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ABSTRAK 

 

Tinjauan Hukum Islam Tentang Pemotongan Gaji Karyawan Akibat 

Hilangnya Barang Perusahaan 

(Studi Pada Indomaret Fajar Bulan Lampung Barat) 

 

Oleh: 

DENI SUSANTO 
 

 Kegiatan muamalah yang sering dilakukan oleh manusia untuk mencukupi 

kebutuhan hidupnya antara lain adalah bekerjasama dalam berbagai macam 

kegiatan ekonomi. Salah satunya adalah sistem kontrak kerja yang dilakukan oleh 

perusahaan, banyak masyarakat yang tidak begitu paham terhadap sistem kontrak 

kerja yang dilakukan.  Ketidak pahaman masyarakat yang sangat kurang terhadap 

sistem kontrak kerja memberikan keleluasaan kepada perusahaan untuk untuk 

membuat kebijakan sesuka hati terhadap calon karyawan. Islam telah memberikan 

aturan yang jelas dan tegas, seperti yang di ungkapkan fuqoha baik mengenai 

rukun, syarat maupun bentuk kontrak kerja yang diperbolehkan dan tidak 

diperbolehkan. 

  

 Fokus masalah dalam penelitian ini adalah bagaimana penggantian 

hilangnya barang sebagai dasar pemotongan gaji karyawan, dan bagaimana 

tinjauan hukum Islam tentang pemotongan gaji karyawan akibat hilangnya barang 

perusahaan. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana 

pelaksanaan sistem penggantian hilangnya barang sebagai dasar pemotongan gaji 

karyawan, dan untuk mengetahui pandangan hukum Islam tentang pemotongan 

gaji karyawan akibat hilangnya barang perusahaan. 

 

 Penelitian ini adalah penelitian penelitian lapangan (field research) yang 

bersifat deskriptif kualitatif, yaitu dengan menggambarkan sistem pemotongan 

gaji karyawan di Indomaret Fajar Bulan yang diperoleh dari wawancara langsung 

dan dokumentasi. Populasi yang ada di Indomaret Fajar Bulan berjumlah 5 orang 

karyawan, dan seluruh populasi dijadikan sampel yaitu sebanyak 5 orang. 

 

 Berdasarkan hasil penelitian, bahwa benar Indomaret Fajar Bulan 

menerapkan pemotongan gaji/upah akibat hilangnya barang perusahaan, dan pada 

pelaksanaanya dilapangan pemotongan gaji itu dilakukan bila terjadi kehilangan 

barang, maka dilakukan langsung pemotongan pada saat penerimaan gaji, yaitu 

gaji pokok yang langsung dikurangi sebesar kehilangan yang dibebankan kepada 

karyawan. Pemotongan gaji karyawan akibat hilangnya barang oleh karyawan 

Indomaret di bolehkan, karena aturan yang didasarkan pada perjanjian kerja 

tersebut telah memenuhi rukun dan syarat aqad perjanjian. Dengan adanya 

peraturan tersebut juga dapat menimbulkan kemaslahatan antara kedua belah 

pihak baik perusahaan maupun karyawan,  dimana kepercayaan yang diberikan 

perusahaan pada karyawan dalam menjalankan minimarket akan sepenuhnya 

dijaga karyawan. 
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MOTTO 

 

      

“Sebenarnya siapa yang menepati janji (yang dibuat)nya dan bertakwa, Maka 

Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang bertakwa.” (Q.S. Ali Imran: 

76)
1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
 

1
 Departemen Agama RI, Al-Quran dan terjemahnya, (Bandung, CV Penerbit 

Diponegoro, 2010), h. 59 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Penegasan Judul 

  Judul merupakan salah satu bagian penting dan mutlak kegunaanya 

dalam sebuah bentuk tulisan atau karangan, karena judul sebagai pemberi arah 

dan sekaligus dapat menggambarkan dari semua isi yang terkandung didalam 

tulisan. Demikian juga halnya dengan penulisan skripsi ini, tentu tidak terlepas 

dari judul. Adapun judul skripsi ini adalah “Tinjauan Hukum Islam 

Tentang Pemotongan Gaji Karyawan Akibat Hilangnya Barang 

Perusahaan (Studi Pada Indomaret Fajar Bulan Lampung Barat). 

 Menghindari adanya kesalah pahaman dalam memahami maksud dari 

judul tersebut diatas, penulis perlu menjelaskan beberapa istilah-istilah yang 

terdapat dalam judul diatas. Penjelasan ini dimaksudkan untuk mempermudah, 

pemahaman serta mengarahkan pengertian yang jelas sesuai dengan kehendak 

penulis. 

1. Tinjauan adalah hasil yang didapat setelah menyelidiki, mempelajari 

pendapat atau pandangan dan seterusnya.
1
 

2. Hukum Islam adalah seperangkat peraturan yang berdasarkan wahyu Allah 

dan sunnah Rasul tentang tingkah laku manusia mukallaf yang diakui dan 

diyakini mengikat untuk semua yang beragama Islam.
2
 

 

                                                           
 

1
 W.J.S. Poerwadarminta, Kamus Umum Bahasa Indonesia, (Jakarta: Balai Pustaka, 

1979), h. 1078 
2
 Amir Syaripuddin, Ushul Fiqih, Jilid 1,  (Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 1997), h. 6 
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3. Pemotongan gaji karyawan yaitu gaji karyawan akan di potong apabila 

terjadi hilangnya barang di indomaret yang di akibatkan kurangnya 

pengawasan atau kelalayan oleh karyawan makan kerugian yang timbul 

akan dibebankan kepada semua karyawan dan besaranya dibagi sesuai 

jabatannya. 

 Berdasarkan uraian beberapa istilah diatas dapat ditarik kesimpulan 

bahwa bahwa maksud dari judul ini merupakan peraturan yang diterapkan 

oleh perusahaan, dan penulis ingin mengetahui bagaimana  pandangan hukum 

Islam terhadap pemotongan gaji karyawan dan sistem secara praktis yang 

dilakukan antara perusahaan dan karyawan di Indomaret Fajar Bulan 

Lampung Barat, apakah sudah sesuai atau tidak dengan rukun dan syarat yang 

telah ditetapkan oleh hukum Islam. 

 

B. Alasan Memilih Judul 

 Alasan penulis dalam memilih judul “Tinjauan Hukum Islam Tentang 

Pemotongan Gaji Karyawan Akibat Hilangnya Barang Perusahaan (Studi Pada 

Indomaret Fajar Bulan Lampung Barat)” adalah sebagai berikut: 

1. Alasan Objektif: 

a. Pemotongan gaji karyawan atas hilangnya barang perusahaaan 

merupakan sebuah kebijakan yang bisa dilakukan oleh perusahaan 

karena pengawasan barang dilakukan oleh karyawan, dan agar 

perusahaan tidak mengalami kerugian atas hilangnya barang. 



3 
 

b. Permasalahan tersebut sangat menarik utuk dikaji pada bidang 

kemaslahatan bagi kedua belah pihak, agar para pihak dapat 

mengetahui penerapan penyelesaian permasalahan yang akan timbul 

yang sesuai dengan prinsip syari’ah sehingga dapat terhindar dari sifat 

bathil.  

2. Alasan Subjektif 

a. Tersedianya bahan literatut-literatur baik berupa buku cetak, ataupun 

jurnal, sehingga dapat membantu penulis dalam menyelesaikan skripsi 

ini. 

b. Belum ada yang membahas tentang pokok permasalahan ini, sehingga 

penulis tertarik untuk mengangkatnya sebagai judul skripsi. 

 

C. Latar Belakang Masalah 

 Manusia sebagai mahluk sosial harus senantiasa mengikuti aturan yang 

telah ditetapkan oleh Allah SWT. Baik dalam perkara yang bersifat duniawai 

ataupun ukhrowi sebab semua aktivitas akan dimintai pertanggung 

jawabannya kelak di akhirat. Setiap orang memiliki hak dan kewajiban, 

hubungan hak dan kewajiban diatur dengan kaidah-kaidah untuk menghindari 

terjadinya bentrok antar berbagai kepentingan, kaidah hukum yang mengatur 

hubungan hak dan kewajiban dalam hidup bermasyarakat disebut dengan 

hukum mu’amalah.
3
 

                                                           
3
 Rahmat Syafe’I, Asas-Asas hukum Muamalat, edisi revisi, (Yogyakarta: UII press, 

2000), h. 7 
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 Salah satu bentuk hukum mu’amalah yang sering terjadi adalah 

kerjasama antar sesama manusia, di satu pihak sebagai penyedia jasa manfaat 

atau tenaga yang lazim disebut buruh atau bekerja dengan orang lain yang 

menyediakan pekerjaan yang lazim pula disebut majikan. Dalam rangka saling 

memenuhi kebutuhannya, buruh mendapat kompensasi berupa upah. 

