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ABSTRAK

Dalam situasi perburuhan yang sifat dan dinamikanya semakin kompleks,
upah masihtetap menjadi persoalan utama di negara berkembang seperti
Indonesia. Keadaan pasar kerja yang dualistic dengan kelebihan penawaran tenaga
kerja danmutu angkatan kerja yang rendah di satu sisi menyebabkan upah menjadi
issucentral dalam bidang ketenagakerjaan. Kebijakan pengupahan yang ada masih
bertumpu pada upah minimum yangberlandaskan pada kebutuhan hidup layak
buruh/pekerja lajang dengan masa kerjadi bawah satu tahun. Belum mencangkup
mereka yang sudah bekerja di atas 1(satu) tahun dan berkeluarga. Perundingan
kolektif sebagai alat perjuangan  SB/SPuntuk meningkatkan upah dan
kesejahteraan buruh, perannya masih sangatterbatas; bahkan cenderung menurun
kuantitas dan kualitasnya.  Di sisi lainpenerapan struktur skala upah masih sangat
minim dan belum bersifat wajib (tidakada sanksi formal bagi yang belum
menerapkannya). Tujuan dalam penelitian ini adalah Untuk mengetahui penetapan
kebijakan UMK terhadap peningkatan kesejahteraan hidup buruh.Untuk
mengetahui peran penetapan UMK terhadap peningkatan kesejahteraan hidup
buruhdari segi Ekonomi Islam.

Adapun permasalahan dalam penelitian ini adalah bagaimanapenetapan
UMKterhadap kesejahteraan para buruh?Bagaimana peran pemerintah dalam
upaya peningkatan kesejahteraan buruh? Dan bagaimana islam memandang
masalah tersebut. Penelitian ini termasuk penelitian lapangan (Field Research)
dimana peneliti menggali informasi yang bersumber dari lapangan, seperti data
yang didapatkan dari hasil wawancara maupun dokumentasi, yang ada di buku,
jurnal, dan artikel.Penelitian ini bersifat Deskriptif analisis yaitu penelitian yang
memberikan gambaran atau uraian atas suatu kejadian atau keadaan sejernih
mungkin, tanpa ada perlakuan terhadap objek peneliti.

Berdasarkan hasil penelitian dapat diperoleh informasi bahwa kebijakan
penetapan upah minimum kabupaten dilakukan dengan perundingan yang
melibatkan pemerintah, pengusaha, dan buruh/pekerja, dengan
mempertimbangkan faktor-faktor kebutuhan hidup layak yang berdasarkan dari
hasil survey KHL disetiap daerah, dan mengambil nilai KHL yang paling rendah
untuk dijadikan acuan dalam penetapan upah minimum.Masih banyak pengusaha
yang memberikan upah kepada pekerja/buruh tanpamemperhitungkan tingkat
produktivitas dari masing-masing pekerja/buruh.Masih banyak pengusaha yang
memberikan upah kepada pekerja/buruh tanpamemperhitungkan tingkat
produktivitas dari masing-masing pekerja/buruh sehingga buruh merasa kurang
dengan pemeberian upah yang telah diberikan oleh perusahaan tersebut.Ditinjau
dari segi Ekonomi Islam penetapan upah berprinsipkan pada, keadilan, kelayakan,
dan kebijakan. Sedangkan dalam pandangan Ekonomi Islam penetapan upah
minimum dalam upaya peningkatan kesejahteraan hidup buruh, belum sesuai
dengan prinsip-prinsip Ekonomi Islam, karena masih banyak buruh yang merasa
diberlakukan kurang adil dalam penetapan upah dan masih banyak buruh yang
belum sejahtera.


