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BAB II 

LANDASAN TEORI 

 

A. Upah 

1. Pengertian Upah 

Menurut Undang-undang No.13 tahun 2003 tentang  Ketenagakerjaan, 

upah didefinisikan sebagai hak  pekerja/buruh  yang  diterima  dan  

dinyatakan  dalam  bentuk  uang sebagai imbalan dari  pengusaha  atau 

pemberi kerja kepada pekerja/buruh yang  ditetapkan  dan  dibayarkan  

menurut  suatu  perjanjian  kerja, kesepakatan, atau peraturan perundang-

undangan termasuk tunjangan bagi pekerja/buruh dan keluarganya atas 

suatu pekerjaan atau jasa yang telah atau akan dilakukan.
1
 Pada Peraturan 

Pemerintah Republik Indonesia Nomor 78 Tahun 2015 Tentang Pengupahan pasal 

1 ayat (1), upah didefinisikan sebagai hak  pekerja/buruh  yang  diterima  dan  

dinyatakan  dalam  bentuk  uang sebagai imbalan dari  pengusaha  atau 

pemberi kerja kepada pekerja/buruh yang  ditetapkan  dan  dibayarkan  

menurut  suatu  perjanjian  kerja, kesepakatan, atau peraturan perundang-

undangan termasuk tunjangan bagi pekerja/buruh dan keluarganya atas 

suatu pekerjaan atau jasa yang telah atau akan dilakukan.
2
 

Upah diberikan sebagai bentuk  balas  jasa  yang  adil  dan layak  

diberikan kepada  para  pekerja  atas  jasa-jasanya  dalam  mencapai  tujuan  

organisasi.  Upah dibayarkan  kepada  pekerja berdasarkan jam kerja, 

                                                             
1
Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan, Bagian Kedua: 

Pengupahan  
2
Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 78 Tahun 2015 Tentang Pengupahan, 

Bab I (Ketentuan Umum) pasal 1 
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jumlah barang yang dihasilkan atau banyaknya pelayanan yang diberikan.
3
 

Sedangkan  menurut  Muchdarsyah  Sinungan, upah  kerja adalah 

pencerminan pendapatan nasional dalam bentukupah uang yang diterima 

oleh buruh sesuai dengan jumlah dan kualitas yang dicurahkan untuk 

pembuatan suatu produk.
4
 Selain  pendapat  di  atas,  ada  beberapa  

pengertian  lain  tentang  upah, menurut  Sadono  Sukirno, upah  adalah  

pembayaran  atas  jasa-jasa fisik  yang  disediakan  oleh  tenaga  kerja  

kepada  para pengusaha.
5
  Sementara menurut Malayu  SP.  Hasibuan, upah  

adalah  balas jasa  yang  dibayarkan kepada  para  pekerja  harian  dengan  

berpedoman  atas  perjanjian  yang  disepakati membayarnya.
6
 

Dari beberapa definisi tentang upah di atas  maka  dapat  disimpulkan  

bahwa, upah  merupakan imbalan yang diterima oleh pekerja dari 

pengusaha atas jasa yang diberikan untuk perusahaan berdasarkan  lamanya  

jam  keja  dan  jumlah  produk  yang  dihasilkan, serta adanya kesepakatan 

antara pekerja dan pengusaha dalam menentukan besaran upah. 

 

 

 

 

                                                             
3
Veithzal Rivai, Manajemen Sumber Daya Manusia Untuk Perusahaan dari Teori ke 

Praktik, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2005, hlm.351 
4
Muchdarsyah Sinungan, Produktivitas Apa dan Bagaimana, Bumi Aksara, Jakarta, 2000, 

hlm.90 
5
Sadono, Sukirno, Mikro Ekonomi Teori Pengantar, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2005, 

hlm.351 
6
Malayu, SP, Hasibuan, Manajemen Sumber Daya Manusia, Gunung Agung, Jakarta, 

1997, hlm.133 
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2. Komponen Upah 

Hal-hal yang termasuk ke dalam komponen upah adalah:
7
 

a. Upah pokok  

Upah pokok merupakan imbalan dasar yang dibayarkan kepada 

pekerja menurut tingkat atau jenis pekerjaan yang besarnya ditetapkan 

berdasar perjanjian; 

b. Tunjangan tetap  

Tunjangan tetap adalah suatu pembayaran yang teratur berkaitan 

dengan pekerjaan yang diberikan secara tetap untuk pekerja dan 

keluarganya yang dibayarkan bersamaan dengan upah pokok seperti 

tunjangan anak, tunjangan kesehatan, tunjangan perumahan 

c. Tunjangan tidak tetap  

Tunjangan tidak tetap adalah pembayaran yang secara langsung 

maupun tidak langsung berkaitan dengan pekerja dan diberikan secara 

tidak tetap bagi pekerja dan keluarganya serta dibayarkan tidak 

bersamaan dengan pembayaran upah pokok. 

Sedangkan yang tidak termasuk komponen upah adalah : 

a. Fasilitas, yaitu kenikmatan dalam bentuk nyata karena hal-hal yang 

bersifat khusus atau untuk meningkatkan kesejahteraan buruh; 

b. Bonus, yaitu pembayaran yang diterima pekerja atas hasil keuntungan 

perusahaan atau karena pekerja berprestasi melebihi target produksi 

yang normal atau karena peningkatan produksi; 

                                                             
7
Surat Edaran Menteri Tenaga Kerja Republik Indonesia No. SE-07/MEN/1990 Tahun 

1990 tentang Pengelompokan Komponen Upah Dan Pendapatan Non Upah  
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c. Tunjangan hari raya dan pembagian keuntungan lainnya. 

 

3. Jenis-Jenis Upah 

G. Kartasapoetra dalam bukunya menyebutkan, bahwa jenis-jenis upah 

meliputi:
8
  

a. Upah nominal 

Yang dimaksud dengan upah nominal adalah sejumlah uang yang 

dibayarkan kepada pekerja yang berhak secara tunai sebagai imbalan 

atas pengerahan jasa-jasa atau pelayanannya sesuai dengan 

ketentuanketentuan yang terdapat dalam perjanjian kerja di bidang 

industri atau perusahaan ataupun dalam suatu organisasi kerja, dimana 

ke dalam upah tersebut tidak ada tambahan atau keuntungan yang lain 

diberikan kepadanya. Upah nominal ini sering pula disebut upah uang 

(money wages), sehubungan dengan wujudnya yang memang berupa 

uang secara keseluruhannya. 

b. Upah nyata (real wages) 

Upah nyata adalah upah yang benar-benar harus diterima oleh 

seseorang yang berhak. Upah nyata ditentukan oleh daya beli upah 

tersebut yang akan banyak bergantung dari: 

1) Besar atau kecilnya jumlah uang yang diterima; 

2) Besar atau kecilnya biaya hidup yang diperlukan. 

                                                             
8
Kartasapoetra, G., Hukum  Perburuhan  Di  Indonesia  Berlandaskan  Pancasila, Jakarta: 

Sinar Grafika, 1998,  hlm.100 
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Adakalanya upah itu diterima dalam wujud uang atau fasilitas atau 

in natura, maka upah nyata yang diterimanya yaitu jumlah upah uang 

dan nilai rupiah dari fasilitas dan barang in natura tersebut. 

c. Upah hidup  

Dalam hal ini upah yang diterima seorang pekerja itu relatif cukup 

untuk membiayai keperluan hidup yang lebih luas, yang tidak hanya 

kebutuhan pokoknya saja yang dapat dipenuhi melainkan juga sebagian 

dari kebutuhan sosial keluarganya, misalnya pendidikan, bagi bahan 

pangan yang memiliki nilai gizi yang lebih baik, iuran asuransi jiwa 

dan beberapa lainnya lagi. 

d. Upah minimum 

Pendapatan yang dihasilkan para buruh dalam suatu perusahaan sangat 

berperan dalam hubungan ketenagakerjaan. Seorang pekerja adalah  

manusia dan dilihat dari segi kemanusiaan sewajarnyalah pekerja 

mendapatkan penghargaan dan perlindungan yang layak. 

e. Upah wajar 

Upah yang secara relatif dinilai cukup wajar oleh pengusaha dan para 

pekerjanya sebagai uang imbalan atas jasa-jasa yang diberikan pekerja 

kepada pengusaha atau perusahaan sesuai dengan perjanjian kerja 

diantara mereka. 
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4. Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Tingkat Upah 

Menurut Moekijat terdapat beberapa faktor yang berpengaruh dalam 

penentuan tingkat upah, yang antara lain:
9
 

a. Gaji atau upah yang diberikan oleh pihak swasta 

Upah akan cenderung naik jika salah satu pihak, terutama swasta, 

menaikkan tingkat upahnya sehingga akan diikuti oleh kenaikan upah 

Pegawai Negeri. 

b. Kondisi keuangan negara 

Kenaikan tingkat upah akan sulit dilakukan jika kondisi negara dalam 

keadaan yang tidak menentu atau tidak stabil. 

c. Biaya hidup 

Biaya hidup dalam suatu negara juga akan berpengaruh terhadap tinggi 

rendanya tingkat upah. 

d. Peraturan Pemerintah 

Terdapat adanya peraturan pemerintah yang dapat membatasi tingkat 

upah. 

e. Kekayaan negara 

Negara yang kaya dalam perekonomiannya maka akan dapat 

memberikan tingkat upah yang lebih tinggi jika dibandingkan dengan 

negara lain. 

 

 

                                                             
9
Moekijat. 1993. Sistem Akuntansi, ed.ketiga. Yogyakarta: BPFE, YKPN, hlm. 14 
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f. Produktivitas pegawai 

Tenaga kerja yang memiliki produktivitas tinggi, maka sebaiknya 

diberikan imbalan berupa tingkat upah yang memadai dengan 

produktivitasnya. 

g. Persediaan tenaga kerja 

Tingkat upah yang ditawarkan akan naik jika persediaan tenaga kerja 

dalam pasar kerja sedikit. 

h. Kondisi kerja 

Tenaga kerja yang bekerja dengan kondisi kerja yang berat dan sulit 

tentu tingkat upah yang diberikan akan tinggi jika dibandingkan 

dengan tenaga kerja yang bekerja dengan kondisi yang nyaman. 

i. Jam Kerja 

Besaran jumlah jam kerja akan dapat mempengaruhi tinggi rendahnya 

tingkat upah, jika jam kerja lebih lama dari yang ditentukan maka upah 

yang diberikan akan lebih tinggi. 

j. Perbedaan geografis 

Perbedaan letak geografis suatu negara akan berpengaruh terhadap 

tingkat upah yang diberikan. 

k. Inflasi 

Pada saat suatu negara mengalami kondisi inflasi maka tingkat upah 

akan turun, sehingga perlu kebijaksanaan untuk meningkatkan tingkat 

upah. 
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l. Pendapatan nasional 

Jika pendapatan nasional suatu negara meningkat maka sebaiknya 

tingkat upah harus dinaikkan juga. 

m. Harga pasar 

Apabila harga pasar mengalami kenaikan tetapi tidak diikuti oleh 

kenaikan upah tenaga kerja maka upah riil akan mengalami penurunan 

sehingga perlu untuk dinaikkan. 

n. Nilai sosial dan etika 

Suatu negara diberikan tanggung jawab untuk dapat memberikan 

kesejahteraan bagi masyarakat umum dan memelihara kondisi 

masyarakat sesuai dengan yang diinginkan. 

 

Sedangkan menurut Mohammad Agus, faktor-faktor yang 

mempengaruhi penentuan tingkat upah adalah:10 

a. Penawaran dan permintaan tenaga kerja 

Pekerjaan yang membutuhkan keterampilan tinggi, sedangkan jumlah 

tenaga kerja yang tersedia langka, cenderung memiliki upah yang 

tinggi. Adapun untuk pekerjaan yang memiliki tingkat penawaran yang 

tinggi serta tidak membutuhkan tingkat keterampilan yang tinggi, 

pekerjaan seperti ini cenderung memiliki standar upah yang rendah. 