Kerjasama seperti ini dalam literatur Fiqih sering disebut dengan istilah Ijarah 

yakni sewa-menyewa jasa tenaga manusia dengan adanya imbalan atau upah.
4
 

 Pada masa ini semua perusahaan menerapkan sistem kontrak kerja 

terhadap semua karyawanya. Hukum kontrak merupakan bagian dari hukum 

perikatan. Kontrak atau perjanjian adalah sebuah peristiwa hukum yang 

dilakukan oleh dua orang atau lebih dimana keduanya membuat pernyataan 

secara tertulis yang telah disepakati dan harus dipatuhi oleh kedua belah pihak 

sebagai mana dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata pada pasal 1338 

ayat (1) yang menentukan bahwa semua perjanjian yang dibuat secara sah 

berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuat.
5
 Sedangkan 

apabila dilihat dari pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata 

(KUHP) syarat syahnya suatu perjanjian diantaranya adanya kesepakatan 

kedua belah pihak. Namun apabila syarat tersebut tidak terpenuhi salah satu 

atau para pihak membuat kesepakatan dibawah tekanan atau paksaan, maka 

perjanjian itu dapat dibatalkan.
6
 

 

                                                           
 

4
 Hendi Suhendi, Fiqih Muamalah, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2014), h. 113  

 
5
 Ahmad Miru, Hukum Kontrak dan Perancangan Kontrak, (Jakarta: Rajawali Pers, 

2013), h. 1 

 
6
 R. Suebekti, dan R. Tjirosudibio, Kitab Undang-undang Hukum Perdata, (Jakarta: 

Padya Paramita, 2008), h. 339 
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 Perjanjian kerja disebuah perusahaan idealnya melindungi semua 

kepentingan pihak yang terkait dalam perjanjian karena sebuah perjanjian 

semestinya dibuat berdasarkan hasil kesepakatan antara kedua belah pihak, 

karena terdapat hak dan kewajiban kedua belah pihak. Berkaitan dengan hal 

ini penulis  melakukan penelitian di Indomaret Fajar Bulan Lampung Barat, 

yang merupakan cabang perusahan Indomaret di desa Fajar Bulan, Kecamatan 

Way Tenong, Kabupaten Lampung Barat. Dimana perusahaan Indomaret 

dalam kontrak kerja menerapkan sebuah aturan apabila terjadi kehilangan 

barang yang di akibatkan kurangnya pengawasan atau kelalaian karyawan, 

maka kerugian yang timbul ditanggung karyawan. Yaitu dengan cara 

memotong gaji karyawan dan dibebankan kepada semua karyawan yang 

besaran penggantiannya dibagi sesuai dengan jabatannya. 

 Dari pemaparan latar belakang di atas, penulis ingin mengetahui lebih 

dalam apa dasar dan bagaimana pemotongan gaji karyawan sebagai sanksi 

atas hilangnya barang perusahaan dan bagaimana pandangan hukum Islam 

tentang hal itu, melalui sebuah kajian judul “Tinjauan Hukum Islam Tentang 

Pemotongan Gaji Karyawan Akibat Hilangnya Barang Perusahaan (Studi Pada 

Indomaret Fajar Bulan Lampung Barat)”. 

 

D. Rumusan Masalah 

 Berdasarkan uraian latar belakang masalah yang telah dikemukakan, 

maka penulis akan menuliskan beberapa pokok masalah yang akan menjadi 

pembahasan dalam skripsi ini. Adapun pokok permasalahan tersebut adalah: 
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1. Apa dasar dan bagaimana pemotongan gaji karyawan sebagai sanksi atas 

hilangnya barang perusahaan? 

2. Bagaimana tinjauan hukum Islam tentang pemotongan gaji karyawan 

akibat hilangnya barang perusahaan ? 

 

E. Tujuan dan Kegunaan Penelitian 

1. Tujuan Penelitian 

 Berdasarkan permasalahan di atas, tujuan yang akan dicapai 

melalui penelitian ini adalah: 

a. Untuk mengetahui apa dasar dan bagaimana pemotongan gaji 

karyawan sebagai dasar pemotongan gaji karyawan. 

b. Untuk mengetahui pandangan hukum Islam tentang status pemotongan 

gaji karyawan akibat hilangnya barang perusahaan. 

2. Kegunaan Penelitian 

 Sesuai dengan tujuan penelitian ini, maka diharapkan akan dapat 

berguna antara lain, adalah: 

a. Hasil dari penelitian ini diharapkan berguna untuk menambah ilmu 

pengetahuan dalam bidang hukum Islam khususnya. 

b. Diharapkan dapat memberi masukan kepada badan usaha atau 

perusahaan terkait, dalam rangka membuat peraturan kerja guna 

memberikan keadilan bagi karyawan dan perusaan. 
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F. Metode Penelitian 

 Metode dapat diartikan sebagai suatu cara untuk melakukan teknis 

dengan menggunakan fikiran secara seksama untuk mencapai tujuan, 

sedangkan penelitian sendiri merupakan upaya dalam bidang ilmu 

pengetahuan yang dijalankan untuk memperoleh fakta-fakta secara sistematis 

untuk mewujudkan kebenaran.
7
 

1. Jenis dan Sifat Penelitian 

a. Jenis Penelitian 

Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan (field research), yaitu 

penelitian yang langsung terhadap responden dilakukan dilapangan 

atau dikancah kehidupan sebenarnya.
8
 Dalam hal ini lokasi penelitian 

adalah Indomaret Fajar Bulan Lampung Barat. 

b. Sifat Penelitian 

Penelitian yang akan dilakukan dalam proposal ini deskriptif analitis. 

Yang di maksut dengan deskriptif analitis adalah suatu metode dalam 

meneliti suatu objek yang bertujuan membuat depproposal, gambaran, 

atau lukisan secara sistematis dan objektif mengenai fakta-fakta, sifat-

sifat, ciri-ciri serta hubungan di antara unsur-unsur yang ada atau 

fenomena tertentu.
9
 Sedangkan yang dimaksud dengan analitis sendiri 

yaitu suatu proses mengatur urutan data, mengorganisasikannya ke 

                                                           
 

7
 Mardalis, Metode Penelitian Suatu Pendekatan Proposal Cetakan Ke-7, (Jakarta: Bumi 

Aksara, 2004), h. 24 
8
 Kaelan, M.S., Metode Penelitian Kualitatif Bidang Filsafat, (Yogyakarta: Paradigma, 

2005), h. 54 
9
 Ibid. h. 58 
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suatu pola, kategori, dan satuan uraian dasar yang kemudian 

melakukan pemahaman, penafsiran, dan interpretasi data.
10

 

2. Sumber Data 

Sumber data adalah semua keterangan yang diperoleh dari 

responden maupun yang berasal dari dokumen-dokumen guna keperluan 

penelitian yang dimaksud.
11

 Adapun sumber-sumber data dalam penelitian 

ini terdiri dari dua jenis data yang dianalisis, yaitu data primer dan data 

skunder: 

a. Sumber primer 

Sumber primer merupakan data yang diperoleh langsung dilapangan 

atau di sumbernya langsung. Dalam hal ini data diperoleh peneliti 

dengan cara melakukan pengamatan dan wawancara terhadap semua 

karyawan indomaret Fajar Bulan. 

b. Sumber data sekunder 

Sumber data sekunder merupakan sumber data yang bersifat 

membantu atau menunjang dalam melengkapi serta memberi 

penjelasan mengenai sumber data primer berupa berupa literature-

literatur buku yang berkaitan tentang objek diantara sumber-sumber 

sekunder tersebut. 

 

 

 

                                                           
10

 Ibid. h. 68 
11

 Joko Subagyo, Metode Penelitian Dalam Teori Dan Praktik, (Jakarta: Rineka Cipta, 

2004), h. 87 
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3. Populasi dan Sample 

a. Populasi 

Populasi yaitu semua unit yang akan diteliti, dari karakteristik tertentu 

mengenai sekelompok obyek yang lengkap dan jelas sehingga dapat 

diambil kesimpulan secara umum, atau seluruh obyek yang menjadi 

fokus penelitian.
12

 Adapun populasi dalam penelitian ini adalah semua 

karyawan yang bekrja di Indomaret Fajar Bulan yang berjumlah 5 

orang. 

b. Sampel 

Sampel ialah sebagian anggota populasi yang akan diambil dengan 

menggunakan teknik tertentu. Untuk menentukan sampel yang akan 

digunakan dalam penelitian, terdapat berbagai teknik sampling yang 

digunakan.
13

 Jumlah populasi dalam penelitian ini kurang dari 100, 

maka semua populasi dalam penelitian ini akan dijadikan sampel 

penelitian yaitu penelitian ini berjenis populasi. Apa bila subjeknya 

kurang dari 100 orang, maka lebih baik di ambil semua sehingga 

penelitian berupa populasi, selanjutnya jika populasinya lebih dari 100 

orang dapat diambil antara10-15% atau 20-25%. Dikarnakan jumlah 

populasi hanya 5 orang, maka seluruh populasi akan dijadikan sempel, 

yang terdiri dari Kepala Toko, Asisten Kepala Toko, Merchandiser 

Display (MD), Pramuniaga, dan Kasir, total berjumlah 5 orang. 

 

                                                           
 

12
 Husaini Usman, Metodologi Penelitian Sosial, Jakarta: Sinar Grafika Offset, 2008), h. 

42 

 
13

 Ibid. h. 43 
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4. Pengumpulan Data 

Pengumpulan data mengandung makna pengumpulan data dengan 

menggunakan alat pengumpulan data-data tertentu. Sumber utama dari 

penelitian adalah aktifitas obyek penelitian di lapangan yang merupakan 

data primer. Selain itu juga didapat dari data tambahan berupa dokumen 

file dan didukung dengan bahan-bahan kepustakaan lainnya. Untuk 

memperoleh data primer yang diinginkan, maka penulis menggunakan 

tehnik pengumpulan data sebagai berikut: 

a. Wawancara 

Wawancara adalah teknik pengumpulan data dengan mengajukan 

pertanyaan langsung oleh pewawancara kepada responden, dan 

digunakan sebagai teknik pengumpulan data apabila peneliti ingin 

melakukan studi untuk permasalahan yang harus diteliti, dan juga 

apabila peneliti ingin mengetahui hal-hal dari respondenyang lebih 

mendalam dan jumlah respondenya sedikit/kecil.
14

 Metode wawancara 

merupakan metode yang utama dalam penelitian ini, dalam hal ini 

penulis pertanyaan-pertanyaan yang akan ditanyakan kepada karyawan 

Indomaret Fajar Bulan 

b. Dokumentasi 

Dokumentasi yaitu mengumpulkan data dengan pengambilan data 

yang diperoleh melalui dokumen-dokumen yang merupakan catatan, 

transkip, buku-buku, majalah, prasasti, notulen rapat, agenda, dan 

                                                           
 

14
 Ibid. h. 137 
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lainnya.
15

 Dalam hal ini penulis akan mencari data-data yang berkaitan 

dengan penulisan judul ini sebagai pendukung dari data wawancara. 

4. Teknik Pengolahan Data 

 Data yang telah dikumpulkan melalui kegiatan pengumpulan 

kemudian diproses melalui pengolahan data dengan menggunakan 

beberapa metode, yaitu : 

a. Editing yaitu data yang diperoleh, diperiksa untuk mengetahui 

apakah masih terdapat kekurangan-kekurangan serta apakah data 

tersebut sesuai dengan permasalahan yang akan dibahas. 

b. Sistematisasi yaitu melakukan penyusunan pokok bahasan secara 

sistematis atau berurutan sehingga memudahkan pembahasan. 

