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JIZYAH DAN ‘USYR  

DALAM PEREKONOMIAN ISLAM 

Oleh : Naili Rahmawati, M.Ag.*1 

 

PENDAHULUAN 

Kita mengetahui bahwa baitul maal adalah suatu bentuk pos yang 

dikhususkan untuk semua pemasukan atau pengeluaran harta yang menjadi hak 

kaum muslimin. Tiap harta yang menjadi hak yang wajib dikeluarkan untuk 

kepentingan kaum muslimin (warga negara Islam secara umum) adalah menjadi 

hak yang dipegang sepenuhnya oleh baitul mal. 

Sumber-sumber pendapatan yang telah ditetapkan oleh syari’at Islam untuk 

baitul maal sebenarnya sudah cukup untuk mengatur semua urusan rakyat (warga 

negara) dan untuk memenuhi pelayanan kepentingan mereka. Sebenarnya tidak 

diperlukan lagi untuk mengambil pemasukan yang berasal dari sumber-sumber 

pendapatan lain selain yang telah ditetapkan syari’at, baik secara langsung 

ataupun tidak langsung. Akan tetapi, untuk lebih menjamin kelancaran pengaturan 

semua urusan dan kepentingan rakyat secara keseluruhan yang terkait dengan 

pembiayaan yang berasal dari baitul maal sendiri, Syari’at Islam tetap 

memperhatikan hal-hal tersebut. Oleh karenanya, Syari’at mengklasifikasikan 

kebutuhan-kebutuhan umat menjadi dua (2), yaitu pertama kebutuhan-kebutuhan 

yang diwajibkan kepada baitul maal untuk mengambilnya sebagai pendapatan 

tetapnya, dan kedua kebutuhan-kebutuhan yang diwajibkan kepada kaum muslim, 

sehingga negara diberi hak untuk mengambil harta mereka dalam rangka 

memenuhi kebutuhan-kebutuhan tersebut. 

Sumber-sumber pemasukan tetap baitul maal antara lain adalah zakat, fai’, 

ghanimah, kharaj, jizyah dan pemasukan  dari hak milik umum (negara) dengan 

berbagai macam bentuknya seperti ‘usyr, rikaz, ma’adin dan sebagainya. Dalam 

hal ini harta zakat diletakkan pada kas khusus baitul mal yang tidak diberikan 

selain kepada delapan golongan (ashnaf) yang telah ditentukan Syari’at Islam, 

baik untuk keperluan negara maupun untuk keperluan umat. Demikian juga 
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dengan pemasukan harta dari kepemilikan umum (negara), juga diletakkan pada 

kas khusus baitul maal dan tidak boleh dicampur-adukkan dengan sumber-sumber 

pemasukan yang lain. Sebab harta ini adalah menjadi hak milik seluruh kaum 

muslim dan milik kemaslahatan umum sesuai dengan kebijakan negara yang 

mengaturnya.  

Kaitannya dengan beberapa bentuk pemasukan baitul maal seperti yang 

dikemukakan di atas, maka dalam makalah ini penulis mencoba memaparkan 

beberapa sumber pendapatan (pemasukan) negara Islam yang diterima baitul 

maal, khususnya mengenai konsep jizyah dan permasalahannya, seperti definsi, 

kepada siapa saja kewajiban jizyah ini dikenakan (berikut hikmah yang 

dikandungnya) dan bagaimana pengaturan pengambilannya ataupun besar 

kadarnya. Juga dalam makalah ini akan dibahas mengenai konsep ‘usyr baik 

dalam bentuknya sebagai zakat pertanian ataupun sebagai pajak perdagangan 

(bea cukai) dan beberapa masalah yang terkait dengan pembahasannya, seperti 

tata-cara penerapannya, dan bagaimana analisa perbandingannya dengan sistem 

bea cukai sekarang. 

 

JIZYAH 

Menilik kembali sejarah Islam pada masa awal kelahiran dan 

perkembangannya, permasalahan jizyah merupakan sesuatu yang belum 

diwajibkan dan diatur dengan jelas. Permasalahan ini mulai mengemuka dan 

mendapat perhatian Rasulullah Saw, yaitu pada abad ke-9 hijriyah, ketika beliau 

memerintahkan para sahabatnya untuk ikut serta dalam perang Tabuk (perang 

terakhir yang dilakukan Nabi Muhammad Saw). Pada masa ini turun surat at-

Taubah ayat 29 yang secara jelas mengandung perintah untuk mengambil 

pembayaran jizyah sebagai dasar hukumnya : 

��م ا� ور���� �������ا ا����� � �����ن ��� و� �� ��م ا�
� و� �����ن  

��ون�� و� �!���ن د�� ا��- �� ا����� أو��ا ا�+(�ب �() �'&�ا ا�%$�# "�  �! وه� 
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Adapun dasar lain yang menetapkan adanya kewajiban jizyah antara lain 

adalah hadis yang diriwayatkan at-Tirmizi dan al-Bukhari :  


� 	� ��ف ��ل ��� أ�� ا���� �� ���س ه�� : �� ���ا���# ا" ��!  و$ %�روا) (أن ا

 )ا�,�رى و ا+���ى

 

a. Pengertian Jizyah, Orang-orang yang Dikenakan dan Hikmah 

Pemberlakukanya 

Kata jizyah merupakan bentuk kata pecahan (musytaqqah) dari kata al-

jaza’ yang berarti suatu imbalan atau balasan. Adapun secara definitive konsep 

jizyah adalah sesuatu yang diwajibkan terhadap harta yang dimiliki setiap 

individu dari golongan ahlu dzimmah (non muslim) yang tinggal di dalam 

kekuasaan Islam dan telah mengikat perjanjian dengan pemerintah. Dalam 

definisi lain konsep jizyah juga ditafsirkan sebagai suatu pajak yang ditentukan 

atas tiap kepala (individu) yang secara langsung meminta perlindungan pada 

hukum negara Islam.  

