 

Dari sudut pandang pajak, seluruh tanah 

yang berada di bawah kekuasaan muslim dapat 

dibagi ke dalam dua kategori, yaitu tanah ‘ushur 

                                                           
7   Euis Amalia, Sejarah Pemikiran Ekonomi Islam Dari Masa Klasik 

Hingga Kontemporer (Depok: Gramata Publishing, 2010), 148. 
8    Gusfahmi, Pajak Menurut Syariah (Jakarta: Rajawali Pers, 2011), 

103. 
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dan tanah fa’i. Pajak atas tanah fa’i tidak dianggap 

kharaj melainkan dianggap sebagai zakat dan ia 

diperuntukkan untuk tujuan amal tertentu. Di sisi 

lain, pendapatan dari tanah fa’i disebut kharaj dan 

digunakan untuk pembiayaan umum negara. Jadi 

ada perbedaan perlakuan antara keduanya meskipun 

sama-sama pajak atas tanah. Tetapi yang jelas 

seluruh tanah yang berada di bawah kekuasaan 

Islam baik melalui penaklukan secara paksa 

(anwah) atau tanpa peperangan atau perjanjian 

damai (s}ulh}) merupakan tanah fa’i.9 

Mengenai harta fa’i, Umar berpendapat 

bahwa seluruh kaum muslimin dan semua 

komponen umat mesti mendapatkan bagian di 

dalamnya. Kemudian kaum muslimin berbeda 

pendapat mengenai hal itu setelah wafatnya Umar. 

Sebagian ulama berpendapat bahwa orang yang 

tidak mempunyai andil membantu kaum muslimin 

berjuang melawan musuh, melaksanakan hukum, 

memungut harta, atau lain-lainnya dan tidak 

termasuk orang fakir dan miskin, maka dia tidak 

berhak mendapatkan bagian di Bayt al-ma>l.  
                                                           
9    Ibid., 103. 
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Sebagian ulama lainnya berpendapat bahwa 

seluruh kaum muslimin mempunyai hak yang sama 

di dalam harta fa’i. Sebab mereka adalah pemeluk 

agama dan ahli kiblat yang sama. Mereka 

berkewajiban saling membantu dalam menghadapi 

serangan musuh. Mereka juga dituntut saling 

membantu di antara sesama dan orang yang jauh 

mesti dan wajib orang yang dekat. Dalam hal ini 

mereka sependapat dengan perkataan Umar. Abu 

Ubayd berpendapat bahwa yang ra>jih} (terkuat) 

mengenai hal tersebut adalah pendapat yang 

menyatakan persamaan hak kaum muslimin di 

dalam harta fa’i.10 

 

2. Kharaj 

Tanah kharaj adalah apabila asalnya direbut 

melalui peperangan, maka ia menjadi upeti bagi 

kaum muslimin yang dilaksanakan oleh pemiliknya 

kepada imam (yang mengatur urusan kaum 

muslimin) sebagai kharaj. Ini sebagaimana 

dilaksanakan dalam hal penyewaan tanah, rumah, 

dan lain-lain kepada pemilik yang telah 

                                                           
10   Abu Ubayd, Al-Amwa>l, 273-274. 



97 

 

memilikinya dan bagi orang yang menyewa apa-apa 

yang ditanam olehnya.11 

 Pada tahun ketujuh hijriyah, kaum 

muslimin berhasil menaklukan Khaibar. Penduduk 

Khaibar diharuskan menyerahkan setengah dari 

hasil pertanian mereka kepada Rasulullah yang 

digunakan untuk kepentingan umum. Hal ini 

berlangsung terus selama kepemimpinan Rasulullah 

dan Abu Bakar. Pajak inilah yang kemudian dikenal 

dengan istilah kharaj atau pajak tanah. Kharaj 

merujuk pada pendapatan yang diperoleh dari biaya 

sewa atas tanah pertanian dan hutan milik umat. 

Jika tanah yang diolah dan kebun buah-buahan 

yang dimiliki nonmuslim jatuh ke tangan orang 

Islam akibat kalah dalam pertempuran, aset tersebut 

menjadi bagian dari kekayaan publik umat. Karena 

itu, siapa pun yang ingin mengolah lahan tersebut 

harus membayar sewa. Pendapatan dari sewa inilah 

yang termasuk dalam lingkup kharaj.12 

                                                           
11   Ibid., 94. 
12  Nuruddin Mhd Ali, Zakat Sebagai Instrumen Dalam Kebijakan 

Fiskal (Jakarta: Raja      Grafindo Persada, 2006), 138. 
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Secara harfiyah, kharaj berarti kontrak, 

sewa-menyewa atau menyerahkan. Dalam 

terminologi keuangan islam, kharaj adalah pajak 

atas tanah atau hasil tanah, di mana para pengelola 

wilayah taklukan harus membayar kepada negara 

Islam. Negara Islam setelah penaklukan adalah 

pemilik atas wilayah itu dan pengelola harus 

membayar sewa kepada negara Islam. Para 

penyewa ini menanami tanah untuk pembayaran 

tertentu dan memelihara sisa hasil panennya untuk 

diri mereka sendiri. Jadi, kharaj ibarat penyewa 

atau pemegang kontrak atas tanah atau pengelola 

yang membayar pajak kepada pemiliknya. Apabila 

jizyah ditetapkan berdasarkan nash al-Qur’an, maka 

kharaj ditetapkan berdasaarkan ijtihad.13 

Seorang imam (khalifah) boleh 

memperkirakan kharaj dengan memperhatikan hal-

hal yang lebih layak dalam ketiga aspek ini, yaitu 

adakalanya berdasarkan luas tanah atau tanamannya 

atau diukur berdasarkan kadar hasil panennya. 

Apabila tanah tersebut mengalami perbaikan 

sehingga menambah hasil panennya atau tanah 

                                                           
13   Gusfahmi, Pajak, 109. 
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tersebut terserang faktor-faktor yang bisa 

mengurangi hasilnya maka harus diteliti terlebih 

dahulu. Apabila tanah pertambahan hasil panen 

tersebut merupakan hasil usaha petani, misalnya 

karena mereka telah menggali sumur atau mereka 

telah membuat saluran air maka mereka tidak 

ditambah beban pungutan kharaj-nya sedikitpun. 

Apabila berkurangnya hasil panen mereka 

karena ulah mereka sendiri, misalnya mereka 

merusak saluran airnya atau mereka tidak 

memanfaatkan sumur yang ada maka pungutan 

kharaj mereka tidak dikurangi sedikitpun. Mereka 

juga diperintah agar memperbaiki alat-alat yang 

telah mereka rusakkan. Apabila bertambah dan 

berkurangnya hasil panen tersebut karena ulah 

negara, misalnya negara menggali sumur tersebut 

untuk mereka atau tidak memperbaiki sumur bor 

dan saluran-salurannya maka negara boleh 

menambah pungutan kharaj-nya pada saat hasil 

panennya bertambah dan wajib mengurangi 

pungutan kharaj tersebut manakala hasil panennya 

berkurang. 
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Namun apabila bertambah dan 

berkurangnya hasil panen tersebut karena faktor 

alam, misalnya ada bencana yang bisa merobohkan 

pepohonannya atau hanyut karena banjir yang 

melanda maka kharaj-nya ditetapkan atas tanah tadi 

menurut kadar kandungannya sehingga penduduk 

setempat tidak merasa  dizalimi. Kharaj tersebut 

ditentukan untuk jangka waktu tertentu dan tidak 

terus-menerus. Ketentuan ini bisa berubah ketika 

berakhirnya waktu tertentu mengikuti kandungan 

tanahnya pada saat memperkirakan waktu yang 

baru.14  

Beberapa aturan dan hukum kharaj antara 

lain: 

a. Secara historis kharaj dipungut berdasarkan 

salah satu dari dua basis, yakni tarif tetap dan 

tarif proporsional. Dengan demikian para 

fuqaha>’ mengklasifikasikan kharaj menjadi dua 

jenis, yakni kharaj tetap yang dipungut 

berdasarkan luas wilayah per unit dan kharaj 

proporsional yang dipungut dalam bentuk bagian 

                                                           
14  Taqiyuddin An-Nabhani, Sistem Ekonomi Islam, ter. Redaksi al-

Azhar Press (Bogor: Al-Azhar Press, 2010), 261. 



101 

 

tertentu dari hasil produksi, misalnya setengah 

atau sepertiga, dan seterusnya. Selama masa 

pemerintahan khalifah Umar kharaj tetap itulah 

yang diberlakukan sedangkan kharaj 

proporsional diberlakukan pada masa Dinasti 

Abbasiyah. 

b. Kharaj dipungut atas tanah kharaj saja. Tidak 

ada bedanya, apakah pemiliknya anak-anak atau 

orang dewasa, merdeka atau budak, dan muslim 

atau dhimmi.15 

c. Sekali sebidang tanah dinyatakan sebagai tanah 

kharaj maka untuk seterusnya ia berstatus 

demikian sekalipun pemiliknya memeluk Islam 

atau ia menjualnya kepada seorang muslim. 

d. Tidak ada pajak ‘ushur atas tanah kharaj. 

e. Tidak ada pajak kharaj pada bagian tanah yang 

dipakai untuk mendirikan rumah pemilik tanah. 

f. Dalam pembayaran kharaj semua fasilitas 

diberikan kepada pembayarnya dan mereka pun 

diperlakukan secara lemah lembut.16  

                                                           
15 Muhammad Sharif Chaudhry, Sistem Ekonomi Islam: Prinsip 

Dasar, terj. Suherman Rosyidi (Jakarta: Kencana, 2012), 266. 
16   Ibid., 267. 
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3. Jizyah 

Tidak semua penduduk nonmusim 

diharuskan membayar jizyah. Pajak ini hanya 

diharuskan kepada pria dewasa atau yang disebut 

Abu Ubayd al-dhuku>r al-mudhrikinn. Sementara 

anak-anak dan wanita tidak dibebani oleh 

kewajiban pajak ini. Salah satu pertimbangannya 

adalah etika Islam melarang membunuh wanita dan 

anak-anak dalam perang.17 Pertimbangan lain 

adalah dalam masa konflik senjata antara da>r al-

Isla>m dan da>r al-H}arb, jizyah adalah salah satu dari 

tiga pilihan yang ditawarkan kepada orang 

nonmuslim. Jika mereka tidak memilih memeluk 

Islam, peperangan atau jizyah menjadi satu-satunya 

alternatif.18 

Seorang laki-laki jika ia masuk Islam di 

akhir tahun dan telah diwajibkan jizyah atasnya, 

maka keIslamannya telah menggugurkan kewajiban 

membayar jizyah walaupun sebelumnya ia telah 

diwajibkan untuk membayarnya karena seorang 

muslim tidak berkewajiban untuk membayar jizyah 

                                                           

17
   Abu Ubayd, Al-Amwa>l, 46. 

18   Suharto, Keuangan Publik, 115. 
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dan juga tidak ada utang apa-apa atasnya 

sebagaimana ia juga tidak mendapat perlindungan 

apabila ia keluar dari Islam.19 Pemungutan jizyah 

berdasarkan pada kemampuan ahl al-dhimmah 

tanpa memberatkan mereka sama sekali juga tidak 

merusak keselamatan kaum muslimin, dan tidak 

ada waktu tertentu di dalamnya.20  

Istilah jizyah berasal dari kata jaza> yang 

berarti kompensasi. Dalam terminologi keuangan 

Islam, istilah tersebut digunakan untuk beban yang 

diambil dari penduduk nonmuslim (ahl al-

dhimmah) yang ada di negara Islam sebagai upaya 

perlindungan yang diberikan kepada mereka atas 

kehidupan dan kekayaan serta kebebasan untuk 

menjalankan agama mereka. Di samping itu, 

mereka dibebaskan pula dari kewajiban militer dan 

diberi keamanan sosial.  Dengan kata lain, jizyah 

adalah kewajiban keuangan atas penduduk 

nonmuslim di negara Islam sebagai pengganti biaya 

perlindungan atas hidup, properti, dan kebebasan 

untuk menjalani agama mereka masing-masing. 

                                                           
19   Abu Ubayd, Al-Amwa>l, 59. 
20   Ibid., 107. 
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Jadi istilah Jizyah tersebut diambil sebagai akibat 

kekufuran mereka.21 

Pada masa Rasulullah besarnya jizyah yang 

dipungut adalah 1 dinar/tahun bagi laki-laki dewasa 

yang mampu. Pada masa Umar bin Khatab daerah 

kekuasaan Islam semakin luas dan di berbagai 

wilayah tersebut banyak kaum nasrani dan kafir 

dhimmi yang memeluk masuk Islam, sementara 

mereka wajib membayar jizyah. Khalifah membuat 

sistem dan aturan baru tentang jizyah. Hal ini 

bertujuan mewujudkan keadilan bagi seluruh warga 

negara. Umar menerapkan tarif jizyah yang 

bervariasi tergantung kondisi ekonomi dan 

kemampuan para wajib jizyah ini. Adapun rate of 

jizyah yang diterapkan pada masa Umar adalah 

sebagai berikut: 

a. Warga nonmuslim yang kaya sebesar 48 

dirham/tahun. 

b. Warga nonmuslim ekonomi menengah sebesar 

24 dirham/tahun. 

c. Petani, buruh, dan rakyat miskin sebesar 12 

dirham/tahun.22 

                                                           
21   Gusfahmi, Pajak, 103-104. 
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Diantara ahl al-Kita>b yang membayar jizyah 

yaitu penduduk Najran yang beragama Kristen. 