5. Analisa Data 

Analisa data dilakukan dengan penelitian deskriptif kualitatif, yaitu 

diuraikan dengan kata-kata menurut pendapat responden, apa adanya 

sesuai dengan pernyataan penelitiannya, kemudian dianalisa pula dengan 

kata-kata apa yang melatarbelakangi responden berprilaku seperti itu tidak 

seperti lainya, disimpulkan (diberi makna oleh peneliti), dan diverifikasi.
16

 

Metode penelitian kualitatif dalam penulisan skripsi ini adalah dengan 

mengemukakan analisis dalam bentuk uraian kata-kata tertulis, dan tidak 

berbentuk angka-angka. 

Setelah data terkumpul maka langkah selanjutnya adalah penulis 

menganalisis data yang diperoleh dalam pelaksanan penelitian, tentunya 

                                                           
 

15
 Ibid. h. 226 

 
16

 Ibid. h. 130 
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data yang dianlisa tersebut merupakan data yang berhubungan dengan 

pokok permasalahan yang harus diolah sedemikian rupa sehingga 

mendapat suatu kesimpulan akhir. Setelah selesai dianalisis maka hasilnya 

akan disajikan secara deskriptif, yaitu dengan menuturkan dan 

menggambarkan apa adanya sesuai dengan permasalahan yang akan 

diteliti.  

Dari hasil tersebut kemudian ditarik suatu kesimpulan yang 

merupakan jawaban atas permasalahan yang diangkat dalam penelitian ini 

dengan menggunakan cara deduktif. Metode berfikir dalam penulisan ini 

adalah metode berfikir deduktif yang dipergunakan untuk mengemukakan 

beberapa aturan syariah yang bersifat umum, untuk kemudian di tarik 

kesimpulan yang bersifat khusus. 

 



 
 

BAB II 

LANDASAN TEORI 

 

A. Akad Dalam Hukum Islam 

  Hubungan antara sesama manusia khususnya  dalam bidang harta 

kekayaan biasanya diwujudkan dalam bentuk perjanjian (akad). Akad 

(perjanjian dan perikatan) memiliki posisi dan peranan yang sangat strategis 

dalam berbagai persoalan muamalah. Akad yang telah terjadi mempunyai 

pengaruh yang sangat kuat. Bahwa menghormati perjanjian dalam Islam 

hukumnya wajib, melihat pengaruh yang positif dan perannya yang besar 

dalam memelihara perdamaian dan melihat urgensinya dalam mengatasi  

perselisihan dan menciptakan kerukunan. Dengan aqad pula dapat merubah 

suatu kewenangan, tanggung jawab dan merubah sesuatu.  

1. Pengertian Akad 

  Istilah kedua akad adalah (al-‘aqdu). Kata al-‘aqdu  merupakan 

bentuk masdar dari ‘aqada, ya’qidu, ‘aqadan. Ada juga ahli bahasa yang 

melafalkannya ‘aqida, ya’qadu, ‘aqadatan. Dari asal kata tersebut terjadi 

perkembangan dan perluasan arti sesuai dengan konteks pemakaiannya. 

Misalnya, ‘aqada dengan arti “menyimpul, mem-buhul dan mengikat, atau 

dengan arti mengikat janji.
1
 

 Menurut Al-jurjani, bertitik tolak dari kata ‘aqad atau ‘uqdah 

yang berarti “simpul atau buhul” seperti yang terdapat pada benang atau 

tali, maka terjadilah perluasan pemakaian kata  ‘aqad pada semua yang 

                                                           
 

1
 Fathurrahman Djamil, Penetapan Hukum Perjanjian Dalam Transaksi di Lembaga 

Keuangan Syariah, (Jakarta: Sinar Grafik, 2013), h. 4 
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dapat diikat dan ikatan itu dapat di kukuhkan. Oleh karena itu, menamakan 

ikatan syar’i atara sua dan istri disebut dengan ‘uqdatu al-nikah sedangkan 

melakukan ikatan antara satu dengan yang lain dalam rangka kegiatan 

usaha seperti transaksi jual beli dinamakan ‘aqdu al-buyu’ dengan 

menggunakan kata ‘aqad atau’uqdah.
2
 Sebagaimana tercantum dalam 

surah Al-Maidah ayat: 1 berbunyi: 

         

 Artinya: “Wahai orang-orang yang beriman, penuhilah aqad-aqad 

itu…”
3
 

 

 Sedangkan istilah ahdu dalam Al-Quran mengacu pertanyaan 

seseorang untuk mengerjakan sesuatu atau tidak mengerjakan sesuatu dan 

tidak ada sangkut pautnya dengan orang lain. Perjanjian yang di buat 

seseorang tidak memerlukan pihak yang lain baik setuju maupun tidak, 

tidak berpengaruh kepada janji yang di buat oleh orang tersebut. Perkataan 

aqdu mengacu terjadinya dua perjanjian atau lebih, bila seseorang 

mengadakan janji kemudian ada orang lain yang menyetujui janji tersebut 

serta menyatakan pula suatu janji yang berhubungan dengan janji yang 

pertama, maka terjadilah perikatan dua buah janji (‘ahdu) dari dua orang 

yang mempunyai hubungan antara yang satu dengan yang lain disebut 

perikatan (‘aqad). Dari uraian tersebut dapat dipahami bahwa setiap ‘aqdi 

                                                           
 

2
 Ibid, h. 5 

 
3
 Departemen Agama RI, Al-Quran dan terjemahnya, (Bandung, CV Penerbit Diponegoro, 

2010), h.  106 
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(persetujuan) mencakup tiga tahap yaitu, “perjanjian (‘ahdu), persetujuan 

dua buah perjanjian atau lebih, dan perikatan (’aqdu)”.
4
 

 Akad menurut fuquha ialah perikatan ijab dan qabul yang 

disyari’atkan agama nampak bekasnya pada yang diakadkan itu.
5
 Akad 

merupakan suatu macam tasharruf yang dilakukan manusia. Tasharruf 

menurut fiqih segala yang di lakukan dari seseorang dengan iradatnya 

(kehendaknya) dan syara menetapkan kepada orang tersebut beberapa 

natijah hak.
6
 

 Tasharruf memilik dua macam yaitu fi’li dan qauli. Dan 

tasharruf qauli ada dua macam pula yaitu sesuatu yang bedasarkan 

persetujuan kedua belah pihak seperti jual beli ijarah, syirkah. Dari 

penegertian ini fuquha juga memakai juga lafal akad untuk sumpah, untuk 

‘ahd (perjanjian) untuk suatu persetujuan dalam jual beli, kemudian dalam 

istilah fuquha adalah perikatan ijab dan qabul yang dibenarkan syara yang 

menetapkan persetujuan kedua belah pihak.
7
 

 Gambaran yang menerangkan maksud di antara kedua belah 

pihak itu di namakan ijab qabul. Ijab ialah permulaan penjelasan yang 

keluar dari salah satu seseorang yang berakad, buat memperlihatkan 

kehendaknya dalam mengadakan akad siapa yang memulainya. Qabul 

ialah jawaban pihak lain sesudah adanya ijab untuk menyatakan 

                                                           
4
 Hendi Suhendi, Fiqih Muamalah, (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2002), h. 46 

 
5
 Teungku Muhammad Hasbi Ash-Shiddieqy, Pengantar Fiqih Muamalah, (Semarang: 

Pustaka Riski Putra, 2009), h. 12 
6
 Ibid. h. 22 

7
 Ibid. h. 23 



16 
 

persetujuannya.
8
 Akad ini sudah lama terkenal dalam masyarakat. Menurut 

penelitian akad timbul sesudah adanya ihrazul mubahat. Sebelum timbul 

ihrazul mubahat  belumlah timbul akad ini. Pada zaman kita tidak dapat 

mengetahui bagaimana pertumbuhan akad ini dalam kehidupan manusia di 

dunia ini sejak zaman purbakala sampai zaman kita ini. 

 Setidaknya ada dua jenis istilah dalam Al-quran yang 

berhubungan sengan perjanjian, yaitu al-aqdu (akad) dan al-ahdu ( janji). 

Pengertian akad secara bahasa adalah ikatan, mengikat. dapat disebut 

ikatan (al-rabh) maksutnya adalah pengimpun atau mengumpulkan dua 

ujung ke ujung.  

 Menurut Fathurrahman Djamil istilah al-‘aqdu ini dapat 

disamakan  dengan istilah verbintenis dalam KUH Perdata. Sedangkan 

istilah al-‘aqdu dapat disamakan dengan istilah perjanjian atau 

overeenkomst, yaitu pernyataan dari seseorang untuk mengerjakan atau 

tidak mengerjakan sesuatu yang tidak berkaitan dengan orang lain.
9
 Istilah 

ini terdapat dalam surah Ali Imran ayat: 76 yang berbunyi:  

 

 Artinya: “Sebenarnya barangsiapa menepati janji dan bertakwa, 

maka sungguh-sungguh, Allah mencintai orang-orang yang bertakwa.”
10

  

 

 Para ahli hukum Islam (jumhur ulama) memberikan definisi akad 

sebagai pertalian antara ijab dan qabul yang dibenarkan oleh syara yang 

                                                           
8
 Ibid. h. 24 

9
 Gemala Dewi, Wirdayaningsih, Yeni Salma Barlinti, Hukum Perikatan Islam Di 

Indonesia, (Jakarta: Kencana, 2007), h. 45 

 
10

 Departemen Agama Republik Indonesia, Op. Cit.  h. 59 
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menimbulkan akibat hukum terhadap objeknya.
11

 Abdoerraoef 

mengemukakan terjadinya suatu perikatan melalui tiga tahap, yaitu sebagai 

berikut: 

a. Perjanjian yaitu pernyataan dari sesorang untuk melakukan sesuatu 

atau tidak melakukan sesuatu  dan tidak ada sangkut pautnya dengan 

kemauan orang lain. Janji ini mengikat orang yang menyatakannya 

untuk melaksanakan janjinya tersebut, seperti dalam firman Allah Swt. 