 

 

                                                             
10

Agus, Muhammad, Manajemen Sumber Daya Manusia, Jakarta : PT Gramedia Pustaka 

Utama, 1992, hlm. 142 
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b. Organisasi Buruh 

Keberadaan organisasi serikat pekerja yang saat ini semakin banyak 

dikalangan pekerja menjadikan kedudukan pekerja semakin kuat, hal 

ini semakin membuat posisi tawar para pekerja semakin tinggi. 

c. Kemampuan perusahaan untuk membayar 

Bagi perusahaan gaji merupakan komponen biaya produksi, apabila 

terjadi kenaikan biaya produksi maka akan mengakibatkan kerugian 

sehingga perusahaan tidak akan mampu memenuhi fasilitas 

perusahaan. 

d. Produktivitas karyawan 

Semakin tinggi prestasi prestasi yang diberikan oleh karyawan dalam 

kinerjanya maka akan semakin besar upah yang diterima. 

e. Biaya hidup 

Jika hidup dikota besar tentu biaya hidup akan semakin tinggi, biaya 

hidup merupakan ”batas penerimaan upah” bagi para karyawan. 

f. Pemerintah 

Pemerintah, melalui peraturan-peraturan serta kebijakan-kebijakannya, 

mempunyai kewenangan dalam menentukan besar kecilnya gaji, seperti 

menetapkan upah minimum yang harus diberikan oleh perusahan atau 

pemberi kerja. 

g. Konsistensi internal dan eksternal 

Struktur gaji atau upah yang baik dapat memenuhi syarat konsistensi 

internal dan eksternal. Yang dimaksud dengan konsistensi internal 
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adalah sistem pengupahan didasarkan pada prinsip keadilan di 

lingkungan perusahaan sendiri, sedangkan yang dimaksud dengan 

konsistensi eksternal adalah sistem pengupahan berdasarkan pada 

keadilan dibanding dengan keadaan perusahaan lain yang sejenis. 

 

5. Peran Pemerintah dalam Bidang Ketenagakerjaan 

Sebagaimana telah dijelaskan dalam UUD 1945 pasal 27 bahwa: 

“Tiap-tiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang 

layak, maka pemerintah wajib menyediakan lapangan kerja dan melindungi 

hak-hak tenaga kerja”. Untuk melaksanakan kewajiban tersebut, maka 

pemerintah lewat instansi terkait telah melakukan upaya-upaya untuk 

mengatasi masalah- masalah, baik yang berhubungan dengan angkatan 

kerja maupun dengan tenaga kerja.  

Peran pemerintah dalam bidang ketenagakerjaan amatlah dibutuhkan, 

karena dengan adanya intervensi pemerintah tersebut maka peningkatan 

masalah ketenagakerjaan yang diakibatkan oleh persaingan pasar dapat 

terhindari. Friedman menjelaskan tentang peran negara dalam konsep 

negara modern yakni: “….first, as protector, secondly, as diposer of social 

services, thirdly, as industrial manager, fourtly, as economic controller, 

fifthly as arbitrator.”
11

 

                                                             
11

W. Friedman., Law in Changing Society, Stevens & Sons Limited, London, 1959, h.495 
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Dari pendapat Friedman tersebut dapat disimpulkan bahwa adalah 

suatu yang dibenarkan apabila pemerintah melaksanakan prinsip-prinsip 

negara modern dengan melibatkan dirinya sebagai pengontrol ekonomi.  

Sejalan dengan pendapat Friedman di atas, Pratama Rahardja 

menjelaskan tujuan dilakukannya campur tangan pemerintah, yakni:
12

 

a. Menjamin agar kesamaan hak bagi setiap individu dapat tetap terwujud 

dan eksploitasi dapat dihindari 

b. Menjaga agar perekonomian dapat tumbuh dan mengalami 

perkembangan yang teratur dan stabil 

c. Mengawasi kegiatan peusahaan-perusahaan besar yang dapat 

mempengaruhi pasar, agar mereka tidak menjalankan praktik-praktik 

monopoli yang merugikan 

d. Menyediakan barang public (public good) untuk meningkatkan 

kesejahteraan masyarakat 

e. Mengawasi agar eksternalitas kegiatan ekonomi yang merugikan 

masyarakat dapat dihindari atau dikurangi. 

Pendapat tersebut semakin mempertegas kemungkinan keterlibatan 

peran pemerintah dalam mengatasi permasalahan ekonomi terutama yang 

mengakibatkan naiknya permasalahan ketenagakerjaan. 

Bentuk peran pemerintah di bidang ketenagakerjaan, sebagaimana yang 

tertuang dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003, adalah sebagai 

berikut
13

: 

                                                             
12

Pratama Rahardja, Pengantar Ilmu Ekonomi (Mikro Ekonomi & Makro Ekonomi), 

Lembaga Penerbitan Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia, 2002, h.40 
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a. Perencanaan Tenaga Kerja Dan Informasi Ketenagakerjaan 

Dalam rangka pembangunan ketenagakerjaan, pemerintah 

menetapkan kebijakan dan menyusun perencanaan tenaga kerja secara 

berkesinambungan yang meliputi perencanaan tenaga kerja makro dan 

perencanaan tenaga kerja. 

b. Pelatihan Kerja 

Pelatihan kerja diselenggarakan dan diarahkan untuk membekali, 

meningkatkan, dan mengembangkan kompetensi kerja guna 

meningkatkan kemampuan, produktivitas, dan kesejahteraan dengan 

memperhatikan kebutuhan pasar kerja dan dunia usaha, baik di dalam 

maupun di luar hubungan kerja yang diselenggarakan berdasarkan 

program pelatihan yang mengacu pada standar kompetensi kerja dan 

dapat dilakukan secara berjenjang.  

Pelatihan kerja diselenggarakan oleh lembaga pelatihan kerja 

pemerintah dan/atau lembaga pelatihan kerja swasta dan 

diselenggarakan di tempat pelatihan atau tempat kerja serta dapat 

bekerja sama dengan swasta. Pemerintah Pusat dan/atau Pemerintah 

Daerah melakukan pembinaan pelatihan kerja dan pemagangan yang 

ditujukan ke arah peningkatan relevansi, kualitas, dan efisiensi 

penyelenggaraan pelatihan kerja dan produktivitas yang dilakukan 

melalui pengembangan budaya produktif, etos kerja, teknologi, dan 

                                                                                                                                     
13

Eros Rosid, Peran Pemerintah Dalam Ketenagakerjaan, diakses dari 

http://www.spsitasik.org/2014/05/peran-pemerintah-dalam-ketenagakerjaan.html pada 12 

Desember 2015 
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efisiensi kegiatan ekonomi, menuju terwujudnya produktivitas 

nasional. 

c. Penempatan Tenaga Kerja 

Setiap tenaga kerja mempunyai hak dan kesempatan yang sama 

untuk memilih, mendapatkan, atau pindah pekerjaan dan memperoleh 

penghasilan yang layak di dalam atau di luar negeri. Penempatan 

tenaga kerja dilaksanakan berdasarkan asas terbuka, bebas, obyektif, 

serta adil, dan setara tanpa diskriminasi. Penempatan tenaga kerja ini 

diarahkan untuk menempatkan tenaga kerja pada jabatan yang tepat 

sesuai dengan keahlian, keterampilan, bakat, minat, dan kemampuan 

dengan memperhatikan harkat, martabat, hak asasi, dan perlindungan 

hukum yang dilaksanakan dengan memperhatikan pemerataan 

kesempatan kerja dan penyediaan tenaga kerja sesuai dengan 

kebutuhan program nasional dan daerah.  

Pemberi kerja yang memerlukan tenaga kerja dapat merekrut 

sendiri tenaga kerja yang dibutuhkan atau melalui pelaksana 

penempatan tenaga kerja. Pelaksana penempatan tenaga kerja ini wajib 

memberikan perlindungan sejak rekrutmen sampai penempatan tenaga 

kerja yang mencakup kesejahteraan, keselamatan, dan kesehatan baik 

mental maupun fisik tenaga kerja.  

d. Perluasan Kesempatan Kerja 
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Pemerintah bertanggung jawab mengupayakan perluasan 

kesempatan kerja baik di dalam maupun di luar hubungan kerja dengan 

cara bersama-sama dengan masyarakat mengupayakan perluasan 

kesempatan kerja baik di dalam maupun di luar hubungan kerja. Semua 

kebijakan pemerintah baik pusat maupun daerah di setiap sektor 

diarahkan untuk mewujudkan perluasan kesempatan kerja baik di 

dalam maupun di luar hubungan kerja. Lembaga keuangan baik 

perbankan maupun non perbankan, dan dunia usaha perlu membantu 

dan memberikan kemudahan bagi setiap kegiatan masyarakat yang 

dapat menciptakan atau mengembangkan perluasan kesempatan kerja. 

Perluasan kesempatan kerja di luar hubungan kerja dilakukan 

melalui penciptaan kegiatan yang produktif dan berkelanjutan dengan 

mendayagunakan potensi sumber daya alam, sumber daya manusia dan 

teknologi tepat guna yang dilakukan dengan pola pembentukan dan 

pembinaan tenaga kerja mandiri, penerapan sistem padat karya, 

penerapan teknologi tepat guna, dan pendayagunaan tenaga kerja 

sukarela atau pola lain yang dapat mendorong terciptanya perluasan 

kesempatan kerja.  

Pemerintah menetapkan kebijakan ketenagakerjaan dan perluasan 

kesempatan kerja serta bersama-sama masyarakat mengawasi 

pelaksanaan kebijakan sebagaimana dimaksud. Dalam melaksanakan 

tugas sebagaimana dimaksud dapat dibentuk badan koordinasi yang 

beranggotakan unsur pemerintah dan unsur masyarakat. Semua 
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ketentuan mengenai perluasan kesempatan kerja, dan pembentukan 

badan koordinasi sebagaimana dimaksud diatur dengan Peraturan 

Pemerintah. 

e. Menanggulangi Pekerja Anak Di Luar Hubungan Kerja 

Pemerintah berkewajiban melakukan upaya penanggulangan anak 

yang bekerja di luar hubungan kerja dan mengaturnya melalui 

Peraturan Pemerintah.  

f. Menetapkan Kebijakan Pengupahan Yang Melindungi Pekerja 

Setiap pekerja/buruh berhak memperoleh penghasilan yang 

memenuhi penghidupan yang layak bagi kemanusiaan. Untuk 

mewujudkan penghasilan yang memenuhi penghidupan yang layak 

bagi kemanusiaan sebagaimana dimaksud, pemerintah menetapkan 

kebijakan pengupahan yang melindungi pekerja/buruhyang meliputi:  

1) Upah minimum;  

2) Upah kerja lembur;  

3) Upah tidak masuk kerja karena berhalangan;  

4) Upah tidak masuk kerja karena melakukan kegiatan lain di luar 

pekerjaannya; 

5) Upah karena menjalankan hak waktu istirahat kerjanya;  

6) Bentuk dan cara pembayaran upah;  

7) Denda dan potongan upah;  

8) Hal-hal yang dapat diperhitungkan dengan upah;  
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9) Struktur dan skala pengupahan yang proporsional;  

10) Upah untuk pembayaran pesangon; dan 

11) Upah untuk perhitungan pajak penghasilan. 

Dalam menetapkan upah minimum, Pemerintah harus berdasarkan 

kepada kebutuhan hidup layak dan dengan memperhatikan 

produktivitas dan pertumbuhan ekonomi. 