Kewajiban membayar jizyah akan hilang setelah 

masuk Islam. Persamaan antara kharaj dan jizyah 

merupakan kewajiban atas ahl al-dhimmah dan 

dibelanjakan berdasarkan penggunaan harta fa’i, 

perbedaannya jizyah itu atas kepala dan kharaj atas 

tanah, jizyah gugur saat masuk Islam dan kharaj 

tidak.23 

 

4. Khumus 

Khumus adalah seperlima harta ghani>mah kafir 

h}arbi, rika>z, barang tambang, dan ma’dan.24 Dalam 

pembahasan khumus, Abu Ubayd menyebutkan bahwa 

harta yang terkena khumus, pertama Abu Ubayd 

menafsirkan ghani>mah itu sesuai dengan firman Allah 

surat al-Anfal ayat 41. Kedua, khumus dari harta yang 

diperoleh melalui penambangan dan harta yang 

terpendam/rika>z. Ketiga, khumus pada harta yang 

terpendam dalam hal sebagaimana terjadi ketika 

                                                                                                                
22  Rozalinda, Ekonomi islam: Teori dan Aplikasinya Pada Aktivitas 

Ekonomi (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2014), 220. 
23   Amalia, Sejarah Pemikiran, 149 
24   Abu Ubayd, Al-Amwa>l, 24. 
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Mujahid dari Al-Sya’bi dimana seorang laki-laki 

menemukan 1.000 dinar yang dipendam di luar kota 

kemudian datang kepada Umar dan Umar mengambil 

1/5 dari harta itu sebesar 200 dinar dan sisanya 

diberikan pada orang yang menemukan kemudian 200 

dinar itu dibagikan kepada kaum muslimin. 

Namun yang perlu diketahui bahwa Abu 

Ubayd menyatakan bahwa ada tiga hukum yang 

dilakukan Umar pada harta benda yang dipendam, 

pertama, bahwa harta itu diambil khumus-nya dan 

sisanya diberikan kepada yang menemukan, kedua, 

yang menemukan tidak diberikan harta itu, namun 

diserahkan seluruhnya kepada Bayt al-ma>l, ketiga, 

harta itu diberikan seluruhnya kepada yang 

menemukan dan tidak diserahkan ke Bayt al- ma>l.25 

Khumus sebagai suatu pajak berkembang 

dalam Islam awal dengan berdasarkan prinsip bahwa 

seperlima dari harta rampasan perang yang diperoleh 

kaum muslimin menjadi bagian Nabi Muhammad. 

Bagian ini digunakan untuk kebutuhan keluarga Nabi 

dan beberapa kategori orang yang membutuhkan. 

Istilah tersebut kemudian ditafsirkan sebagai pajak 

                                                           
25  Amalia, Sejarah Pemikiran., 149-150. 
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Islam atas berbagai jenis pendapatan atau keuntungan 

selain pengeluaran. Dalam Islam Sunni, pajak ini 

kurang penting dibandingkan dengan Islam Syiah. 

Para penganut Hanafi lazim memberikan khumus 

tetapi menggunakannya untuk menolong orang miskin 

dan tidak memberikan kepada anak keturunan Nabi 

yang disebut sayyid atau syarif. 

Dalam pandangan Syiah, yang memelihara hak 

keluarga Nabi untuk tetap menerima sekian prasyarat 

yang dinisbahkan dengan jabatannya, khumus 

dipahami sebagai pajak yang dibayarkan oleh 

komunitas muslim untuk mensubsidi para sayyid. 

Dengan gaibnya imam kedua belas, pada tahun 260 

H/873 M-874 M dan tamatnya garis keturunan 

langsung Nabi, yang menjalankan otoritas spiritual 

dari Tuhan muncullah persoalan dalam Syiah abad 

pertengahan mengenai apakah kaum mukminin harus 

tetap membayar khumus ataukah tidak, dan jika harus, 

kepada siapa kaum mukminin harus membayarnya. 

Madzhab fiqih Syiah Akhbariyah yang konservatif dan 

literalis cenderung memahami kewajiban membayar 

khumus hilang karena ketidakhadiran Imam meskipun 

sebagian Akhbariyah menganjurkan agar kaum 
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mukmin menyisihkan sejumlah harta tertentu 

kemudian menguburkannya dengan harapan selamat 

pada hari pengadilan nanti. 

Madzhab Syafi’i Ushuliyah terkemudian yang 

berkembang pesat sejak abad ke-13 M, menganjurkan 

agar khumus sebagai pajak dihidupkan kembali dan 

dibagi menjadi dua bagian. Sebagian harus digunakan 

untuk membantu sayyid yang membutuhkan sisanya 

untuk menunjang para faqi>h atau mujtahid ushuliyah 

yang menetapkan hukum bagi komunitas dengan 

didasarkan pada penalaran individual mereka. 

Kebanyakan mujtahid adalah sayyid sendiri.26 

Khumus berarti seperlima. Khumus adalah 

bagian penerimaan negara Islam yang berasal dari hal-

hal berikut ini: 

a. Khumus atas rampasan perang merupakan 

penerimaan negara terbesar bagi negara Islam 

selama masa ekspansinya, terutama selama masa 

Nabi Muhammad dan empat khalifah beliau. 

b. Khumus atas produk pertambangan ataupun mineral 

dipungut oleh negara Islam sebesar 20%. Namun 

                                                           
26 Wawan Muhwan Hariri, Hukum Perikatan Dilengkapi Hukum 

Perikatan Dalam Islam (Bandung: Pustaka Setia, 2011), 313. 
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menurut Imam Syafi’i dan Imam Ibnu Hanbal 

barang tambang harus dipungut khumus-nya dengan 

tarif zakat, yakni 2,5%. 

c. Khumus atas harta tertimbun atau rika>z juga 

dipajaki negara Islam. Penemu harta karun itu baik 

muslim atau dhimmi mendapat empat perlima 

sedangkan yang seperlima menjadi hak negara. 

d. Khumus juga ditarik atas apa yang diambil dari laut 

seperti mutiara, ambergris, dan sebagainya. 

Dilaporkan bahwa khalifah Umar menarik khumus 

dari mutiara dan menunjuk Yali bin Ummayah 

sebagai pemungutnya.27 

Sementara kalau dilihat adalah 

pendistribusiannya Abu Ubayd membedakan antara 

khumus dan zakat. Khumus dapat dibagikan kepada 

pihak-pihak di luar delapan kelompok yang disebutkan 

dalam al-Qur’an, sementara zakat tidak bisa demikian. 

Salah satu alasannya adalah sumber khumus yang 

sama dengan fa’i adalah campuran antara harta orang 

muslim dengan orang nonmuslim, sementara zakat 

adalah murni harta orang muslim.28  

                                                           
27   Chaudhry, Sistem Ekonomi, 260-261. 
28   Suharto, Keuangan Publik, 107. 
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5. ‘Ushur 

‘Ushur adalah hak yang diwajibkan atas kaum 

muslimin untuk mengeluarkan zakat atas tanah mereka 

sehingga hal tersebut tidak menjadi syarat bagi mereka 

untuk memiliki satu kawasan tanah.29 ‘Ushur adalah 

bea impor yang dikenakan kepada semua pedagang, 

dibayar hanya sekali dalam setahun dan hanya berlaku 

terhadap barang yang nilainya lebih dari 200 dirham. 

Tingkat bea orang-orang yang dilindungi (dhimmi) 

adalah 5% dan pedagang muslim 2,5%. Hal ini juga 

terjadi di Arab sebelum masa Islam, terutama di 

Makkah, pusat perdagangan terbesar. Menurut Dr. 

Hamidullah, Rasulullah berinisiatif untuk 

mempercepat peningkatan perdagangan, walaupun 

menjadi beban pendapatan negara dengan 

menghapuskan semua bea masuk.30 

‘Ushur berarti sepersepuluh dan merupakan 

pajak produk pertanian. Biasanya istilah tersebut 

digunakan dalam pengertian sedekah dan zakat karena 

tidak ada garis pemisah yang jelas antara zakat dan 

‘ushur di dalam kitab-kitab fiqih. Aturan dan regulasi 

                                                           

29
   Abu Ubayd, Al-Amwa>l, 113. 

30  Ali, Zakat Sebagai Instrumen, 141. 
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berdasarkan al-Qur’an dan sunnah Nabi berikut ini 

dapat dipakai sebagai pegangan dalam persoalan 

‘ushur. 

a. ‘Ushur dipungut atas produk pertanian dari tanah 

‘ushur. Konsep tanah ’ushur dikembangkan oleh 

para fuqaha >’ dan ilmuwan muslim di dalam kitab-

kitab fiqih. Secara ringkas tanah orang-orang yang 

masuk Islam dan tetap mereka miliki, seperti 

Makkah, Madinah, Thaif, Hijaz, Yaman, dan 

wilayah Arab adalah tanah ‘ushur. Tanah yang 

diberikan Kepala negara kepada kaum muslimin 

juga termasuk tanah ‘ushur.31 

b. Untuk menetapkan ‘ushur para fuqaha >’ telah 

mengklasifikasikan produk pertanian menjadi dua 

yaitu produk pertanian seperti jagung, dan sayur-

mayur dan produk perkebunan seperti buah-buahan, 

madu, dan sebagainya. Dalam pandangan Imam 

Abu Hanifah ‘ushur dapat dipungut atas semua 

jenis produk pertanian seperti jagung, sayur-mayur, 

dan makanan ternak. Di pihak lain, Imam Syafi’i, 

Imam Malik, dan Imam Abu Yusuf berpendapat 

bahwa ‘ushur tidak dapat dipungut atas produk 

                                                           
31  Chaudhry, Sistem Ekonomi, 258. 
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yang tidak dapat disimpan ataupun diukur. Artinya 

menurut mereka ‘ushur tidak boleh atas sayur-

mayur maupun tanaman makanan ternak. Dalam 

hubungannya dengan produk perkebunan, Imam 

Abu Hanifah memasukkan segala jenis buah-

buahan sebagai objek ‘ushur, sedangkan Imam 

Syafi’i berpendapat bahwa ‘ushur dapat dipungut 

atas kurma dan anggur saja. 

c. Menurut hadis dan sunnah Nabi, tarif ‘ushur adalah 

sepersepuluh atau 10% dari produk jika diairi 

dengan irigasi alam seperti hujan, sumber air atau 

sungai. Tarif itu menjadi setengahnya yakni 

seperduapuluh atau 5% jika tanaman tersebut diairi 

dengan upaya, seperti sumur, timba, dan 

sebagainya. ‘Ushur dihitung sebelum dikurangi 

dengan segala biaya produksi. 

d. Nisab atau jumlah minimal produk pertanian yang 

kena ‘ushur adalah lima wasaq atau 948 Kg. Tidak 

ada ‘ushur jika hasilnya kurang dari itu. 

e. ‘Ushur atas produk pertanian dibayar pada saat 

panen. Dengan demikian, periodenya bukan 

setahun sebagaimana zakat atas emas dan perak.  
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f. ‘Ushur barulah harus dibayar jika ada produk 

aktualnya, tanahnya adalah tanah ‘ushur dan 

produsen atau pemilik produk itu adalah muslim. 

Pemiliknya boleh saja dewasa atau anak-anak, laki-

laki maupun perempuan, budak atau bukan. Bahkan 

wakaf pun adalah objek ‘ushur pula. Jika pemilik 

tanah itu sendiri yang menggarap, maka ia terkena 

kewajiban ‘ushur. Jika tanah itu disewakan serta 

digarap oleh penyewa itu sendiri, maka penyewa 

itulah yang harus membayar ‘ushur karena dialah 

pemilik produknya.32 

Di dalam muza>ra’ah yakni jika tanah itu 

disewa orang berdasarkan bagi hasil, maka ‘ushur 

dibayar oleh tuan tanah jika dialah yang menyediakan 

benihnya. Jika benih disediakan oleh penyewa, maka 

pemilik tanah dan penyewa sama-sama membayar 

‘ushur menurut bagian masing-masing. Jika tanah itu 

disewakan kepada seorang dhimmi maka ‘ushur 

dibayar oleh pemiliknya yang muslim, karena dengan 

menyewakan tanah itu kepada seorang nonmuslim 

berarti ia telah menghalangi hak negara untuk 

mendapat pembayaran ‘ushur. Jika tanamanya rusak 

                                                           
32  Ibid., 261. 
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karena bencana alam atau dicuri, maka bebas dari 

‘ushur. Jika pemiliknya mendapat ganti rugi karena 

kerusakan tersebut, maka ia harus membayar ‘ushur 

dari ganti rugi tersebut.33 

Adapun tanah ‘ushur jika dimiliki oleh Ahl al-

dhimmi maka hukumnya berbeda. Mengenai hal 

tersebut terdapat empat pendapat:  

a. Apabila seorang Ahl al-dhimmi membeli tanah 

‘ushur maka berubah hukumnya menjadi tanah 

kharaj.  

b. Tidak ada suatu kewajiban atas mereka disebabkan 

sedekah hanya pada kaum muslimin sebagai zakat 

atas harta dan penyucian jiwa mereka. Maka tidak 

ada sedekah untuk kaum musyrikin atas tanah 

mereka, akan tetapi mereka diwajibkan membayar 

jizyah sebagai suatu tanda ketundukkan mereka dan 

jizyah harta mereka berlaku pada perdagangannya.  

c. Jika seorang Ahl al-dhimmi membeli tanah ‘ushur 

dari seorang muslim, maka tidak ada kewajiban 

‘ushur dan kharaj. Posisinya sama apabila ia 

membeli barang semisalnya.  