QS. Ali Imran ayat: 76 diatas. 

b. Persetujuan yaitu pernyataan setuju dari pihak kedua untuk melakukan 

sesuatu atau tidak melakukan sesuatu sebagai reaksi terhadap janji 

yang dinyatakan oleh pihak pertama. Persetujuan tersebut harus sesuai 

dengan janji pihak pertama. 

c. Apabila dua buah janji dilaksanakan maksudnya oleh para pihak maka 

terjadilah apa yang di namkan akdu oleh Al-quran yang terdapat dalam 

QS Al-Maidah ayat: 1, maka yang mengikat masing-masing pihak 

sesudah pelaksanaan perjanjian itu bukan lagi perjanjian atau ahdu itu, 

tetapi akdu.
12

 

 Proses perikatan ini tidak terlalu berbeda dengan proses perikatan 

yang dikemukakan oleh Subekti yang di sadarkan oleh KUH Perdata. 

Subekti memberikan pengertian perikatan adalah suatu perhubungan 

hukum antara dua orang atau dua pihak, bedasarkan mana pihak yang satu 

berhak menuntut suatu hal dari pihak yang lain berkewajiban untuk 

                                                           
11

 Gemala Dewi, Wirdayaningsih, Yeni Salma Barlinti, Op. Cit.  h. 46 
12

 Ibid.  h. 46 
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memenuhi tuntutan itu. sedangkan pengertian perjanjian menurut Subekti 

adalah suatu peristiwa dimana seseorang berjanji kepada seorang lain atau 

di mana dua orang itu saling berjanji untuk melaksankan suatu hal. 

Peristiwa perjanjian ini menimbulkan hubungan antar orang-orang tersebut 

yang disebut dengan perikatan.
13

 Dengan demikian hubungan antara 

periktan dan perjanjian adalah perjanjian menerbitkan perikatan. Seperti 

tercantum dalam pasal 1233 KUH Perdata bahwa perjanjian adalah salah 

satu sumber perikatan. 

 Perbedaan yang terjadi dalam proses perikatan antar hukum 

Islam dan KUH Perdata adalah pada tahap perjanjiannya. Pada hukum 

perikatan Islam janji pihak pertama terpisah dari janji pihak kedua 

(merupakan dua tahap), baru kemudian lahir perikatan. Sedangkan dalam 

KUH Perdata perjanjian antara pihak pertama dan pihak kedua adalah satu 

tahap yang kemudian yang menimbulkan perikatan di antara mereka. 

Menurut A. Ghani Abdullah dalam hukum perikatan Islam titik tolak yang 

paling membedakannya adalah pentingnya unsur ikrar (ijab dan qabul) 

dalam setiap transaksi. Apabila dua janji antara para pihak tersebut 

disepakati dan dilanjutkan dengan ikrar (ijab dan qabul) maka terjadilah 

‘aqdu (perikatan).
14

 

 Fiqih muamalat membedakan antar wa’ad dan aqad. Wa’ad 

adalah janji antara satu pihak yang memberi janji yang berkewajiban untuk 

melaksanakan kewajibannya. Sedangkan pihak yang berjanji tidak 

                                                           
13

 Ibid.  h. 47  
14

 Ibid. h. 47 
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memikul kewajiban apa-apa terhadap pihak lain.
15

 Wa’ad belum di 

tetapkan secara rinci dan spesifik terms and condition-nya. Maka sanski 

yang diterimanya lebih merupakan sanksi moral. 

 Sedankan dalam buku manajemen bank syariah karangan 

Muhammad, Akad adalah ikatan kontrak kedua belah pihak yang 

bersepakat hal ini berarti didalam akad masing-masing pihak terkait untuk 

melaksanakan kewajiban mereka masing-masing yang telah disepakati 

terlebih dahulu. Akad telah disepakati secara rinci dan spesifik tentang 

terms and condition-nya. Dengan demikian bila salah satu atau kedua 

belah pihak yang terikat kontrak tidak dapat memenuhi kewajibannya 

maka salah satu kedua belah pihak tersebut menerima sanksi yang sudah di 

sepakati.
16

 

 Dalam fiqih muamalah, pembahasan akad bedasarkan segi ada 

atau tidak adanya konpensasi dibedakan menjadi dua jenis yaitu aqad 

tabarru dan aqad tijarah mu’awada. Aqad tabarru dalam bahasa Arab 

yang artinya kebaikan adalah segala perjanjian macam perjanjian yang 

menyangkut transaksi yang tidak mengambil untung.  Dengan kata lain 

pada hakikatnya bukan transksi bisnis untuk mencari keuntungan 

komersil. Tujuan diterapkan aqad tabarru adalah untung saling tolong-

menolong dalam rangka berbuat kebaikan. Fungsi aqad tabarru adalah 

untuk mencari keuntungan akhirat karena bukan akad bisnis. Sedangkan 

fungsi aqad tijarah adalah macam perjanjian yang menyangkut transaksi. 

                                                           
15

 Muhammad, Manajemen Bank Syariah, (Yogyakarta: Sekolah Tinggi Ilmu Managemen 

YKPN, 2011), h. 85 
16

 Ibid 
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Akad-akad ini dilakukan dengan tujuan mencari keuntungan karena 

bersifat komersil.
17

 

 Bedasarkan beberapa definisi yang dikemukan di atas, dapat 

ditarik kesimpulan bahwa yang di maksud dengan akad (perjanjian) dalam 

hukum perdata adalah perjanjian antara kedua belah pihak atau lebih yang 

mengadakan perjanjian untuk melakukan sesuatu, di mana di dalamnya 

terdapat hak dan kewajiban yang harus dipenuhi oleh pihak-pihak yang 

berkepentingan. Bila tidak dipenuhi hak dan kewajiban tersebut maka ada 

konsekuensi hukum yang berlaku untuk mereka yang tidak memenuhinya. 

2. Rukun dan Syarat Akad 

 Dalam melaksanakan suatu perikatan, terdapat rukun dan syarat 

yang harus dipenuhi. Secara bahasa rukun adalah yang harus dipenuhi 

untuk sahnya suatu pekerjaan. Sedangkan syarat adalah ketentuan 

(peraturan, petunjuk) yang harus diindahkan dan dilakukan.
18

 Dalam 

syariah rukun dan syarat sama-sama menentukan sah atau tidaknya suatu 

transaksi. 

 Secara definisi rukun adalah suatu unsur bagian tak terpisahkan 

dari suatu perbuatan atau lembaga yang menentukan sah atau tidaknya 

perbuatan tersebut dan ada atau tidaknya sesuatu itu.
19

 Sedangkan definisi 

syarat adalah sesuatu yang tergantung padanya keberadaan hukum syar’i 

dan berada di luar hukum itu sendiri, yang ketidak adaannya menyebabkan 

hukum pun tidak ada. Perbedaan antara  rukun dan syarat menurut Ulama 

                                                           
17

 Ibid. h. 86 
18

 Gemala Dewi, Wirdyaningsih, Yeni Salma Barlinti, Op. Cit. h. 50 
19

 Ibid. h. 50 
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Ushul Fiqih rukun merupakan sifat yang kepadanya tergantung keberadaan 

hukum dan rukun termasuk dalam hukum itu sendiri sedangkan syarat 

merupakan sifat yang kepadanya tegantung keberadaan hukum  tetapi syrat 

berada di luar hukum itu sendiri. Jika tidak ada rukuk dan sujud dalam 

shalat  maka shalat itu batal, tidak sah. Syarat shalat salah satunya adalah 

wudhu merupakan bagian luar shalat tetapi dengan tidak adanya wudhu, 

shalat menjadi tidak sah. Pendapat mengenai rukun perikatan atau sering 

disebut dengan rukun akad dalam hukum Islam beraneka ragam dalam 

kalangan ahli fiqih. Kalangan madzhab Hanafi berpendapat, bahwa rukun 

akad hanya Shigat al ‘aqd yaitu ijab dan qabul sedangkan syarat akad 

adalah al-aqidain (subjek akad) dan mahallul aqd (objek akad).
20

 

 Pendapat dari kalangan madzhab syafi’i termasuk Imam Ghazali 

dan kalangan Madzhab Maliki termasuk Syihab al-Karakhi bahwa al-

aqidain dan mahallul ‘aqd termasuk rukun akad karena kedua hal tersebut 

merupakan salah satu pilar utama dalam tegaknya akad. 

a. Jumhur Ulama berpendapat bahwa rukun akad adalah al-aqidain, 

mahallul ’aqd, sighat al ‘aqd (tujuan akad). Mereka tidak menyebut 

keempat hal tersebut dengan rukun tetapi dengan muqawimat ‘aqd 

(unsur-unsur penegak akad). Sedangkan menurut T.M. Hasbi Ash-

Shiddiqi keempat hal tersebut merupakan komponen-komponen yang 

harus dipenuhi untuk terbentuknya akad. Subjek Perikatan (al-

‘Aqidain) ialah para pihak yang melakukan akad. Sebagai pelaku dari 
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suatu tindakan hukum tertentu, dalam hal ini tindakan hukum akad 

(perikatan) dari sudut hukum adalah sebagai subjek hukum. Subjek 

hukum terdiri dari dua macam yaitu manusia dan badan hukum. 

b. Objek Perikatan (Mahallul ‘aqd) adalah sesuatu yang dijadikan objek 

akad dan dikenakan padanya akibat hukum yang ditimbulkan. Bentuk 

objek akad dapat berupa benda berujud seperti mobil dan rumah. 

c. Tujuan Perikatan (Maudhu’ul ‘aqd) adalah tujuan hukum suatu akad 

diibaratkan untuk tujuan tersebut. Dalam hukum Islam, tujuan akad 

ditentukan oleh Allah SWT dalam Al-Qur’an dan nabi Muhammad 

SAW dalam hadist. Menurut ulama fiqih tujuan akad dapat dilakukan 

apabila sesuai dengan ketentuan syariah tersebut, apabila tidak sesuai 

maka hukumnya tidak sah. seperti contoh  A dan B melakukan kerja 

sama untuk melakukan pembunuhan atau perampokan maka perikatan 

tersebut haram hukumnya. 

d. Ijab dan Qabul (Sighat al’aqd) adalah suatu ungkapan para pihak yang 

melakukan akad berupa ijab dan qabul. ijab merupakan suatu 

pernyataan janji atau penawaran dari pihak pertama untuk melakukan 

atau tidak melakukan sesuatu.
21

 

Syarat akad dibagi menjadi empat macam, yaitu:
22

 

a. Syarat Terbentuknya Akad (syurut al-in-‘iqad) 

Masing-masing rukun (unsur) yang membentuk akad diatas 

memerlukan syarat-syarat agar rukun itu dapat berfungsi membentuk 
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akad. Tanpa adanya syarat-syarat yang dimaksud, rukun akad tidak 

dapat membentuk akad. Dalam hukum Islam, syarat-syarat dimaksud 

dinamakan syarat-syarat terbentuknya akad.  

