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BAB V 

ANALISIS PEMIKIRAN ABU UBAYD DALAM 

KITA>B AL-AMWA>L 

A. Sumber Penerimaan Keuangan publik 

Kita>b al-Amwa>l Abu Ubayd secara khusus 

memusatkan perhatian sekitar keuangan publik 

(public finance). Analisis yang beliau titik tekankan 

adalah pada praktik yang dilakukan Rasulullah, 

khulafaurasyidin, terutama Umar bin Khatab dan 

Umar bin Abdul Aziz sebagai contoh ideal dalam 

pengelolaan keuangan publik. Institusi yang 

mengelola disebut Bayt al-ma>l. Bayt al-ma>l 

terbentuk setelah perang badar karena pada waktu itu 

kaum muslimin mendapatkan harta rampasan perang 

(ghani>mah) yang banyak dan pada waktu itu tempat 

penyimpan kekayaan negara seperti ghani>mah, 

shadaqah, dan fa’i adalah masjid. 

Setelah melalui perkembangan beberapa saat 

kemudian sumber penerimaan keuangan publik pun 

bertambah seperti kharaj, ‘ushur, dan khumus. 

Dalam kitab al-Amwa>l banyak harta yang diserahkan 
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kepada Rasulullah yang berasal dari kaum musyrikin, 

pertama adalah fa’i yaitu berupa harta benda dan 

tanah yang mereka serahkan tanpa melalui 

peperangan. Kedua adalah harta shafi yang 

Rasulullah dipillih dari ghani>mah  yang diperoleh 

kaum muslimin sebelum harta itu dibagikan.1 

Yang mendasari konsep Abu Ubayd 

mengenai kekayaan publik adalah harta milik Nabi 

yang dibedakan menjadi tiga macam yaitu fa’i, shafi, 

dank humus. Ketika Nabi wafat tidak ada dari harta 

ini yang diterima maupun diwarisi oleh keluarganya. 

Harta fa’i  diberikan Allah tidak berasal dari harta 

rampasan. Ketika Nabi wafat kata Abu Ubayd 

seluruh kekayaannya turut pergi bersama 

kematiaannya, yang dimaksud seluruh kekayaannya 

adalah fa’i, shafi, dan khumus.  

Dengan demikian, selain tiga jenis harta yang 

lain, hanya harta fa’i yang tersisa, yang tetap 

bertahan bukan status harta tersebut sebagai fa’i  

akan tetapi berubah menjadi sumber pendapatan 

                                                           
1   Euis Amalia, Sejarah Pemikiran Ekonomi Islam Dari Masa Klasik 

Hingga Kontemporer (Depok: Gramata Publishing, 2010), 146-

147. 
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publik. Bersama dengan dua sumber pendapatan 

lainnya, khumus dan shadaqah, fa’i menjadi jenis 

pendapatan publik baru dalam Islam. Gagasan 

tentang adanya tiga kategori pendapatan publik ini 

sebenarnya dilandaskan pada penafsiran (ta’wil) 

khalifah Umar bin Khatab. Dengan demikian Abu 

Ubayd mendasarkan pendapatnya tentang pendapatan 

publik pada tafsiran Umar bin Khatab. Abu Ubayd 

dapat dianggap sebagai orang yang berpegang pada 

pendapat Umar bin Khatab mengenai pendapatan 

publik dalam Islam. Abu Ubayd karena itu dapat 

dianggap sebagai ulama yang telah berjasa karena 

yang pertama kali menyusun pendapat Umar bin 

Khatab ke dalam sebuah bentuk wacana yang 

lengkap.2 

Abu Ubayd menekankan bahwa 

perbendaharaan negara tidak boleh disalahgunakan 

atau dimanfaatkan oleh penguasa untuk kepentingan 

pribadinya. Dengan kata lain, perbendaharaan negara 

harus digunakan untuk kepentingan publik. Ketika 

membahas tarif atau persentase untuk kharaj dan 

                                                           
2  Ugi Suharto, Keuangan Publik Islam: Reinterpretasi Zakat dan 

Pajak (Yogyakarta: Pusat Studi Zakat, 2004), 86-87. 
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jizyah, ia menyinggung pentingnya keseimbangan 