                                                           
33  Ibid., 260. 
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d. Apabila seorang Ahl al-dhimmi menyewa tanah 

‘ushur dari seorang muslim, maka tidak ada 

kewajiban lagi bagi orang muslim tersebut karena 

ditanam oleh orang selain dirinya dan juga tidak 

ada kewajiban bagi Ahl al-dhimmi baik zakat 

maupun kharaj disebabkan tanah tersebut bukan 

miliknya.34  

Karena termasuk pendapatan penuh negara yang 

dikelompokkan ke dalam fa’i maka ‘ushur ini dapat 

digunakan untuk kepentingan umum negara secara 

luas. Ia dapat digunakan unutk kepentingan kaum 

muslim dan nonmuslim.35 

 

6. Ghani>mah 

Harta yang diperoleh dari kalangan musyrikin 

secara peperangan (sementara perang masih 

berlangsung) maka dinamakan dengan harta 

ghani>mah. Harta seperti ini bisa dibagikan seperlima 

dan seluruh bagian seperlima tersebut untuk 

keluarganya saja tanpa mengikutsertakan orang lain.36 

                                                           
34  Abu Ubayd, Al-Amwa>l, 116-118. 
35   Gusfahmi, Pajak, 114. 
36   Abu Ubayd, Al-Amwa>l, 322. 
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Menurut Sa’id Hawwa, ghani>mah adalah harta 

yang diperoleh kaum muslimin dari musuh melalui 

peperangan dan kekerasan dengan mengerahkan 

pasukan, kuda-kuda, dan unta perang yang 

memunculkan rasa takut dalam hati kaum musyrikin. 

Ia disebut ghani>mah jika diperoleh dengan melakukan 

tindakan-tindakan kemiliteran seperti menembak atau 

mengepung. Harta yang diambil kaum muslimin tanpa 

peperangan dan tanpa kekerasan tidak disebut 

ghani>mah melainkan dinamakan fa’i.37  

Subjek (wajib pajak) dari ghani>mah ini jelas 

adalah kaum kafir yang diperangi oleh pasukan 

muslim secara kemiliteran yang berada di daerah da>r 

al-h}arb. Orang kafir yang berada dalam wilayah 

kekuasaan Islam (ahl al-dhimmi) bukanlah subjek dari 

ghani>mah ini melainkan mereka wajib membayar fa’i 

dalam bentuk jizyah dan kharaj. Orang dhimmi haram 

diperangi melainkan harus dilindungi. Oleh sebab itu, 

ghani>mah hanya diperoleh tatkala adanya ekspansi 

wilayah Islam melalui peperangan. 

                                                           
37   Gusfahmi, 78. 
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Objek ghani>mah bentuknya bisa barang 

bergerak seperti barang perhiasan serta persenjataan 

yang dirampas dari tangan mereka. Ada juga binatang 

ternak seperti unta milik suku Quraisy yang membawa 

perbekalan logistik dan barang dagangan, harta Yahudi 

Bani Qainuqa’ karena mereka mengkhianati perjanjian 

dengan Rasulullah, bisa juga harta yang tak bergerak 

seperti tanah. Tanah yang pertama kali ditaklukkan 

oleh Rasulullah adalah tanah (Yahudi) Bani Nadhir 

setelah mereka membatalkan perjanjian sesaat setelah 

perang uhud. Pada awalnya tanah termasuk ghani>mah 

namun belakangan ia termasuk kelompok fa’i. Karena 

diperoleh dengan peperangan dan kekerasan, maka 

ghani>mah tidak ada dasar pengenaan dan tarif 

layaknya pendapatan yang lain seperti zakat, jizyah, 

dan kharaj.38 

Menurut Abu Ya’la ada persamaan antara 

ghani>mah dan fa’i yaitu: ghani>mah dan fa’i sama-sama 

diperoleh dari orang-orang nonmuslim, golongan yang 

menerima seperlima dari ghani>mah dan fa’i adalah 

sama. Sedangkan perbedaannya adalah: fa’i diperoleh 

dengan jalan damai tidak dengan jalan kekerasan 

                                                           
38  Ibid., 80-81. 
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sedangkan ghani>mah dengan jalan kekerasan, yang 

menerima bagian empat perlima di dalam fa’i menurut 

sebagian ulama berbeda dengan yang menerima empat 

perlima di dalam ghani>mah. Meskipun demikian, 

menurut ulama Hanafiyah harta fa’i digunakan untuk 

kemaslahatan umum, sedangkan menurut Syafi’iyah 

seperlima harta fa’i diberikan kepada orang-orang 

yang menerima seperlima ghani>mah, sedangkan yang 

empat perlimanya lagi kadang-kadang diberikan 

kepada tentara dan kadang-kadang untuk kemaslahatan 

umum termasuk belanja tentara. 

Abu Ya’la memberikan empat macam 

perbedaan antara zakat di satu pihak dengan fa’i dan 

ghani>mah di pihak lain yaitu: zakat diambil dari orang-

orang Islam untuk mensucikan mereka, sedangkan fa’i 

dan ghani>mah diambil dari orang non muslim 

intiqo>man/balasan bagi mereka, mustah}iq zakat 

ditentukan oleh nash sedangkan fa’i dan ghani>mah 

diserahkan kepada ijtihad para imam, zakat sah dibagi-

bagi oleh si wajib zakat sedangkan fa’i dan ghani>mah 
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dibagi oleh imam, dan mustah}iq zakat berbeda dengan 

mustah}iq ghani>mah dan fa’i.39 

Menurut Abu Ubayd, masyarakat kota lebih 

diutamakan daripada masyarakat desa dalam 

penerimaan harta fa’i, sebab mereka senantiasa ikut 

andil dalam setiap urusan kaum muslimin, membantu 

melawan para musuh dengan fisik dan harta mereka 

atau mereka memperbanyak jumlah kuantitas dengan 

individu mereka. Di samping itu, masyarakat kota 

adalah orang-orang yang mengetahui dan mempelajari 

al-Qur’an, sunnah Rasul, membantu menegakkan 

hukum hudud, menghadiri hari raya dan hari jum’at 

serta mengajarkan kebaikan. 

Walaupun demikian, masyarakat desa tetap 

memiliki hak-hak di dalam harta fa’i tetapi tidak 

diserahkan melainkan terdapat penyebab dan faktor 

yang mendesak. Penyebab itu ada tiga yaitu: 

a. Terjadinya penyerangan kaum musyrikin di 

kalangan mereka. Maka wajib bagi seorang 

pemimpin dan juga kaum muslimin lainnya untuk 

                                                           
39 A. Dzajuli, Fiqih Siyasah: Implementasi Kemaslahatan Umat 

Dalam Rambu-Rambu Syariah (Jakarta: Prenada Media, 2003), 

366-367. 
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membantu mereka, membela mereka secara fisik 

dan keuangan. 

b. Mereka ditimpa bencana, seperti kemarau yang 

melanda negeri mereka sehingga mengalami 

kemarau panjang di berbagai penjuru negeri dan 

perkampungan. Oleh karena itu mereka berhak 

mendapatkan bantuan dan pertolongan keuangan. 

c. Terjadi kekacauan, gejolak, dan peperangan di 

antara mereka sehingga mengakibatkan 

pertumpahan darah di antara mereka sehingga 

aktivitas menjadi terhenti. Kemudian keretakan 

yang terjadi di antara mereka ini dapat diselesaikan, 

perdamaian antara pihak yang bertikai dan 

penghentian pertumpahan darah adalah 

memerlukan harta. Maka, harta ini merupakan hak 

yang wajib bagi mereka. Inilah tiga hak yang 

mewajibkan pengucuran dana dan harta kepada 

mereka sesuai dengan ketentuan yang telah 

digariskan al-Qur’an dan sunnah, mengenai 

permasalahan ini telah didasarkan kepada beberapa 

ayat al-Qur’an dan hadis Rasulullah.40  

                                                           
40   Ibid., 309-310. 
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Menurut Siddieqi, harta fa,i merupakan 

pendapatan negara selain yang berasal dari zakat. 

Jadi termasuk di dalamnya kharaj, jizyah, 

ghani>mah, ‘ushur, dan pendapatan dari usaha 

komersial pemerintah (misalkan pendapatan yang 

berasal dari perusahaan milik pemerintah). Definisi 

ini lebih mempertimbangkan kondisi ekonomi 

kontemporer saat ini yang strukturnya cukup 

berbeda dengan keadaan pada masa Rasulullah 

dahulu. Jika merujuk pada pendapat Siddieqi maka 

komponen fa,i adalah relevan di zaman ini karena 

instrumen ini sesunguhnya adalah komponen pajak 

yang sebenarnya tengah berlaku di zaman ini. Pajak 

yang diambil oleh negara namun dalam pemahaman 

berbeda jika melihat situasi aturan zamannya.41 

 

B. Hak Kepemilikan Tanah 

Pemikiran Abu Ubayd mengenai hubungan 

antara rakyat (warga negara) dan negara demi 

stabilitas kesejahteraan rakyat dan negara selain 

masalah administrasi keuangan publik yang terdapat 

dalam kita>b al-Amwa>l, Abu Ubayd juga berbicara 

                                                           
41  Huda, Keuangan, 128. 
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mengenai hukum pertanahan. Dimana hukum 

pertanahan ini mulai dibicarakan setelah masa hijrah 

ke Madinah, karena perkembangan Islam yang cukup 

pesat dari masa Rasulullah sampai khulafaurrasyidin 

ketika perluasan wilayah dalam dunia Islam, maka 

menuntut suatu permasalahan baru dalam hukum 

Islam berkaitan dengan hukum tanah yang berada pada 

wilayah taklukan tersebut. Untuk menyelesaikan hal 

tersebut menuntut pengaturan yang baru dan lebih 

baik. Mengenai permasalahan wilayah taklukan, 

rujukan utama para ulama adalah sejak zaman 

Rasulullah dengan menjadikan tanah Khaibar sebagai 

tanah kharaj, hal ini merupakan tonggak utama 

pengaturan tanah dalam negara Islam untuk 

kepentingan publik.42 

Menurut Abu Ubayd, hukum tanah ‘ushur yang 

tidak termasuk ke dalam bagian tanah kharaj terbagi 

kepada empat bagian, yaitu: 

a. Setiap tanah dimana penduduknya telah diberikan 

kebebasan untuk mengelolanya. Mereka juga 

mempunyai hak kepemilikan penuh atas tanah 

tersebut. Hal ini seperti Madinah, Thaif, Yaman, 

                                                           
42   Amalia, Sejarah Pemikiran, 151. 
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Bahrain, dan demikian juga Makkah. Kota Makkah 

telah ditaklukan secara peperangan. Akan tetapi 

Rasulullah telah memberikan anugerah dan 

kebebasan kepada mereka. Oleh sebab itu, 

Rasulullah tidak memberlakukan sistem budak 

kepada penduduk Makkah dan juga tidak 

menjadikan harta mereka sebagai harta ghani>mah. 

Tatkala harta diserahkan kembali kepada penduduk 

Makkah kemudian mereka juga memeluk agama 

Islam, maka keislaman mereka telah menjadikan 

harta kembali dimiliki seperti sebelumnya dan 

status tanah mereka disamakan dengan tanah ‘ushur 

lainnya. 

b. Seluruh tanah yang telah diambil melalui jalan 

peperangan kemudian pemimpin tidak memberikan 

kebijakan bahwa ia dijadikan sebagai harta fa’i 

yang diwakafkan. Akan tetapi kebijakannya 

mengarahkan anggapan bahwa harta itu dijadikan 

sebagai harta ghani>mah, kemudian pemimpin 

membagikannya seperlima. Empat bagian dari 

seperlima diserahkan dan dibagikan kepada para 

prajurit yang telah menaklukan negeri itu secara 
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khusus sebagaimana yang telah dilakukan 

Rasulullah atas daerah Khaibar. 

Jenis tanah seperti ini telah menjadi hak 

milik kaum muslimin yang mempunyai andil dalam 

perang. Tanah semacam ini diberlakukan  ketentuan 

‘ushur. Demikian juga mengenai status garis 

perbatasan negara apabila ia telah dibagikan kepada 

para prajurit kaum muslimin yang telah 

menaklukan negeri itu secara khusus, kemudian 

pemimpin mengasingkan bagian seperlima dan 

setelah itu menyerahkannya kepada orang-orang 

yang telah disebutkan di dalam al-Qur’an. 

c. Seluruh tanah biasa yang tidak ada pemiliknya dan 

juga tidak ada pengelolanya dan pemimpin telah 

memberikannya kepada seseorang sebagai tanah 

kaveling, baik ia dari tanah jazirah Arab atau tanah 

daerah lainnya. Hal ini sebagaimana yang telah 

dilakukan Rasulullah dan para khalifahnya setelah 

wafatnya, sebab mereka telah memberikan tanah 

yang terletak di negeri Yaman, Yamamah, Bashrah, 

dan lainnya. 

d. Seluruh tanah kosong (mawa>t) yang telah dikelola 

seorang kaum muslimin, lalu dia menghidupkan 
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tanah itu dengan mengalirkan air dan tumbuh-

tumbuhan. 