  Rukun pertama yaitu para pihak harus memenuhi dua syarat 

terbentuknya akad, yaitu: 

1) Tamyiz, dan  

2) berbilang (at-ta’addud).  

  Rukun kedua yaitu pernyataan kehendak, harus memenuhi dua 

syarat juga, yaitu:  

1) adanya penyesuaian ijab dan qabul, dengan kata lain tercapainya 

kata sepakat, dan 

2) kesatuan majelis akad.  

  Rukun akad ketiga yaitu objek akad harus memenuhi tiga 

syarat, yaitu: 

1) objek itu dapat diserahkan,  

2) tertentu atau dapat ditentukan, dan  

3) objeknya dapat ditransaksikan.  

  Rukun keempat memerlukan satu syarat, dapat disimpulkan 

bahwa syarat terbentuknya akad jumlahnya ada beberapa macam, 

yaitu:  

1) Tamyiz 

2) Berbilang pihak 

3) Persesuaian ijab dab qabul 
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4) Kesatuan majelis akad 

5) Objek akad dapat diserahkan 

6) Objek akad tertentu atau dapat ditentukaan 

7) Objek akad dapat ditransaksikan 

8) Tujuan akad tidak bertentangan dengan syara. 

Kedelapan syarat beserta rukun akad yang disebutkan terdahulu 

dinamakan pokok. Apabila pokok ini terpenuhi, maka tidak terjadi 

akad dalam pengertian bahwa akad tidak memiliki wujud yuridis syar’i 

apapun. Akad semacam ini disebut akad batil. 

b. Syarat keabsahan akad (syuruth ash-shihhah) 

Perlu ditegaskan bahwa dengan memenuhi rukun dan syarat 

terbentuknya, suatu akad memang sudah terbentuk dan mempunyai 

wujud yuris syar’i, namun belum serta merta sah. Untuk sahnya suatu 

akad, rukun dan syarat terbentuknya akad tersebut memerlukan unsur-

unsur penyempurna ini disebut keabsahan akad. Syarat keabsahan ini 

dibedakan menjadi dua macam, yaitu syarat keabsahan umum yang 

berlaku terhadap semua akad atau paling tidak berlaku dari kebanyak 

akad dan syarat keabsahan khusus yang berlaku masing-masing aneka 

akad khusus. 

c. Syarat berlakunya akibat hukum (syuruth an-nafadz) 

Apabila memenuhi rukun dan syarat terbentuknya syarat-syarat 

keabsahan maka suatu akad dinyatakan sah. Akan tetapi, meskipun 

sudah sah  ada kemungkinan bahwa akibat-akibat hukum akad tersebut 
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belum dapat dilaksankan. Akad belum dapat dilaksanakan akibat 

hukumnya itu, meskipun sudah sah disebut akad maukuf 

(terhenti/tergantung). Untuk dilaksanakan akibat hukumnya, akad 

sudah sah itu harus memenuhi dua syarat berlakunya akibat hukum, 

yaitu: adanya kewenangan sempurna atas objek akad dan adanya 

kewenangan atas tindakan hukum yang harus dilakukan. 

d. Syarat mengikatnya akad (syarthul luzum) 

Pada asasnya apabila suatu akad telah memenuhi rukun dan syaratnya 

maka akad tersebut sudah dapat dikatakan sah dan mengikat bagi para 

pihak. Maka tidak boleh salah satu menarinya kembali persetujuannya 

secara sepihak tanpa kesepakatan pihak lain. 

  Sebenernya akad-akad harus dikhususkan untuknya beberapa 

syarat atau boleh juga dengan perkataan syarat-syarat idlafiyh (syarat-

syarat tambahan) yang harus ada di samping syarat-syarat umum seperti 

syarat adanya saksi untuk terjadinya nikah, dan seperti tidak boleh adanya 

ta’liq dalam aqad mu’awadlah dan aqad tamlik seperti jual beli dan hibah, 

ini merupakan syarat idlafiyah. 

3. Prinsip-prinsip Akad 

  Telah disebutkan sebelumnya, bahwa definisi akad adalah pertalian 

ijab dan qabul yang dibenarkan oleh syara yang menimbulkan akibat 

hukum terhadap objeknya. Dari definisi tersebut dapat diperoleh tiga unsur 

yang terkandung dalam akad, yaitu sebagai berikut: 
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a. Pertalian ijab dan qabul 

Ijab adalah pernyataan atau kehendak oleh salah satu pihak (muqid) 

untuk melakukan sesuatu atau tidak melakukan sesuatu. Qabul adalah 

pernyataan menerima atau menyetujui kehendak muqid tersebut oleh 

pihak lainnya (qaabil). Iajab dan qabul ini harus ada melaksankan 

susatu perikatan. Bentuk dari ijab dan qabul ini beraneka ragam dan 

diuraikan pada bagian rukun. 

b. Dibenarkan oleh syara 

Akad yang dilakukan tidak boleh bertentangan dengan syariah atau 

hal-hal yang diatur oleh Allah SWT  dalam Al-Qur’an dan Nabi 

Muhammad SAW. Nabi Muhammad dalam hadist pelaksanaan akad, 

tujuan akad, objek akad tidak boleh bertentangan dengan syariah. Jika 

bertentangan akan mengakibatkan akad itu tidak sah. Sebagai contoh 

suatu perikatan yang mengandung riba atau objek perikatan yang 

bersifat tidak halal (seperti minuman keras) mengakibatkan tidaknya 

suatu periktan menurut hukum Islam.
23

 

c. Mempunyai akibat hukum  terhadap objeknya 

Akad merupakan salah satu tindakan hukum adanya akad 

menimbulkan akibat hukum terhadap objek hukum yang diperjanjikan 

oleh para pihak dan juga memberikan hak dan kewajiban yang 

mengikat para pihak.
24
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 Menurut seorang pakar hukum perburuhan dari negri Belanda, 

yaitu Prof, Mr. M.G. Rood, beliau menyebutkan bahwa suatu perjanjian 

(aqad) kerja baru ada, manakala di dalam perjanjian kerja tersebut telah 

memenuhi empat syarat, yaitu berupa unsur-unsur yang terdiri dari:
25

 

a. Adanya Unsur Work Atau Pekerjaan 

Dalam suatu perjanjian kerja tersebut haruslah ada suatu pekerjaan 

yang harus diperjanjikan dan dipekerjakan sendiri oleh pekerja yang 

membuat perjanjian kerja tersebut. Pekerjaan mana yaitu yang 

dikerjakan oleh pekerja itu sendiri haruslah berdasarkan dan pedoman 

pada perjanjiankerja. 

b. Adanya Unsur Service Atau Pelayanan 

Bahwa dalam melakukan pekerjaan yang dilakukan sebagai 

manifestasi adanya perjanjian kerja tersebut, pekerja harus tunduk pada 

perintah orang lain, yaitu pihak pemberi kerja dan harus tunduk dan di 

bawah perintah orang lain, si majikan. Dengan adanya ketentuan 

tersebut, menunjukan bahwa si pekerja dalam melaksanakan 

pekerjaannya berada di bawah wibawa orang lain. 

c. Adanya Unsur Time Atau Waktu Tertentu 

Bahwa dalam melakukan kerja tersebut, haruslah dilakukan sesuai 

dengan waktu yang telah ditentukan dalam perjanjian kerja atau 

perundang-undangan.  
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d. Adanya Unsur Pay Atau Upah 

Jika seseorang pekerja diharuskan memenuhi prestasi yaitu melakukan 

pekerjaan di bawah perintah orang lain yaitu si majikan, maka majikan 

sebagai pihak pemberi kerja wajib pula memberi prestasinya, berupa 

pembayaran atas upah. 

 Dalam halnya sewa-menyewa atau kontrak tenaga kerja, maka 

harus diketahui secara jelas dan disepakati bersama sebelumnya:
26

 

a. Jenis pekerjaanya dan jam kerjanya 

b. Berapa lama masa kerja 

c. Berapa gaji dan bagaimana sistem pembayaranya, harian, bulanan, 

mingguan, ataukah borongan 

d. Sertra tunjangan-tunjangan seperti transport, kesehatan dan lain-lain 

jika ada. 

4. Macam-Macam Akad 

  Akad banyak macamnya dan berlainan nama serta hukumnya, 

lantaran berlainan objeknya. Hukum Islam sendiri telah memberikan 

nama-nama itu untuk membedakan satu dengan yang lain. Para ulama 

fiqih mengemukakan bahwa akad itu dapat dibagi jika dilihat dari 

beberapa segi. Berikut ini akan diuraikan akad dilihat dari segi keabsahan 

menurut syara. Maka akad terbagi menjadi dua yaitu akad shahih dan akad 
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tidak shahih.
27

 Untuk lebih jelasnya berikut akan diuraikan mengenai 

keterangan akad tersebut:  

a. Akad Shahih 

Akad Shahih yaitu merupakan akad yang telah memenuhi rukun dan 

syarat-syaratnya. Hukum dari akad shahih ini adalah berlakunya 

seluruh akibat hukum yang ditimbulkan akad itu dan mengikat bagi 

para pihak-pihak yang beraqad. Akad shahih ini dibagi oleh ulama 

Hanafiah dan Malikiyah menjadi dua macam, yaitu: 

1) Aqad Nafiz (sempurna untuk dilaksankan) yaitu akad yang 

dilangsungkan dengan memenuhi rukun dan syaratnya dan tidak 

ada penghalang untuk melaksanakannya. 