antara kekuatan finansial penduduk nonmuslim yang 

dalam terminologi finansial modern disebut capacity 

to pay dengan kepentigan golongan muslim yang 

berhak menerimanya. Kaum muslim dilarang 

menarik pajak terhadap tanah penduduk nonmuslim 

melebihi apa yang diperbolehkan dalam perjanjian 

perdamaian.3 

Abu Ubayd juga menyatakan bahwa tarif 

pajak kontraktual tidak dapat dinaikkan bahkan dapat 

diturunkan apabila terjadi ketidakmampuan 

membayar. Lebih jauh ia menyatakan bahwa jika 

seorang penduduk nonmuslim mengajukan 

permohonan bebas utang dan dibenarkan oleh saksi 

muslim, barang perdagangan penduduk nonmuslim 

tersebut yang setara dengan jumlah utangnya akan 

dibebaskan dari bea cukai. Di samping itu, Abu 

Ubayd menekankan kepada petugas pengumpul 

kharaj, jizyah, ushur, atau zakat untuk tidak 

menyiksa masyarakatnya, di lain sisi masyarakat agar 

memenuhi kewajiban finansialnya secara teratur dan 

                                                           
3    Boedi Abdullah, Peradaban Pemikiran Ekonomi Islam (Bandung: 

Pustaka Setia, 2010), 178. 
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sepantasnya. Dengan perkataan lain Abu Ubayd 

berupaya untuk menghentikan terjadinya 

diskriminasi, penindasan dalam perpajakan serta 

upaya penghindaran pajak.4 

 

B.   Hak Kepemilikan Tanah  

Abu Ubayd mengakui adanya kepemilikan 

pribadi dan publik karena pendekatan terhadap 

kepemilikan tersebut sudah sangat dikenal dan 

dibahas secara luas oleh banyak ulama. Sesuatu yang 

baru dalam hubungan antara kepemilikan dengan 

kebijakan perbaikan pertanian ditemukan oleh Abu 

Ubayd secara implisit. Menurutnya, kebijakan 

pemerintahan seperti iqta’ terhadap tanah gurun dan 

deklarasi resmi terhadap kepemilikan individual dari 

tanah tandus atau tanah yang sedang diusahakan 

kesuburannya atau diperbaiki secara insentif untuk 

meningkatkan produksi pertanian maka tanah yang 

diberikan dengan persyaratan untuk ditanami 

dibebaskan dari kewajiban membayar pajak. Jika 

dibiarkan menganggur selama tiga tahun berturut-

                                                           
4    Adiwarman Azwar Karim, Sejarah Pemikiran Ekonomi Islam 

(Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2006), 274. 
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turut akan didenda dan kemudian akan dialihkan 

kepemilikannya oleh imam.5  

Bahkan tanah gurun yang termasuk hima  

pribadi dengan maksud untuk direklamasi jika tidak 

ditanami dalam periode yang sama dapat ditempati 

oleh orang lain melalui proses yang sama. Pemulihan 

yang sebenarnya adalah pada saat tanah tersebut 

ditanami setelah diberi pengairan, jika tandus akan 

menjadi kering atau rawa-rawa. Tidak cukup untuk 

memiliki sepetak tanah mati dan apa yang 

terkandung di dalamnya dengan hanya menggali 

sebuah sumur atau saluran. Setelah itu jika tidak 

diberdayakan atau ditanami selama tiga tahun 

berturut-turut, hanya harim dari sumber air tersebut 

yang dapat dimiliki sedangkan yang lainnya menjadi 

terbuka untuk direklamasi dan selanjutnya ditempati 

oleh orang lain.6 Dalam pandangan Abu Ubayd, 

sumber daya publik seperti air, padang rumput, dan 

api tidak boleh dimonopoli seperti hima. Seluruh 

sumber daya ini hanya dapat dimasukkan kedalam 

kepemilikan negara yang akan digunakan untuk 

                                                           
5    Ibid., 192-193. 
6    Karim, Sejarah Pemikiran, 277-278. 
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memenuhi kebutuhan masyarakat.7 Hima adalah 

sebidang tanah yang dibiarkan tidak dihuni untuk 

menumbuhkan rumput dan sebagai makanan bagi 

binatang ternak masyarakat.8  

 

