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BAB V 

KESIMPULAN DAN SARAN 

 

A. Kesimpulan 

 

Berdasarkan pemaparan data lapangan pada Bab III dan dilanjutkan dengan 

analisis terhadap data lapangan tersebut pada Bab IV, maka dapat disimpulkan 

sebagai berikut: 

1. Peran pemerintah provinsi Lampung dalam penetapan upah pekerja 

bangunan di desa Hajimena masih sebatas kebijakan saja, sedangkan untuk 

sosialisasi dan penerapan kebijakan tersebut tidak ada. Penetapan upah 

pekerja bangunan di desa Hajimena dilakukan dengan prosedur yang tidak 

sesuai dengan prosedur penetapan upah yang diberlakukan pemerintah 

provinsi Lampung, sebagaimana yang tertuang dalam kebijakan upah 

minimum provinsi Lampung. Tidak digunakannya prosedur penetapan upah 

yang diberlakukan pemerintah provinsi Lampung oleh pekerja bangunan di 

desa Hajimena dikarenakan kurangnya sosialisasi dari pihak pemerintah 

provinsi mengenai kebijakan upah minimum tersebut kepada para pekerja 

bangunan di desa Hajimena, serta kurangnya pengawasan dari pemerintah 

provinsi dalam hal penerapan kebijakan upah minimum tersebut terhadap 

pekerja bangunan dan pemberi kerja di provinsi Lampung. 

2. Ekonomi Islam mewajibkan pemerintah untuk turut berperan dalam hal 

yang berkaitan dengan penegakkan keadilan dan pencegahan tindakan 

kedzoliman. Kewajiban pemerintah untuk turut berperan tersebut juga 

bukan hanya sebatas membuat peraturan maupun kebijakan saja, melainkan 



106 

 

juga dalam hal merealisasikan peraturan dan kebijakan tersebut terhadap 

pihak-pihak yang terkait. Peran pemerintah provinsi Lampung dalam 

penetapan upah pekerja bangunan di desa Hajimena, yang masih sebatas 

kebijakan tersebut, tidaklah sesuai dengan bagaimana seharusnya peran 

pemerintah itu menurut ekonomi Islam.  

B. Saran 

Setelah mengetahui seperti apa sesungguhnya praktek pengupahan pekerja 

bangunan di desa Hajimena, serta bagaimana peran pemerintah di dalam praktek 

pengupahan tersebut, maka penulis memberi saran: 

1. Pemerintah hendaknya memperhatikan pengupahan pada pekerja bangunan, 

hal ini karena masih banyaknya pekerja bangunan yang mendapat upah di 

bawah standar pengupahan yang telah ditetapkan pemerintah, serta tidak 

digunakannya kebijakan upah minimum yang pemerintah tetapkan sebagai 

acuan dalam pengupahan oleh pihak pekerja bangunan maupun pihak 

pemberi kerja. Perhatian pemerintah tersebut bisa diwujudkan dalam bentuk 

sosialisasi terhadap pekerja bangunan maupun masyarakat yang hendak 

memberi kerja kepada pekerja bangunan mengenai kebijakan upah 

minimum, yakni memberikan pemahaman kepada pihak-pihak tersebut 

bahwa mereka juga adalah bagian yang dituju dari dibuatnya kebijakan 

upah minimum tersebut, sehingga mereka juga wajib melaksanakan 

kebijakan upah minimum tersebut. Perhatian pemerintah tersebut juga bisa 

diwujudkan dengan membuat peraturan mengenai mekanisme pengupahan 

pekerja bangunan, yakni membuat peraturan yang mengatur tentang 
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bagaimana upah pekerja bangunan itu dibayar, baik itu praktek 

pengupahannya maupun jumlah upah yang diterima oleh pekerja bangunan. 

2. Kepada pekerja bangunan dan masyarakat yang hendak memberi pekerjaan 

kepada pekerja bangunan, hendaknya menjadikan kebijakan upah minimum 

sebagai acuan dalam menentukan upah di setiap pekerjaan yang akan 

dilakukan, mengingat kebijakan upah minimum ini bertujuan menjaga agar 

pekerja bangunan mendapatkan upah yang cukup untuk memenuhi 

kebutuhan hidupnya secara layak. 

 