Upah minimum sebagaimana dimaksud dapat terdiri atas:  

1) Upah minimum berdasarkan wilayah provinsi atau kabupaten/kota; 

2) Upah minimum berdasarkan sektor pada wilayah provinsi atau 

kabupaten/kota; 

Upah minimum sebagaimana dimaksud diarahkan kepada 

pencapaian kebutuhan hidup layak dan ditetapkan oleh Gubernur 

dengan memperhatikan rekomendasi dari Dewan Pengupahan Provinsi 

dan/atau Bupati/Walikota. Komponen serta pelaksanaan tahapan 

pencapaian kebutuhan hidup layak sebagaimana dimaksud diatur 

dengan Keputusan Menteri. Untuk memberikan saran, pertimbangan, 

dan merumuskan kebijakan pengupahan yang akan ditetapkan oleh 

pemerintah, serta untuk pengembangan sistem pengupahan nasional 

dibentuk Dewan Pengupahan Nasional, Provinsi, dan Kabupaten/Kota 

yang terdiri dari unsur pemerintah, organisasi pengusaha, serikat 

pekerja/serikat buruh, perguruan tinggi, dan pakar.  

g. Memfasilitasi Usaha - Usaha Produktif Pekerja 
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Untuk meningkatkan kesejahteraan pekerja/buruh, dibentuk 

koperasi pekerja/buruh dan usaha-usaha produktif di perusahaan. 

Pemerintah, pengusaha, dan pekerja/buruh atau serikat pekerja/serikat 

buruh berupaya menumbuhkembangkan koperasi pekerja/buruh, dan 

mengembangkan usaha produktif sebagaimana dimaksud. 

Pembentukan koperasi sebagaimana dimaksud, dilaksanakan sesuai 

dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Upaya-upaya 

untuk menumbuhkembangkan koperasi pekerja/buruh sebagaimana 

dimaksud, diatur dengan Peraturan Pemerintah. 

h. Menetapkan Kebijakan Dan Memberikan Pelayanan 

Dalam melaksanakan hubungan industrial, pemerintah mempunyai 

fungsi menetapkan kebijakan, memberikan pelayanan, melaksanakan 

pengawasan, dan melakukan penindakan terhadap pelanggaran 

peraturan perundang-undangan ketenagakerjaan. Dalam melaksanakan 

hubungan industrial, pekerja/buruh dan serikat pekerja/serikat 

buruhnya mempunyai fungsi menjalankan pekerjaan sesuai dengan 

kewajibannya, menjaga ketertiban demi kelangsungan produksi, 

menyalurkan aspirasi secara demokratis, mengembangkan 

keterampilan, dan keahliannya serta ikut memajukan perusahaan dan 

memperjuangkan kesejahteraan anggota beserta keluarganya. Dalam 

melaksanakan hubungan industrial, pengusaha dan organisasi 

pengusahanya mempunyai fungsi menciptakan kemitraan, 

mengembangkan usaha, memperluas lapangan kerja, dan memberikan 
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kesejahteraan pekerja/buruh secara terbuka, demokratis, dan 

berkeadilan. 

i. Memfasilitasi Penyelesaian Hubungan Industrial  

Hubungan Industrial dilaksanakan melalui sarana:  

1) Serikat pekerja/serikat buruh;  

2) Organisasi pengusaha;  

3) Lembaga kerja sama bipartit;  

4) Lembaga kerja sama tripartit;  

5) Peraturan perusahaan;  

6) Perjanjian kerja bersama;  

7) Peraturan perundang-undangan ketenagakerjaan; dan  

8) Lembaga penyelesaian perselisihan hubungan industrial. 

 

 

j. Mensahkan Peraturan Perusahaan Dan Perjanjian Kerja Bersama 

Pengesahan peraturan perusahaan oleh Menteri atau pejabat yang 

ditunjuk harus sudah diberikan dalam waktu paling lama 30 (tiga 

puluh) hari kerja sejak naskah peraturan perusahaan diterima. Apabila 

peraturan perusahaan telah sesuai sebagaimana ketentuan, maka dalam 

waktu 30 (tiga puluh) hari kerja sudah terlampaui dan peraturan 

perusahaan belum disahkan oleh Menteri atau pejabat yang ditunjuk, 

maka peraturan perusahaan dianggap telah mendapatkan pengesahan.  

k. Melakukan Pengawasan Dan Penegakan Aturan Ketenagakerjaan 
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Dalam mewujudkan pelaksanaan hak dan kewajiban pekerja/buruh 

dan pengusaha, pemerintah wajib melaksanakan pengawasan dan 

penegakan peraturan perundang-undangan ketenagakerjaan. 

Pelaksanaan peraturan perundang-undangan ketenagakerjaan dalam 

mewujudkan hubungan industrial merupakan tanggung jawab 

pekerja/buruh, pengusaha, dan pemerintah. 

l. Menerima Pemberitahuan Mogok Kerja  

Sekurang-kurangnya dalam waktu 7 (tujuh) hari kerja sebelum 

mogok kerja dilaksanakan, pekerja/buruh dan serikat pekerja/serikat 

buruh wajib memberitahukan secara tertulis kepada pengusaha dan 

instansi yang bertanggung jawab di bidang ketenagakerjaan setempat. 

 

m. Memediasi Perundingan Dalam Mogok Kerja 

Sebelum dan selama mogok kerja berlangsung, instansi yang 

bertanggung jawab di bidang ketenagakerjaan wajib menyelesaikan 

masalah yang menyebabkan timbulnya pemogokan dengan 

mempertemukan dan merundingkannya dengan para pihak yang 

berselisih. Dalam hal perundingan sebagaimana dimaksud 

menghasilkan kesepakatan, maka harus dibuatkan perjanjian bersama 

yang ditandatangani oleh para pihak dan pegawai dari instansi yang 

bertanggung jawab di bidang ketenagakerjaan sebagai saksi. 

Dalam hal perundingan sebagaimana dimaksud tidak 

menghasilkan kesepakatan, maka pegawai dari instansi yang 
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bertanggung jawab di bidang ketenagakerjaan segera menyerahkan 

masalah yang menyebabkan terjadinya mogok kerja kepada lembaga 

penyelesaian perselisihan hubungan industrial yang berwenang. 

n. Mengantisipasi Terjadinya Pemutusan Hubungan Kerja 

Pengusaha, pekerja/buruh, serikat pekerja/serikat buruh, dan 

pemerintah, dengan segala upaya harus mengusahakan agar jangan 

terjadi pemutusan hubungan kerja. Dalam hal segala upaya telah 

dilakukan, tetapi pemutusan hubungan kerja tidak dapat dihindari, 

maka maksud pemutusan hubungan kerja wajib dirundingkan oleh 

pengusaha dan serikat pekerja/serikat buruh atau dengan pekerja/buruh 

apabila pekerja/buruh yang bersangkutan tidak menjadi anggota serikat 

pekerja/serikat buruh. 

Dalam hal perundingan sebagaimana dimaksud benar-benar tidak 

menghasilkan persetujuan, pengusaha hanya dapat memutuskan 

hubungan kerja dengan pekerja/buruh setelah memperoleh penetapan 

dari lembaga penyelesaian perselisihan hubungan industrial. 

Permohonan penetapan pemutusan hubungan kerja diajukan secara 

tertulis kepada lembaga penyelesaian perselisihan hubungan industrial 

disertai alasan yang menjadi dasarnya. Permohonan penetapan 

sebagaimana dimaksud dapat diterima oleh lembaga penyelesaian 

perselisihan hubungan industrial apabila telah dirundingkan dengan 

Pekerja/Serikat Pekerja.  

o. Melakukan Pembinaan 
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Pemerintah melakukan pembinaan terhadap unsur-unsur dan 

kegiatan yang berhubungan dengan ketenagakerjaan dengan 

mengikutsertakan organisasi pengusaha, serikat pekerja/serikat buruh, 

dan organisasi profesi terkait dan dilaksanakan secara terpadu dan 

terkoordinasi. Dalam rangka pembinaan ketenagakerjaan, pemerintah, 

organisasi pengusaha, serikat pekerja/serikat buruh dan organisasi 

profesi terkait dapat melakukan kerja sama internasional di bidang 

ketenagakerjaan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang 

berlaku. 

p. Melakukan Pengawasan 

Pengawasan ketenagakerjaan dilakukan oleh pegawai pengawas 

ketenagakerjaan yang mempunyai kompetensi dan independen guna 

menjamin pelaksanaan peraturan perundang-undangan ketenagakerjaan 

yang ditetapkan oleh Menteri atau pejabat yang ditunjuk. Pengawasan 

ketenagakerjaan dilaksanakan oleh unit kerja tersendiri pada instansi 

yang lingkup tugas dan tanggung jawabnya di bidang ketenagakerjaan 

pada pemerintah pusat, pemerintah provinsi, dan pemerintah 

kabupaten/kota yang diatur dengan Keputusan Presiden. Unit kerja 

pengawasan ketenagakerjaan sebagaimana dimaksud, pada pemerintah 

provinsi dan pemerintah kabupaten/kota wajib menyampaikan laporan 

pelaksanaan pengawasan ketenagakerjaan kepada Menteri yang tata 

cara penyampaian laporannya ditetapkan dengan Keputusan Menteri.  

q. Melakukan Penyelidikan 
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Selain penyidik pejabat Polisi Negara Republik Indonesia, juga 

kepada pegawai pengawas ketenagakerjaan dapat diberi wewenang 

khusus sebagai penyidik pegawai negeri sipil sesuai dengan peraturan 

perundang-undangan yang berlaku yang memiliki kewenangan: 

1) Melakukan pemeriksaan atas kebenaran laporan serta keterangan 

tentang tindak pidana di bidang ketenagakerjaan;  

2) Melakukan pemeriksaan terhadap orang yang diduga melakukan 

tindak pidana di bidang ketenagakerjaan;  

3) Meminta keterangan dan bahan bukti dari orang atau badan hukum 

sehubungan dengan tindak pidana di bidang ketenagakerjaan;  

4) Melakukan pemeriksaan atau penyitaan bahan atau barang bukti 

dalam perkara tindak pidana di bidang ketenaga-kerjaan;  

5) Melakukan pemeriksaan atas surat dan/atau dokumen lain tentang 

tindak pidana di bidang ketenagakerjaan;  

6) Meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas 

penyidikan tindak pidana di bidang ketenagakerjaan; dan  

7) Menghentikan penyidikan apabila tidak terdapat cukup bukti yang 

membuktikan tentang adanya tindak pidana di bidang 

ketenagakerjaan. 

 

6. Kebijakan Upah Minimum 

Kebijakan upah minimum adalah kebijakan pemerintah dalam 

menentukan  suatu standar minimum yang akan digunakan oleh para 

pengusaha atau pelaku industri dalam memberikan upah kepada pekerja di 
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dalam lingkungan usaha atau kerjanya. Sedangkan upah minimum itu 

sendiri didefinisikan sebagai upah bulanan terendah yang terdiri dari upah 

pokok termasuk tunjangan tetap. Upah minimum ini berlaku bagi mereka 

yang lajang dan memiliki pengalaman kerja 0-1 tahun, yang ditetapkan 

melalui Keputusan Gubernur berdasarkan rekomendasi dari Dewan 

Pengupahan dan berlaku selama 1 tahun berjalan.
14

 

Pemerintah mengatur kebijakan ketenagakerjaan yang di dalamnya 

termasuk kebijakan upah minimum di dalam Undang Undang No 13 tahun 

2003 tentang Ketenagakerjaan yang isinya antara lain:
15

 

a. Pemerintah menetapkan upah berdasarkan kebutuhan hidup layak 

(KHL) dan dengan memperhatikan produktivitas dan pertumbuhan 

ekonomi. Sehingga Upah minimum diarahkan kepada pencapaian 

kebutuhan hidup layak. 

b. Upah Minimum dapat diterapkan: (a) berdasarkan wilayah provinsi 

atau kabupaten/kota; (b) berdasarkan sektor pada wilayah provinsi atau 

kabupaten/kota. Upah minimum sektoral dapat ditetapkan untuk 

kelompok lapangan usaha beserta pembagiannya menurut klasifikasi 

lapangan usaha Indonesia untuk kabupaten/kota, provinsi, beberapa 

provinsi atau nasional dan tidak boleh lebih rendah dari upah minimum 

regional daerah yang bersangkutan. 

                                                             
14

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 78 Tahun 2015 Tentang Pengupahan, 

Bab V (Upah Minimum) Bagian Kesatu 
15

Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan, Bagian Kedua: 

Pengupahan, pasal 89 dan pasal 90 
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c. Upah minimum ditetapkan oleh Gubernur dengan memperhatikan 

rekomendasi dari Dewan Pengupahan Provinsi dan/atau 

Bupati/Walikota. 

d. Pengusaha dilarang membayar upah lebih rendah dari upah minimum. 