Dengan melihat pengertian yang dikemukakan di atas, diketahui bahwa 

kata dzimmah secara etimologi berarti suatu perjanjian atau perlindungan 

terhadap kelompok non muslim baik dari kaum ahlul kitab ataupun non ahlul 

kitab. Kaitannya dengan penetapan jizyah bagi kelompok non muslim ini, dapat 

dikategorikan menjadi empat (4) kelompok : 

1) Orang-orang Arab Musyrik, dalam hal ini ulama sepakat untuk tidak 

mengambil atau menerima jizyah dari mereka, sebab bagi mereka hanya 

ada dua pilihan yaitu masuk Islam atau diperangi. 

2) Orang-orang Yahudi dan Nasrani sebagai golongan ahlul kitab berdasarkan 

ketetapan nash al-Quran, sehingga dari kelompok ini diterima pengeluaran 

jizyahnya. 

3) Orang-orang Majusi dan Shabi’un dapat diterima jizyahnya berdasarkan 

kesepakatan sahabat, karena Rasulullah-pun sendiri berdasarkan riwayat 

beberapa hadist pernah menerima dan mengambil jizyah dari kelompok ini. 
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4) Orang-orang non muslim lainnya seperti penyembah patung (‘ubdatul 

autsan) dan sebagainya tidak ada ketetapan yang pasti untuk 

pengambilannya, baik yang berasal dari al-Quran maupun al-Hadis. Dalam 

hal ini masalah penerimaannya adalah bersifat ijtihadi, tergantung pada 

kemaslahatan dan pertimbangan yang berwenang (ulil amri).  

Dengan demikian yang dimaksud dengan ahlu dzimmah di sini adalah 

setiap warga negara Islam dari kalangan non muslim yang berasal dari 

golongan ahlul kitab (Yahudi dan Nasrani), ataupun yang berasal dari 

kelompok non ahlul kitab seperti Majusi, Shamiri maupun Shabi’ah, baik yang 

berasal dari bangsa Arab ataupun yang lainnya (‘ajamiy) seperti bani Tughlab 

dan Najran. Mereka dinamakan demikian adalah karena mereka menjadi 

tanggungan kaum muslimin untuk memberikan perlindungan atas jiwa, 

kehormatan dan harta mereka.  

Akan tetapi ketetapan pembayaran jizyah ini dalam ajaran Islam tidaklah 

diwajibkan secara keseluruhan. Jizyah pada awalnya adalah dibebankan 

kepada setiap laki-laki yang telah baligh dan memiliki tanggung jawab (taklif) 

serta bukan seorang hamba sahaya.(hurriyah). Adapun bagi kaum wanita, 

anak-anak, orang gila, hamba sahaya dan orang fakir dan orang-orang dzimmi 

yang ikut berperang mempertahankan negara bersama kaum muslimin tidak 

dikenakan kewajiban membayar jizyah. Kewajiban ini juga akan menjadi gugur 

dengan sendirinya jika seorang kafir dzimmi  masuk Islam sebagaimana sabda 

Rasulullah Saw : 

�  ��ل ���# ا" ��!  و$ %�� /��� : �� اب ���س أن ا�0
1 ��# ا!روا) ا�
� و ا	� (

 )داود

Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa dalam menetapkan kewajiban 

jizyah ini, Islam memberikan ketentuan-ketentuan khusus bagi mereka yang 

diwajibkan untuk membayarnya dengan tetap mengedepankan pertimbangan 

nilai-nilai keadilan dan kemanusiaan. 
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b. Tata-Cara Pengumpulan dan Besar Kadar Jizyah  

Melihat kondisi sosio-georafis Islam pada periode awal terutama pada 

masa pemerintahan khalifah Umar bin Khattab dan pemerintahan khalifah-

khalifah sesudahnya, di mana wilayah kekuasaan Islam mencakup berbagai 

wilayah tidak hanya terbatas pada daerah jazirah Arab dan sekitarnya, akan 

tetapi wilayah kekuasaannya sampai pada beberapa daerah di benua Afrika 

seperti Mesir, Maroko dan sebagainya, bahkan juga sampai pada daerah di 

daratan Eropa. Dengan perluasan kekuasaan yang begitu pesat seiring 

perkembangan masyarakat ini, maka hal ini dalam pandangan Umar Ra perlu 

adanya pengembangan yang terkait dengan masalah jizyah. Pengembangan 

yang dimaksud adalah bukan terkait dengan dasar dan prinsip yang mengatur 

jizyah ini, tetapi dalam arti pengaturan serta penerapan sistemnya. Dalam hal 

ini pemerintahan negara Islam harus mengatur bagaimana tata-cara 

penarikannya, dengan menetapkan suatu sistem atas ketentuan umum yang 

memberikan kemudahan bagi kaum kafir dzimmi. Ini dilakukan agar standar 

yang ditetapkan memberikan suatu keadilan bagi mereka yang dikenakan 

kewajiban membayar jizyah ini. 

Adapun tata-cara atau metode yang digunakan dalam melakukan 

pengumpulan dan penarikan jizyah ini adalah berhubungan erat dengan 

perjanjian dzimmah (‘aqd al-dzimmah) yang melandasi hubungan antara 

penguasa dengan pihak non muslim setempat. Secara umum perjanjian 

dzimmah ini dapat dibagi menjadi dua (2) bentuk, yaitu : 

1) Perjanjian Dzimmah Khusus (‘aqdu adz-dzimmah al-khas) 

Bentuk perjanjian dzimmah khusus ini merupakan suatu perjanjian 

berupa izin menetap yang diberikan negara Islam kepada seseorang atau 

beberapa orang non muslim, mirip dengan pemberian kewarganegaraan 

kepada orang asing oleh negara yang dimasukinya dengan maksud untuk 

menetap selama-lamanya. Dalam hal ini pengumpulan jizyah terhadap 

orang-orang yang dilindungi dengan perjanjian dzimmah khusus ini 

dilakukan secara langsung oleh penguasa muslim setempat dengan 

ketentuan dan syarat-syarat yang ditentukan setempat. Sebagaimana yang 
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dilakukan para khalifah kepada warga non muslim di daerah-daerah yang 

dapat dijangkau dengan mudah. 