Selain negeri di atas, yaitu Madinah, Tha’if, 

Yaman, Bahrain, dan Makkah, maka adakalanya ia 

adalah tanah yang diperoleh secara peperangan dan 

kemudian dijadikan sebagai harta fa’i, seperti tanah 

Sawad, pegunungan, al-Ahwaz, Persia, kirman, 

Ashfahan, al-Yayy, dan negeri Syam selain 

perkotaannya, Mesir, dan Maghribi. Atau adakalanya 

tanah itu merupakan tanah yang diperoleh secara 

damai, seperti Najran, Aylah, Adzrah, Dawmah al-

Jandal, Fadak, dan lain-lainnya yang termasuk ke 

dalam kategori negeri yang telah ditaklukkan secara 

damai oleh Rasulullah atau telah dilakukan oleh para 

imam setelah wafatnya. Hal ini seperti negeri 

semenanjung Arab, sebagian negeri Armenia, dan 

sebagian besar negeri Khurasan.  

Dengan demikian kedua jenis tanah ini, yaitu 

tanah yang diperoleh secara damai dan tanah yang 

diperoleh secara peperangan yang kemudian dijadikan 

sebagai harta fa’i, maka ia merupakan hak milik umum 

muslimin dalam sistem pemberian gaji, gaji anak 
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keturunan prajurit, dan untuk kemaslahatan umum 

kaum muslimin, sebagaimana kebijakan pemimpin.43 

Abu Ubayd menjelaskan bahwa yang dimaksud 

dengan negeri yang ditaklukkan dengan kekerasan 

adalah negeri yang memerangi Islam dan tidak 

mengadakan perjanjian damai denganya bahkan 

mengambil jalan penyelesaian dengan pengkhususan 

pedang. Terhadap negeri itu Islam mempunyai 

kebjaksanaan khusus yang diberi tuntunan untuk itu 

oleh al-Qur’an dan sudah dimulai diterapkan secara 

konkret oleh Rasulullah serta diperjelas 

pelaksanaannya oleh khalifah Umar bin Khatab. 

Intisari kebijaksanaan itu adalah memindahkan 

pemilikan kekuasaan atas tanah itu dari pemilik-

pemilik pribadi kepada umat Islam seluruhnya dari 

generasi ke generasi. Pemiliknya bukanlah seorang 

atau banyak orang tetapi seluruh kaum muslimin.  

Hal itu oleh karena pemilikan tanah-tanah 

seperti itu mempunyai nilai ekonomi, politik, dan 

sosial. Perlu diingat bahwa distribusi tanah-tanah 

seperti itu pada zaman jahiliyah pada dasarnya sangat 

tidak adil yang hanya dimiliki oleh keluarga-keluarga 

                                                           
43  Abu Ubayd, Al-Amwa>l, 615-616. 



127 

 

yang berkuasa dan lintah-lintah darat yang menjadi 

cukong-cukongnya, sedangkan para petani berada 

dalam status budak atau seakan-akan budak. Para 

ulama fiqih telah mengemukakan bagaimana hukum 

Islam mengenai tanah-tanah itu, yaitu bahwa tanah-

tanah itu merupakan wakaf bagi seluruh kaum 

muslimin, dikenakan atasnya kharaj sebesar tertentu 

setiap tahun sesuai dengan kemampuan tanah, yang 

merupakan sewa tanah tersebut. Tanah tersebut tetap 

berada di tangan pemiliknya selama ia membayar 

kharaj, baik mereka itu muslim ataupun kafir dhimmi 

serta pajak itu tidak gugur dengan masuk Islamnya 

pemilik atau pindah agama ke Islam, oleh karena pajak 

itu sama kedudukannya dengan sewanya.44   

Perbedaan antara tanah dengan harta ghani>mah 

adalah bahwa harta ghani>mah bisa dibagi, dikelola, 

dan diberikan kepada seseorang sedangkan tanah 

lahannya secara dejure tetap dikelola oleh Bayt al-ma>l. 

Namun tanah tersebut tetap bisa dimanfaatkan oleh 

penduduk setempat. Tentang status tanah yang tetap 

menjadi milik Bayt al-ma>l dan lahannya tidak dapat 

                                                           
44  Yusuf Qaradhawi, Hukum Zakat. ter. Salman Harun et. al (Bogor: 

Pustaka Litera Antarnusa, 2011), 382-383. 
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dibagi.  Selain bisa dimanfaatkan oleh penduduk 

setempat, itu tampak dari status tanah tersebut sebagai 

sebagai harta rampasan umum bagi seluruh kaum 

muslimin baik mereka yang hidup pada masa 

penaklukkan ataupun generasi pasca mereka. 

Status tanah jazirah Arab semuanya adalah 

ushuriyah sebab Nabi Muhammad telah menaklukkan 

Makkah dengan paksa lalu membiarkan tanahnya 

untuk penduduknya tanpa dibebani untuk membayar 

kharaj. Sebab status kharaj tanah itu sama dengan 

jizyah yaitu untuk orang, padahal kharaj tanah Arab 

tersebut tidak ditetapkan sama seperti tidak 

ditetapkannya  jizyah untuk lahan-lahan mereka. 

Apabila kharaj diberlakukan atas suatu negeri maka 

penduduk negeri setempat berikut apa yang menjadi 

keyakinan mereka serta apa yang menjadi sesembahan 

mereka tetap akan dibiarkan sebagaimana yang terjadi 

di daerah Sawad Irak. Sementara orang-orang musyrik 

Arab ketika itu tidak ada pilihan lain selain memeluk 

Islam atau pedang. Selama mereka tidak dipungut 
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jizyah maka tanah mereka juga tidak akan dipungut 

kharaj.45    

Tanah-tanah di wilayah yang penduduknya 

telah masuk agama Islam diperlakukan sama dengan 

tanah di negara-negara taklukan. Semua dianggap 

milik Allah dan Rasulnya dan diserahkan kepada 

penduduk setempat di bawah pengaturan khalifah, 

mereka tidak perlu membayar apapun kecuali ‘ushur  

kepada negara Islam. Menurut Abu Ubayd daerah 

yang penduduknya Islam dibiarkan memiliki harta 

benda mereka dan tanah tersebut diperlakukan sebagai 

‘ushur . Warganya mendapat hak untuk meraih 

keuntungan dari tanah-tanah mereka dan 

memanfaatkannya seperti yang dilakukan penduduk 

Madinah, Thaif, Yaman, dan lain-lain.46 Berikut ini 

adalah hukum kepemilikan  tanah yang dikemukakan 

oleh Abu Ubayd. 

1.  Iqta’ 

Qadhi ‘Iyad menjelaskan bahwa yang 

dimaksud dengan Iqt}a>’ (membagi-bagi tanah) ialah 

                                                           
45   Ibid, 132. 
46  Afzalur Rahman, Doktrin Ekonomi Islam, ter. Soeroyo Nastangin, 

jild 2 (Yogyakarta: Dana Bhakti Wakaf, 1995), 235 
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pemberian pemerintah (imam) akan suatu dari harta 

Allah (harta negara) kepada orang yang dipandang 

patut menerimanya. Kebanyakan yang dilakukan 

ialah dalam perkara tanah. Caranya adalah sebagai 

berikut: 

a. Sebagian tanah itu dikeluarkan dan diberikan 

kepada orang yang dapat mengurusnya atau 

menjaganya sebagai hak miliknya untuk 

dibangun demi kepentingannya 

b. Tanah itu diberikan kepadanya sekedar untuk 

diambil hasilnya (setelah dibangunnya) dalam 

masa yang ditentukan (atau disebut juga hak 

guna usaha).47 

Hal ini pernah terjadi di masa Rasulullah dimana 

Rasulullah mewasiatkan tanah yang terdiri dari 

tujuh kebin kepada seorang pendeta Yahudi, yaitu 

Mukhairik setelah masuk Islam. 

Dalam kita>b al-Amwa>l, Abu Ubayd 

menafsirkan tanah biasa yang bisa dijadikan iqt}a>’ 

dan yang tidak bisa. Biasanya setiap daerah/tanah 

                                                           
47 Ibnu Mas’ud dan Zainal Abidin, Fiqih Madzhab Syafi’i: 

Muamalat, Munakahat, Jinayat (Bandung: Pustaka Setia, 2007), 

148-149. 
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yang dihuni pada masa yang lama, kemudian 

ditinggalkan penghuninya maka keputusan hukum 

tanah itu diserahkan kepada kepala negara. Begitu 

juga setiap tanah yang mati (tidak digarap) tidak 

ada seseorang yang mengelolanya dan tidak 

dimiliki orang Islam maupun kafir. Umar ra. 

mengirim surat kepada Abu Musa, “jika tanah itu 

bukan tanah jizyah dan bukan tanah yang dialiri 

air jizyah, maka aku akan mengiqt}a>’ tanah itu 

baginya”. Di sini jelas bahwa iqt}a>’ itu terhadap 

tanah yang tidak dimiliki dan bukan tanah jizyah, 

jika keadaan tanah tersebut demikian, maka 

pengaturannya diserahkan kepada Kepala Negara. 

Menurut Abu Ubayd hendaknya pemerintah 

tidak meng’it }a>’ tanah kharaj. Alasannya karena 

tanah kharaj adalah tanah yang produktif 

memberikan hasil dan dapat menambah devisa 

negara. Di sisi lain, dengan mempetakan tanah 

bukan kharaj dapat memberi manfaat bagi para 

pengembalaan hewan ternak, dimana hal ini dapat 
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menambah pertambahan produksi hewan yang 

sama pentingnya dengan masalah pertanian.48   

Nabi Muhammad sebagai kepala negara 

Islam dan para khalifah beliau yang dikenal di 

dalam sejarah khulafaurrasyidin memberi hadiah 

tanah kepada orang. Beberapa di antara kejadian 

tersebut adalah Pengavelingan tanah al-‘Aqiq yang 

telah diberikan Rasulullah kepada Bilal bin Harits, 

daerah ini termasuk bagian kota Madinah. 

Penduduk Madinah telah masuk agama Islam 

secara sukarela dan tidak menggunakan cara 

pemaksaan dan peperangan. Sunnah Rasulullah 

telah menegaskan bahwa barangsiapa memeluk 

agama Islam maka semua hartanya tetap menjadi 

hak miliknya. Abu Ubayd berpendapat bahwa 

daerah al-‘Aqiq termasuk bagian dari tanah 

pemberian penduduk Madinah kepada Rasulullah. 

Lalu Rasulullah menavelingkan tanah itu kepada 

Bilal dan Rasulullah tidak pernah mengavelingkan 

tanah kepada seseorang pun dari harta dan tanah 

                                                           
48  Amalia, Sejarah Pemikiran, 152-153. 
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orang Islam terkecuali berdasarkan kepada 

keridhaan dan keikhlasan mereka.49 

Khalifah memberi tanah bantuan 

berdasarkan tiga jenis kategori tanah, yaitu: 

a. Tanah tandus. 

Tanah tandus adalah tanah yang tidak pernah 

diolah dan diperbaiki sebelumnya dan karena 

ketandusannya belum pernah ada orang yang 

berani memperbaikinya. Khalifah membagikan 

tanah ini di kalangan orang-orang yang 

membutuhkannya agar mereka mau 

memperbaiki tanah tersebut dan mengolahnya. 

Tanah semacam inilah yag diberikan kepada 

Zubair di Naqbal. 

b. Tanah-tanah tidak terpakai. 

Tanah yang tidak dimanfaatkan adalah tanah 

yang dapat diolah tapi karena suatu hal tanah 

tersebut tidak diolah. Dalam hal ini termasuk 

semua tanah yang disia-siakan atau tidak diolah 

dapat menimbulkan penderitaan penduduk 

karena tidak seorangpun yang mau 

memperbaikinya. Termasuk juga tanah-tanah di 

                                                           
49  Abu Ubayd, Al-Amwa>l, 357-358. 
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Madinah tidak diolah karena mengalami 

kesulitan dalam hal irigasi kemudian tanah 

tersebut diserahkan kepada Rasulullah dan 

beliau membaginya di kalangan kaum muslimin 

dengan tujuan agar diolah. Rasulullah 

memberikan tanah seperti ini kepada Wali Aqiq.  

c. Tanah negara. 

Dalam hal ini semua tanah yang berasal dari 

wilayah taklukan disebut tanah negara oleh para 

khalifah. Tanah ini terdiri dari berbagai jenis 

antara lain: tanah-tanah yang pemiliknya gugur 

di medan perang, tanah-tanah dari orang-orang 

yang melarikan diri dalam masa pertempuran, 

tanah kerajaan yang merupakan tanah negara dan 

disimpan tak digunakan secara pribadi oleh 

kalangan pejabat, tanah milik negara kerajaan 

dan para pejabat senior kenegaraan, dan tanah-

tanah yang berada disekitar danau, sungai, dan 

hutan. 

Semua tanah tersebut dan tanah lainnya 

dimiliki oleh kalangan orang-orang yang 

berkedudukan tinggi tapi setelah penaklukan 

wilayah tersebut tidak ada seorang pun yang 
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berhak menuntut atau mengolahnya. Semua 

tanah tersebut dipandang sebagai tanah negara 

karena digunakan untuk kepentingan 

masyarakat. Abu Ubayd mengemukakan tanah-

tanah negara sebagaimana yang disebut di atas 

ditinggalkan tanpa penghuni dan tidak ada 

seorangpun yang dapat memperbaikinya. 