Bagi pengusaha yang tidak mampu membayar upah minimum dapat 

dilakukan penangguhan. Penangguhan pelaksanaan upah minimum 

bagi perusahaan yang tidak mampu dimaksudkan untuk membebaskan 

perusahaan yang bersangkutan melaksanakan upah minimum yang 

berlaku dalam kurun waktu tertentu. Apabila penangguhan tersebut 

berakhir maka perusahaan yang bersangkutan wajib melaksanakan 

upah minimum yang berlaku pada saat itu tetapi tidak wajib membayar 

pemenuhan ketentuan upah minimum yang berlaku pada waktu 

diberikan penangguhan. 

 

Penetapan upah minimum pada suatu Provinsi dan Kabupaten/Kota di 

dalam Provinsi itu merupakan tugas dan tanggung jawab Gubernur Provinsi 

tersebut, dimana upah minimum Kabupaten/Kota haruslah lebih besar 

nominalnya dibanding upah minimum Provinsi tersebut. Gubernur 

menetapkan upah minimum dengan memperhatikan rekomendasi dari 

Bupati/Walikota serta saran dan pertimbangan dari Dewan Pengupahan 

Provinsi. Adapun rekomendasi dari Bupati/Walikota, yang akan menjadi 
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pertimbangan Gubernur dalam menentukan upah minimum, didasari atas 

saran dan pertimbangan Dewan Pengupahan Kabupaten/Kota.
16

 

Saran serta pertimbangan Dewan Pengupahan yang akan menjadi dasar 

bagi Gubernur dalam menetapkan upah minimum merupakan hasil survey 

mengenai kebutuhan hidup layak (KHL) di provinsi dimana upah minimum 

tersebut akan ditetapkan. Dewan Pengupahan yang terdiri dari perwakilan 

serikat pekerja, pengusaha, pemerintah, dan pihak netral dari akademisi 

akan melakukan survey mengenai kebutuhan hidup layak (KHL) sebelum 

ditetapkannya upah minimum yang baru di suatu Provinsi.  

Kebutuhan hidup layak adalah standar kebutuhan yang harus dipenuhi 

oleh seorang pekerja/buruh lajang untuk dapat hidup layak baik secara fisik, 

non fisik dan sosial, untuk kebutuhan 1 (satu) bulan. Kebutuhan yang harus 

dipenuhi pekerja untuk dapat dianggap hidup layak terdiri dari beberapa 

komponen, yaitu:
17

 

a. Makanan dan Minuman 

Beras sedang, sumber protein (daging, ikan segar, telur ayam), kacang-

kacangan (tempe/tahu), susu bubuk, gula pasir, minyak goreng, 

sayuran, buah-buahan (setara pisang/pepaya), karbohidrat (setara 

tepung terigu), teh atau kopi, bumbu-bumbuan 

b. Sandang 

                                                             
16

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 78 Tahun 2015 Tentang Pengupahan, 

Bab V (Upah Minimum) Bagian Kedua 
17

Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 13 tahun 

2012 Tentang Komponen dan Pelaksanaan Tahapan Pencapaian Kebutuhan Hidup Layak, 

Lampiran I 
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Celana panjang/rok/pakaian muslim, celana pendek, ikat pinggang, 

kemeja lengan pendek/blouse, kaos oblong/BH, celana dalam, 

sarung/kain panjang, sepatu, kaos kaki, perlengkapan pembersih sepatu 

(semir sepatu, sikat sepatu), sandal jepit, handuk mandi, perlengkapan 

ibadah (sajadah, mukena, peci dan lain-lain) 

c. Perumahan 

Sewa kamar, dipan/tempat tidur, perlengkapan tidur (kasur, bantal), 

sprei dan sarung bantal, meja dan kursi, lemari pakaian, sapu, 

perlengkapan makan (piring, gelas, sendok garpu), ceret aluminium, 

wajan aluminium, panci aluminium, sendok masak, rice cooker ukuran 

½ liter, kompor dan perlengkapannya (kompor satu tungku, selang dan 

regulator, tabung gas 3 kg), gas elpiji, ember plastik, gayung plastik, 

listrik, bola lampu hemat energi, air bersih, sabun cuci pakaian, sabun 

cuci piring, setrika, rak plastik portabel, pisau dapur, cermin 

d. Pendidikan 

Bacaan/radio, ballpoint dan pensil 

e. Kesehatan 

Sarana kesehatan (pasta gigi, sabun mandi, sikat gigi, shampo, 

pembalut atau alat cukur), deodorant, obat anti nyamuk, potong 

rambut, sisir 

f. Transportasi 

Transportasi kerja dan lainnya 

g. Rekreasi dan Tabungan 
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Adapun mekanisme proses penetapan Upah Minimum berdasarkan 

standar KHL bisa diurutkan sebagai berikut:
18

 

a. Ketua Dewan Pengupahan Provinsi dan/atau Kabupaten/Kota 

membentuk tim survey yang anggotanya terdiri dari unsur 

tripartit: perwakilan serikat pekerja, pengusaha, pemerintah, dan pihak 

netral dari akademisi. 

b. Standar KHL ditetapkan dalam Kepmen No. 13 tahun 2012, 

berdasarkan standar tersebut, tim  survey Dewan Pengupahan 

melakukan survey harga untuk menentukan nilai harga KHL yang 

nantinya akan diserahkan kepada Gubernur Provinsi masing-masing. 

c. Survey dilakukan setiap satu bulan sekali dari bulan Januari s/d 

September , sedang untuk bulan Oktober s/d Desember dilakukan 

prediksi dengan membuat metode least square. Hasil survey tiap bulan 

tersebut kemudian diambil rata-ratanya untuk mendapat nilai KHL. 

d. Nilai KHL ini akan digunakan sebagai salah satu bahan pertimbangan 

dalam penetapan upah minimum yang berlaku bagi pekerja/buruh 

dengan masa kerja kurang dari 1 (satu) tahun. Upah bagi pekerja dengan 

masa kerja 1 (satu) tahun atau lebih dirundingkan secara bipartit antara 

pekerja atau serikat pekerja dengan pengusaha di perusahaan yang 

bersangkutan. 

e. Berdasarkan nilai harga survey tersebut, Dewan Pengupahan juga 

mempertimbangkan faktor lain: produktivitas, pertumbuhan ekonomi, 

                                                             
18

Wage Indacator Foundation, Standar Kebutuhan Hidup Layak (KHL), diakses dari 

http://www.gajimu.com/main/gaji/gaji-minimum/komponen-khl pada 12 Maret 2016 
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usaha yang paling tidak mampu, kondisi pasar kerja dan saran/ 

pertimbangan dari dewan pengupahan Provinsi/Kabupaten/Kotamadya. 

f. Gubernur nantinya akan menetapkan besaran nilai upah minimum. 

Penetapan Upah Minimum ini dilakukan 60 hari sebelum tanggal 

berlakunya yaitu setiap tanggal 1 Januari. 

  

7. Sektor Informal 

Konsep tentang sektor informal pertama kali dicetuskan oleh Keith 

Hart, seorang ahli antropologi berkebangsaan Inggris, melalui studinya 

setelah mengamati kegiatan penduduk di kota Accra dan Nima, Ghana. 

Karya ini diterbitkan pada tahun 1973, dan sejak kemunculan konsep 

tersebut banyak penelitian dan kebijakan yang mulai menyoroti masalah ini 

secara khusus.
19

 

Sektor informal merupakan bagian dari angkatan kerja yang berada di 

luar pasar tenaga kerja. Pekerjaan pada sektor ini merupakan jenis 

pekerjaan yang kurang terorganisir, padat karya, serta tidak memerlukan 

keterampilan khusus sehingga mudah untuk keluar masuk dalam pekerjaan 

di sektor ini. Pekerjaan di sektor informal ini mudah dilakukan oleh 

siapapun tanpa harus ditentukan oleh tingkat pendidikan, baik yang 

memiliki pendidikan tinggi maupun yang memiliki pendidikan rendah, 

semua memiliki kesempatan yang sama untuk bekerja di sektor ini. 

                                                             
19

Manning, Chris dan Tadjoeddin Noer, Urbanisasi Pengangguran dan Sektor Informal di 

Kota, Yayasan Obor Indonesia, Jakarta, hlm.75 
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Meski pekerjaan pada sektor informal tidak ditentukan oleh latar 

belakang pendidikan, namun bukan berarti seluruh pekerja di sektor ini 

merupakan pekerja yang tidak mampu bersaing di sektor formal, karena 

banyak diantara mereka memilih pekerjaan di sektor informal karena 

menurutnya pekerjaan di sektor ini menjanjikan hidup yang lebih baik. 

Peluang kerja di sektor informal informal dapat memberikan solusi bagi 

angkatan kerja dan dapat menekan angka pengangguran karena mampu 

menyerap tenaga kerja yang tidak terserap pada sektor formal.  

Pengertian dan Ciri-Ciri Sektor Informal 

Sektor informal ditandai dengan beberapa karakteristik yang khas, 

seperti; aneka bidang kegiatan produksi barang dan jasa yang berskala 

kecil, sebagian besar unit-unit produksinya dimiliki secara perorangan atau 

keluarga, banyak menggunakan tenaga kerja (padat karya) dan teknologi 

yang dilibatkan terhitung sederhana. Pada umumnya pekerja di sektor ini 

tidak memiliki pendidikan formal, tidak memiliki keterampilan khusus, 

serta sangat kekurangan modal. Oleh sebab itu produktivitas dan 

pendapatan mereka cenderung lebih rendah dari tenaga kerja di sektor 

formal.
20

 

Sethuraman mendefinisikan sektor informal sebagai suatu manifestasi 

dari situasi pertumbuhan kesempatan kerja di negara berkembang yang 

bertujuan untuk mencari kesempatan kerja dan pendapatan untuk 

memperoleh keuntungan. Sektor informal biasanya digunakan untuk 

                                                             
20

Todaro, Michael P., Pembangunan Ekonomi di Dunia Ketiga, Erlangga, Jakarta, hlm.265 
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menyatakan sejumlah kegiatan ekonomi yang berskala kecil. Alasan 

dikatakan berskala kecil karena mereka pada umumnya berasal dari 

kalangan miskin, berpendidikan rendah, berketerampilan rendah, dan 

kebanyakan dilakukan oleh para pendatang. Dapat digambarkan bahwa 

usaha-usaha di sektor informal berupaya menciptakan kesempatan kerja dan 

memperoleh pendapatan sendiri.
21

  

Jan Breman membedakan sektor formal dan informal yang menujukkan 

pada suatu sektor ekonomi masing-masing dengan konsistensi dan 

dinamika strukturnya. Sektor formal digunakan dalam pengertian pekerjaan 

yang permanen meliputi: sejumlah pekerja yang saling berhubungan yang 

merupakan bagian dari suatu struktur pekerjaan yang terjalankan dan amat 

terorganisir, pekerja yang secara resmi terdaftar dalam statistik 

perekonomian, dan syarat bekerja dilindungi oleh hukum. Kegiatan-

kegiatan perekonomian yang tidak memenuhi kriteria tersebut kemudian 

dimasukkan dalam istilah sektor informal, suatu istilah yang mencakup 

pengertian berbagai kegiatan yang seringkali dinyatakan dengan usaha 

mandiri.
22

 

Dipak Mazumdar memberikan definisi sektor informal sebagai pasaran 

tenaga kerja yang tidak dilindungi. Salah satu perbedaan antara sektor 

formal dan informal sering dipengaruhi oleh jam kerja yang tidak tetap 

dalam jangka waktu tertentu. Hal ini disebabkan oleh tidak adanya 

hubungan kontrak kerja jangka panjang dalam sektor informal, cara 
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Manning, Chris dan Tadjoeddin Noer, Op.Cit. hlm.90 
22

Ibid.,hlm.139 
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perhitungan upah berdasarkan hari atau jam kerja dan menonjolnya usaha 

sendiri.
23

  