2) Perjanjian Dzimmah Umum (‘aqdu adz-dzimmah al-‘am) 

Yaitu bentuk perjanjian yang ditujukan kepada suatu wilayah atau 

golongan asing yang menetap di wilayah tertentu (tidak langsung). Jadi 

perjanjian ini ditujukan kepada masyarakat luas, tidak kepada pribadi-

pribadi secara langsung. Wilayah yang terikat dengan perjanjian ini 

membayar jizyah dalam bentuk pembayaran tahunan yang secara umum 

dihitung secara umum per daerah (tetap) dengan tetap mempertimbangkan 

jumlah penduduk masing-masing daerah. Sebagaimana halnya praktek 

pengumpulan jizyah yang dilakukan di Spanyol masa pemerintahan khalifah 

Umayyah, dan pada zaman kerajaan Turki Usmani, sebab orang-orang non 

muslim di wilayah ini memiliki otonomi tertentu didaerahnya. Mereka 

mengorganisasikan diri dalam komunitas tersendiri yang dipimpin oleh 

seorang comes (qumis) yang bertanggung jawab untuk mengumpulkannya. 

Kedua metode atau tata-cara pengumpulan jizyah ini pada dasarnya 

dilakukan untuk dapat mempermudah pengumpulan dan pengambilan jizyah 

bagi mereka yang terkena kewajiban untuk membayarnya. Dan kedua cara 

ini secara umum telah diterapkan oleh pemerintahan Islam, baik pada masa 

Umar bin Khattab maupun pada pemerintahan sesudahnya. 

Meskipun secara umum jizyah diberikan dalam bentuk uang, tetapi 

dalam prakteknya dapat juga diberikan dalam bentuk barang. Praktek 

semacam ini sudah dilakukan oleh Nabi Muhammad Saw sendiri, misalnya 

ketika beliau melakukan perjanjian dengan kaum bani Najran. Dalam 

perjanjian ini ditetapkan bahwa jizyah yang dibayarkan oleh kaum ahlu kitab 

bani Najran setiap tahunnya adalah dalam bentuk 2000 potong pakaian 

yang disebut hulal al-awaqi, dengan ketentuan 1000 potong dibayar pada 

bulan Rajab, dan sisanya pada bulan Safar dan pada setiap pembayarannya 

ditambah masing-masing dengan satu ons perak. 

 Adapun besar kadar atau jumlah jizyah yang dikenakan kepada 

kelompok non muslim, menurut standar para fuqaha adalah sebagai berikut  
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1) Imam Hanafi menentukan besar jizyah yang harus dibayarkan dalam tiga 

kategori : 

• Orang-orang kaya (al-a’la) dikenakan jizyah sebanyak 48 dirham. 

• Golongan pertengahan (al-ausath) sebanyak 24 dirham. 

• Dan golongan miskin (al-adna) dikenakan jizyah sebesar 12 dirham. 

2) Imam Syafi’i dalam besar jiyah ini hanya menetapkan kadar minimum 

yang harus dibayar, yaitu satu dinar untuk setiap orang. Sedangkan 

untuk jumlah maksimumnya diserahkan sepenuhnya kepada pemerintah 

yang bersangkutan. 

3) Sedangkan Imam Malik dalam penetapan besar kadar jizyah ini adalah 

paling luwes, di mana kadarnya diserahkan kepada wali (gubernur) 

wilayah setempat. Pendapat ini juga didukung oleh beberapa imam 

lainnya seperti al-Tsauri, Abu ‘Ubaid, dan Imam Ahmad.  

Pada masa Nabi Saw dan pada masa khalifah Abu Bakar Ra, penetapan 

besar kadar jizyah ini tidak dilakukan, hanya dilihat menurut keadaan yang 

sepantasnya atau berdasarkan perjanjian dan kerelaan yang bersangkutan. 

Barulah pada masa Umar bin Khattab, tatkala wilayah Islam semakin meluas, 

ditetapkan tiga kategori penduduk pembayar jizyah yang berbeda, yang 

kemudian diambil sebagai patokan tetap Imam Hanafi seperti yang 

dipaparkan di atas. Di samping itu ia juga menetapkan bahwa daerah-daerah 

yang menggunakan mata uang emas, seperti mesir dan syiria, pembayaran 

jizyah dalam bentuk uang emas (dinar). Sedangkan untuk wilayah yang 

menggunakan mata uang perak (dirham), seperti Mesopotamia, Bahrain, dan 

beberapa daerah lain, pembayarannya dengan menggunakan dirham dengan 

perbandingan satu dinar ditetapkan sama dengan 12 dirham. 

 

c. Hikmah (Fungsi) Penetapan Kewajiban Jizyah 

Penetapan adanya kewajiban jizyah bagi kelompok non muslim adalah 

bukan dilakukan berdasarkan keinginan untuk mendapatkan harta atau 

kekayaan semata. Akan tetapi lebih dari itu, di dalam penetapannya terkandung 
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makna-makna yang pada dasarnya juga bermanfaat bagi mereka yang 

diwajibkan membayar. 