2) Aqad Mauquf yaitu akad yang dilakukan seseorang yang cakap 

bertindak hukum, tetapi ia tidak memiliki kekuatan untuk 

melangsungkan dan melaksankan akad itu. Seperti aqad yang 

dilakukan oleh anak yang telah mumayyis. 

b. Akad Tidak Shahih 

Akad tidak shahih yaitu akad yang terdapat kekurangan pada rukun 

dan syaratnya, sehingga seluruh akibat hukum akad itu tidak berlaku 

dan tidak mengikat pihak-pihak yang berakad. Kemudian ulama 

Hanifiah membagi akad shahih ini menjadi dua macam, yaitu: aqad 

batil dan aqad fasid. Suatu akad dikatakan batil apabila akad itu tidak 

memenuhi salah satu rukunnya atau ada larangan lansung dari syara’. 
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Sedangkan aqad fasid menurut mereka adalah suatu akad yang pada 

syaratnya diisyaratkan, tetapi sifat yang diadakan itu tidak jelas. 

c. Aqad Munjiz  

Aqad Munjiz yaitu akad yang dilaksanakan langsung pada waktu 

selesainya akad. Pernyataan akad yang diikuti dengan pelaksanaan 

akad ialah pernyataan yang tidak disertai dengan syarat-syarat dan 

tidak pula ditentukan waktu pelaksanaan setelah adanya akad.
28

 

d. Aqad Mu’alak  

Aqad Mu’alak ialah akad yang di dalam pelaksanaannya terdapat 

syarat-syarat yang telah ditentukan dalam akad, misalnya penentuan 

penyerahan barang-barang yang diadakan setelah adanya pembayaran. 

e. Akad Mudhaf  

Akad Mudhaf ialah akad yang dalam pelaksanaannya terdapat syarat-

syarat yang mengenai penanggulangan pelaksanaan akad pernyataan 

yang pelaksanaanya ditangguhkan hingga waktu yang ditentukan. 

Perkataan ini sah dilakukan pada waktu akad, tapi belum mempunyai 

akibat hukum sebelum tiba waktu yang ditentukan. 

5. Batal atau Berahirnya Akad 

 Suatu akad dipandang berakhir apabila telah tercapai tujuannya. 

Dalam akad jual beli misalnya, akad dipandang telah berakhir apabila 

barang telah berpindah milik kepada pembeli dan harganya telah menjadi 
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milik penjual. Dalam akad gadai dan pertanggungan (kafalah), akad 

dipandang telah berakhir apabila hutang telah dibayar.  

 Tidak ada pembatalan perjanjian kecuali dalam dua keadaan 

dibawah ini:
29

 

 Jika waktunya terbatas atau dibatasi dalam kondisi dan situasi tertentu. 

Jika waktu telah berahir dan kondisi telah berubah, maka batallah 

perjanjian. Sebagaimana telah di jelaskan dalam firman Allah ta’ala 

dalam surat At-Taubah ayat 4:  

      

      

 

   Artinya: “Kecuali orang-orang musyrikin yang kamu telah 

mengadakan Perjanjian dengan kamu dan mereka sedikitpun tidak 

mengurangi (isi perjanjian) dan tidak (pula) mereka membantu 

seseorang pun yang memusuhi kamu, maka terhadap mereka itu 

penuhilah janjinya sampai batas waktunya. Allah menyukai orang-

orang yang bertaqwa”.
30

 

 

b. Jika musuh menyimpang dari perjanjian, surat  At-Taubah ayat 8, 12, 

dan 13: 

          

         

  Artinya: “Bagaimana mungkin ada Perjanjian (aman) di sisi 

Allah dan RasulNya dengan orang-orang musyrikin, kecuali dengan 

orang-orang yang kamu telah mengadakan perjanjian (dengan mereka) 
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di dekat Masjidilharaam (Hudaibiyah), maka selama mereka berlaku 

jujur terhadapmu, hendaklah kamu berlaku jujur (pula) terhadap 

mereka. Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang beriman.”
31

 

  

          

         

          

       

 

  Artinya: “Jika mereka melanggar sumpah setelah ada 

pererjanjian, dan mencerca agamamu, maka perangilah pemimpin-

pemimpin kafir itu. Sesungguhnya mereka adalah orang-orang yang 

tidak dapat dipegang janjinya, agar supaya mereka berhenti. 

Mengapakah kamu tidak memerangi orang-orang yang melanggar 

sumpah (janjinya), dan telah merencanakan untuk mengusir Rasul, dan 

merekalah yang pertama kali memerangi kamu?, Apakah kamu takut 

kepada mereka padahal Allah-lah yang berhak untuk kamu takuti, jika 

kamu orang-orang yang beriman.”
32

 

 

 Selain telah tercapai tujuannya akad dipandang berakhir apabila 

terjadi fasakh (pembatalan) atau telah berakhir waktunya. Fasakh terjadi 

karena sebab-sebabnya sebagai berikut:
33

 

a. Fasakh (dibatalkan) karena adanya hal-hal yang tidak dibenarkan 

syara’. Seperti yang disebutkan dalam akad rusak. Misalnya jual beli 

yang tidak memnuhi syarat kejelasan. 

b. Dengan sebab-sebab khiyar baik khiyar rukyat, cacat, syarat, atau 

khiyar majelis. 
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c. Selain satu pihak dengan persetujuan pihak lain membatalkan karena 

merasa menyesal atas akad yang baru saja dilakukan. Fasakh dengan 

cara ini disebut iqalah. Dengan hubungan ini dengan hadist Nabi 

riwayat Abu Daud mengajarkan bahwa, barang siapa mengabulkan 

permintaan pembatalan orang yang menyesal atas akad jual beli 

dilakukan, Allah swt. akan menghilangkan kesukarannya pada hari 

kiamat kelak. 

d. Karena kewajiban yang ditimbulkan, oleh adanya akad tidak dipenuhi 

oleh pihak-pihak bersangkutan. Misalnya khiyar pembayaran penjual 

mengatakan bahwa ia menjual barang kepada pembeli, dengan 

ketentuan apabila dalam tempo seminggu harganya tidak dibayar. 

Akad jual beli menjadi batal, apabila pembeli dalam waktu yang 

ditentukan itu membayar, akad berlangsung. Akan tetapi apabila ia 

tidak membayar akan menjadi rusak (batal). 

e. Karena habis waktunya, seperti dalam akad sewa-menyewa berjangka 

waktu tertentu dan tidak dapaat diperpanjang. 

f. Karena tidak mendapat izin pihak yang berwenang 

 Berakhirnya akad karena kematiansalah satu pihak yang berakad 

diantaranya ijarah. Menurut hanafiyah ijarah berakhir dengan sebab 

meninggalnya salah seorang yang berakad karena akad ini adalah akad 

lazim (mengikat kedua beah pihak). Menurut para ulama selain Hanafiyah 

akad ijarah tidak berakhir dengan meninggalnya salah satu dari dua orang 

yang berakad, begitu juga dengan akad rahn, kafalah, syirkah, wakalah, 
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muzaraah, dan musaqah. Akad ini berakhir dengan meninggalnya salah 

seorang dari dua orang yang berakad.
34

 

 Berikut ini empat akad yang belum mencapai tingkataan akad 

sempurna yang belum memenuhi unsur rukun dan syaratnya, yaitu akad 

batil, akad fasik, akad maufuk, dan akad nafiz gair lazim.
35

 

a. Akad Batil (Batal) 

Ahli-ahli hukum Hanafi mendefinisikan akad batil secara singkat 

sebagai “akad yang secara syarak tidak sah pokok dan sifatnya.” 

Apabila rukun dan syarat terbentuknya akad tidak terpenuhi, maka 

akad itu disebut akad batil. Akad tersebut tidak ada wujudnya secara 

syar’i, dan oleh karena itu tidak dapat melahirkan akibat hukum 

apapun. 

b. Akad Fasid 

Akad fasid menurut ahli-ahli hukum Hanafi, adalah akad yang 

merupakan syarat sah pokoknya, tetapi tidak sah sifatnya. Mayoritas 

ahli hukum islam, Maliki, Syafi’I, hambali tidak membedakan akad 

akad batil dan akad fasid. Keduanya sama merupakan akad yang tidak 

sah, karena tidak mempunyai akibat hukum apapun. 

c. Akad Maukuf 

Akad maufuk adalah akad yang sah karena sudah memenuhi rukun dan 

syaratnya terbentuknya maupun syarat keabsahannya, namun akibat 

hukumnya belum dapat dilaksanakan. Artinya akibat hukumnya masih 
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ditangguhkan hingga akad itu di dibenarkan atau sebaliknya dibatalkan 

oleh pihak yang berhak memberikan ratifikasi atau pembatalan 

tersebut. 

d. Akad Nafiz Gair Lazim 

Akad nafiz artinya adalah akad yang sudah dapat diberlakukan atau 

dilaksanakan akibat hukumnya. Namu  masih ada kemungkinan akad 

tersebut belum mengikat secara penuh, akad yang disebut gair lazim 

dalam arti masing-masing pihak atau salah satu mempunyai hak untuk 

mem-fasakh (membatalkan) akad secara sepihak karena alasan yang 

disebut diatas. 