Wirosardjono mendefinisikan sektor informal sebagai sektor kegiatan 

ekonomi kecil yang mempunyai ciri sebagai berikut: pola kegiatan tidak 

teratur baik dalam arti waktu, permodalan, maupun penerimaannya; tidak 

tersentuh oleh ketentuan atau peraturan yang ditetapkan oleh pemerintah; 

modal, peralatan, dan perlengkapan maupun omsetnya terbilang kecil dan 

atas dasar hitungan harian; umumnya tidak mempunyai tempat usaha yang 

permanen; tidak mempunyai keterikatan dengan usaha lain yang besar; 

umumnya dilakukan oleh dan melayani golongan masyarakat yang 

berpendapatan rendah; tidak membutuhkan keahlian dan keterampilan 

khusus sehingga dapat menyerap bermacam-macam tingkat tenaga; tidak 

mengenal sistem perbankan, pembukuan, dan lain sebagainya; umumnya 

tiap satuan usaha memperkerjakan tenaga kerja yang sedikit dan berasal 

dari lingkungan keluarga, kenalan, atau dari daerah yang sama.
24

 

Dari pengertian dan ciri-ciri sektor informal yang telah dijelaskan 

sebelumnya, maka dapat ditarik kesimpulan bahwa ciri-ciri sektor informal 

adalah sebagai berikut: 

 

1. Tidak memerlukan izin usaha  

2. Modal yang dimiliki terbatas dan padat karya  

                                                             
23

Ibid.,hlm.111 
24

Budi, Ari Sulistyo, “Kajian Lokasi Pedagang Kaki Lima Berdasarkan Persepsi PKL 

Serta Persepsi Masyarakat Sekitar di Kota Pemalang”. (Tesis Program Pasca Sarjana Magister 

PembangunanWilayah dan KotaUniversitas Diponegoro, Semarang, 2006), h.33 
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3. Sektor informal adalah unit usaha dengan pola kegiatan tidak teratur dengan 

manajemen yang sederhana 

4. Peralatan dan perlengkapan yang digunakan sederhana  

5. Jumlah produksi terbatas dan produksinya berkualitas rendah jika 

dibandingkan sektor formal 

6. Tidak memandang tingkat pendidikan  dan tidak membutuhkan keahlian 

khusus dalam menjalankan usahanya  

7. Penghasilan yang diperoleh tidak menentu  

8. Pada umumnya satuan usahanya mempekerjakan tenaga kerja dari kalangan 

keluarga dan jika menerima pekerja hanya  berdasarkan kepercayaan 

9. Status pekerja tidak tetap artinya bukan merupakan karyawan atau pekerja 

tetap dengan kontrak kerja tertentu 

10. Mudah keluar masuk usaha dan dapat beralih ke usaha lain, dan  

11. Kurang mendapat dukungan dari pemerintah 
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B. Upah Menurut Ekonomi Islam 

1. Konsep Upah Dalam Al-Qur’an Dan Hadist 

Di dalam Islam diajarkan bahwasannya Allah SWT telah mewahyukan 

kepada Nabi Muhammad SAW supaya bekerja dengan cara yang sudah 

diatur di dalam al-Qur‟an dan Hadits Nabi. Adapun konsep upah dalam al- 

Qur‟an dan al-Hadis sebagai berikut: 

                     

                       

                        

                 
Artinya: “Sesunggunya mereka yang beriman dan beramal saleh, tentulah 

kami tidak akan menyia-nyiakan pahala orang-orang yang 

mengerjakan amalan(nya) dengan yang baik. Mereka Itulah 

(orang-orang yang) bagi mereka surga 'Adn, mengalir sungai-

sungai di bawahnya; dalam surga itu mereka dihiasi dengan 

gelang mas dan mereka memakai Pakaian hijau dari sutera halus 

dan sutera tebal, sedang mereka duduk sambil bersandar di atas 

dipan-dipan yang indah. Itulah pahala yang sebaik-baiknya, dan 

tempat istirahat yang indah.” (al-Kahfi: 30-31)
25

 

 

Mengenai balasan amal atau perbuatan seseorang, di dalam Tafsir 

Baidhawi dikatakan bahwasannya orang yang beramal baik akan 

mendapatkan pahala yang besar, dan sebaliknya apabila orang beramal 

tidak baik akan mendapatkan siksaan yang sangat besar. Begitupun dalam 
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hal bekerja, apabila seseorang bekerja dengan giat maka akan mendapatkan 

upah yang setimpal dengan giatnya bekerja orang tersebut, begitu juga 

orang yang tidak bekerja, maka orang tersebut tidak akan mendapatkan 

hasil apapun.
26

 

Ayat yang menerangkan mengenai balasan bagi laki-laki dan 

perempuan yang beramal salih yaitu: 

                     

           

Artinya: “Barangsiapa yang mengerjakan amal-amal saleh, baik laki-laki 

maupun wanita sedang ia orang yang beriman, Maka mereka itu 

masuk ke dalam surga dan mereka tidak dianiaya walau 

sedikitpun.” (an-Niisa: 124)
27

 

 

                           

                 

 
Artinya:  “Barangsiapa yang mengerjakan amal saleh, baik laki-laki 

maupun perempuan dalam keadaan beriman, Maka 

Sesungguhnya akan kami berikan kepadanya kehidupan yang 

baik,  dan  Sesungguhnya akan kami beri balasan kepada 

mereka dengan pahala yang lebih baik dari apa yang Telah 

mereka kerjakan.” (an-Nahl: 97)
28

 

 

                                                             
26

Al-Baidhawi, Nasiruddin As-Sairoji. 1980. Tafsir Baidhowi. Lebanon: Darul Fikr.  
27

Al-Qur‟an dan Terjemahnya, Jakarta: Lautan Lestari, 2009, hlm 109 
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Adapun dalil mengenai keharusan seorang muslim untuk bekerja guna 

mendapatkan karunia dan keberkahan Allah SWT, diantaranya: 

                           

          

Artinya: “Apabila Telah ditunaikan shalat, Maka bertebaranlah kamu di 

muka bumi; dan carilah karunia Allah dan ingatlah Allah 

banyak-banyak supaya kamu beruntung.” (al-Jumu‟ah: 10)
29

 

 

Sedangkan hadits Nabi Muhammad SAW yang menjelaskan mengenai 

upah diantaranya: 

ثَنا َاِ يْبل َ  ْب  ُوليْبٍم،  ْب ُ  َ َ َ  َحدَّثِث  ُُمَمٍَّد،  ْب ُ   ُ ُو ُ  َحدَّ   ْب ِ  ِإْسْب
  انَِّ    َ  ِ  َ نْب ُ   اُ  َ ِ  َ  ُهَر  ْبرَة أِأ  َ  ْب  أِأ َوِ يْبدٍ  َوِ يْبِد  ْب ِ  َ  ْب  أَميَّة،
مَ  أنَا ثالَثٌة :قَال َ ليْبِ  َوَولَّمَ   اُ  َصلَّ  ُمُ مْب  َ  ْب  َ ُجل :  اِلَياَمةِ  َ  ْب

َ أَجرَ  َوَ ُجل  ََن ُ  فَأكل ُحًر   َااَ  غَدَ  َوَ ُجل  َّ  ِأ  أ ْبط  ًر    وْب أِجي ْب
رَ ُ   ُ  ْبِط ِ  وَ ْب  ِمنْب ُ  فاوْب َ  ْب ٰىف   ( ابخا ى  و  )  جْب

Artinya: “Yusuf ibn Muhammad telah memberitakan kepada kami, 

(katanya) Yahya ibn Sulaim telah memberitakan kepadaku, 

(berita itu berasal) dari Ismail ibn Umayyah, dari Sa‟id ibn Abi 

Sa‟id, dari Abi Hurairah r.a. dan dari Nabi Saw. berkata: Tiga 

orang (golongan) yang aku memusuhinya besok di hari kiamat, 

yaitu orang yang memberi kepadaku kemudian menarik kembali, 

orang yang menjual orang yang merdeka kemudian makan 
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harganya, orang yang mengupah dan telah selesai tetapi tidak 

memberikan upahnya”. (H.R. Bukhari).
30

 

 

ثَنا ،  اْبَ اِيْبدِ   ْب ُ   اْبَ بَّااُ  َحدَّ ِل ُّ َمشْب ثَنا  اد    ْب ِ  َوِ يْبدِ   ْب ُ  َوهْب ُ  َحدَّ
ثَنا َ بْبُد  ارَّ ْب ِ   الَّلِم ُّ  َ ِطيَّة لَم،  ْب ِ   َ ْبدِ   ْب ُ  َحدَّ  َ  ْب  أ ِيْبِ ، َ  ْب  أوْب
 :َوَولَّمَ   اُ َ ليْب ِ  َصلَّ  َ ُو ْبُل  اِ  قَال :قَال ُ َمَر،  ْب ِ   اِ  َ بْبدِ 

رَ  أ ْبط ْب  رَ ُ   َاِجي ْب  (    ماج  أ رج ) َ َرق ُ   َِ َّ  أن قبْبل أجْب
 

Artinya:  “Al-„Abbas ibn al-Walid al-Dimasyqiy telah memberitakan 

kepada kami, (katanya) Wahb ibn Sa‟id ibn „Athiyyah al-

Salamiy telah memberitakan kepada kami, (katanya) „Abdu al-

Rahman ibn Zaid ibn Salim telah memberitakan kepada kami, 

(berita itu berasal) dari ayahnya, dari „Abdillah ibn „Umar dia 

berkata: Rasulullah Saw. telah berkata: “Berikan kepada 

buruh ongkosnya sebelum kering keringatnya”. (H.R Ibnu 

Majah)
31

 

 

َاِ  ْب   ْب ُ  ُم َو  ثَناَحدَّ  ثَنا لِ ْسْب ثَنا ُوَهيْب ُ  َحدَّ  أ ِيْب  َ  ْب   َاُواٍ   ْب ُ  َحدَّ
ُ َما  اُ  َ ِ  َ   اْبَ بَّااٍ   ْب ِ   َ  ْب  َ َ مَ  قَال َ ن ْب  َ ليْب ِ   اُ  َصلَّ   انَِّ ُّ   حْب

رَُ  أ  ْبَ  َّامَ   ْبط أ وَ  َوَولَّمَ  جْب
Artinya: “Musa ibn Isma‟il telah memberitakan kepada kami, Wahb telah 

memberitakan kepada kami, ibn Thawus telah memberitakan 

kepada kami, (berita itu berasal) dari ayahnya, dari Ibn al-
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Al-Bukhari, Sahih al-Bukhari, juz II, (Bandung : Pustaka Setia, 2004), hlm.50 
31
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„Abbas r.a. dia berkata: “Nabi Saw. berbekam (kemudian) dan 

telah memberikan upah kepada tukang bekam itu”.
32

 

 

2. Prinsip-Prinsip Upah 

a. Kesepakatan dan kerelaan antara pekerja dan pemberi kerja 

Dalam segala jenis akad dan transaksi bisnis, terciptanya unsur rela 

sama rela antara pihak-pihak didalamnya sangat dikedepankan. Islam 

melarang adanya unsur paksaan yang dapat merugikan salah satu pihak 

dimana hal tersebut akan mengakibatkan seseorang masuk kedalam 

memakan harta sesamanya dengan cara yang bathil. Sebagaimana yang 

Allah jelaskan dalam firman-Nya berikut:  

                     

                   

     

Artinya: “Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling 

memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali 

dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama-

suka di antara kamu. dan janganlah kamu membunuh 

dirimu; Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang 

kepadamu.” (QS. An-Nisaa: 29)
33

 

b. Mencukupi Kebutuhan Dasar 

Upah yang baik haruslah mencukupi kebutuhan dasar para 

karyawan. Setidaknya, dengan terpenuhi kebetuhan dasar, para 

                                                             
32

Abu al-Ma‟ati an-Nuuri, al-Masnad al-Jaami‟, Daar al-Jail, 1993, hlm.325 
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karyawan akan merasa diperhatikan oleh perusahaan sehingga tercipta 

hubungan emosional yang kuat antara karyawan dan perusahaan dan 

menciptakan loyalitas karyawan terhadap perusahaan. Terpenuhinya 

kebutuhan dasar ini berdasarkan sabda Rasulullah: 

 مَ لَّ اَ وَ  هِ يْب لَ اَ  ى  اُ لَّ َ ِ   انَِّ    َ  هُ نْب اَ   اُ  يَ  ِ َ  ْب َأِ ْب ُهَر  ْبرََة  َ 
َ تُُ   : لَ  َ  ُل ْبِك َ َ اُمُ  وَِكلْب  اْبَ َمِل  اْبَم ْبُروِف َوََل ُ َكلَُّ  ِمَ   ِ اِلْبَممْب

 (ملِ اْب مُ    ُ وَ  َ )ِإَلَّ َما  ُِطيْبُق 
 

Artinya: “Seorang budak itu berhak mendapatkan pangan dan 

sandang (dari tuannya) dan janganlah dia dibebani atas 

suatu pekerjaan melainkan sesuai dengan kemampuannya.” 