Adapun hikmah ataupun fungsi yang terkandung dari adanya kewajiban 

jizyah ini adalah bahwa selama ahlu dzimmah berada di bawah perlindungan 

kaum muslimin dan mereka belum masuk Islam, maka mereka dianggap 

sebagai warga negara yang wajib memberikan sumbangan untuk 

merealisasikan kepentingan dan kemaslahatan umum dengan diberikan jaminan 

keamanan dan perlindungan sebagai gantinya. Di mana dalam hal ini kewajiban 

jizyah adalah dimaksudkan sebagai penyeimbang adanya kewajiban zakat yang 

diwajibkan bagi setiap muslim, agar mereka dalam kapasitasnya sebagai satu 

warga negara memiliki kedudukan yang sama. Karena hal ini sangat terkait erat 

dengan beban pertahanan dan keamanan negara yang menjadi tanggung 

jawab kaum muslimin. Oleh karena itu sistem jizyah yang diterapkan dalam 

Islam adalah jauh berbeda dengan apa yang ada dalam negara-negara selain 

Islam. Di mana dalam jizyah menurut pandangan Islam adalah memiliki 

karakteristik tersendiri (berbeda), yaitu di dalamnya terkandung nilai-nilai 

keadilan, pengasuhan serta perlindungan bagi mereka yang menunaikannya. 

Adalah pandangan yang salah jika mengatakan keberadaan jizyah ini 

dianggap sebagai biaya sewa yang harus dikeluarkan untuk tinggal di wilayah 

Islam. Seandainya hal itu benar, maka kelompok wanita, anak-anak, orang 

yang sakit ingatan dan orang-orang yang sudah tua juga akan dikenakan pajak 

tersebut. Dengan demikian berarti bahwa kesejahteraan rakyatlah yang menjadi 

pertimbangan penetapannya. Demikian juga dengan kecaman yang 

mengatakan bahwa jizyah adalah suatu bentuk hukuman atas perbedaan 

keyakinan mereka adalah hal yang keliru. Karena dalam Islam, bentuk 

pemaksaan atau penggunaan kekerasan untuk mengubah keyakinan beragama 

seseorang adalah sesuatu yang tidak dapat dibenarkan dan dilarang dalam 

Islam. Bahkan sebaliknya dalam hikmah penetapan jizyah ini, mereka diberikan 

kebebasan untuk menjalankan keyakinannya dan tidak ada paksaan untuk 

meninggalkannya. 
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‘USYUR SEBAGAI ZAKAT PERTANIAN 

Konsep ‘usyur sebagai salah satu sumber penghasil devisa negara dalam 

sistem perekonomian Islam secara umum dapat dikelompokkan menjadi dua (2) 

bentuk utama, pertama konsep ‘usyur sebagai bentuk dari suatu zakat pertanian 

dan yang kedua adalah konsep ‘usyur sebagai bentuk dari suatu pajak 

perdagangan (bea cukai). 

Konsep ‘Usyur sebagai bentuk zakat pertanian dalam pengertian secara 

harfiah adalah berarti “sepersepuluh”. Dalam terminologinya, ‘usyur ini dapat 

diartikan sebagai pajak tanah yang dikenakan pada pengelolaan tanah pertanian 

yang dimiliki kaum muslimin. 

Dalam hal ini Abu Yusuf dan Abu Ubaid mengatakan bahwa yang menjadi 

batasan antara tanah kharaj dan tanah ‘usyur adalah setiap tanah yang pemiliknya 

masuk Islam dan tanah yang tidak diterima pajak jizyah-nya. Artinya tanah ‘usyr 

ini adalah juga berasal dari tanah-tanah rampasan perang sebagaimana tanah 

kharaj, akan tetapi tanah ‘usyr ini dibagi-bagikan kepada kaum muslimin untuk 

dikelola. 

 

a. Sejarah Penetapannya 

Istilah ‘usyr yang tidak disebutkan di dalam al-Qur’an, memiliki beberapa 

kemiripan dengan nama-nama pajak tanah pra Islam, seperti yang tercantum di 

dalam Injil mengenai sepersepuluh sebagai suatu pajak yang dibayarkan 

kepada para pendeta dan para raja. Berbeda dengan istilah ‘usyr yang terdapat 

dalam Islam sebagai suatu jenis pajak derma yang dikenakan oleh negara 

untuk kepentingan umum, di mana besarnya yang ditentukan adalah beragam, 

seperti untuk tanah yang diairi dengan irigasi buatan akan membayar setengah 

dari pajak yang dikenakan pada tanah yang diairi dengan air hujan. 

Dalam pembahasan hukum Islam, istilah ‘usyr dan kharaj (pajak tanah) 

adalah terkait dengan pembahasan mengenai kepemilikan tanah. Pada masa 

beberapa tahun pertama Islam, tanah-tanah taklukan yang dipandang sebagai 

harta fai’ (rampasan perang), di antaranya ada yang diputuskan tetap berada di 

tangan para pemilik awal atau kepemilikannya berada di tangan negara, 
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dengan persetujuan untuk mengeluarkan pajak dari apa yang dihasilkannya. 

Akan tetapi, ada juga tanah rampasan tersebut yang dibagi-bagikan kepada 

umat Islam. Tanah-tanah yang disebutkan terakhir inilah dijadikan sebagai 

tanah ‘usyr, yang hasilnya dikenakan berupa pajak ‘usyr.  