Dengan demikian tanah ini dipercayakan kepada 

khalifah dan dianggap sebagai tanah negara.50  

Prinsip-prinsip berikut ini dapat ditarik dari 

pemberian tanah oleh Nabi dan para khalifah 

beliau. 

a. Suatu hadiah yang tidak digunakan semestinya 

atau jika penerimanya tidak dapat 

menggunakannya maka kepemilikannya 

dibatalkan, seperti yang dilakukan oleh Umar 

dalam kasus tanah Bilal yang diberikan oleh 

Nabi sendiri. 

b. Negara dapat memberi hadiah hanya atas tanah 

negara atau tanah mati. Negara tidak punya 

kewenangan untuk mencabut tanah milik 

                                                           
50  Rahman, Doktrin Ekonomi, 238-240. 
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seseorang secara ilegal lalu memberikannya 

kepada orang lain. 

c. Tanah negara tidaklah untuk didistribusikan 

sebagai hadiah kepada orang-orang yang disukai. 

Tanah seperti itu harus dibagikan sesuai dengan 

aturan. Contoh, tanah diberikan kepada orang-

orang yang telah berjasa besar dalam jihad 

melawan musuh-musuh Islam.51  

Umumnya khalifah memberi bantuan beberapa 

tanah kepada orang-orang yang memenuhi 

persyaratan sebagai berikut: 

a. Orang yang mempunyai kemampuan dan 

kekuatan untuk mengolah dan memperbaiki 

tanah tersebut. 

b. Para prajurit dan orang-orang yang bertugas 

dalam mempertahankan negara dan bangsa. 

c. Orang-orang yang dipercayakan dalam berbagai 

pekerjaan sosial. 

d. Orang-orang yang baru memeluk agama Islam 

juga diberi bantuan berupa tanah agar mereka 

                                                           
51  Chaudhry, Sistem Ekonomi, 167. 
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merasa tenang dalam menghadapi perubahan 

situasi dan kondisi.52 

 

2. Ih}ya>’ al-mawa>t 

Mengenai pengelolaaan tanah terbagi 

,menjadi tiga jenis. Pertama, seseorang mendatangi 

daerah tanah yang mawa>t (mati) lalu dia 

mengelolanya. Kemudian datang orang lain ke 

daerah itu lalu dia bercocok tanam dan mendirikan 

bangunan di atas tanah kosong itu. Dengan 

demikian, dia bertujuan untuk mengambil alih hak 

pengelolaan dan pembangunan yang pernah 

dilakukan oleh orang sebelumnya. Kedua, 

pemimpin memberikan kaveling tanah mawa>t 

kepada seseorang maka tanah itu menjadi hak milik 

si penerima kavelingan tanah. Akan tetapi, dia 

melalaikan dan mengabaikan pengelolaan serta 

pembangunannya sehingga datang orang lain, lalu 

orang baru itu mengelola dan membangunnya 

karena mengira bahwa tanah itu tidak ada 

pemiliknya. Ketiga, seseorang memberikan tanda 

atau membuat menara di atas tanah kosong atau 
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menggali lubang di sekelilingnya atau menggali 

saluran air penghalang banjir dan lain-lain yang 

mirip dengannya, yang bisa dijadikan sebagai tanda 

hak kepemilikan. Kemudian dia meninggalkannya 

dengan keadaan seperti itu dan dia tidak 

membangunnya dan orang lain pun enggan untuk 

mengelolanya karena terdapat tanda hak 

kepemilikan dan tanda pengakuan milik orang 

lain.53 

Secara etimologi kata ih}ya>’>  artinya 

menjadikan sesuatu menjadi hidup dan al-mawa>t 

ialah sesuatu yang tidak bernyawa, dalam konteks 

ini ialah tanah yang tidak dimiliki seseorang dan 

belum digarap. Pembahasan tentang ih}ya>’ al-mawa>t 

berkaitan dengan persoalan tanah kosong yang 

belum digarap dan belum dimiliki seseorang. Ih}ya>’ 

al-mawa>t bertujuan agar lahan-lahan yang gersang 

menjadi tertanami, yang tidak produktif menjadi 

produktif, baik sebagai lahan pertanian, 

perkebunan, maupun untuk bangunan. Sebidang 

tanah atau lahan dikatakan produktif apabila 

menghasilkan atau mamberi manfaat kepada 
                                                           
53   Abu Ubayd, al-Amwa>l, 362. 
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masyarakat. Indikasi yang menunjukkan kepada 

adanya ih}ya>’ al-mawa>t adalah dengan menggarap 

tanah tersebut, misalnya jika tanah itu ditujukan 

untuk keperluan pertanian atau perkebunan tanah 

tersebut dicangkul, dibuatkan irigasi, dan lain 

sebagainya. Jika tanah tersebut diperlukan untuk 

bangunan, di tanah tersebut didirikan bangunan dan 

sarana prasarana umum sebagai penunjangnya.54  

Para ulama berbeda pendapat tentang cara 

mengolah lahan yang menjadi objek ih}ya>’ al-

mawa>t. Menurut ulama Hanafiyah dan Malikiyah 

cara pengolahannya adalah dengan menggarapnya 

sebagai lahan pertanian. Untuk itu perlu 

dibersihkan pepohanan yang ada di dalamnya, 

mencangkul lahannya, membuat saluran irigasinya, 

baik dengan menggali sumur maupun mencari 

sumber air lainnya, menanaminya dengan dengan 

pepohonan atau tanaman-tanaman produktif serta 

memagarinya.  

Sementara ulama Syafi’iyah menyatakan 

bahwa cara untuk mengolah lahan kosong 

                                                           
54 Abdul Rahman Ghazaly et. al., Fiqih Muamalat¸(Jakarta: Kencana, 
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dikembalikan kepada adat-istiadat yang berlaku di 

daerah itu. Jika lahan ini dimaksudkan untuk lahan 

tempat tinggal maka lahan itu perlu dipagar dan 

dibangun rumah di atasnya. Jika dimaksudkan 

untuk pertanian maka lahannya diolah, irigasinya 

dibuat, dan menanaminya dengan tanaman yang 

produktif. Adapun ulama Hanabilah cara 

pengolahan ih}ya>’ al-mawa>t adalah cukup dilakukan 

dengan memagar lahan yang ingin digarap, baik 

untuk lahan pertanian, tempat gembalaan hewan, 

maupun untuk perumahan.55 

Cara-cara menghidupkan tanah mati atau 

dapat juga disebut dengan memfungsikan tanah 

yang disia-siakan bermacam-macam. Perbedaan 

cara-cara ini dipengaruhi oleh adat dan kebiasaan 

masyarakat. Cara-cara ih}ya>’ al-mawa>t adalah 

sebagai berikut. 

a. Menyuburkan, cara ini digunakan untuk daerah 

yang gersang, yakni daerah yang tanaman tidak 

tumbuh, maka tanah tersebut diberi pupuk, baik 

pupuk dari pabrik maupun pupuk kandang 

sehingga tanah itu dapat ditanami dan dapat 

                                                           
55  Ibid., 292-293. 
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mendatangkan hasil sesuai dengan yang 

diharapkan.56 

b. Menanam, cara ini dilakukan untuk daerah-

daerah yang subur, tetapi belum dijamah oleh 

tangan-tangan manusia. Sebagai tanda tanah itu 

telah ada yang menguasai atau telah ada yang 

memiliki maka ditanami dengan tanaman-

tanaman, baik tanaman untuk makanan pokok 

mungkin juga ditanami pohon-pohon tertentu 

secara khusus seperti pohon jati, karet, kelapa, 

dan pohon-pohon lainnya. 

c. Menggarisi atau membuat pagar, hal ini 

dilakukan untuk tanah kosong yang luas 

sehingga tidak mungkin untuk dikuasai 

seluruhnya oleh orang yang menyuburkannya, 

maka dia harus membuat pagar atau garis tanah 

yang akan dikuasai olehnya. 

d. Menggali parit, yaitu membuat parit di sekeliling 

kebun yang dikuasainya dengan maksud supaya 

orang lain mengetahui bahwa tanah tersebut 
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sudah ada yang menguasai sehingga menutup 

jalan bagi orang lain untuk menguasainya.57 

Adapun menurut Abu Ubayd asal mula 

pengelolaan hanya dengan cara pengairan saja. 

Yang dimaksud dengan pengairan adalah dengan 

cara membuat saluran sungai atau menggali sumur. 

Apabila dia telah melakukan hal demikian itu, 

kemudian dia membangun, bercocok tanam atau 

menanam pohon , maka inilah yang dinamakan 

dengan pengelolaan (ih}ya>’). Apabila dia tidak 

mengolah tanah dan hanya pengairan saja maka dia 

tidak memiliki hak selain dari area yang mesti 

dipertahankan dan terlarang dari dan terlarang yang 

telah dibuatnya saja. Sedangkan area selain itu 

adalah milik orang yang mengelolanya dan orang 

yang membangunnya.58 

Perlu ditegaskan, bahwa untuk terwujudnya 

ih}ya> al-mawa>t harus memenuhi persyaratan-

persyaratan. Syarat-syarat tersebut ada yang terkait 

dengan orang yang mengolah, lahan yang akan 

diolah, dan proses pengolahan. 

                                                           
57  Ibid., 269. 
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a. Syarat yang terkait dengan orang yang 

mengolah. 

Orang yang mengolah menurut ulama Syafi’i 

haruslah seorang muslim. Adapun nonmuslim 

tidak berhak mengolah sekalipun diizinkan oleh 

pihak penguasa. Sementara ulama Hanafiyah, 

Malikiyah, dan Hanabilah menyatakan bahwa 

orang yang akan mengolah tanah itu tidak 

disyaratkan seorang muslim. Mereka 

menyatakan tidak ada bedanya antara muslim 

dan nonmuslim dalam mengolah lahan kosong, 

yang terpenting kegunaannya selain untuk 

dirinya juga bermanfaat untuk masyarakat 

banyak. 

b. Syarat yang terkait dengan lahan yang akan 

digarap. 

Untuk kepentingan ini disyaratkan lahan itu 

bukan lahan yang telah dimiliki seseorang dan 

lahan itu bukan lahan yang dijadikan sarana 

umum bagi sebuah perkampungan, seperti 

lapangan olah raga, lahan untuk menggembala 

ternak, dan lahan untuk pemakaman. 

c. Syarat yang terkait dengan pengolahan lahan. 
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Pengolahan harus mendapat izin dari pemerintah 

dan lahan tersebut harus sudah diolah dalam 

waktu yang telah ditentukan.59 

Para ulama berbeda pendapat tentang perlunya izin 

pemerintah untuk membuka lahan baru dan 

memfungsikan lahan yang gersang. Pendapat 

mereka terbagi dua golongan besar yakni ulama 

Hanafiyah dan Malikiyah. 

Menurut Hanafiyah pengolahannya harus 

mendapat izin dari pemerintah. Apabila pemerintah 

tidak mengizinkannya maka seseorang tidak boleh 

langsung mengolah lahan itu. Adapun menurut 

ulama Malikiyah jika lahan itu dekat dengan 

pemukiman, untuk menggarapnya harus mendapat 

izin dari pemerintah/penguasa dan jika lahan itu 

berada jauh dari pemukiman atau berada di 

pedalaman tidak diperlukan izin dari 

penguasa/pemerintah.  

Ulama Syifi’iyah dan Hanabilah 

menyatakan bahwa seluruh lahan yang menjadi 

objek ih{ya>’ al-mawa>t jika ingin diolah oleh 

seseorang tidak perlu mendapat izin dari 

                                                           
59  Ghazaly et. al., Fiqih, 294. 



145 

 

penguasa/pemerintah karena lahan seperti itu 

adalah harta yang dimiliki oleh setiap orang dan 

tidak ada petunjuk dari satupun hadis yang 

memerintahkannya. Akan tetapi mereka tetap 

menyatakan sangat dianjurkan mendapatkan izin 

dari pemerintah untuk menghindari sengketa 

dikemudian hari. Selain itu menurut ulama 

Hanafiyah lahan tersebut harus sudah diolah dalam 

waktu tiga tahun. Jika tidak sanggup mengolahnya, 

penguasa/pemerintah berhak mengambil lahan itu 

serta memberikannya kepada orang lain. Sementara 

Syafi’iyah dan Hanabilah tidak menggunakan 

pendapat tersebut.60    

Adapun membuka tanah baru bagi orang 

Islam hukumnya adalah ja>iz (boleh) dan sesudah 

dibukanya tanah itu menjadi miliknya. Maksud dari 

tanah itu (ih}ya>’ al-mawa>t) ialah tanah yang belum 

pernah dikerjakan oleh siapa pun, berarti tanah 

yang belum dimiliki oleh siapa pun atau tidak 

diketahui yang memilikinya.61 Al-mawa>t 
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merupakan sebutan dari lahan tanah yang tidak 

terkena air. Sebagaimana pertanian merupakan 

sumber kekayaan terbesar dan mata pencarian. 

Menghidupkan tanah yang mati mempunya faedah 

yang amat besar yang hikmahnya kembali pada tiga 

manfaat. 

a. Menghidupkan tanah yang mati. 

b. Memperluas lahan pencarian rezeki manusia. 

c. Pengambilan manfaat bagi seorang imam untuk 

Bayt al-ma>l umat Islam sebanyak sepersepuluh 

dan juga pajak dari tanah ini yang kemudian 

membaginya kepada yang berhak. 