(HR. Muslim)
34

 

 

c. Proporsional dan transparan 

Upah adalah konsekuensi dari kinerja seseorang. Maka dengan 

demikian salah satu tolak ukur penentuan upah yang proporsional 

adalah yang sesuai dengan job desc yang melekat pada tiap-tiap 

pekerjaan. Hal ini berdasarkan firman Allah dalam Al-Quran pada ayat 

berikut: 

            

Artinya: “Dan bahwasanya seorang manusia tiada memperoleh selain 

apa yang Telah diusahakannya” (QS. An-Najm: 39)
35 
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Pada ayat yang lain Allah juga berfirman mengenai keadilan dalam 

pemberian kompensasi dalam ayat berikut: 

                        

Artinya: “Dan bagi masing-masing mereka derajat menurut apa yang 

Telah mereka kerjakan dan agar Allah mencukupkan bagi 

mereka (balasan) pekerjaan-pekerjaan mereka sedang 

mereka tiada dirugikan.” (QS. Al-Ahqaf: 19)
36 

 

 Kemudian setelah itu, pada awal akad atau kontrak pekerjaan, 

perusahaan seharusnya menjabarkan dan menginformasikan dengan 

sejelas-jelasnya tugas dan tanggung  jawab yang akan di amanahkan 

kepada calon karyawan. Dengan adanya transparansi ini karyawan 

akan mengetahui tugas-tugas pokok yang harus ia selesaikan, target 

yang harus dicapai dan strategi apa saja yang akan ia gunakan untuk 

mencapai target tersebut. Hal ini disebut itqon (tepat, terarah dan 

tuntas) sebagaimana sabda Rasulullah berikut: 

 ( ِا  َر الَّ    ُ وَ  َ ) ُِ ُّ ِإَذ  َ ِمَل َأَحدُُكُم  اْبَ َمَل َأنْب  ُ  ْبِلَنُ   ِإنَّ  اَ 
 

Artinya: “Sesungguhnya Allah menyukai salah seorang diantara 

kalian yang apabila ia mengerjakan suatu pekerjaan, ia 

kerjakan dengan itqon (jelas, terarah dan tuntas)” (HR. 

Thabrani)
37
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Selain dalam hal rincian pekerjaan yang akan dilakukan, pemberi 

kerja juga wajib memberitahukan tentang berapa upah yang akan 

diberikan kepada orang yang akan dipekerjakan, hal ini sebagaimana 

yang telah diajarkan oleh Rosulullah SWT: 

   ً يْب  ِ أَ   َ  َ أْب  َ  اْب  نْب مَ : مَ لَّ اَ وَ  هِ يْب لَ اَ  ى  اُ لَّ  َ   اِ  لُ وْب اُ  َ   لَ  َ 
 (ةَ  َ يْب  َ هُ  و ُ أَ ي وَ  ِ  ْب  اْبُ   ِ يْب اِ اَ  و ُ أَ    ُ وَ  َ ) هُ  َ  ْب أَ  هُ مْب لِ اْب يُ لْب فَ 

Artinya: “Barangsiapa yang mempekerjakan seseorang, maka 

hendaklah memberitahukan kepada orang yang akan 

dipekerjakan mengenai upah yang akan dia terima” (HR. 

Abu Said dan Abu Hurairah)
38

 

 

 نْب ى أَ هَ نَ  مَ لَّ اَ وَ  هِ يْب لَ اَ  ى  اُ لَّ  َ  ِ َّ  ا َّ  نَّ ي أَ  ِ  ْب  اْبُ  نِ اَ  مَ يْب   ِ  َ  ْب إِ  نْب اَ 
َ  تَّ  َ  لَ  ُ  ارَّ   َ  ِ أْب  َ اْب يَ   هُ  َ  ْب أَ  هُ لَ   ُ بَ   

Artinya: “Bahwasannya Rasulullah SWT melarang seseorang untuk 

mempekerjakan orang lain sampai orang yang hendak 

mempekerjakan tersebut menjelaskan mengenai upah yang 

akan dia berikan”
39

 

 

d. Partnership relationship 

dalam Islam hubungan antara perusahaan dengan karyawan, 

majikan dengan pembantu, atasan dengan bawahan adalah hubungan 

partnersip. Dimana keduanya saling melengkapi, dengan hubungan ini 

maka tidak ada majikan atau atasan yang merasa superior ketika 
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berpapasan dengan bawahannya. Hal ini sesuai dengan sabda 

Rasulullah berikut: 

َ  ُنُكمْب َجَ َلُ ُم  اُ ََتْبَت أَ ْبِد ْبُكمْب فََأ ْبِ ُم ْبُهمْب ِمَّا تَأْبُكُل ْبَن  ُهمْب ِإ ْب
ُ ُم ْب  َن َوََل ُتَكل ُ  ْبُهمْب َما  َ  ْبِلبُ ُ مْب فَِ نْب َكلَّ ْب ُهمْب َو أَاْبِبُل ْبُهمْب ِمَّا تَ لْبَبُل ْب

نُ  ْبُهمْب  ( ملِ اْب مُ    ُ وَ  َ )فََأِ ي ْب
Artinya: “mereka adalah saudara-saudaramu yang dijadikan Allah 

tunduk dibawah kekuasaanmu. Oleh karena itu berilah 

mereka makan sebagaimana yang kamu makan, berilah 

mereka pakaian sebagaimana yang kamu pakai, dan 

janganlah kamu membebani mereka di luar kemampuannya. 

Jika kamu memberikan beban kepada mereka maka bantulah 

mereka.” (HR. Muslim)
40

 

 

e. Tidak menunda hak karyawan 

Termasuk hal yang zhalim adalah menunda-nunda pemenuhan hak 

karyawan dengan cara menahan atau menunda-nunda upahnya tanpa 

alasan yang nyata dan dibenarkan. Penundaan pembayaran  Rasulullah 

menganjurkan pemberian upah sesegera mungkin karena upah 

merupakan hak pegawai yang harus segera dipenuhi. Sebagaimana 

sabda Rasulullah berikut ini: 

رَ  َِجي ْب رََة ُ  َأ ْبطُ ْب   اْب  (هْب   َ مَ  نُ إ ْب    ُ وَ  َ )قَ بْبَل َأنْب  َِ َّ َ َرقُُ   ُأجْب
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Artinya: “berikanlah upah pekerja sebelum keringatnya mengering.” 

(HR. Ibnu Majah)
41

 

 

f. Tidak mengeksploitasi tenaga kerja 

Para karyawan atau pekerja tidak diperlakukan sebagaimana mesin 

yang terus menerus dipicu tenaganya demi mengejar target produksi. 

Hal tersebut jika dilakukan merupakan termasuk bentuk eksploitasi 

kakryawan. Akan tetapi, perusahaan haruslah memperlakukan 

karyawan secara manusiawi. Harus memperhatikan keseimbangan 

waktu dan tenaganya untuk bekerja dan bersama keluarga. 

ًر  ِفْب َمَ   ِ ْبِنَك َما  َ  َت َ  ْب َ اِ ِمَك ِم ْب َ َمِلِ  َكاَن َاَك َأجْب ف َّ ْب
 ( ن َّ  ِ  نُ إ ْب    ُ وَ  َ )
 

Artinya: “keringanan yang kamu berikan kepada budakmu maka itu 

menjadi pahala timbangan amalmu.” (HR. Ibnu Hibban)
42

 

 

3. Jenis dan Sistem Upah  

Upah dapat digolongkan menjadi 2, yaitu: 

a. Upah yang telah disebutkan (al-musamma),  

Upah jenis ini adalah upah yang telah disebutkan pada awal 

transaksi mengenai nominalnya, syaratnya adalah ketika disebutkan 

harus disertai adanya kerelaan (diterima oleh kedua belah pihak). 

b. Upah yang sepadan (al-mitsli)  
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Upah jenis ini adalah upah yang sepadan dengan kerjanya serta 

sepadan dengan kondisi pekerjaannya. Maksudnya adalah harta yang 

dituntut sebagai kompensasi dalam suatu transaksi yang sejenis pada 

umumnya.
43

 

Seperti halnya dengan penghasilan menurut Ibnu Taimiyah dan diambil 

dari ayat al-Qur‟an : 

 

                       

                       

                         

    

 
Artinya: “Tempatkanlah mereka (para isteri) di mana kamu bertempat 

tinggal menurut kemampuanmu dan janganlah kamu 

menyusahkan mereka untuk menyempitkan (hati) mereka. dan 

jika mereka (isteri-isteri yang sudah ditalaq) itu sedang hamil, 

Maka berikanlah kepada mereka nafkahnya hingga mereka 

bersalin, Kemudian jika mereka menyusukan (anak-anak)mu 

untukmu Maka berikanlah kepada mereka upahnya, dan 

musyawarahkanlah di antara kamu (segala sesuatu) dengan 

baik; dan jika kamu menemui kesulitan Maka perempuan lain 

boleh menyusukan (anak itu) untuknya.” (ath-Tholaq: 6)
44
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Penjelasan dari ayat di atas dikatakan bahwasannya upah itu ada dua 

macam yaitu: 

a. Upah uang yaitu upah dalam bentuk uang maksudnya upah dalam balas 

jasa yang diterima dalam bentuk jumlah uang. 

b. Upah barang yaitu upah dalam bentuk barang-barang. 