 

B. Upah Dalam Islam 

1. Pengertian Upah 

 Dalam kacamata Islam, upah dimasukan ke dalam wilayah fiqih 

muamalah, yakni dalam pembahasan tentang ujarah. Menurut bahasa 

ujarah berarti “upah”. Sedangkan menurut tata bahasa ujarah (اجرة)  atau 

ijarah (اجارة)  atau ajaarah (اجارة)  dan yang fasih adalah ijarah, yakni 

masdar sam’i dari fi’il ajara ( (اجر  dan ini menurut pendapat yang sahih.
36

 

 Sedangkan menurut istilah (terminologi) upah adalah mengambil 

manfaat tenaga oranglain dengan jalan memberi ganti atau imbalan 

menurut syarat-syarat tertentu. Dengan demikian yang dimaksud upah 

adalah memberikan imbalan sebagai bayaran kepada seseorang yang telah 
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diperintah untuk mengerjakan suatu pekerjaan tertentu dan bayaran itu 

diberikan menurut perjanjian yang disepakati.
37

 sedangkan secara istilah 

adalah akad pemindahan hak guna (manfaat) suatu barang atau jasa dalam 

waktu tertentu dengan adanya pembayaran upah, tanpa diikuti dengan 

pemindahan kepemilikan atas barang itu sendiri. Oleh karena itu 

Hanafiyah mengatakan bahwa ijarah adalah akad atas manfaat disertai 

imbalan.
38

  

 Beberapa definisi Al-Ijarah yang dikemuka oleh para ulama 

fiqih.
39

 

a. Ulama Hanafiyah mendefinisikan ijarah yaitu suatu akad untuk 

membolehkan pemilikan manfaat yang diketahui dan disengaja dari 

suatu zat yang disewakan. 

b. Malikiyah berpendapat bahwa ijarah ialah nama bagi akad-akad untuk 

kemanfaatan yang bersifat manusiawi dan untuk sebagian yang dapat 

dipindahkan. 

c. Menurut Muhammad Al-Syaribini al-Khatibi bahwa yang dimaksud 

dengan ijarah pemilikan manfaat dengan adanya imbalan dan syarat-

syarat. 

d. Menurut Idris Ahmad bahwa upah artinya mangambil manfaat tenaga 

orang lain dengan jalan member ganti menurut syarat-syarat tertentu. 
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 Ijarah adalah “pemilikan jasa dari seseorang yang menyewakan 

(mu’ajjir) oleh orang yang menyewa (musta’jir), serta pemilik harta dari 

pihak musta’jir oleh seorang mu’ajjir, dengan demikian ijarah berarti 

merupakan transaksi terhadap jasa tertentu, dengan disertai kompensasi 

tertentu pula.
40

 

 Ijarah dalam konsep awalnya yang sederhana adalah akad sewa 

sebagaimana yang telah terjadi pada umumnya. Hal yang harus 

diperhatikan dalam akad ijarah ini adalah bahwa pembayaran oleh 

penyewa merupakan timbal balik dari manfaat yang telah dinikmati. Maka 

yang menjadi objek dalam ijarah adalah manfaat itu sendiri, bukan 

bendanya. Benda bukanlah objek akad ini, meskipun akad ijarah kadang-

kadang menganggap benda sebagai objek dari sumber manfaat. Dalam 

akad ijarah tidak selamanya manfaat diperoleh dari sebuah benda, akan 

tetapi juga bisa berasal dari tenaga manusia. Ijarah dalam pengertian ini 

bisa disamakan dengan upah-mengupah dalam masyarakat.
41

  

 Upah juga disebut juga dengan ji’alah, menurut bahasa adalah 

sesuatu yang diberikan seseorang atas apa yang telah dikerjakannya. 

Menurut istilah syara’ ji’alah adalah membolehkan seseorang untuk 

mendayagunakan harta tertentu yang telah diserahkan kepadanya dalam 

suatu pekerjaan yang khusus, baik jelas atau tidak jelas. Ringkasnya, 

seseorang yang mengerjakan suatu pekerjaan yang kemudian diberi 
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imbalan (upah).
42

 Dasar hukum ji’alah bersumber dari Al-quran surat 

Yusuf ayat 72 sebagai berikut. 

        

 Artinya: Mereka menjawab “Kami kehilangan piala Raja, dan 

siapa yang dapat mengembalikannya akan memperoleh (bahan makanan 

seberat) beban unta, dan aku jamin itu.”
43

 

 

 Meskipun ji’alah berbentuk upah atau hadiah, ia dapat dibedakan 

dengan ijarah  (transaksi upah) dari lima segi:
44

 

a. Pada ji’alah upah atau hadiah yang dijanjikan, hanya dapat diterima 

oleh orang yang menyatakan sanggup mewujudkan apa yang menjadi 

objek pekerjaan tersebut, jika hasil pekerjaan tersebut telah 

mewujudkan hasil dengan sempurna. Sedangkan pada ijarah, orang 

yang melaksanakan pekerjaan tersebut berhak menerima upah sesuai 

dengan ukuran atau kadar prestasi yang diberikanya, meskipun 

pekerjaan itu belum selesai dikerjakan, atau upahnya dapat ditentukan 

sebelumnya. 

b. Pada ji’alah terdapat unsur gharar, yaitu penipuan (spekulasi) karena 

di dalamnya dari segi batas waktu penyelesaian pekerjaan dan bentuk 

pekerjaanya. Sedangkan pada ijarah, batas waktu penyelesaian bentuk 

pekerjaan atau cara kerjanya disebutkan dengan secara tegas dalam 

akad (perjanjian) atau harus dikerjakan sesuai perjanjian. 
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c. Pada ji’alah tidak dibenarkan memberikan upah atau upah sebelum 

pekerjaan dilaksanakan dan mewujudkanya. Sedangkan dalam ijarah, 

dibenarkan memberikan upah terlebih dahulu, sesuai dengan 

kesepakatan. 

d. Tindakan hukum yang dilakukan dalam ji’alah bersifat sukarela, 

sehingga apa yang dijanjikan dapat dibatalkan, selama pekerjaan 

belum dimulai, tanpa menimbulkan akibat hukum. Sedangkan dalam 

akad ijarah, terjadi transaksi yang bersifat mengikat untuk semua 

pihak yang melakukan perjanjian kerja. 

e. Dari segi ruang lingkup mazhab Maliki menetapkan kaidah, bahwa 

semua yang dibenarkan menjadi obyek akad dalam transaksi ji’alah, 

boleh juga menjadi obyek dalam transaksi ijarah. Namu, tidak semua 

dibenarkan menjadi obyek dalam transaksi ijarah, dibenarkan pula 

dalam transaksi ji’alah. Dengan demikian, ruang lingkup ijarah lebih 

luas daripada ruang lingkup ji’alah. 

 Penetapan upah bagi tenaga kerja harus mencerminkan keadilan, 

dan mempertimbangkan berbagai aspek kehidupan, sehingga pandangan 

Islam tentang hak tenaga kerja dalam menerima upah lebih terwujud. Upah 

yang diberikan kepada seseorang harus sebanding dengan kegiatan-

kegiatan yang telah dikeluarkan, seharusnya juga cukup bermanfaat bagi 

pemenuhan kebutuhan hidup yang wajar. 

 Pemberian upah hendaknya berdasarkan akad (kontraka) 

perjanjian kerja. Karena akan menimbulkan akad kerjasama antar pekerja 
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dengan majikan atau pengusaha yang berisi hak-hak atas kewajiban 

masing-masing pihak. Hak dari pihak yang satu merupakan suatu 

kewajiban bagi pihak yang lainya, adanya kewajiban utama bagi majikan 

adalah membayar upah. 

 Berdasarkan definisi-definisi di atas, kiranya dapat dipahami 

bahwa kiranya ijarah adalah menukar sesuatu dengan imbalannya, 

diterjemahkan dalam bahasa Indonesia berarti sewa-menyewa dan upah-

mengupah. Sewa-menyewa adalah menjual manfaat, sedangkan upah-

mengupah adalah menjual tenaga atau kekuatan. 

2. Dasar Hukum Upah 

 Jumhur ulama berpendapat bahwa ujrah disyariatkan berdasarkan 

Al-Quran, As-sunnah, dan ijma.  

a. Al-quran surat At-Thalak ayat 6: 

       

 Artinya: …“Kemudian jika mereka menyusukan (anak-

anak)mu maka berilah imbalannya kepada mereka...”
45

 

 

Beberapa ketentuan yang terkait dengan ijarah/ujroh:
46

 

1) Antara kedua belah pihak diperlukan perjanjian yang adil . 

2) Bentuk upah (ujrah), waku, jumlah upah dan sifat-sifatnya harus 

jelas. 

3) Memiliki manfaat dan tidak memiliki larangan agama terhadap 

pekerjaan tersebut. 
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4) Sebagian ulama memandang bahwa semua upah yang berkenaan 

dengan ibadat sama dengan makan harta manusia dengan cara tidak 

halal. 

Al-quran surat Al-Baqarah ayat 233: 

           

         

 Artinya: …“Dan jika kamu ingin menyusukan anakmu kepada 

orang lain, maka tidak ada dosa bagimu memberikan pembayaran 

dengan cara yang patut. bertakwalah kepada Allah dan ketahuilah 

bahwa Allah maha melihat apa yang kamu kerjakan.”
47

 

 

 Ayat di atas menjelaskan bahwa dalam membayar upah kepada 

pekerja harus sesuai dengan apa yang telah mereka kerjakan dan sesuai 

dengan ketentuan yang telah disepakati. Jika kalian menghendaki agar 

bayi-bayi kalian diserahkan kepada wanita-wanita yang bersedia 

menyusui, maka hal ini boleh dilakukan. Tetapi kalian harus memberi 

upah yang sepantasnya kepada mereka, apabila upah diberikan tidak 

sesuai maka akadnya tidak sah, pemberi kerja maka hendaknya tidak 

curang dalam membayar upah harus sesuai dengan jelas agar tidak ada 

salah satu pihak yang dirugikan dari kedua belah pihak.
48

  

b. As-Sunnah 

  Selain ayat Al-quran di atas, ada beberapa hadis yang 

menegaskan tentang upah: 
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49 
 Artinya: “Berikanlah kepada seorang pekerja upahnya sebelum 

keringatnya kering.”
50

 

  

 Hadist di atas menawarkan kepada seluruh penyedia jasa 

(pengusaha) untuk memberikan upah kepada buruh sesuai dengan 

berakhirnya kerja itu sendiri.  

c. Landasan Ijma’nya 

 Para ulama bersepakat bahwasannya ijarah dibolehkan sebab 

manfaatnya bagi manusia. Segala sesuatu yang dapat mendatangkan 

manfaat, maka pekerjaan itu menjadi baik dan halal untuk dikerjakan. 