Tidak asing lagi bahwa orang yang 

menghidupkan lahan mati dengan izin Imam setelah 

itu, maka ia menjadi pemiliknya. Apabila orang 

tersebut fakir maka akan menjadi orang kaya yang 

mempunyai kepemilikan hingga 

menyelamatkannya dirinya dari jeratan kafakiran.62 

Seseorang yang telah memiliki tanah atau lahan 

dibolehkan mengelola dan memanfaatkannya sesuai 

dengan kehendaknya, yang terpenting tidak 

                                                           
62  Ali Ahmad Al-Jarwawi, Indahnya Syariat Islam, ter. Faisal Saleh 

et. al. (Jakarta: Gema Insani Pers, 2006), 492. 
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mengganggu milik orang lain dan menghalangi 

hak-hak sosial. Batas-batas lahan atau tanah harus 

ditandai dengan jelas seperti ditandai dengan 

pohon-pohon, pagar, tiang beton, dan lain 

sejenisnya, yang terpenting dapat menunjukkan 

batas-batas miliknya secara jelas. Hal ini dilakukan 

untuk menghindari perselisihan kepemilikan hak 

dengan orang lain.63 

 

3. Hima 

Dalam hal ini yang dinamakan hima adalah 

perlindungan, menurut Abu Ubayd adalah tempat 

dari tanah yang tidak berpenduduk yang dilindungi 

kepala negara untuk tempat menggembala hewan-

hewan ternak. Di mana tanah hima ini adalah tanah 

yang mendapat perlindungan dari pemerintah, 

namun dapat dimanfaatkan oleh seluruh umat hasil 

yang ada pada tanah tersebut seperti air, rumput dan 

tanaman.64 

Rasulullah telah menjadikan mereka 

mendapat hak yang sama di dalamnya, yaitu air, 

                                                           
63   Ghazaly et. al., Fiqih, 298. 
64   Amalia, Sejarah Pemikiran, 154-155. 
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rumput, dan api. Hal tersebut bahwa suatu kaum 

istirahat dari keletihan perjalanannya lalu mereka 

mampir di sebuah daerah yang banyak ditumbuhi 

rerumputan di mana Allah telah menumbuhkannya 

untuk dijadikan sebagai makanan binatang ternak. 

Yang jelas di padang rerumputan itu tidak ada tanda 

yang dimiliki seseorang, seperti rumput tidak 

ditanam, tidak dipelihara, atau disirami oleh orang 

lain. Oleh karena itu Rasulullah melarang 

mengambil alih hak dan mempertahankannya 

(hima) dari hal demikian itu terkecuali sesuatu yang 

telah diberikan ketentuan haknya bagi Allah dan 

Rasulnya.  

Madzhab hima bagi Allah dan Rasul-Nya 

dapat berlaku pada dua keadaan. Pertama, 

pemeliharaan rumput itu diperuntukkan kepada 

penggembalaan kuda yang akan berjuang di jalan 

Allah. Kedua, pemeliharaan tanah adalah 

diperuntukkan kepada penggembalaan binatang 

ternak zakat sehingga diserahkan pada tempatnya 

dan diberikan kepada mustah}iqnya.65 Tanah yang 

ada pemilik dan pengelolanya di dalamnya terdapat 

                                                           
65  Abu Ubayd, Al-Amwa>l, 375-376. 
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air yang melimpah dan rumput yang tumbuh di 

bumi bukan dari hasil jerih payah pemiliknya dan 

bukan biaya yang telah dikeluarkan pengelolanya 

baik dengan bercocok tanam maupun menaburkan 

benih biji-bijian di ladang, oleh karena itu pemilik 

tanah yang berisikan air yang melimpah dan 

tumbuhan yang subur tidak boleh menggunakan 

dan mempertahankan secara sewenang-wenang 

terkecuali sekedar kebutuhannya untuk 

kesinambungan hidupnya, binatang ternaknya dan 

pengairan ladangnya walaupun merupakan hak 

miliknya. Kemudian dia juga tidak dibolehkan 

mempertahankan dan melarang orang lain selain 

dari hal tersebut.66    

Sebelum datangnya Islam, tuan-tuan tanah 

mempunyai tanah yang luas dan menguasai tanah 

padang rumput negara untuk digunakan oleh 

mereka sendiri dan tidak mengizinkan masyarakat 

umum untuk menggunakannya. Islam telah 

melarang kebiasaan yang tidak adil seperti ini dan 

mengumumkan bahwa semua padang rumput 

sebagai milik negara yang membolehkan 

                                                           
66  Ibid., 378. 
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masyarakat umum menggunakannya. Hima menjadi 

milik Allah dan Rasulnya. Hima adalah sebidang 

tanah yang dibiarkan tidak dihuni untuk 

menumbuhkan rumput dan sebagai makanan bagi 

binatang ternak masyarakat dan tanah ini tidak 

untuk diolah.  

Menurut Abu Ubayd tidak boleh melarang 

seseorang dari menggunakan barang yang bersifat 

bebas (seperti padang rumput) karena menjadi milik 

masyarakat umum dan digunakan bersama oleh 

mereka. Sementara itu Allama Aini berpendapat 

bahwa sebenarnya masalah tanah ini menjadi 

tanggung jawab Khalifah. Menurut Shah Wali 

Ullah hima hanya menjadi milik Bayt al-ma>l yaitu 

khalifah. 

Dengan demikian jelaslah bahwa tidak 

dibenarkan bagi siapapun menggunakan hima untuk 

binatangnya sendiri dan tidak tidak membiarkan 

binatang orang lain untuk merumput di dalamnya 

karena tanah itu milik Allah dan Rasul-Nya dan 

khalifah. Dengan kata lain tidak menjadi milik satu 

orang tetapi semua orang berhak menggunakannya 

bersama-sama. Rasulullah telah menetapkan Naqi 
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di Madinah sebagai hima yang disediakan untuk 

tempat merumput bagi kuda-kuda milik kaum 

muhajirin dan anshar. Abu Bakar memberikan 

untuk ternak unta di daerah Rabza sedangkan Umar 

di Saref. Setiap khalifah menyadari hal ini, 

sehingga kemudian mengambil langkah-langkah 

penting untuk pengadaan daerah padang rumput 

agar digunakan dan dimanfaatkan oleh masyarakat 

umum.67  

 

C. Harta Yang Wajib Dizakati 

1. Definisi Zakat Ma>l (harta) 

Menurut bahasa zakat berarti bertambah, 

tumbuh, dan berkah. Adapun maksud zakat ialah 

pembersihan dan perbaikan harta. Menurut para 

fuqaha>’ madzhab Hanafi, zakat ma>l ialah 

pemberian harta karena Allah agar dimiliki oleh 

orang fakir yang beragama Islam selain Bani 

Hasyim atau bekas budaknya dengan ketentuan 

bahwa manfaat harta itu harus terputus yakni tidak 

mengalir lagi kepada pemiliknya yang asli dengan 

                                                           
67   Rahman, Doktrin Ekonomi, 252-253. 
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alasan apa pun68. Menurut madzhab Maliki, zakat 

ma>l ialah mengeluarkan bagian tertentu dari harta 

tertentu pula yang telah mencapai nisab diberikan 

kepada yang berhak menerimanya yakni bila harta 

itu merupakan milik penuh dari si pemberi dan 

telah berulang tahun untuk selain barang tambang 

dan pertanian.  

Menurut madzhab Syafi’i, zakat ma>l ialah 

harta tertentu yang dikeluarkan dari harta tertentu 

dengan cara tertentu pula. Menurut mereka zakat 

ma>l itu ada dua macam yaitu yang berkaitan dengan 

nilainya (zakat dagangan) dan yang berkaitan 

dengan barang itu sendiri (binatang, barang 

berharga, tanaman). Menurut madzhab Hambali, 

zakat ma>l ialah yang wajib dikeluarkan dari suatu 

harta.69 Zakat ma>l merupakan kata yang masih 

global. Dalam kitabnya al-Amwa>l, Abu Ubayd bin 

Salam menyatakan bahwa kata tersebut mencakup 

zakat dari berbagai jenis harta. Dalam al-Qur’an 

pun pemuatan kata ma>l masih bersifat umum. Itu 

                                                           
68  Syauqi Ismail Sahhatih, Penerapan Zakat Dalam Bisnis Modern, 

ter. Bahrun Abu Bakar dan Anshori Umar Sitanggal (Bandung: 

Pustaka Setia, 2007), 19. 
69   Ibid., 20-21. 



153 

 

bisa dilihat pada berbagai ayat mengenai zakat, 

tidak hanya di satu tempat saja sekalipun pada 

sebagian ayat hanya memuat sebagian jenis harta 

zakat saja, seperti zakat emas dan perak atau zakat 

tanaman dan buah-buahan.70  

Kita>b al-Amwa>l membuktikan bahwa 

Rasulullah SAW pada masanya membuat peraturan 

yang sangat terperinci tentang zakat. Fakta ini 

menghapus keraguan yang diutarakan para 

orientalis seperti Schacht, mengenai 

“ketidakjelasan” zakat  selama masa Rasulullah. 

Berdasarkan berbagai riwayat, Abu Ubayd 

memastikan keberadaan sebuah dokumen tentang 

s}adaqah yang dibuat oleh Rasulullah SAW sendiri. 

Ia menyebutkan bahwa riwayat-riwayat ini bersifat 

tawatur walaupun terdapat sedikit perbedaan kata-

kata. Ia menyebut dokumen tersebut "Kita>b 

Rasulillah fi> al-S}adaqa>t" atau terkadang "Nuskhat 

Kitab Rasulullah fi> al-S}adaqa>t". 

Abu Yusuf membenarkan bahwa Rasulullah 

SAW telah menyusun suatu dokumen tentang 

zakat. Sejarah mengatakan bahwa dokumen 

                                                           
70   Ibid., 51. 
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tersebut ditemukan oleh Umar ibn Abd al-Aziz 

dalam tempat penyimpanan rahasia milik keluarga 

Amru bin Hazm. Dokumen tersebut berisi 

peraturan-peraturan terperinci menyangkut 

pembayaran zakat atas harta benda seperti unta 

(ibil), sapi (baqar), domba (ghanam), emas 

(dhahab), perak (wariq), kurma (tamr), buah 

(thimar), biji-bijian (habb), dan kismis (zabib). 

Serta berisi pengaturan pembayaran zakat dan 

pengelompokan usianya. Berdasarkan informasi 

yang ada di dalam dokumen tersebut, didapatkan 

bahwa tingkat zakat atas unta, kambing, dirham dan 

dinar semuanya setara, yaitu 2,5%. Beberapa 

riwayat lainnya tentang isi dokumen tersebut juga 

menunjukkan suatu tingkat zakat yang konsisten 

sebesar 2,5% pada dirham dan dinar.71 

Al-Qur’an membiarkan Rasulullah 

menerangkan secara rinci harta apa saja yang wajib 

dikeluarkan zakatnya yang awalnya masih bersifat 

global dan juga ukuran-ukuran yang semestinya. 

Dengan kata lain, Rasulullah menerangkan secara 

                                                           
71 Ugi Suharto, “Zakat & Empowering”, JurnaL Pemikiran dan 

Gagasan Vol II, 2009, 14. 
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rinci batas-batas wadah zakat dan nilainya. Adapun 

jenis-jenis harta yang diambil zakatnya oleh 

Rasulullah waktu itu terdiri atas: binatang ternak, 

karena ternak adalah harta orang Arab yang 

terutama waktu itu, dua hasil pertambangan (emas 

dan perak), barang dagangan, dan hasil pertanian 

serta buah-buahan.72 

 

a. Binatang Ternak 

1) Unta 

Abu Ubayd mengemukakan empat 

masalah pokok tentang zakat unta. Pertama, 

berkaitan dengan perdebatan di kalangan qa>d}i> 

tentang nilai zakat jika unta lebih dari seratus 

dua puluh. Kedua, berkenaan dengan nilai zakat 

jika unta yang ditentukan (asnan) tidak ada dan 

unta itu bercampur antara yang besar dan kecil. 

Ketiga, jika unta usianya kurang dari satu tahun 

(musinnah). Keempat, jika pemiliknya hanya 

memiliki empat unta sementara sebelumnya dia 

memiliki lima unta.73 Abu Ubayd menyatakan 

                                                           
72  Ibid., 53-54. 
73  Suharto, Keuangan Publik, 221. 
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bahwa seluruh qa>d}i> sepakat berkenaan dengan 

nilai zakat, jika jumlah unta 120.  

Masalah pertama, berkaitan dengan nilai 

zakat jika unta lebih dari seratus dua puluh. 

Dalam hal ini ada tiga pandangan berbeda. 

Pendapat pertama, unta di atas jumlah 

seratus dua puluh maka penghitungan kewajiban 

membayar zakat mesti diulang dari awal. 