 

Imam asy- Syafi'i berkata di dalam kitab al-Umm:   

ًر  وْب أَ   مً وْب  َ  لِ مَ اَ   لْب َ  إِ  لِ  ُ ي  ارَّ لَ اَ  لُ  ُ  ارَّ   َ  َ أْب  َ    اْب ذَ إِ   ةً نَ اَ  وْب أَ  َش ْب
 لُ  َ  ْب  َ ََل وَ . ةُ   َ  َ  ا  ْب لَ  َ  َ   ْب    َ  ً  ْب  ِ مَ  لُ  ُ  ارَّ   نَ كَ   ْب  َ فَ ,  ةِ  َ  َ  اْب  ِ 

 َلَ  ُ َّ   ُ  َ أْب  َ اْب  ُ  نْب مَ   نَ   كَ ذَ أِ   لَ  َ  اُ  فِ ى  ا َّ  َ  َ وَ ,  ٌ  ْب  ِ مَ  هُ نَّ ِاَ  ةَ  َ  ا َ 
  َا ُ  ةً اَ فَ نْب مَ َلَ  هُ نَّ ِاَ  هُ   ُ  َ  ْب  ِ اْب  ِ  لَ  َ  َ  لَ مَ اْب  َ 

 

Arti dan maksud pendapat di atas  dikatakan bahwasanya Imam asy-

Syafi'i apabila seorang laki-laki menyewa seorang laki-laki (buruh) untuk 

mengerjakan pekerjaan dalam satu hari atau satu bulan atau satu tahun 

maka berilah dia upah seperti umumnya upah dalam jangka waktu yang 

dilakukannya, satu hari itu satu dirham, maka berilah satu dirham dan 

seterusnya. Apabila seorang buruh tadi sakit, maka batal akad sewa 

menyewa dan bagi buruh tidak akan mendapat upah. Dan Nafi‟ berpendapat 

apabila buruh tadi sakit maka batal akadnya karena tidak bisa diambil 

kemanfaatannya.
45
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Menurut Imam Abu Hanifah buruh yang rajin dan cepat bekerja akan 

mendapatkan upah yang lebih tinggi dari buruh yang biasa, sistem upah ini 

sering juga disebut dengan nama upah mufarraqah (berbeda). Dari sistem 

upah ini ada keuntungannya yaitu biaya produksi dari setiap satu kesatuan 

barang semakin turun dengan semakin besarnya produksi dan buruh atau 

karyawan yang rajin akan mendapatkan penghargaan lebih tinggi dari buruh 

yang kurang rajin, sedangkan kerugian sistem ini yaitu rendahnya upah 

mujmal (keseluruhan) dan upah wahidan (kesatuan) yang diperoleh buruh 

yang kurang rajin.
46

 

4. Standar Upah  

Dalam kajian pemikiran ekonomi Islam klasik, pegawai secara umum 

diklasifikasikan menjadi dua; pegawai pemerintah yang mengurusi urusan 

publik serta pegawai non pemerintah. Untuk pegawai pemerintah, 

mayoritas ilmuwan berpendapat bahwa pemerintah harus memperhatikan 

tingkat kecukupan hidup pegawainya, dalam arti standar penetapan upah 

tidak boleh hanya berdasar manfaat al-juhd semata. Dalam hal ini, mereka 

mendasarkan pendapatnya pada beberapa riwayat nabi dan sahabat yang 

menyebutkan bahwa mereka memberikan gaji kepada pegawai publik dan 

pemerintah, selain berdasar manfaat kerja juga berdasar kecukupan pekerja 

yang berupa kebutuhan pokok, baik berupa makanan, pakaian, tempat 
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tinggal, pengobatan dan lainnya.
47

 Bahkan Nabi SAW menganggap istri 

sebagai kebutuhan bagi yang belum punya istri, demikian juga pembantu 

bagi pekerja yang tidak dapat melayani dirinya sendiri. Rasulullah SAW 

bersabda: 

 ًَل  مِ   اَ نَ لَ   نَ كَ  نْب مَ :  َوَولَّمَ   اُ َ ليْب ِ  َصلَّ  َ ُو ْبُل  اِ  قَال
  ْب  نْب إِ   فَ مً   ِ  َ   ْب اِ  َ كْب يَ لْب فَ  مٌ   ِ  َ  هُ لَ  نْب كُ يَ   ْب  نْب إِ فَ  ةً  َ وْب  َ   ْب اِ  َ كْب يَ لْب فَ 
  ناكَ اْب مَ   ْب اِ  َ كْب يَ لْب فَ  نٌ كَ اْب مَ  هُ لَ  نْب كُ يَ 

Artinya: “Barangsiapa menjadi pekerja pada kami, maka hendaklah ia 

mencari seorang istri, jika tidak mempunyai pembantu maka 

hendaklah dia mencari pembantu dan jika tidak mempunyai 

tempat tinggal hendaklah ia mencari tempat tinggal.” 
48

 

 

Hadis di atas menjadi patokan bagi para sahabat dan penerus mereka. 

Dalam sebuah riwayat dari Abu Ubaidah, dalam dialognya dengan Khalifah 

Umar bin Khatab tentang upah para pekerja negara, disebutkan bahwasanya 

Abu Ubaidah memohon agar batas minimal upah tersebut adalah upah yang 

bisa memenuhi kebutuhan pekerja baik, pangan, sandang maupun papan, 

serta menghindarkan mereka dari mengkhianati amanah yang dibebankan 

kepadanya. Sejarah mencatat bahwa setelah wilayah Islam sangat luas, 

Khalifah Umar bin Khattab mengirim banyak sahabat terkemuka ke daerah-

daerah, baik dalam wilayah Arab maupun luar Jazirah Arab untuk 

menjalankan pekerjaan-pekerjaan kenegaraan. Abu Ubaidah takut bilamana 
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kesibukan para sahabat terkemuka tersebut menjadikan mereka tergelincir 

dengan urusan dunia, dari pada dengan urusan dakwah dan agama, sehingga 

lebih baik mereka tidak sibuk dengan urusan itu. Abu Ubaidah berkata 

kepada Khalifah Umar; “Engkau telah mengotori Sahabat Rasulullah 

SAW”. Khalifah Umar menjawab; “Jika saya tidak meminta bantuan ahli 

agama untuk keselamatan agama saya, lalu pada siapa saya minta 

bantuan?”. Kemudian Abu Ubaidah menjawab; “Jika kamu lakukan itu, 

maka cukupkan mereka dengan pekerjaan itu dari khianat”, artinya bahwa 

gaji mereka harus mencukupi kebutuhan.
49

 

Al-Mawardi, ahli politik Islam klasik, dalam bukunya al-Aḥkām al-

Sulṭāniyah menyebutkan dasar-dasar penetapan gaji bagi tentara yang 

berdasar pemenuhan kebutuhan pokok. Lebih lanjut dia mengatakan bahwa 

standar dalam penentuan pemberian gaji adalah kecukupan (al-kifāyah) 

sehingga tidak perlu bekerja dan mencari sumber penghasilan lain yang bisa 

mengganggu tugas mereka dalam melindungi dan menjaga keamanan 

negara. Batas kecukupan tersebut memperhatikan tiga hal; pertama 

memperhatikan jumlah keluarga yang dinafkahinya; kedua, jumlah 

persenjataan dan kudanya; ketiga, memperhatikan harga barang di mana 

tentara tersebut ditempatkan.
50

  

Begitu juga Al-Nawawi dalam kitab Al- Majmū‟ mengatakan bahwa 

setiap orang yang diberi tugas mengurusi perkara yang keberadaannya 

merupakan kemaslahatan kaum muslimin, dan jika orang tersebut sibuk 
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mencari nafkah tugasnya terbengkalai, maka ia berhak mendapatkan 

kecukupan atas kebutuhannya dari Baitul Mal. Termasuk dalam hal ini 

adalah semua ahli ilmu, pelajar, pekerja, juru tulis, akuntan dan semua yang 

dibutuhkan.
51

  

Begitulah, para ulama klasik berpendapat bahwa pemerintah wajib 

memberi gaji kepada para pegawainya, orang-orang yang bekerja di ruang 

publik dan orang-orang yang tenaganya dibutuhkan oleh masyarakat. Gaji 

tersebut dengan ukuran yang mencukupi diri dan keluarganya. Sedang 

mengenai pegawai non-pemerintah (swasta), para ulama klasik tidak secara 

eksplisit menegaskan ketentuan ini. Riwayat yang menyatakan kewajiban 

memberi upah sesuai kebutuhan pekerja di atas berlaku pada para pekerja 

negara yang bekerja di ruang publik dan pemerintahan. Namun banyak 

ulama‟ yang cenderung untuk menjadikannya sebagai standar umum upah 

setiap pekerja yang bekerja kepada majikannya secara penuh, baik pekerja 

negara maupun swasta.
52

  

Pendapat ini diperkuat oleh hadis Rasul SAW tentang kewajiban 

mencukupi kebutuhan budak. Rasulullah SAW bersabda;  

َ  ُنُكمْب َجَ َلُ ُم  اُ ََتْبَت أَ ْبِد ْبُكمْب فََأ ْبِ ُم ْبُهمْب ِمَّا تَأْبُكُل ْبَن َو  ُهمْب ِإ ْب
َن َوََل ُتَكل ُ  ْبُهمْب َما  ُ ُم ْب أَاْبِبُل ْبُهمْب ِمَّا تَ لْبَبُل ْب ُهمْب  َ  ْبِلبُ ُ مْب فَِ نْب َكلَّ ْب

نُ  ْبُهمْب   (ملِ اْب مُ    ُ وَ  َ )فََأِ ي ْب
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Artinya: “Mereka adalah saudara-saudaramu yang dijadikan Allah tunduk 

dibawah kekuasaanmu. Oleh karena itu berilah mereka makan 

sebagaimana yang kamu makan, berilah mereka pakaian 

sebagaimana yang kamu pakai, dan janganlah kamu membebani 

mereka di luar kemampuannya. Jika kamu memberikan beban 

kepada mereka maka bantulah mereka.” (HR. Muslim)
53

 

 

Al-Bukhari meletakkan hadis ini pada “Bab Budak”. Ini menunjukkan 

bahwa Al-Bukhari berpendapat bahwa hadis ini bukan untuk pegawai 

pemerintah, tetapi untuk semua orang yang berada di bawah tanggungjawab 

atau  kekuasaan muslim yang lain. Dari hadits di atas dapat disimpulkan 

bahwa upah yang sifatnya materi (upah di dunia) mestilah terkait dengan 

keterjaminan dan ketercukupan pangan dan sandang. Teks “harus diberinya 

makan seperti apa yang dimakannya (sendiri) dan memberi pakaian seperti 

apa yang dipakainya (sendiri)”, bermakna bahwa upah yang diterima harus 

menjamin makanan dan pakaian karyawan yang menerima upah.  

Dari riwayat dan pendapat ulama‟ klasik di atas, para ahli hukum Islam 

dan ahli ekonomi Islam kontemporer menyimpulkan bahwa Islam 

memberikan hak kepada pekerja dengan beberapa jaminan kemanusiaan 

seperti kerelaan, keadilan, kemampuan dan kelayakan hidup. Islam 

melarang pemaksaan dalam kerja, memberi upah secara dzalim (tidak 

sepadan dengan kerja yang dilakukan), sebagaimana juga melarang 

menunda-nunda pembayaran upah. Islam menganggap orang yang 

menggunakan pekerja dengan tanpa upah sebagai memperbudaknya. 
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Sebagian ulama menganggap orang yang memakan kerja seorang pekerja 

(tidak memberinya upah) sebagaimana orang yang menjual orang tersebut 

kemudian memakan hasil penjualannya. Hal ini berdasarkan hadis qudsi 

yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah bahwasanya Rasulullah SAW 

bersabda;  

ثَنا َاِ يْبل َ  ْب  ُوليْبٍم،  ْب ُ  َ َ َ  َحدَّثِث  ُُمَمٍَّد،  ْب ُ   ُ ُو ُ  َحدَّ   ْب ِ  ِإْسْب
  انَِّ    َ  ِ  َ نْب ُ   اُ  َ ِ  َ  ُهَر  ْبرَة أِأ  َ  ْب  ِ يْبدٍ أِأ اَ  َوِ يْبِد  ْب ِ  َ  ْب  أَميَّة،
مَ  أنَا ثالَثٌة :قَال َ ليْبِ  َوَولَّمَ   اُ  َصلَّ  ُمُ مْب  َ  ْب  َ ُجل :  اِلَياَمةِ  َ  ْب

َ أَجرَ  َوَ ُجل  ََن ُ  فَأكل ُحًر   َااَ  غَدَ  َوَ ُجل  َّ  ِأ  أ ْبط  ًر    وْب أِجي ْب
رَ ُ   ُ  ْبِط ِ  وَ ْب  ِمنْب ُ  فاوْب َ  ْب ٰىف   (ى  ِ  َ  ُ  لْب    ُ وَ  َ )  جْب

Artinya: “Yusuf ibn Muhammad telah memberitakan kepada kami, 

(katanya) Yahya ibn Sulaim telah memberitakan kepadaku, 

(berita itu berasal) dari Ismail ibn Umayyah, dari Sa‟id ibn Abi 

Sa‟id, dari Abi Hurairah r.a. dan dari Nabi Saw. berkata: Tiga 

orang (golongan) yang aku memusuhinya besok di hari kiamat, 

yaitu orang yang memberi kepadaku kemudian menarik kembali, 

orang yang menjual orang yang merdeka kemudian makan 

harganya, orang yang mengupah dan telah selesai tetapi tidak 

memberikan upahnya”. (H.R. Bukhari).
54

  

 

Wahbah Al-Zuhaili, ahli hukum Islam kontemporer, mengatakan 

bahwa  sesungguhnya hubungan antara majikan dan pekerja dalam Islam 
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berdiri atas dasar kemanusiaan, kasih sayang, kerjasama, keadilan atau 

kecukupan, kerelaan dan kebiasaan.
55

  

Afzalur Rahman mengatakan bahwa pekerja dalam hubungannya 

dengan majikan berada dalam posisi yang sangat lemah, karena itu Islam 

memberikan perhatian yang besar untuk melindungi hak-haknya dari 

pelanggaran yang dilakukan oleh majikan. Sudah menjadi kewajiban para 

majikan untuk menentukan upah minimum yang dapat menutupi kebutuhan 

pokok hidup termasuk makanan, pakaian, tempat tinggal dan lainnya, 

sehingga pekerja akan memperoleh suatu tingkat kehidupan yang layak.
56

 

Berdasarkan hal itu, Afzalur Rahman mengatakan bahwa tingkat upah 

yang patut akan berada pada kisaran batas minimum pemenuhan kebutuhan 

pokok untuk melindungi hak-hak pekerja dan tidak melebihi batas 

maksimum untuk melindungi hak-hak majikan. Upah yang patut akan 

berubah di antara dua batas tersebut berdasarkan hukum penawaran dan 

permintaan tenaga kerja, yang tentunya akan dipengaruhi oleh standar 

hidup sehari-hari kelompok pekerja, efektivitas organisasi pekerja dan sikap 

kemanusiaan majikan sebagai perwujudan kepercayaan pada Allah SWT 

dan hari pembalasan.  

