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BAB IV 

ANALISIS DATA 

 

A. Peran Pemerintah dalam Penentuan Upah Pekerja Bangunan di Desa 

Hajimena Kecamatan Natar Kabupaten Lampung Selatan 

Salah satu bentuk keterlibatan pemerintah dalam hubungan industrial 

adalah dengan membuat kebijakan mengenai tingkat upah minimum. Kebijakan 

upah minimum diartikan sebagai ketetapan yang dikeluarkan oleh pemerintah 

mengenai keharusan perusahaan atau pemberi kerja untuk membayar upah 

sekurang-kurangnya sama dengan Kebutuhan Hidup Layak (KHL) kepada 

pekerja yang paling rendah tingkatannya.  

Standar upah yang oleh pemerintah tetapkan dengan didasari pada 

tercukupinya kebutuhan hidup layak pekerja, sesungguhnya juga telah sesuai 

dengan Syari’ah Islam. Hal ini dengan melihat hadits Nabi Muhammad SAW: 

جَوعَولَوهُه ُه  هللُه َتَوْمتَو أَويْمدِإيْم ُه ْم فَوأَوطْمعِإمُه ْم ُه ْم ِمِإَّا تَوأْمكُهلُه ْمنَو وَو   ُه ْم  ِإ ْم َو اُه ُه ْم 
نَتُه ْم ُه ْم أَو ْم ِإ ُه ْم ُه ْم ِمِإَّا تَتَولْم َو ُه ْمنَو وَو َو تُه َولِّل ُه ْم ُه ْم  َوا يَتَو ْملِإ َتُههُه ْم فَو ِإنْم كَولَّ ْم ُهمُه ْم   ُه ْم فَوأَوعِإيَتْم

 (  ِإ  ْم  ُه   اُه وَو  َو )
 

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 
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mereka di luar kemampuannya. Jika kamu memberikan beban kepada 

mereka maka bantulah mereka.” (HR. Muslim)
1
 

 

 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.   

Tercukupinya kebutuhan hidup layak pekerja juga kembali ditegaskan oleh 

Sayyid Qutb yang 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 

                                                             
1
Abu Zakariya, Syarhu an-Nawawi „Ala Muslim, Beirut: Daar Ihya at-Turotsi al’Arobiy, 

1392, hlm. 292 
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kedudukannya dalam masyarakat diperhitungkan. Sedangkan pemenuhan 

kebutuhan materialnya dimaksudkan dengan pembayaran upah yang layak.
2
 

Yusuf Qardawi menyatakan bahwa standar penetapan upah harus 

memperhatikan dua hal: Pertama: nilai kerja itu sendiri, karena tidak 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.
3
 

Kebijakan upah minimum merupakan instrumen yang digunakan 

pemerintah untuk melindungi kelompok pekerja lapisan paling bawah agar 

memperoleh upah serendah-rendahnya sesuai dengan nilai atau harga kebutuhan 

hidup layak. Selain itu, penetapan upah minimum oleh pemerintah juga 

bertujuan sebagai jaring pengaman agar upah yang diterima pekerja tidak jatuh 

hingga level yang sangat rendah akibat ketidakseimbangan antara permintaan 

dan penawaran di pasar tenaga kerja. 

                                                             
2
Sayyid Qutb, al-„Adālah al-Ijtimā‟iyah Fī al-Islām (Kairo: Dār al-Shurūq, 1995), 

hlm.106-107  
3
Yusuf al-Qardhawi, Peran Nilai Dan Moral Dalam Perekonomian Islam. Terj. Didin Hafi 

dudin, dkk (Jakarta: Rabbani Press, 2001). hlm. 406 
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Kebijakan upah minimum yang ditetapkan oleh setiap pemerintah provinsi 

ditujukan bagi seluruh pekerja dan perusahaan atau pemberi kerja yang terdapat 

di provinsi tersebut, tidak ada pengklasifikasian mengenai pekerja atau pemberi 

kerja mana yang wajib mentaatinya serta pekerja dan pemberi kerja mana yang 

boleh untuk tidak mentaati kebijakan tersebut. 

Pemerintah telah berupaya untuk ikut berperan dalam penentuan upah 

pekerja, namun peran tersebut masih sebatas membuat kebijakan, adapun proses 

lebih lanjut dari kebijakan tersebut, yakni sosialisasi dan pengawasan 

pelaksanaan kebijakan tersebut tidak begitu serius dilakukan. Hal ini berimbas 

pada tidak dilaksanakannya kebijakan upah minimum tersebut oleh sebagian 

pekerja dan perusahaan atau pemberi kerja di provinsi tempat kebijakan upah 

minimum itu ditetapkan. 