Pada periode pemerintahan Umar bin Khattab, kebijakan-kebijakan 

terhadap tanah-tanah taklukan seperti di Sawad (Irak) tetap berada di tangan 

pemiliknya non muslim yang berhak mengelola dengan imbalan membayar 

kharaj. Peraturan ini pada awalnya dirancang antara lain untuk menjamin 

kestabilan sumber pendapatan negara, yang rakyatnya sebagian besar terdiri 

dari warga negara non muslim. Akan tetapi dalam perkembangannya pada 

pemerintahan khalifah berikutnya, banyak di antara mereka yang mengelola 

tanah kharaj tersebut masuk Islam. Dengan demikian secara otomatis (secara 

tidak langsung), besar pajak yang dikenakan kepada mereka beralih status 

menjadi pajak ‘usyr yang besar nilainya lebih kecil dari pajak kharaj 

sebelumnya. Hal ini berimplikasi kepada kurangnya jumlah pendapatan utama 

yang diterima negara saat itu. 

Oleh karenanya pada saat pemerintahan khalifah Bani ‘Umayyah, yaitu 

pada periode pemerintahan khalifah Umar bin Abdul Aziz, masalah itu 

mendapat perhatian yang serius. Ia-pun kemudian melakukan berbagai 

perombakan besar terkait dengan status tanah kharaj dan ‘usyr ini. Beliau 

mengambil kebijakan dengan melakukan pengklasifikasian ulang terhadap 

tanah status tanah kharaj dan tanah ‘usyr (terkait dengan kepindahan 

pemiliknya ke agama Islam) berdasarkan cara penaklukannya. Sehingga pajak 

kharaj tetap dikenakan pada tanah yang bersangkutan tanpa memandang 

agama pemiliknya. Adapun kebijakan yang diterapkan yang terkait dengan 

pengklasifikasian tanah ‘usyr adalah sebagai berikut : 

1) Tanah ‘usyr merupakan tanah yang dibagi-bagikan yang berasal dari tanah-

tanah taklukkan muslim saat itu, atau ;. 

2) Tanah ‘usyr adalah tanah yang pemiliknya masuk Islam sebelum 

ditaklukkan, atau ; 
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3) Tanah ‘usyr adalah tanah-tanah yang diberikan kepada kaum muslim oleh 

para penguasa, atau ; 

4) Tanah ‘usyr  adalah tanah-tanah lahan tidut yang dihidupkan kembali oleh 

kaum muslim, dengan syarat bahwa ia tidak ditaklukkan dengan paksaan, 

atau ; 

5) Tanah ‘usyr adalah tanah-tanah yang dibeli kaum muslim sebelum ia 

menjadi tanah kharaj melalui penaklukan atau perjanjian damai. 

Dengan demikian dari beberapa kebijakan yang diterapkan oleh khalifah 

Umar bin Abdul Aziz ini, diharapkan pemasukan negara dapat dijamin 

kestabilannya lagi karena adanya pemisahan dan pembedaan yang jelas antara 

tanah kharaj dan tanah ‘usyr. Dalam hal ini pembayaran ‘usyr yang dilakukan 

pemiliknya kepada pemerintah dianggap sebagai bukti atau hak atas 

kepemilikan pembayar terhadap tanah-tanah tersebut. Sedangkan pembayaran 

kharaj oleh para pengelolanya dianggap sebagai bukti kepemilikan umum atas 

tanah yang bersangkutan. 

‘USYUR SEBAGAI PAJAK PERDAGANGAN (BEA-CUKAI) 

a. Pengertian, Sejarah dan Dasar-Dasar Penerapannya 

Konsep ‘usyur sebagai pajak perdagangan (niaga) adalah suatu pajak 

yang dikenakan atas barang-barang dagangan yang masuk ke negara Islam, 

ataupun yang datang dari negara Islam itu sendiri.  

Peraturan mengenai ‘usyur (bea cukai) pada awalnya telah ada pada 

masa-masa sebelum Islam, sebagaimana yang diterapkan oleh orang-orang 

Yunani di Athena terhadap barang-barang dagangan dan hasil-hasil bumi yang 

masuk dari luar wilayah negara mereka. Sistem ini telah diterapkan pada 

pemerintahan bangsa Mesir Kuno yang saat itu dikuasai Romawi, di mana 

hubungan perdagangan sangat berkembang pesat, dan kota Iskandariyah 

menjadi salah satu jembatan perdagangan dunia yang sangat penting pada 

saat itu. 

Di dalam sejarah perekonomian Islam, penerapan instrumen ‘usyur 

sebagai salah satu penghasil devisa negara adalah belum dikenal pada masa 

Nabi Muhammad Saw dan masa kekhalifahan Abu Bakar Shiddiq Ra. Istilah ini 
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awalnya diterapkan di negara Islam adalah pada masa kekhalifahan Amirul 

Mukminin Umar bin Khattab Ra, dengan pertimbangan penegakan keadilan 

terhadap situasi dan kondisi perdagangan yang berkembang, di mana saat itu 

‘usyur telah diambil dari para pedagang kaum muslimin jika mereka 

mendatangi wilayah lain untuk berdagang. Oleh karenanya, dalam rangka 

penerapan perlakuan yang seimbang terhadap mereka (para pedagang 

muslim), maka Umar mempertimbangkan dan memutuskan untuk 

memperlakukan para pedagang non muslim dengan perlakuan yang sama jika 

mereka masuk ke wilayah negara Islam.  

Sebagaimana yang disebutkan Abu Yusuf dalam kitabnya ”al-Kharaj” 

bahwa suatu saat sahabat Abu Musa al-Asy’ari pernah menulis surat kepada 

khalifah Umar bin Khattab yang mengatakan bahwa mereka (para pedagang 

muslim) ketika berdagang ke daerah musuh dikenakan bea cukai (‘usyur) atas 

barang dagangan mereka.. Lalu Umar-pun menulis surat jawaban dan dengan 

tegas menyatakan : “Ambillah dari mereka sebagaimana mereka telah 

mengambilnya dari kaum muslimin, dan ambillah dari kaum Dzimmah 

sengahnya dari 1/10. Sedangkan untuk kaum muslim sendiri dalam setiap 

jumlah 40 sampai 200 dirham, maka tidak dikenakan apa-apa. Dan jika 

jumlahnya melebihi 200, maka dikenakan 5 dirham. Dan jika lebih dari jumlah 

tersebut, maka dihitung menurut hitungan yang telah ditetapkan”. 