Hasan Al-Banna, pendiri Ikhwān al-Muslimīn, memandang bahwa 

upah yang diterima oleh kaum buruh harus mencukupi kebutuhan pokok 

hidupnya. Pengupahan kaum buruh di bawah standar kebutuhan pokok 
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menyebabkan kemiskinan yang terlarang dalam Islam. Ketika salah seorang 

direktur perusahaan mengatakan kepadanya: ”Apakah engkau ridha melihat 

kondisi para buruh yang miskin itu?”, Al-Banna menjawab: ”Apakah kamu 

tidak tahu bahwa sebab dari kemiskinan tersebut adalah pelitnya 

perusahaan dan keengganannya untuk memberi upah yang sepadan dengan 

kebutuhan pokok hidup mereka.”
57

  

Begitu juga Sayyid Qutb menyatakan bahwa Islam mensucikan hak 

pekerja dalam menerima upah. Penghormatan Islam ini tertuang dalam 

aturannya, yaitu pertama, Islam menyerukan para pengusaha/majikan untuk 

membayar upah yang sepatutnya (layak) dan mengancam serta memusuhi 

pengusaha yang bertindak dza lim dan menyimpang dari aturan ini. Yang 

kedua, Islam menyerukan untuk membayar upah pekerja dengan segera. 

Dalam hal ini, Islam mempertimbangan kebutuhan material dan kebutuhan 

psikologis dari pekerja/buruh. Kebutuhan psikologisnya adalah kebutuhan 

untuk diperhatikan, dih argai serta dianggap penting. Penyegeraan 

pembayaran upah adalah pemenuhan kebutuhan ini. Buruh akan merasa 

jerih payahnya dihargai dan kedudukannya dalam masyarakat 

diperhitungkan. Sedangkan pemenuhan kebutuhan materialnya 

dimaksudkan dengan pembayaran upah yang layak.
58

 

Sedangkan Yusuf Qardawi menyatakan bahwa standar penetapan upah 

harus memperhatikan dua hal: Pertama: nilai kerja itu sendiri, karena tidak 
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mungkin disamakan antara orang yang pandai dengan orang yang bodoh, 

orang yang tekun dengan orang yang malas dan lain sebagainya, karena 

menyamakan antara orang yang berbeda adalah suatu kezaliman. Kedua: 

kebutuhan pekerja, karena adanya kebutuhan pokok manusia yang harus di 

penuhi, baik berupa makanan, minuman, pakaian, tempat tinggal, 

kendaraan, pengobatan, pendidikan anak, maupun segala sesuatu yang di 

perlukan sesuai dengan kondisi, tanpa berlebih-lebihan dan tanpa kekikiran 

untuk pribadi orang tersebut, dan untuk orang yang menjadi 

tanggungannya. Menurut Qardawi, taraf hidup layak ini bersifat selamanya 

dan tidak terbatas pada terpenuhinya kehidupan individu dalam batas atau 

tingkat darurat saja.
59

 

Hal ini seperti yang di ungkapkan oleh Al-Nawawi. Menurutnya, 

kecukupan itu bukan sesuatu yang statis dan bukan pula bentuk baku bagi 

semua orang, tetapi bagi setiap orang sesuai dengan kondisinya masing 

masing. Abu Bakar berkata; “tentukanlah untukku penghidupan (seperti 

penghidupan) seorang dari kalangan pertengahan orang Quraisy, bukan 

yang tinggi dan bukan pula yang terendah diantara mereka”.
60

 

Sementara Ahmad Khusari mengatakan bahwasannya bekerja, baik 

bekerja sendiri (wirausaha dan sejenisnya), bekerja di pemerintahan, 

lembaga maupun perorangan adalah hal mulia yang ditinggikan oleh Islam. 

Karena itu orang yang bekerja kepada orang lain sesungguhnya 
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kedudukannya adalah sejajar dengan yang mempekerjakannya. Rasulullah 

SAW menuntut umat Islam untuk menghormati mereka dengan memberi 

mereka makanan dan pakaian yang layak sebagaimana yang mereka makan 

dan pakai, serta tidak membebani mereka pekerjaan yang tidak sanggup 

mereka kerjakan. Jika mereka dipekerjakan dalam pekerjaan yang berat 

hendaklah membantu mereka, baik secara materi maupun non materi, yakni 

berupa penetapan jam kerja dan penetapan upah yang tidak lebih kecil dari 

kebutuhan pekerja, baik kebutuhan pangan, sandang, papan dan 

kesehatan.
61

 

 

5. Orang yang Berhak Mendapatkan Upah 

Adapun orang yang berhak mendapatkan upah yaitu sebaga berikut :  

a. Menyelesaikan pekerjaannya Maksud bisa menyelesaikan 

pekerjaannya adalah karyawan bisa mengerjakan sesuatu untuk 

kemanfaatan bagi perusahaan contoh menyelesaikan membuat pakaian.  

b. Manfaat bagi majikan Syarat yang berhak mendapatkan upah ini sama 

dengan nomor satu tapi dimaksudkan bisa menepati janji antara mu‟jir 

dan musta‟jir. 

c. Dan dimungkinkan bisa memenuhi manfaat bagi majikan. Majikan 

menyewa buruh hanya untuk mengambil kemanfaatan dari si-buruh 

contoh membangun rumah. 

                                                             
61

Ahmad al-Khuṣary, al-Siyāsah al-Iqtiṣādiyah wa al-Nuẓum al-Māliyah fī al-Fiqh al-

Islāmi (Beirut: Dār al-Kitāb al-„Arabi, 1986),  hlm. 95-96 



74 

 

Adapun sesuatu yang bisa merusak tidak mendapatkan upah yaitu: 

Menurut kalangan Imam asy-Syafi‟i dam Imam Hambali yaitu apabila 

majikan tidak menerima hasil pekerjaan dari si buruh, maka si buruh tidak 

mendapatkan upah karena majikan tidak menerima kemanfaatan dari si 

buruh. Menurut Imam asy-Syafi‟i :  

  َ َت ْب  هُ نَّ ِاَ  ةَ  َ  ْب  اْبُ   َّ  َ  َ اْب  ِ  هِ  ِ  َ  ْب ِ  َ  وْب أَ   ِ  ِ أْب  َ اْب مُ  لْب  كِ لِ  مَ ِف   ُ يْب  ِ  اْبَ  لَ مِ   اَ ذَ إِ 
  ْب   َ يْب  ِ  اْبَ   ِ يَ  ِفِ  لُ مَ اَ  لْب   نَ كَ  نْب إِ وَ  .هُ   لَ مً لِ اْب مُ    َ    َ  ً يْب  َ  لَ مِ اَ   مَ لَّ كُ فَ  ،هِ  ِ يَ 
  ُ هَ ذْب   مَ ذَ هَ وَ , لَ مَ اَ  لْب  مِ لِ اْب يُ  هُ نَّ ِاَ  هِ  ِ يَ  ِفِ  يْب ِ  الَّ  كِ َلَ ِ  َ  ةَ  َ  ْب  اْبُ   َّ  ِ  َ اْب يَ 

 . ةِ لَ   ِ نَ  اْبَ وَ  ةِ يَّ اِ  فِ  الَّ 

               

Artinya: “Apabila karyawan bekerja di perusahaan, maka ia mendapat 

upah karena bisa memberi manfaat kepada perusahaan. Apabila 

karyawan tidak bisa dimanfaatkan untuk perusahaan maka ia 

tidak mendapatkan upah, karena tidak bisa memberi 

kemanfaatan kepada perusahaan.”
62

 

 

6. Cara Pengupahan 

Adapun cara pengupahan ada dua macam yaitu: 

a. Upah Langsung   

Upah langsung yaitu upah yang diberikan kepada pekerja setelah 

menyelesaikan pekerjaannya. 

ثَنا ،  اْبَ اِيْبدِ   ْب ُ   اْبَ بَّااُ  َحدَّ ِل ُّ َمشْب ثَنا  اد    ْب ِ  َوِ يْبدِ   ْب ُ  َوهْب ُ  َحدَّ
ثَنا َ بْبُد  ارَّ ْب ِ   الَّلِم ُّ  َ ِطيَّة لَم،  ْب ِ   َ ْبدِ   ْب ُ  َحدَّ  أ ِيْبِ ، َ  ْب  أوْب
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  اُ َ ليْب ِ  َصلَّ  َ ُو ْبُل  اِ  قَال :قَال ُ َمَر،  ْب ِ   اِ  َ بْبدِ  َ  ْب 
رَ  أ ْبط ْب  :َوَولَّمَ  رَ ُ   َاِجي ْب  نُ   ْب  ه َ  َ  ْب أَ ) َ َرق ُ   َِ َّ  أن قبْبل أجْب

 (هُ   َ مَ 
 

Artinya: “Al-„Abbas ibn al-Walid al-Dimasyqiy telah memberitakan 

kepada kami, (katanya) Wahb ibn Sa‟id ibn „Athiyyah al-

Salamiy telah memberitakan kepada kami, (katanya) „Abdu 

al-Rahman ibn Zaid ibn Salim telah memberitakan kepada 

kami, (berita itu berasal) dari ayahnya, dari „Abdillah ibn 

„Umar dia berkata: Rasulullah Saw. telah berkata: 

“Berikan kepada buruh ongkosnya sebelum kering 

keringatnya”. (H.R Ibnu Majah)
63

 

 
b. Upah Tidak Langsung  

Upah tidak langsung yaitu upah yang diberikan kepada pekerja setelah 

menyelesaikan pekerjaannya dengan cara membayar setengah dari hak 

upah yang akan diberikan, hal ini sebagaimana yang telah diterangkan 

oleh Imam Syafi‟i: 

  ْب  َ فَ  ةِ  َ  ْب اْبُ   ِ  اُ  ْب  ِ  َ اْب  َ ََل   ُ  ِ اَ نْب  َ  مْب كُ  ُ  َ أَ   ذَ إِ ( ىاِ  فِ  الَّ  هُ لُ وْب  َ )
  . مِ اَ  الَّ وَ   ِ وْب   الَّ كَ  هِ  ْب لَ إِ    ُ  َ   ُ  ْب مَ   ْب  نَ كَ 

                                                             
63

Al-Qazwini Abi Muhammad ibn Yazid, Sunan Ibn Majah, juz II, (Beirut: Dar al-Ahya al-

Kutub al-Arabiyyah, t.t., 2008), hlm.20
   



76 

 

Artinya: “Apabila kamu berakad (transaksi) tidak mampu membayar 

(secara langsung) maka cukupilah kebutuhannya (pekerja) 

seperti baju dan makanan.”
64
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