C.  Harta yang Wajib Dizakati 

Kita>b al-Amwa>l adalah bukti bahwa Nabi 

pada masa kehidupan beliau telah menjelaskan 

aturan-aturan zakat secara detail. Ini membatalkan 

keraguan yang dikemukakan para orientalis, semisal 

Schacht, tentang apa yang disebut “kekaburan” zakat 

pada masa kehidupan Nabi. Dalam berbagai riwayat 

Abu Ubayd menegaskan adanya sebuah dokumen 

tentang shadaqah yang ditetapkan oleh Nabi sendiri. 

Dia menyebutkan bahwa riwayat-riwayat itu bahkan 

mencapai seratus tawatur sekalipun dengan beberapa 

keragaman frase kecil. Dia menyebutkan dokumen 

itu dengan “kitab rasulillah fi al-sadaqat. Dokumen 

itu mencakup beberapa hukum yang agak detail 

berkenaan dengan pembayaran zakat kekayaan 

                                                           
7    Abdullah, Peradaban Pemikiran, 180. 
8    Afzalulur Rahman, Doktrin Ekonomi Islam, ter. Soeroyo 

Nastangin (Yogyakarta: Dana Bhakti Wakaf, 1995), 252. 
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seperti unta, sapi, domba, emas, perak, kurma, buah, 

biji-bijian, dan kismis.9 

Dalam kasus unta, ada empat kategori, yaitu 

bint makhad (unta betina yang memasuki tahun 

kedua), bint labun (unta betina/jantan yang 

memasuki tahun ketiga), hiqqah (unta betina yang 

memasuki tahun keempat, dan jadh’ah (unta betina 

yang memasuki tahun kelima). Sapi dibagi menjadi 

dua kategori, yaitu tabi’ (anak sapi yang berusia 

lebih dari setahun), dan musinnah (sapi betina yang 

lebih dari dua tahun). Berkenaan dengan domba atau 

kambing pembayarannya berdasarkan tipe shat 

(seekor domba betina). 

Basis pajak minimal yang dikenai zakat juga 

ditetapkan dalam dokumen itu. Minimal jumlah unta 

yang harus dikeluarkan zakatnya adalah lima, untuk 

sapi tiga puluh, untuk domba empat puluh, untuk 

emas dua puluh dinar, dan perak dua ratus dirham. 

Basis pajak minimal ini disebut dengan nisab. Nilai 

awal zakat unta, domba, dirham, dan dinar adalah 

sama yakni 2,5%. Pembayaran zakat untuk tiga puluh 

sapi agak berbeda dari empat item di atas. Pemilik 

                                                           
9    Suharto, Keuangan Publik, 201. 
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tiga puluh sapi diharuskan membayar satu tabi’ 

diduga lebih mahal dari satu shat, karena anak sapi 

usia satu tahun harganya lebih tinggi dari seekor 

domba betina. Perbedaan dalam pembayaran zakat 

sapi barangkali disebabkan oleh keberadaannya yang 

lebih sedikit jika dibandingkan dengan unta dan 

domba. Oleh karena itu nisabnya dan pembayarannya 

agak berbeda dari dua tipe binatang ternaklainnya.10 

Yang ada kaitannya dengan zakat uang adalah 

zakat perdagangan dan hutang. Zakat perdagangan 

dilakukan dengan cara manaksir nilai seluruh 

komoditas yang dimiliki oleh seseorang. Ketika nilai 

seluruh komoditas gabungan itu telah dinilai, 

zakatnya kemudian diambil dari taksiran ini. Abu 

Ubayd menganggap ide pertumbuhan dan surplus 

sebagai alasan pembebanan zakat perdagangan. 