Kurangnya sosialisasi mengenai kebijakan upah minimum, serta kurangnya 

pengawasan terhadap pelaksanaan kebijakan tersebut dapat terlihat pada pekerja 

bangunan di desa Hajimena. Pekerja bangunan di desa Hajimena merupakan 

bagian dari pekerja yang ada di Provinsi Lampung, dan oleh karena hal tersebut 

maka pekerja bangunan di desa Hajimena seharusnya juga dapat merasakan 

kebijakan upah minimum yang ditetapkan oleh pemerintah provinsi Lampung. 

Namun pada kenyataannya pengupahan pekerja bangunan di desa Hajimena 

tidak menjadikan kebijakan upah minimum sebagai acuannya, melainkan 

menjadikan upah yang berlaku secara umum untuk pekerja bangunan di wilayah 

Lampung sebagai acuan pengupahannya, yang jika dilihat dari segi jumlahnya 
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upah tersebut lebih kecil dibanding jumlah upah minimum yang ditetapkan oleh 

pemerintah provinsi. 

Sebagaimana penuturan salah seorang pekerja bangunan di desa Hajimena, 

sesungguhnya mereka mengetahui adanya kebijakan upah minimum yang 

pemerintah provinsi tetapkan, namun karena tidak adanya sosialisasi langsung 

kepada para pekerja bangunan di desa Hajimena maupun kepada para pekerja 

bangunan lainnya yang terdapat di provinsi Lampung, maka mereka 

beranggapan bahwa kebijakan upah minimum tersebut tidak ditujukan untuk 

mereka. 

Anggapan para pekerja bangunan tersebut bahwa kebijakan upah minimum 

tidak ditujukan untuk mereka semakin dipertegas dengan tidak adanya 

pengawasan dari pihak provinsi, yang dalam hal ini adalah Direktorat 

Perlindungan dan Kesejahteraan Sosial, dalam hal penerapan kebijakan upah 

minimum pada penetapan upah pekerja bangunan. 

Penetapan upah pekerja bangunan di desa Hajimena pada prakteknya tidak 

terdapat peran pemerintah di dalamnya. Meski pemerintah telah berupaya untuk 

turut andil dalam penetapan upah pekerja yang terjadi di provinsi Lampung, 

yakni dengan membuat kebijakan upah minimum yang bertujuan agar kebijakan 

ini dijadikan sebagai acuan dalam penetapan upah setiap pekerja, namun pada 

kenyataannya penetapan upah pekerja bangunan tidak menggunakan kebijakan 

upah minimum sebagai acuannya. Hal ini disebabkan tidak adanya tindak lanjut 

dari pemerintah dalam hal penerapan kebijakan upah minimum pada penetapan 

upah pekerja bangunan. 
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B. Pandangan Ekonomi Islam terhadap Peran Pemerintah dalam Penentuan 

Upah Pekerja Bangunan di Desa hajimena Kecamatan Natar Kabupaten 

Lampung Selatan 

Sebelum menganalisa lebih jauh mengenai perspektif ekonomi Islam 

terhadap peran pemerintah dalam penentuan upah pekerja bangunan di Desa 

Hajimena, maka peneliti akan membahas lebih dulu mengenai pengupahan 

pekerja bangunan itu sendiri jika dilihat dari perspektif ekonomi Islam. Adapun 

pengupahan pekerja bangunan di desa Hajimena jika dilihat dari perspektif 

ekonomi Islam adalah sebagai berikut: 

1. Cara Pengupahan Pekerja Bangunan 

Upah pekerja bangunan diberikan dengan menggunakan dua cara, 

yakni; secara borongan (dibayarkan setelah pekerjaan selesai), dan upah 

harian (upah untuk satu minggu kerja dibayarkan pada hari kerja terakhir di 

tiap minggunya). Dua cara pengupahan pekerja bangunan tersebut telah 

sesuai dengan cara pembayaran upah pekerja yang diatur menurut Syari’ah 

Islam.  

Pengupahan pekerja bangunan secara borongan sesuai dengan apa yang 

diajarkan oleh Nabi Muhammad SAW, yakni hadits Beliau: 

يَتْم َو  َوجِإ  ( ْم  اَو  َو  نُه  إْم   اُه وَو  َو )قَتَو ْملَو أَونْم َيَوِإفَّ عَو َوقُههُه  أُهجْم َو َواُه  أَوعْم ُه ْم   اْم
Artinya: “berikanlah upah pekerja sebelum keringatnya mengering.” 

(HR. Ibnu Majah)
4
 

 

                                                             
4
Al-Qazwini Abi Muhammad ibn Yazid, Sunan Ibn Majah, juz II, (Beirut: Dar al-Ahya al- 

Kutub al-Arabiyyah, t.t., 2008), h.20
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Hadis di atas menjelaskan, apabila seseorang  memperkerjakan orang lain, maka 

hendaklah memberikan upah orang yang dipekerjakan tersebut sebelum kering 

keringatnya, dengan kata lain secara langsung setelah pekerjaannya selesai. 