Penjelasan pendapat pertama ini bahwa setiap 

seratus dua puluh lima ekor unta, zakatnya dua 

ekor hiqqah dan satu ekor kambing. Setiap 

seratus tiga puluh, zakatnya dua ekor hiqqah dan 

dua ekor  kambing. Setiap seratus tiga puluh 

lima, zakatnya dua ekor hiqqah dan tiga ekor 

kambing. Setiap seratus empat puluh ekor unta, 

zakatnya dua ekor hiqqah dan empat ekor 

kambing. Setiap seratus empat puluh lima ekor 

unta, zakatnya dua ekor hiqqah dan lima ekor 

kambing. Apabila unta itu genap mencapai 

seratus lima puluh, maka wajib mengeluarkan 

zakatnya sebanyak tiga ekor hiqqah. Ini adalah 

pendapat Sufyan. 
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Pendapat kedua, apabila jumlah unta di 

atas seratus dua puluh, maka kewajiban 

membayar zakatnya adalah sebanyak tiga ekor 

labun betina. Pendapat ketiga, pertambahan 

jumlah di atas seratus dua puluh ekor tidak ada 

kewajiban membayar zakat sehingga ia 

mencapai jumlah seratus tiga puluh. Kemudian 

pembayaran zakatnya pada saat itu adalah dua 

anak labun betina dan satu hiqqah. Ini adalah 

pendapat Malik dan ulama Hijaz.74  

Berkenaan dengan masalah kedua, ketika 

asnan, unta yang telah ditentukan tidak ada dan 

unta itu bercampur antara unta besar dan unta 

kecil, apakah boleh pengumpul zakat mengambil 

unta lain di luar yang telah ditentukan oleh 

tradisi, dalam hal ini ada tiga pandangan. 

Pertama bahwa pengumpul zakat diperbolehkan 

mengambil unta yang lebih tua, tetapi dia harus 

mengembalikan dua domba atau sepuluh dirham 

kepada pihak yang membayar zakat. Ini adalah 

pandangan Sufyan al-Tsauri. 
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Pandangan kedua, adalah jika pengumpul 

zakat tidak menemukan unta yang telah 

ditentukan, maka dia bisa mengambil harganya. 

Ini adalah pandangan al-Awzai. Pandangan 

ketiga, adalah pengumpul zakat tidak 

diperbolehkan mengambil gantinya kecuali 

dalam kasus ibn labun sebagai ganti bin makhad. 

Ini adalah pandangan Malik bin Anas.75 

Berkaitan dengan masalah ketiga, ketika 

seluruh unta yang dimiliki itu kecil, ada empat 

pendapat yang berbeda. Masalahnya di sini 

berkaitan dengan jumlah unta kecil yang 

mencapai dua puluh lima. Pendapat pertama, 

aturan zakat untuk unta kecil adalah sama 

dengan aturan unta besar. Karena sunnah 

menetapkan untuk mengambil minimum bint 

makhad atau unta yang lebih tua darinya, maka 

pemilik unta harus membayar selisih antara bint 

makhad di satu sisi dan ruba’ dan saqab di sisi 

yang lain. Ini adalah pendapat Sufyan al-Tsauri.  

Pendapat kedua, unta kecil harus 

dizakati, tetapi pembayar zakat tidak perlu 
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membayar selisih dalam kasus unta kecil. Ini 

adalah pandangan Malik bin Anas. Pendapat 

ketiga, berkeyakinan bahwa tidak perlu 

membayar zakat jika seluruh unta masih kecil 

karena unta kecil dianggap unta (ibil). Seluruh 

unta kecil seperi riba’, fuslan, khiran dan lain 

sebagainya yang lebih muda dari bint labun 

tidak dikenakan zakat. Pendapat keempat, 

pembayar zakat bisa membayar salah satu dari 

unta yang ada jika yang ada hanya unta kecil. Ini 

adalah pandangan Abu Hanifah.  

Abu Ubayd lebih setuju dengan 

pandangan Malik. Abu Ubayd berkeyakinan 

bahwa ketika Nabi menyebutkan binatang 

ternak, dia mencakup baik yang besar ataupun 

kecil. Kecenderungan Abu Ubayd kepada 

pandangan Malik barangkali disebabkan oleh 

sikap Malik dengan membolehkan membayar 

unta yang ada yang paling mendekati usia bint 

makhad.76 

Berkaitan dengan masalah keempat, 

masalah ini muncul ketika seekor unta mati 

                                                           
76  Ibid, 226. 
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setelah tercapai masa satu tahun (haul). 

Sehingga ketika pengumpul zakat tiba, pembayar 

zakat hanya memiliki empat unta. Dalam hal ini 

ada dua pandangan. Pertama, pembayar zakat 

harus membayar sama dengan nilai delapan 

puluh persen domba. Pandangan ini dipegang 

oleh Sufyan dan qa>d}i> Irak, menyamakan zakat 

binatang ternak dengan zakat uang. Pandangan 

kedua, yang dipegang oleh Malik bin Anas, tidak 

ada kewajiban zakat, karena zakat binatang 

ternak itu wajib hanya pada saat ketika 

pengumpul zakat tiba. 

Dalam hal ini Abu Ubayd setuju dengan 

pandangan Malik atas dasar dua alasan. Dia 

membedakan antara zakat binatang ternak 

dengan zakat uang dan berpegang kepada dictum 

yang menegaskan bahwa zakat binatang ternak 

itu wajib hanya pada saat pengumpul zakat itu 

datang.77 

2) Sapi 

Abu Ubayd mengemukakan hukum zakat 

sapi terbagi kepada tiga kelompok. Hukum 
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Pertama, apabila sapi sa’imah itu hanya 

dijadikan sebagai peliharaan untuk menambah 

pembiakannya maka zakatnya adalah satu ekor 

tabi’(anak sapi yang masih menyusu kepada 

induknya dan masih senantiasa mengekor 

induknya)  dan seekor musinnah (anak sapi yang 

sudah berusia satu tahun dan telah tumbuh 

giginya). Hukum kedua, apabila sapi itu 

dipelihara untuk tujuan dagang maka ketetapan 

sunnah Rasulullah mengenai kewajiban zakatnya 

adalah berbeda dengan sapi sa’imah.  

Zakat sapi yang diperdagangkan sama 

dengan seluruh zakat harta dagangan. Maka 

pemiliknya harus memberikan harga dan 

menilainya pada setiap awal haul. Kemudian 

digabungkan dengan harta yang lain. Apabila hal 

demikian itu mencapai 200 dirham atau 20 

mithqa>l atau lebih, maka ia wajib mengeluarkan 

zakatnya sebagaimana kewajiban mengeluarkan 

zakat atas emas dan perak. Pada setiap 200 

dirham wajib mengeluarkan zakat sebanyak 5 

dirham dan pada setiap 20 mithqa>l wajib 

mengeluarkan zakat mithqa>l. Sementara itu 
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apabila berlebih dari jumlah yang ditentuka di 

atas maka tetap dihitung berdasarkan lebihnya. 

Hukum ketiga, adalah sapi yang dipekerjakan 

tidak dikenakan kewajiban mengeluarkan 

zakatnya.78  

3) Kambing 

Kambing yang bercampur antara 

kambing yang masih kecil dan kambing yang 

sudah tumbuh giginya maka para ulama juga 

tidak terdapat perbedaan pendapat bahwa ia tetap 

dihitung dan dikeluarkan zakatnya. Apabila 

seluruh kambing itu masih dalam umur kecil  

maka para ulama telah berbeda pendapat 

mengenai perkara ini. Abu Ubayd berpendapat 

bahwa seluruh jenis kambing wajib dikeluarkan 

zakatnya.79  

Permasalahan pada setiap empat puluh 

ekor kambing yang menjadi hak milik di antara 

dua pihak yang berkongsi sedangkan kambing 

telah bercampur baur sehingga tidak dapat 

dibagikan secara pasti antara kedua belah pihak 
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kongsi, maka keduanya wajib mengeluarkan 

zakatnya. Sebab, harta masing-masing dari 

setiap kongsi tidak dapat diketahui secara pasti 

dengan harta pihak kongsinya. Apabila kedua 

harta itu dapat diketahui secara pasti sedangkan 

mereka masih dalam keadaan berkongsi dan 

bercampur baur maka keduanya tidak ada 

kewajiban membayar zakat.80 

 

b. Emas dan Perak 

Nisab uang dalam bentuk emas dan perak 

yang disepakati masing-masing adalah dua puluh 

dinar dan dua ratus dirham. Disepakati bahwa 

uang dikenakan zakat hanya setelah haul (setelah 

masa kepemilikan selama satu tahun). Namun 

terjadi perbedaan pendapat tentang awal waktu 

haul. Menurut mayoritas qa>d}i> yang diikuti Abu 

Ubayd penghitungan awal hanya dimulai ketika 

harta itu mencapai nisabnya. Abu Ubayd 

memberikan sebuah contoh, orang yang pada 

awalnya memiliki lima dirham kemudian dia 

melakukan bisnis dan mendapatkan keuntungan 

                                                           
80  Ibid., 491. 



164 

 

sehingga uangnya menjadi dua ratus dirham atau 

lebih dalam hal ini dia hanya diharuskan 

membayar zakat satu tahun setelah mencapai dua 

ratus dirham.81 

Abu Ubayd memunculkan masalah lain 

ketika dinar dan dirham masing-masing tidak 

mencapai nisab tetapi jika keduanya 

digabungkan akan mencapai nisab. Misalnya 

seseorang memiliki seratus dirham dan sepuluh 

dinar atau dalam kombinasi lainnya, haruskah 

mereka membayar zakatnya. Dalam hal ini ada 

lima pendapat berbeda berkenaan dengan 

masalah ini dan masing-masing memiliki 

argumen sendiri-sendiri.82 

a. Wajib mengeluarkan zakat dinar sesuai 

kadarnya dan mesti juga membayar zakat 

dirham sesuai kadarnya. Ini adalah pendapat 

Malik bin Anas.   

b. Jumlah yang paling sedikit harus 

ditambahkan jumlah yang terbanyak. Apabila 

mencapai nisab maka dia wajib mengeluarkan 
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zakat. Maksudnya jumlah yang paling sedikit 

itu dihitung dengan nilai dan harganya sesuai 

dengan zaman kemudian ditambahkan kepada 

jumlah yang terbanyak. Ini adalah pendapat 

al-Sya’bi, al-Auza’i, Sufyan dan para ulama 

Irak.   

c. Menghargai nilai dinar masing-masing 

sepuluh, apabila ia telah digabungkan ke 

dalam dirham walaupun harga berkurang atau 

bertambah dari harga yang semestinya. Ini 

adalah pendapat Muhammad bin Hasan.  

d. Dinar digabungkan dengan uang dirham 

dengan harga yang tetap walaupun ia terlebih 

sedikit ataupun terlebih agak banyak dari 

uang dirham.  

e. Tidak wajib membayar zakat atas dinar dan 

dirham, emas dan perak apabila kurang dari 

nisabnya sehingga dirham mencapai jumlah 

200 dan dinar mencapai 20 mithqa>l. Ini 

adalah pendapat Ibnu Abi Layla, Syarikh, dan 

Hasan bin Saleh.83 Abu Ubayd mengikuti 

pendapat yang telah disampaikan oleh Ibnu 

                                                           
83  Abu Ubayd, Al-Amwa>l, 510-511. 
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Abi Layla, Syarikh, dan Hasan. Mereka 

mengatakan bahwa emas dan perak 

merupakan harta yang berbeda. Oleh sebab 

itu, salah satu di antaranya tidak boleh 

digabungkan dengan barang yang lain dalam 

hal kewajiban zakat.84 

Menurut para fuqaha>’ Hanafi, emas 

ataupun perak baik yang telah menjadi perhiasan 

ataupun bukan, wajib dikeluarkan zakatnya. 

Adapun menurut madzhab Syafi’i zakat tidak 

diwajibkan atas perhiasan perempuan dan cincin 

perak yang dipakai laki-laki. Menurut madzhab 

Maliki perhiasan itu tidak wajib dizakati dalam 

dua hal yaitu jika keadaannya masih baik dan 

belum rusak atau rusak tetapi tidak ada niat 

untuk diperbaiki. Adapun menurut madzhab 

Hambali, perhiasan memang tidak wajib dizakati 

kecuali hendak diambil hasilnya atau sengaja 

tidak akan dipakai. Begitu pula emas dan perak 

yang dibuat perhiasan hanya karena ingin 

menghindari zakat tetap wajib dizakati.85  

                                                           
84  Ibd., 514. 
85  Sahhatih, Penerapan Zakat, 145-147. 
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Setelah berpikir dan melakukan 

penelitian, Abu Ubayd menyatakan 

dukungannya bahwa perhiasan tidak wajib 

dizakati. Ia berpendapat, umat Islam berselisih 

pendapat mengenai perhiasan. Hal ini karena 

perhiasan itu menarik perhatian orang dan 

merupakan keindahan. Padahal emas dan perak 

sebenarnya bukan apa-apa, selain menjadi harga 

dari perhiasan itu sendiri dan kegunaannya 

sekedar dibelanjakan saja. Di sini jelas hukum 

emas dan perak dan hukum dari perhiasan yang 

merupakan dandanan dan pemuas kenikmatan, 

sehingga tampaklah fungsinya yaitu sama 

dengan perkakas dan perabot rumah tangga yang 

lain. Oleh karena itu, ada yang mengatakan 

bahwa emas dan perak tidak wajib dizakati.86  

 

c. Harta Perdagangan 

Abu Ubayd mengemukakan tiga 

pendapat yang berbeda berkaitan dengan zakat 

perdagangan. Sufyan bin Said dan ulama Irak 

menyatakan bahwa dalam hal ini memberikan 

                                                           
86  Ibid., 148. 
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penilaian terhadap barang dagangan kemudian 

menggabungkan dengan seluruh harta dagangan 

lainnya. Adapun Malik bin Anas dia 

mengemukakan di dalam harta yang diniatkan 

untuk perdagangan, harta tersebut wajib 

dikenakan zakat. Akan tetapi apabila barang 

dagangan itu telah berubah menjadi uang dirham 

dan dinar, maka tidak ada kewajiban membayar 

zakat. Adapun mengenai barang dagangan yang 

masih ada di tangan pemiliknya selama beberapa 

tahun, maka tidak ada kewajiban membayar 

zakat atasnya sehingga ia berhasil menjualnya. 