Zakat barang dagangan dan binatang ternak bisa 

dibandingkan selama berkaitan dengan kewajiban 

zakat. Perbedaannya hanya pada cara masing-masing 

item ditunaikan. Zakat komoditas ditentukan 

                                                           
10  Ibid., 202. 
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menurut nilainya sedangkan zakat ternak ditentukan 

menurut barangnya.11  

Zakat hutang di sini mengacu kepada 

pinjaman yang diharapkan akan dibayar. Pembayaran 

yang diharapkan itu dilunasi dengan uang sekarang, 

maka zakat dikenakan kepada jumlah uang ditambah 

nilai pembayaran. Zakat dibebankan kepada hutang 

yang diharapkan akan dilunasi ditambah dengan 

uang yang ada. Zakat sekali lagi diambil berdasarkan 

basis tahunan. Namun, ketika orang yang memberi 

pinjaman menghadapi masalah hutang yang buruk, 

Abu Ubayd membolehkannya menunda pembayaran 

zakat hingga hutang itu dibayar. Ketika hutang itu 

telah dibayar, maka zakat diwajibkan termasuk 

tahun-tahun yang telah lalu.12    

Abu Ubayd berpendapat bahwa dengan 

didasarkan pada sunnah, hasil bumi yang wajib 

dizakati ada empat, yaitu gandum, gandum yang 

dipakai membuat bir, anggur, dan kismis. Ketika 

masing-masing item mencapai lima awsaq, maka ia 

                                                           
11  Ibid., 240. 
12  Ibid., 242. 
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dikenakan zakat.13 Namun ada keringanan tertentu 

dalam membayar zakat tanaman. Berdasar pada hadis 

Nabi dan praktek para sahabat, ukuran beberapa hasil 

bumi bisa dilakukan dengan perkiraan ketimbang 

melakukan penghitungan secara pasti. Juga ada 

pengecualian bagi beberapa tipe hasil bumi yang 

tidak dikenakan zakat.Ukuran kurma dan anggur bisa 

dilakukan hanya dengan perkiraan oleh orang yang 

mengumpulkan zakat. Ini dilakukan ketika buah itu 

telah masak dan bisa dijual. Meskipun perkiraan bisa 

menghasilkan lebih banyak atau lebih sedikit dari 

ukuran yang sesungghnya, ini diperbolehkan dengan 

syarat bahwa orang yang menaksir adalah 

profesional, orang yang terpecaya, dan 

berpengetahuan.14  

Pada masalah item-item yang wajib dizakati 

Abu Ubayd melakukan evaluasi independen terhadap 

madzhab-madzhab pemikiran hukum yang telah ada. 

Dengan begitu sangat jelas bahwa dia tidak 

membatasi pandangannya terhadap suatu madzhab 

tertentu. Dia lebih memilih di antara berbagai 

                                                           
13  Ibid., 255. 
14  Ibid., 258. 
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pendapat yang dianggap paling baik. Dalam 

memberikan evaluasi terhadap berbagai pendapat 

biasanya mengemukakan dalil, sebagian besar dari 

hadis atau atha>r untuk menunjukkan bahwa masing-

masing pendapat memiliki landasannya sendiri-

sendiri. Di antara metode seleksinya Abu Ubayd 

pertama mengutip masalah kemudian dia 

menentukan apa yang disepakati oleh para qa>d}i dan 

apa yang diperselisihkan. Dengan kata lain, dia 

menunjukkan ijma’ kemudian ikhtilaf. Abu Ubayd 

menerapkan metodenya sendiri ketika terjadi 

perselisihan di antara para ulama, jika tidak, dia 

berpegang pada ijma’.15 

Menurut Abu Ubayd binatang ternak, biji-

bijian, dan buah-buahan pemerintah saja yang berhak 

mengaturnya. Pemiliknya tidak boleh membagikan 

sendiri tanpa sepengetahuan pemerintah. Kalau 

terlanjur dia bagikan dan sudah diberikan kepada 

mereka yang berhak itu belum cukup dan wajib 

mengulangi membayar zakat kepada pemerintah 

karena cara pembayaran zakat binatang ternak, 

tanaman, dan buah-buahan tidak sama dengan cara 

                                                           
15  Ibid., 220-221. 
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pembayaran zakat lainnya menurut sunnah dan 

atha>r.16 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
16  Syauqi Ismail Sahatih, Penerapan Zakat dalam Bisnis Moderen, 