Dengan demikian, pajak ‘usyur menurut sumber atau dasar penetapannya 

adalah bukan  berasal dari ketentuan yang ada (eksplisit) dari al-Quran dan as-

Sunnah, melainkan ditentukan berdasarkan ijtihad para sahabat (ijma as-

shahabiy), dengan pertimbangan untuk merealisasikan kemashlahatan umum 

bagi para pedagang dan kaum muslimin. Sebab jika ‘usyur tidak diwajibkan 

atas barang dagangan mereka yang diambil modalnya dari negara musuh 

(darul harb), maka barang dagangan mereka akan menjadi lebih mahal jika 

dibandingkan dengan barang dagangan kaum muslimin yang pada akhirnya 

akan merugikan kaum muslimin sendiri. 
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b. Golongan yang Dikenakan ‘Usyur dan Tekhnis Penerapannya 

Sebagaimana dijelaskan sebelumnya bahwa pajak 'usyur adalah 

diterapkan hanya pada harta perdagangan, dan tidak dapat dikenakan atas 

barang atau harta lainnya seperti bahan makanan yang merupakan suatu 

kebutuhan pokok yang harus dimiliki oleh seseorang secara umum. Akan tetapi 

jika bahan makanan tersebut merupakan sesuatu yang memang dimaksudkan 

untuk diperdagangan, maka hal ini merupakan pertimbangan yang berbeda 

dan dapat dikenakan pajak'usyur. 

Secara umum menurut aturan Syariah, pajak 'usyur dapat diberlakukan 

atau dikenakan pada beberapa kelompok pedagang, di mana tekhnis 

penerapannya adalah sebagai berikut : 

1) Pedagang Muslim, bagi mereka pengambilan pajak ‘usyur dapat dilakukan 

dengan ketentuan sebagai berikut :  

• Jika barang dagangan yang dibawa untuk berdagang tersebut telah 

mencapai nishab yang telah ditentukan, yaitu nilai barang dagangannya 

mencapai jumlah atau nominal 200 dirham.  

• Dalam hal ini pajak ‘usyur yang dikenakan adalah 2,50% (rubu’ al-’usyr) 

atau 1/4 dari 1/10 jumlah nisab atau 5 dirham (berdasarkan riwayat surat 

yang ditulis Abu Musa al-Asy’ari kepada Umar).  

• Dan jika seorang pedagang muslim membawa barang dagangan yang 

harganya tidak sampai jumlah nisab, maka tidak dikenakan pajak apapun 

baginya walaupun ia berulang kali membawanya dengan barang yang 

sama.  

• Untuk membuktikan apakah ia telah membayar pajak atau tidak, menurut 

sebagian sahabat pedagang muslim itu dapat disumpah untuk kebenaran 

perkataannya. Akan tetapi menurut sahabat lainnya, tidak perlu dilakukan 

karena seorang muslim telah memiliki kewajiban dalam membayar zakat. 

2) Pedagang dari Ahlu Dzimmah, bagi mereka pengambilan pajak ‘usyur 

dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut :  

• Jika barang dagangan yang dibawanya telah mencapi nishab yang telah 

ditentukan (menurut sebagian ulama seperti Abu Ubaid dan Abu Yusuf). 
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Akan tetapi sebagian yang lain mengatakan bahwa pengambilan dapat 

dilakukan walaupun nilai harta tersebut kurang dari satu nishab (sesuai 

dengan kewajibannya seberapapun harta yang dimiliki).  

• Besar ketentuan pajak ‘usyur  yang dibebankan adalah 5 % (nishf al-‘usyr) 

atau 1/2 dari 1/10. 

• Pengambilan pajak ‘usyur dilakukan hanya sekali dalam satu tahun (kala 

pertama saja), walaupun pada tahun tersebut dia berkali-kali membawa 

barang dagangan yang serupa. Akan tetapi jika ia membawa barang yang 

berbeda jenisnya dalam satu tahun (tahun yang sama), tetap dikenakan 

pajak ‘usyur.  

• Pembuktian bahwa seorang pedagang dari golongan ini telah membayar 

pajak adalah dilakukan dengan mengambil sumpahnya, dengan alasan 

bahwa mereka pada dasarnya tidak dikenakan kewjiban untuk membayar 

zakat. 

3) Pedagang dari Golongan Kafir Harbi, bagi mereka pengambilan pajak ‘usyur 

dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut :  

• Dalam ketentuan apakan kaum kafir harbi juga dapat dikenakan nishab 

atau tidak juga terdapat perbedaan pendapat. Akan tetapi, pendapat 

yang mengatakan peniadaan nishab adalah yang lebih kuat. 

• Besar pajak ‘usyur yang dikenakan adalah 1/10 atau al-‘usyr 

• Pengambilan pajak ‘usyur bagi seorang kafir harbi tetap dilakukan 

selama atau setiap ia masuk ke wilayah negara Islam untuk berdagang. 

4) Para Budak atau Mukatab (seseorang yang dijanjikan untuk dimerdekakan) 

tidak dikenakan pajak ’usyur kepada mereka sampai tuannya datang. 