Sedangkan untuk upah pekerja bangunan yang dibayarkan dengan cara harian, 

cara ini sesuai dengan perkataan Imam Syafi’i yang berbunyi: 

ُه  إِإ   ُه  ْم  ِإ  َو  ْم  َو  َو   ُه  ِإ  َو نْم  َو   ْم  ُه  ُه  َو أَو    َو  ِإ ( ى ِإ  اِإ   لَّ   ُه  ُه وْم  َو )   ْم  َو اَو   ِإ  َو اْم اْم
  .  ِإ  َو   لَّ وَو  إِإ وْم    لَّ  َو   ِإ  ْم  َو  ِإ   اُه  َو   يُه ْم  َو   ْم  نَو  َو 

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

(secara langsung) maka cukupilah kebutuhannya (pekerja) 

seperti baju dan makanan.”
5
  

Ketika upah pekerja bangunan dibayarkan dengan cara harian, yakni 

dibayar pada hari kerja terakhir di tiap minggunya, kebutuhan dasar pekerja 

bangunan tersebut untuk waktu kerja dalam satu minggu dipenuhi oleh 

orang yang mempekerjakannya. Maka dapat dilihat adanya kesamaan 

pengupahan pekerja bangunan dengan cara harian dengan cara pengupahan 

yang dikatakan oleh Imam Syafi’i. 

 

2. Standar Upah Pekerja Bangunan 

Nominal upah yang pekerja bangunan terima untuk satu hari kerja 

ditentukan dengan cara melihat berapa upah yang biasa pekerja bangunan 

terima di wilayah tersebut. Dengan kata lain, nominal upah pekerja 

                                                             
5
Ifdlolul Maghfur, Sistem Upah Menurut Ulama Fiqih ( Syafi‟iyah) dalam Kitab Al-Umm 

(Teori dan Praktek Sistem Upah), diakses dari www.jurnal.yudharta.ac.id  pada 12 Maret 2016, 

hlm.76 
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bangunan dilihat dari nominal upah pekerja bangunan yang sedang berlaku 

di wilayah tempat pekerja bangunan tersebut dipekerjakan.  

Upah pekerja bangunan yang menggunakan standar seperti di atas 

tidaklah sesuai dengan apa yang dianjurkan oleh Syari’ah Islam. Upah 

pekerja, menurut Syari’ah Islam, ditentukan dengan melihat beberapa 

pertimbangan. Dari riwayat dan pendapat Ulama’ klasik, 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.  

Penentuan nominal upah pekerja dengan memperhatikan beberapa 

faktor juga kembali dijelaskan oleh Yusuf Qardawi, yang menyatakan 

bahwa standar penetapan upah harus memperhatikan dua hal: Pertama: 

nilai kerja itu sendiri, karena tidak 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 
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layak ini bersifat selamanya dan tidak terbatas pada terpenuhinya 

kehidupan individu dalam batas atau tingkat darurat saja.
6
 

 Jadi penentuan nominal upah pekerja bangunan dengan cara melihat 

berapa nominal upah pekerja bangunan yang sedang berlaku pada suatu 

wilayah tidaklah sesuai dengan apa yang diajarkan oleh Syari’ah Islam, 

terlebih nominal upah pekerja bangunan yang sedang berlaku juga tidak 

diketahui atas dasar apa nominal itu terbentuk, serta tidak diketahui atas 

pertimbangan-pertimbangan apa nominal upah yang berlaku secara umum 

tersebut terbentuk, yang terkadang mengakibatkan upah yang pekerja 

bangunan terima tidak mampu untuk memenuhi kebutuhan dasar pekerja 

bangunan tersebut.  

Pemerintah, menurut ekonomi Islam, memiliki kewenangan untuk turut 

berperan aktif dalam bidang perekonomian. Peran aktif pemerintah ini juga 

menjadi sesuatu yang wajib jika bertujuan untuk menegakkan keadilan serta 

mencegah terjadinya tindak kedzoliman dalam kegiatan perekonomian di 

masyarakat. Hal ini sebagaimana yang telah tertulis di dalam al-Qur’an pada 

surat al-Hadid ayat 25: 

                      

                       

                  