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

Pustaka Setia, 2007), 24. 
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BAB VI 

PENUTUP 

 

 

 

A. Kesimpulan 

1. Sumber Penerimaan Keuangan Publik 

Sumber penerimaan keuangan publik 

menurut Abu Ubayd yaitu fa’i, kharaj, jizyah, 

khumus, dan ‘ushur. 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. Kharaj merujuk pada 

pendapatan yang diperoleh dari biaya sewa atas 
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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 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 

Tidak semua penduduk nonmusim diharuskan 

membayar jizyah. Pajak ini hanya diharuskan 

kepada pria dewasa atau yang disebut Abu Ubayd 

al-dhuku>r al-mudhkiri>n. Sementara anak-anak dan 

wanita tidak dibebani oleh kewajiban pajak ini. 

Salah satu pertimbangannya menurut Abu Ubayd 

adalah etika Islam melarang membunuh wanita 

dan anak-anak dalam perang.  
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Khumus menurut Abu Ubayd adalah 1/5 

ghani>mah dari ahl h}arb, rika>z, dan luqaz}ah. 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 

‘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%. ‘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 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. 
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2. Hak Kepemilikan Tanah 

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 keturunan 

prajurit, dan untuk kemaslahatan umum kaum 

muslimin, sebagaimana kebijakan pemimpin. Hak 

kepemilikan tanah yang dikemukakan oleh Abu 

Ubayd diperoleh melalui Iqt}a>’ (pemberian 

pemerintah  akan suatu dari harta negara), 

menghidupkan tanah yang tidak ada pemiliknya 

dan tidak ada yang memanfaatkan seorang pun 

dengan cara menyuburkan daerah yang gersang, 

menanam daerah yang subur, tetapi belum 

dijamah oleh tangan-tangan manusia, menggarisi 

atau membuat pagar. Kebijakan pemerintahan 

seperti iqta>’ terhadap tanah gurun dan deklarasi 

resmi terhadap kepemilikan individual dari tanah 

tandus atau tanah yang sedang diusahakan 

kesuburannya atau diperbaiki secara insentif untuk 

meningkatkan produksi pertanian maka tanah 

yang diberikan dengan persyaratan untuk ditanami 
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dibebaskan dari kewajiban membayar pajak. Jika 

dibiarkan menganggur selama tiga tahun berturut-

turut akan didenda dan kemudian akan dialihkan 

kepemilikannya oleh imam. 

 

3. Harta yang wajib Dizakati 

Zakat ma>l ialah harta tertentu yang 

dikeluarkan dari harta tertentu dengan cara 

tertentu pula. 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 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.  

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. 
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Zakat adalah hak tertentu yang tidak bisa 

dihapuskan dengan alasan apa pun. Hanya saja 

pembayarannya yang berupa barang boleh diganti 

dengan yang lain, kalau dipandang lebih 

memudahkan orang yang hendak membayarnya. 

B. Saran 

Penelitian ini merupakan awal untuk 

mengkaji pemikiran Abu Ubayd tentang harta yang 

tertuang dalam kita>b al-Amwa>l yang didalamnya 

membahas tentang sumber penerimaan keuangan 

publik dalam Islam, hukum pengelolaan tananh 

dalam pemerintahan Islam serta harta-harta yang 

wajib dizakati. Dalam penelitian ini kemungkinan 

masih banyak kekurangan, untuk itu perlu penelitian 

selanjutnya yang lebih mendalam. 

 

 