Dengan demikian jelaslah bahwa penetapan jumlah pajak ‘usyur  yang 

berlaku dalam syariat Islam pada awal perkembangannya (khususnya pada 

periode pemerintahan khalifah Umar bin Khattab) dilakukan berdasarkan 

pertimbangan dan alasan yang jelas untuk mewujudkan kemaslahatan umat 

pada saat itu. Oleh karenanya, berbagai kebijakan yang terkait dengan 

penerapan pajak tersebut sudah semestinya dapat dijadikan pertimbangan 

dalam kebijakan penerapan pajak bea cukai, khususnya di negara-negara Islam 
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c. Analisa Bea Cukai (‘Usyur) Ditinjau dari Disiplin ilmu Ekonomi dan 

Perbandingannya dengan Pajak Bea Cukai Modern 

Beberapa kebijakan yang terkait dengan pajak bea cukai (‘usyur) yang 

berkembang dan diterapkan pada periode pemerintahan Islam (terutama pada 

periode pemerintahan Umar bin Khattab), jika dianalisa dengan melakukan 

perbandingan terhadap sistem pajak bea cukai modern (dari segi ilmu 

ekonomi), maka akan terlihat hal-hal berikut ini : 

1) Sistem ‘usyur adalah termasuk dalam kategori sistem pajak yang merupakan 

suatu kewajiban atas harta yang diberikan kepada negara (negara Islam) 

dengan sistem paksa atas otoritas yang dimilikinya. Tujuannya adalah untuk 

mewujudkan kemaslahatan umum (tanpa dilebihkan pembayarannya), dan 

manfaatnya akan dikembalikan langsung kepada orang yang telah 

membayarnya berupa perlindungan keamanan dan sebagainya.  

2) Sistem ‘usyur adalah pajak benda berkenaan dengan barang dagangan 

dengan melihat pribadi pemiliknya menurut Islam, sebab jumlah yang 

dikenakan akan berbeda sesuai agama pedagang tersebut. Hal ini berbeda 

dengan model pajak bea cukai modern, di mana jumlah pajak yang 

dibebankan tidak berbeda meskipun orangnya berlainan. Dalam hal ini, 

‘usyur yang dikenakan kepada pedagang muslim bukan hanya sebagai 

bentuk kewajiban pajak, akan tetapi juga sebagai bentuk kewajiban zakat 

atas harta dagangnya. 

3) Sistem ‘usyur adalah pajak tidak langsung, karena diwajibkannya atas 

penjualan barang-barang dagangan, sebagaimana yang dikenal dalam sistem 

pajak bea cukai modern. Di mana pemungutannya dilakukan pada pos 

perbatasan negara, baik pintu masuk maupun pintu keluar sebagai tanda 

pengesahan hubungan dagang dengan dunia luar, untuk  mengikuti arus 

pergerakan perdagangan di luar negara Islam.  

4) Sistem ‘usvur menjadi sumber pemasukan kekayaan negara yang sangat 

penting dan sangat berperan dalam menutupi kebutuhan umum negara 

Islam berbeda dengan pajak bea cukai yang telah menghasilkan sumber 

pemasukan yang melimpah melebihi kebutuhan.  
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5) ‘Usyur terkadang digunakan untuk mewujudkan tujuan non materi, 

sebagaimana yang dilakukan oleh Umar dengan menurunkan besarnya ‘usyur 

atas sebagian barang dagangan yang berupa makanan agar dapat dinikmati 

oleh seluruh lapisan masyarakat, khususnya orang-orang yang memiliki 

penghasilan terbatas, dan merupakan tindakan sosial di mana pajak bea 

cukai juga digunakan untuk mewujudkan tujuan sosial  dan untuk 

kemaslahatan rakyat dengan menurunkan harganya atau tidak mengambil 

pajaknya, terutama barang makanan sebagai kebutuhan primer.  

6) ‘Usyur adalah pajak nominal, yaitu dihitung dalam kadar ukuran tertentu dari 

harga barang yang dibawa oleh seorang pedagang. Dengan demikian, 

berbeda dengan pajak bea cukai yang mengambil dari dasar nominal 

terhadap sebagian barang dagangan dengan standar barang yang lain. 

Standar adalah hal yang mewajibkan pembayaran tertentu atas setiap satuan 

dari barang-barang yang dihasilkan. Satuan ini dapat berupa timbangan, 

seperti wajibnya harga pajak sejumlah 20 pister setiap kilo, atau berupa 

ukuran besamya, seperti harga wajib atas pajak sebesar 20 pister setiap liter. 

Dari analisa perbandingan di atas, dapat diketahui bahwa ketentuan pajak 

‘usyur yang diwajibkan Umar bin Khaththab Ra sebagaimana dipaparkan di 

atas, tidak lain adalah bertujuan untuk mendorong kerjasama perdagangan 

negara-negara Islam dengan negara lainnya dan memberikan sumbangsih 

dalam menumbuh-kembangkan sumber-sumber baitul mal kaum muslimin pada 

saat itu. 

PENUTUP 

Berdasarkan pemaparan beberapa masalah yang terkait dengan pembahasan 

dalam makalah ini, maka dapat diketahui bahwa kewajiban jizyah adalah 

ditetapkan dalam sejarah hukum Islam semenjak turunnya surat at-Taubah ayat 

29 yang secara tegas mewajibkannya kepada beberapa kelompok non muslim 

yang bernaung dalam pemerintahan negara Islam. Sebagai sebuah konsep 

perlindungan, kewajiban jizyah adalah dibebankan kepada beberapa kelompok 

non muslim yang termasuk dalam golongan ahlu dzimmah (berdasarkan 

ketentuan nash al-Quran) seperti kaum ahli kitab (Yahudi dan Nasrani), dan 
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golongan non ahlul kitab seperti kaum Majusi, Shabi’un dan beberapa kelompok 

penyembah patung (‘ubdatul autsan) berdasarkan pengalaman yang dapat 

diketahui dari praktek pengambilan jizyah yang dilakukan Nabi Muhammad.  