                                                             
6
 Yusuf al-Qardhawi, Peran Nilai Dan Moral Dalam Perekonomian Islam. Terj. Didin 

Hafi dudin, dkk (Jakarta: Rabbani Press, 2001). hlm. 406  
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Artinya: “Sesungguhnya kami Telah mengutus rasul-rasul kami dengan membawa 

bukti-bukti yang nyata dan Telah kami turunkan bersama mereka Al Kitab 

dan neraca (keadilan) supaya manusia dapat melaksanakan keadilan. dan 

kami ciptakan besi yang padanya terdapat kekuatan yang hebat dan 

berbagai manfaat bagi manusia, (supaya mereka mempergunakan besi itu) 

dan supaya Allah mengetahui siapa yang menolong (agama)Nya dan rasul-

rasul-Nya padahal Allah tidak dilihatnya. Sesungguhnya Allah Maha Kuat 

lagi Maha Perkasa.”(Al-Hadid: 25)
7
 

Muhammad Al-Mubarak, dalam bukunya Nizham al-Islam Al-Iqtishadi, 

menafsirkan ayat di atas dengan melihat adanya penyebutan secara bersamaan antara 

keadilan dan besi. Penyebutan keadilan dan besi secara bersamaan, menurutnya 

menunjukkan pentingnya penegakan keadilan dengan kekuatan (kekuasaan), 

yang dalam ayat tersebut disebutkan dengan besi, dengan demikian pemerintah 

hendaknya menggunakan kekuatan, jika dibutuhkan, untuk mewujudkan 

keadilan dan mencegah kezaliman dalam kegiatan ekonomi dan bisnis.  

 Diwajibkannya pemerintah untuk turut berperan aktif dalam bidang 

perekonomian, salah satunya dalam hal hubungan industrial antara pekerja 

dengan perusahaan atau pemberi kerja. Hubungan industrial antara pekerja 

dengan perusahaan atau pemberi kerja adalah hubungan saling membutuhkan, 

dimana pekerja membutuhkan pekerjaan serta upah yang ditawarkan oleh 

perusahaan atau pemberi kerja, begitupun perusahaan atau pemberi kerja juga 

membutuhkan jasa atau tenaga yang ditawarkan oleh pekerja. Hubungan 

industrial antara pekerja dengan perusahaan atau pemberi kerja menjadi tidak 

seimbang, apabila jumlah lapangan kerja yang ditawarkan oleh perusahaan atau 

                                                             
7
Al-Qur‟an dan Terjemahnya, Jakarta: Lautan Lestari, 2009, hlm 606 
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pemberi kerja lebih sedikit dibanding jumlah pekerja yang ada, seperti yang 

terjadi saat ini. Pihak pekerja menjadi pihak yang lemah ketika berhadapan 

dengan pihak perusahaan atau pemberi kerja. 

Kedudukan pihak pekerja yang lemah, yang disebabkan lebih banyaknya 

jumlah pekerja dibanding pekerjaan yang ditawarkan, menjadikan pihak pekerja 

tidak memiliki posisi tawar sehingga mudah dieksploitasi oleh pihak perusahaan 

atau pemberi kerja. Bentuk eksploitasi yang bisa terjadi terhadap pihak pekerja 

salah satunya adalah upah murah, yakni dengan membayarkan upah yang lebih 

kecil dibandingkan dengan pekerjaan yang dilakukan oleh pekerja. Pada kondisi 

seperti inilah pemerintah diwajibkan untuk turut berperan aktif, sebagaimana 

yang telah diajarkan oleh ekonomi Islam, dengan tujuan mencegah terjadinya 

tindak kedzoliman seperti ekploitasi terhadap pekerja serta menegakkan 

keadilan bagi pihak pekerja. 

Peran pemerintah yang dilakukan guna mencegah terjadinya eksploitasi 

terhadap pekerja dalam bentuk upah murah, dan guna menjadikan pihak pekerja 

memiliki posisi tawar ketika berhadapan dengan perusahaan atau pemberi kerja, 

yakni dengan menetapkan kebijakan upah minimum. Peran pemerintah, seperti 

dengan membuat kebijakan upah minimum seperti ini, sifatnya wajib untuk 

dilakukan karena bertujuan untuk menegakkan keadilan serta mencegah 

terjadinya tindak kedzoliman dalam hubungan industrial antara pekerja dan 

perusahaan atau pemberi kerja. Kewajiban pemerintah untuk turut berperan aktif 

juga tidak hanya sebatas menetapkan kebijakan upah minimum saja, melainkan 
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juga untuk merealisasikannya terhadap seluruh hubungan industrial yang terjadi 

di wilayah pemerintahannya. 

Berdasarkan hasil penelitian yang diperoleh mengenai penetapan upah 

pekerja bangunan di desa Hajimena, menunjukkan bahwa dalam penetapan upah 

pekerja tersebut tidak ada peran pemerintah di dalamnya, kebijakan upah 

minimum yang merupakan wujud peran aktif pemerintah dalam penetapan upah 

pekerja tidaklah terealisasikan. Dengan demikian, dapat dikatakan bahwa peran 

yang dilakukan pemerintah dalam penetapan upah pekerja bangunan di desa 

Hajimena belum sesuai dengan bagaimana seharusnya peran pemerintah itu 

menurut ekonomi Islam dalam hal penetapan upah pekerja bangunan. 

 