Kemudian setelah dijual, tidak ada kewajiban 

membayar zakat pada harganya atau labanya 

melainkan hanya satu kali pembayaran zakat 

saja. Hal tersebut disebabkan bahwa dia tidak 

diwajibkan mengelauarkan zakat harta selain 

dari perdagangan.  

Sebagian ulama yang berkecimpung 

dalam bidang fiqih telah menyatakan tidak ada 

kewajiban membayar zakat pada harta dagangan. 

Adapun Abu Ubayd menganggap pendapat yang 

ra>ji>h} mengenai yang demikian itu adalah 
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pernyataan Sufyan dan ulama irak, yaitu tidak 

ada perbedaan antara barang yang sudah menjadi 

mata uang dan barang yang belum dijadikan 

mata uang.87  

Apabila terdapat kewajiban zakat pada 

harta dagangan dan di samping itu juga terdapat 

utang, maka mengenai zakat utang baik yang 

berasal dari hasil perdagangan ataupun bukan 

terdapat lima pendapat dan fatwa yang telah 

disampaikan para ulama zaman dahulu dan 

sekarang. Pendapat pertama, zakat utang harus 

disegerakan pengeluaran zakatnya bersamaan 

dengan harta yang ada dalam hak 

kepemilikkannya pada saat itu, apabila utang ini 

berada di tangan orang yang kaya dan mampu 

untuk membayarnya. 

Pendapat kedua, zakat utang sebaiknya 

diakhirkan sehingga ia menerima bayaran utang 

itu. Apabila ia menerima bayaran utang itu maka 

ia wajib mengeluarkan zakatnya walaupun 

dengan rentang waktu yang cukup lama. 

                                                           
87  Abu Ubayd, Al-Amwa>l, 522-523. 
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Pendapat ketiga, tidak diwajibkan 

membayar zakat piutang hingga piutang itu 

dibayar oleh orang yang berhutang. Adapun 

zakatnya hanya dibayar sekali saja yaitu ketika 

utang itu dibayar meskipun pembayaran utang 

itu memakan waktu yang panjang. 

Pendapat keempat, pembayaran zakat 

diwajibkan kepada orang yang berutang 

sementara kewajiban zakat tidak dikenakan lagi 

kepeda pemberi utang. 

Pendapat kelima, tidak ada kewajiban 

membayar zakat kepada pemberi utang dan 

orang yang berutang sama sekali. Oleh sebab itu 

masing-masing pihak tidak diwajibkan 

mengeluarkan zakat walaupun utang itu 

dipinjam oleh orang kaya dan dapat dipercaya 

untuk membayarnya.88  

 

d. Hasil Bumi (pertanian) 

Zakat hasil bumi ialah zakat yang 

dikenakan pada tanaman/tumbuh-tumbuhan. 

Besarnya adalah 10% apabila tanaman/tumbuh-

                                                           
88  Abu Ubayd, Al-Amwa>l, 526. 
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tumbuhan itu disirami oleh hujan tanpa memakai 

tenaga manusia dan 5% apabila menggunakan 

tenaga manusia.89 Illat wajib zakat ialah bahwa 

harta itu yang berkembang dan subur yang 

dalam fiqih disebut al-namuwwu baik secara 

langsung maupun tidak langsung. Meskipun ada 

perbedaan pendapat di antara ulama tentang 

tanaman-tanaman yang wajib dizakati, 

sesungguhnya perbedaan tersebut dikembalikan 

kepada persoalan berkembang atau tidaknya 

harta itu karena zakat adalah salah satu upaya 

agar harta tidak hanya dipunyai/berputar di 

sekitar orang-orang kaya saja.90 

Hasil bumi termasuk hasil panen, biji-

bijian dan buah. Namun item-item yang 

disebutkan dalam sumber itu adalah gandum 

(hintah, qamh,buri), gandum yang dipakai untuk 

membuat bir (sha’ir), kurma (nakhl, tamr), 

anggur (‘inab), kismis (zabib), buah frambos 

kecil (sult), zaitun, spesies biji-bijian tertentu 

(dhurah), kacang-kacangan (qatani), kacang 

                                                           
89  Dzajuli, Fiqih Siyasah, 336. 
90  Ibid., 339. 
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panjang atau buncis (himmas), miju-miju 

(‘adas), padi, wijen (juljulan), dan julubban.91 

Abu Ubayd bependapat bahwa berdasarkan 

sunnah Rasulullah tidak ada kewajiban 

membayar zakat kecuali gandum, gandum yang 

dipakai membuat bir, kurma, dan anggur.  

Hal demikian disebabkan ketika 

Rasulullah telah mengkhususkan jenis-jenis hasil 

bumi ini supaya dikeluarkan zakatnya, maka 

beliau tidak menyebutkan jenis-jenis lainnya 

supaya dikeluarkan zakatnya. Sedangkan beliau 

sangat mengetahui bahwa umat manusia masih 

banyak mempunyai jenis-jenis harta lain yang 

telah dihasilkan bumi. Oleh sebab itu, tidak 

adanya penyebutan Rasulullah terhadap hal 

demikian itu, menurut Abu Ubayd berarti tidak 

ada kewajiban zakat pada jenis-jenis hasil bumi 

lainnya.92  

Para ulama berbeda pendapat mengenai 

kewajiban zakat madu, zaitun, dan sayur-

sayuran. Ada diantara mereka yang menyatakan 

                                                           
91  Suharto, Keuangan Publik, 255. 
92  Abu Ubayd, Al-Amwa>l, 575. 
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bahwa apabila madu itu dihasilkan dari tanah 

cukai tanah (kharaj), maka tidak ada kewajiban 

membayar zakat atasnya. Sebab, argumentasi 

madzhabnya telah menyatakan bahwa cukai 

impor (al-‘ashur) dan cukai tanah (kharaj) tidak 

bisa disatukan dalam satu daerah. Mereka 

menyatakan madu yang dihasilkan di daerah 

yang harus membayar pajak impor (al-‘ashur), 

maka zakat madu adalah ‘ushur, baik dalam 

jumlah banyak maupun dalam jumlah sedikit. 

Ada juga di antara mereka yang menyatakan 

bahwa tidak ada kewajiban membayar zakat 

pada madu, sehingga seseorang yang memiliki 

madu yang mencapai nilai jumlah harga lima 

awsa>q sesuai dengan penilaian harga barang 

yang tidak berkualitas dan barang itu mesti 

dikeluarkan zakatnya sesuai dengan nilai 

harganya.93 

Ulama Irak berpendapat bahwa zakat 

zaitun mesti diambil dari buahnya, yaitu 

sebanyak ‘ushur dan separuh ‘ushur. Para ulama 

telah sepakat secara aklamasi dari kalangan 

                                                           
93  Ibid., 600. 
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ulama Irak, Hijaz, dan Syam bahwa tidak ada 

kewajiban membayar zakat pada sayur-sayuran, 

baik dalam jumlah sedikit maupun dalam jumlah 

banyak apabila ia terdapat di dalam tanah ‘ushur 

dan demikian juga buah-buahan. Akan tetapi 

mereka telah berbeda pendapat pada selain dari 

sayur-sayuran dan buah-buahan seperti biji-

bijian dan al-qathani. Akan tetapi, sebagian 

ulama terdahulu telah berpendapat bahwa zakat 

tetap dikenakan atas harga buah-buahan dan 

sayur-sayuran apabila diperjualbelikan.94  

Menurut Abu Ubayd, zaitun tidak ada 

kewajiban zakat sama seperti sayur-sayuran. 

Sebab, buah zaitun lebih sama dengan sayur-

sayuran dibandingkan harus mengqiyaskan 

dengan empat jenis makanan yang telah 

diwajibkan zakatnya oleh Rasulullah, yaitu 

beras, jelai, kurma, dan anggur. Abu Ubayd juga 

tidak sependapat bahwa buah zaitun disamakan 

dengan al-qathani, yang telah diwajibkan 

mengeluarkan zakat di sisi ulama yang telah 

mewajibkannya. Sebab, al-qathani merupakan 

                                                           
94  Ibid., 601-602. 
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buah-buahan kering dan awet untuk disimpan, 

sedangkan zaitun merupakan buah-buahan yang 

basah, cepat berubah, dan cepat rusak.95  

Abu Ubayd berpendapat bahwa pemilik 

madu mesti diperintahkan supaya membayar 

zakatnya dan mereka mesti dianjurkan supaya 

melaksanakannya. Mereka dimakruhkan apabila 

tidak mengeluarkan zakat madu dan 

dikhawatirkan mendapat dosa apabila tidak 

mengeluarkannya. Akan tetapi, pembayaran 

zakat madu tidaklah sampai kepada tingkat 

hukum fardhu atas mereka, seperti kewajiban 

membayar zakat atas tanaman (gandum, jelai, 

kurma, dan anggur) dan binatang ternak. Apabila 

para pemilik madu enggan mengeluarkan 

zakatnya maka tidak diwajibkan jihad perang 

atas mereka, sebagaimana jihad perang yang 

mesti diterapkan atas orang-orang yang enggan 

membayar zakat tanaman. Demikian itu 

disebabkan bahwa tidak ada sunnah Rasulullah 

yang shahih mengenai zakat madu, sebagaimana 

                                                           
95  Ibid., 605-606. 
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keshahihan sunnah di dalam memberikan 

keterangan zakat binatang ternak dan tanaman.96  

Adapun kadar zakat penghasilan bumi 

adalah setiap tanaman yang disiram dengan air 

hujan atau mata air maka zakatnya ‘ushur. 

Sementara tanaman yang disiram dengan timba 

kecil (al-gharbu), timba yang digunakan untuk 

unta pengairan (al-daliyah) atau timba yang 

digunakan untuk pengairan (al-na’urah) maka 

zakatnya adalah lima persen (nisf al-‘ushur). 

Sebab pengurangan zakat tanaman dari ‘ushur 

kepada seperlima disebabkan bahwa tanaman 

yang disiram dengan tenaga sendiri telah 

memerlukan biaya, tenaga keras, dan 

pemeliharaan yang mesti dilakukan pembayar 

zakat lima persen dibandingkan pembayar zakat 

‘ushur. Kewajiban membayar zakat tanaman 

sebanyak ‘ushur atau seperlima setelah hasil 

yang telah dikeluarkan bumi itu mencapai lima 

awsa>q atau lebih.97   

 

                                                           
96  Ibid., 608. 
97  Ibd., 578-579. 
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e.  Harta Rika>z dan Barang Tambang 

Rika>z adalah harta terpendam di dalam 

perut bumi, baik berupa emas, perak, mutiara, 

dan permata lainnya berupa perhiasan atau 

senjata. Harta ini wajib diambil seperlimanya 

(1/5 bagian/khumus) untuk dimasukkan ke Bayt 

al-ma>l. Adapun 4/5 bagiannya dikembalikan 

kepada pemiliknya. Penemuan terpendam ini ada 

dua perlakuan, jika ditemukan dalam jumlah 

sedikit maka aturan di atas berlaku, namun jika 

ternyata ditemukan dalam jumlah yang sangat 

besar, maka kepemilikan harta tersebut harus 

diserahkan kepada negara seluruhnya dan 

digunakan sebesar-besarnya demi kemakmuran 

bersama umat muslim. Khumus yang diambil 

dari penemu rika>z dan barang tambang statusnya 

sama dengan fa’i. Penggunaanya menjadi 

wewenang khalifah untuk mengatur urusan umat 

dan mewujudkan kemaslahatanya. Hal ini 

dilakukan sesuai ijtihadnya selama di dalamnya 

adalah kebaikan dan kemaslahatan. Khumus 

tersebut harus segera dikeluarkan ketika 
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dijumpai rika>z. Tidak boleh mengulur-ngulur 

waktu pembayarannya ke Bayt al-ma>l.98 

Abu Ubayd dalam mendeskripsikan 

permasalahan sekitar sumber kauangan publik 

memang begitu luas dan mendalam. Namun yang 

perlu diketahui, Abu Ubayd mengungkapkan 

ketentuan yang disepakati (tidak ada ikhtilaf) yaitu 

apabila seseorang memiliki harta yang wajib 

dizakati diantaranya 200 dirham, 20 dinar, 5 ekor 

unta, 30 ekor sapi, atau 40 ekor kambing. 

Konskuensinya bila seseorang memiliki salah satu 

di atas dari awal haul sampai akhir, maka ia wajib 

mengeluarkan zakatnya yang dinamakan nisab oleh 

imam Malik dan penduduk Madinah sedangkan 

penduduk Irak menyebutnya asal harta.99  

 

                                                           
98  Huda at. al, Keuangan Publik, 135. 
99  Amalia, Sejarah Pemikiran, 148. 