Akan tetapi penetapan jizyah dalam Syari’at Islam tidaklah diberlakukan 

secara keseluruhan, dalam artian penetapan kewajiban hanya dibebankan kepada 

pihak laki-laki yang telah memenuhi persyaratan tertentu, seperti seseorang yang 

telah mampu bertanggung jawab dan dalam keadaan merdeka. Sedangkan bagi 

kaum wanita dan anak-anak serta beberapa kelompok yang dianggap tidak 

mampu untuk membayarnya tidak dikenakan kewajiaban jizyah sama sekali. Oleh 

karenanya sangat keliru jika ada pendapat yang mengatakan bahwa jizyah dalam 

Islam ini adalah tidak lain sebagai suatu hukuman dan biaya sewa yang dikenakan 

kepada warga non muslim, sebagaimana dilontarkan oleh para orientalis. Di dalam 

pengumpulannya, jizyah dapat diambil berdasarkan kebijakan yang diterapkan 

khalifah atau penguasa saat itu berdasarkan persetujuan yang disepakati dengan 

golongan non muslim, baik secara langsung ataupun melalui perwakilan yang 

ditunjuk untuk menanganinya. Sedangkan besar kadar jizyah yang ditentukan 

pada awalnya tidaklah ditetapkan secara pasti, akan tetapi semua ini dapat 

diserahkan kepada kebijakan pemerintanh yang menanganinya berdasarkan 

pertimbangan-pertimbangan yang ada. 

Sedangkan maslah ‘usyr, dalam konsep hukum Islam secara umum dapat 

dilihat dari dua bentuk yang berbeda. Yang pertama adalah konsep ‘usyr sebagai 

bentuk zakat tanah pertanian, di mana konsep ini memiliki batasan yang berbeda 

dengan konsep kharaj dalam pembahasan hak kepemilikan tanah dalam Islam. 

Perbedaan yang mendasar adalah bahwa ‘usyr jika dilihat dari kepemilikan atas 

tanah, sepenuhnya merupakan hak milik tiap individu muslim. Walaupun, jika 

dilihat dari asal pemberiannya juga berasal darai tanah harta rampasan atau 

taklukkan kaum muslim. Sehingga dalam hal ini pembayaran ‘usyr oleh pemiliknya 

dianggap sebagai bukti hak milik seorang muslim atas tanah. 

Adapun konsep ‘usyr sebagai suatu konsep zakat perdagangan (bea cukai) 

dalam hukum Islam yang menurut kajian sejarahnya belum dikenal dalam sejarah 

Islam periode Rasulullah Saw. Konsep ini mulai dikenal dan dikembangkan pada 
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saat Umar bin Khattab diangkat sebagai khalifah. dengan pertimbangan 

penegakan keadilan terhadap situasi dan kondisi perdagangan yang berkembang. 

Di mana saat itu ‘usyr telah diambil dari para pedagang kaum muslimin jika 

mereka mendatangi wilayah lain untuk berdagang. Oleh karenanya dalam rangka 

penerapan perlakuan yang seimbang terhadap mereka (para pedagang muslim), 

maka Umar mempertimbangkan dan memutuskan untuk memperlakukan para 

pedagang non muslim dengan perlakuan yang sama jika mereka masuk ke 

wilayah negara Islam. Akan tetapi kebijakan yang dilakukan Umar untuk 

menetapkan ‘usyr ini diambil berdasarkan pertimbangan-pertimbangan yang selalu 

mengedepankan nilai-nilai keadilan dan perlindungan yang penuh bagi mereka 

yang diwajibkan. Oleh karenanya, jika konsep ‘usyr dalam Islam sebagaimana 

yang diterapkan pada pemerintahan Umar ini, jika dikaitkan dengan penerapan 

pajak bea cukai pada saat sekarang ini adalah jauh berbeda. Di mana perbedaan 

yang mendasar adalah bahwa konsep ‘usyr dalam Islam dalam penerapannya 

selalu terkait dengan nilai-nilai keadilan dan tidak semata-mata bertujuan untuk 

memenuhi kebutuhan materi saja. 

 

 

 

 

 

 

 DAFTAR PUSTAKA 

 

an-Nabhany, Taqyuddin, Membangusn Sistem Ekonomi Alternatif – Perspektif 

Islam, Alih Bahasa : Maghfur Wachid, Risalah Gusti, Surabaya, 1996  

Badawi, Abdul Latif, an-Nizham al Maali al Islami al Muqaran, Dar al’Ilm,Kairo, 

1976 

L Esposito, Jhon, Ensiklopedi Dunia Islam Modern, Jilid III edisi bahasa Indonesia  

Ibrahim Muhammad, Quthb,  Kebijakan Ekonomi Umar bin Khattab, alih bahasa : 

Ahmad Syarifudin Shaleh, Pustaka Azzam, Jakarta, 2002  



 19 

Karim ,Adiwarman, Ekonomi Islam Suatu Kajian Ekonomi Makro, IIIT, Jakarta, 

2002 

………………….., Ekonomi Mikro Islami, IIIT, Jakarta, 2002.  

Muhammad Makhluf, Husain, Kalimat al-Quran, Tafsir wa al-Bayan, Dar al-Fikr, 

Beirut, 1956 

Mannan, M. Abdul, Teori dan Praktek Ekonomi Islam¸alih bahasa : M. Nastangin, 

PT. Dana Bhakti Prima Yasa Yogyakarta, 1997 

Sabiq, Sayyid, Fiqh as-Sunnah, Dar al-Fikr, Beirut, 1987  

Salam, Abd. Ma’arif, Materi Perkuliahan Sejarah Pemikiran Ekonomi Islam, 

Program Studi Keuangan dan Perbankan Syari’ah, IAIN Sunan Kalijaga 

Yogyakarta,  2004  

Zaky, Abdullah al-Kaaf, Ekonomi dalam Perspektif Islam, CV. Pustaka Setia, 

Bandung, 2002. 

 

 

 

 