Para ulama tak seorangpun yang membantah kesepakatan ijma’ ini. 

Sebagaimana terterang dalam buku Sayyid Sabiq, “mengenai 

disyariatkannya ijarah, semua umat besepakat, tak seorang ulama pun 

yang membantahkan kesepakatan (ijma’) ini, sekalipun ada beberapa 

orang diantara mereka yang berbeda pendapat, akan tetapi hal itu tidak 

dianggap.”
51

 

 Berdasarkan uaraian tentang dasar hukum atau dalil-dalil syara’ 

yang berkenaan dengan masalah pengupahan sebagaimana telah diuraikan 

diatas, maka tidak ada lagi keraguan tentang kebolehan mengadakan 

transaksi sewa-menyewa atau upah-mengupah, dengan kata lain sewa-
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menyewa atau upah-mengupah diperbolekan dalam hukum Islam maupun 

apabila bernilai secara syar’i dan tidak merugikan pihak pekerja/buruh.  

3. Rukun dan Syarat Upah 

 Menurut ulama Hanafiyah, rukun ijarah adalah ijab dan qabul, 

antaralain dengan menggunakan kalimat: al-ijarah, al-isti’jar, al-iktira’, 

dan al-ikra. 

 Adapun menurut jumhur ulama, rukun ijarah ada (4) empat, 

yaitu:
52

 

a. ‘Aqid (orang yang akad). 

b. Sighat aqad. 

c. Ujrah (upah). 

d. Manfaat. 

 Sebagai sebuah transaksi (akad) umum, ijarah baru dianggap sah 

apabila telah memenuhi rukun dan syarat. Adapun syarat akad ijarah 

ialah:
53

 

a. Baligh dan berakal 

  Dengan demikian, apabila orang itu tidak berakal, seperti anak 

kecil atau orang gila, menyewakan hartanya, atau diri mereka sebagai 

buruh (tenaga dan ilmu boleh disewa), maka ijarah tidak sah. 

  Berbeda dengan Mazhab Hanafi dan Maliki mengatakan, bahwa 

orang yang melakukan akad, tidak harus mencapai usia baligh, tetapi 
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anak yang telah mencapai mumayyiz pun boleh melakukan akad ijarah 

dengan ketentuan, disetujui oleh walinya. 

b. Kerelaan melakukan akad ijarah  

  Apabila salah seorang di antara keduanya terpaksa melakukan 

akad, maka akad itu sah. Sebagai landasan firman allah dalam surat 

An-Nisa ayat 29:  

              

    

  Artinya: “Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu 

saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil (tidak benar), 

kecuali dalam perdagangan yang berlaku atas dasar suka sama-suka di 

antara kamu…”
54

 

 

c. Manfaat obyek Ijarah 

  Ijarah harus diketahui secara jelas, sehingga tidak terjadi 

perselisihan dikemudian hari. Jika manfaatnya tidak jelas, maka akad 

itu tidak sah. 

d. Obyek ijarah diserahkan langsung dan tidak ada cacat 

  Ulama fiqih sepakat mengatakan, bahwa tidak boleh menyewa 

sesuatu yang tidak dapat diserahkan, dimanfaatkan langsung oleh 

penyewa. 

e. Obyek Ijarah itu sesuatu yang dihalalkan oleh syara’ 

  Ulama fiqih sependapah, bahwa tidak boleh menggaji tukang 

sihir, tidak boleh menyewa orang untuk membunuh (pembunuh 
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bayaran), tidak boleh menyewakan rumah untuk berjudi atau tempat 

prostitusi (pelacuran). Demikian juga tidak boleh menyewakan rumah 

kepada non-muslim untuk tempat mereka beribadat. 

f. Obyek ijarah merupakan sesuatu yang bisa disewakan. Seperti rumah, 

mobil, hewan tunggaan dan lain-lain. 

g. Upah/sewa akad ijarah harus jelas, tertentu dan bernilai harta. Namum, 

tidak boleh barang yang diharamkan oleh syara’. 

4. Sistem Pengupahan Dalam Islam 

 Agama menghendaki agar dalam pelaksanaan ijarah itu 

senantiasa diperhatikan ketentuan-ketentuan yang bisa menjamin 

pelaksanaanya yang tidak merugikan salah satu pihak pun, serta 

terpelihara pula maksud-maksud mulia yang diinginkan agama. Dalam 

kerangka ini ada beberapa hal yang perlu mendapat perhatian yang 

melaksanakan aktifitas ijarah, yakni:
55

 

a. Para pihak yang menyelenggarakan akad harus berbuat atas kemauan 

sendiri dengan penuh kerelaan. Dalam konteks ini, tidaklah boleh 

dilakukan akad ijarah oleh salah satu pihak atau kedua-duanya atas 

dasar keterpaksaan, baik keterpaksaan itu datang dari pihak-pihak yang 

berakad atau pihak lain. Ketentuan ini dapat dilihat dalam firman Allah 

dalam surat An-Nisa’ ayat: 29. 
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  Artinya: “Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu 

saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil (tidak benar), 

kecuali dalam perdagangan yang berlaku atas dasar suka sama-suka di 

antara kamu…”
56

 

 

b. Dalam melakukan akad tidak boleh ada unsur penipuan, baik yang 

datang dari muajjir ataupun dari musta’jir. Banyak ayat ataupun 

riwayat yang berbicara tentang tidak bolehannya berbuat khianat 

ataupun penipuan dalam berbagai lapangan kegiatan, dan penipuan ini 

merupakan sifat yang amat dicela agama. Dalam kerangka ini, kedua 

pihak yang melakukan akad ijarah pun dituntut memiliki pengetahuan 

yang memadai akan obyek yang mereka jadikan sasaran ber-ijarah, 

sehingga antara keduanya tidak merasa dirugikan atau tidak 

mendatangkan perselisihan di kemudian hari. 

c. Sesuatu yang diakadkan mestinya sesuatu yang sesuai dengan relitas, 

bukan sesuatu yang tidak berwujud. Dengan sifat yang seperti ini, 

maka obyek yang menjadi sasaran transaksi dapat diserah terimakan, 

berikut segala manfaatnya. Manfaat dari sesuatu yang menjadi obyek 

transaksi ijarah mestilah berupa sesuatu yang mubah, bukan sesuatu 

perbuatan yang dilarang agama, seperti tidak boleh menyewakan 

rumah untuk perbuatan maksiat. 
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d. Pemberian upah dan imbalan dalam ijarah mestinya sesuatu yang 

bernilai, baik berupa uang ataupun jasa, yang tidak bertentangan 

dengan kebiasaan yang berlaku. Dalam bentuk ini imbalan ijarah bisa 

saja berupa material untuk sewa rumah atau gaji seseorang ataupun 

berupa jasa pemeliharaan dan perawatan sesuatu sebagai ganti sewa 

atau upah, asalkan dilakukan atas kerelaan dan kejujuran. 

5. Potongan upah (denda) 

  Islam melarang majikan menjatuhkan denda terhadap para 

pekerjanya karena kerusakan barang-barang dan alat-alat selama waktu 

bekerja. Prinsip majikan tidak diberikan kekuasaan dalam keadaan apapun 

untuk menjatuhkan denda terhadap pekerja sebagai mana yang dinyatakan 

oleh Imam Ibn Hasyim dalam ucapanya: “Pekerja apakah mitra kerja atau 

buruh kasar tidak dapat dikenakan denda jika ada barang yang dirusak 

selama kerja berlangsung, jika tidak terbukti bahwa dia melakukan dengan 

sengaja dan tidak ada saksi, sebaliknya dia harus bersumpah untuk 

mendukung pembelaannya agar bisa diterima”.
57

 

  Para ahli Fiqih Islam, termasuk Imam Abu Hanifah dan Imam 

Maliki sepakat bahwa tidak ada denda yang dapat dikenakan secara sah 

kepada pelayan (buruh) yang dipekerjakan dalam batas waktu tertentu 

hanya karena merusak barang (alat-alat) jika tidak terbukti bahwa dia 

melakukan dengan sengaja.
58
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  Dalam buku Fiqih Sunnah 13 dijelaskan bahwa, jika seseorang 

bayaran bekerja pada milik si pengupah atau dengan kehadiranya, ia tetap 

berhak mendapatkan upah, karena ia berada di bawah kekuasaanya 

(pengupah, maka semua pekerjaan menjadi tanggung jawabnya 

(diserahkan padanya). Jika pekerja itu berada dibawah wewenang orang 

yang diberi upah, (adanya kerusakan) ia tak berhak memperoleh upah, 

karena terjadinya kerusakan ditanganya, karena ia tidak dapat menjaga 

keselamatan kerja. Demikian menurut mazhab Asy Syafi’I dan Hambali.
59

 

  Mengenai pemotongan upah sendiri tidak terdapat dalil-dalil (Al-

Qur’an dan Hadis) yang dapat dijadikan dasar ketidak bolehan dalam 

pemotongan upah. Maka dalam penentuan hukum boleh atau tidaknya 

melakukan pemotongan upah karyawan akibat hilangnya barang 

perusahaan (yang sesuai dengan akad/kontrak kerja) dapat menggunakan 

pendekatan maslahan mursalah. Maslahah mursalah yaitu suatu 

kemaslahatan yang tidak disinggung oleh syara’ dan tidak pula terdapat 

dalil-dalil yang menyerukan untuk mengerjakan atau meninggalkannya, 

sedangkan jika dikerjakan akan mendatangkan kebaikan yang besar atau 

kemaslahatan. Prinsip ini disepakati oleh kebanyakan pengikut mazhab 

yang ada dalam fiqih, demikian dalam pernyataan Imam Al Qarafi Ath-

Thufi dalam kitab Mashalihul Mursalah menerangkan hukum dalam 

bidang muamlah dan semacamnya, sedangkan dalam soal ibadah  adalah 
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Allah untuk menentukan hukumnya, karena manusia tidak sanggup 

mengetahui dengan lengkap hikmah ibadat itu.
60

 

Kemaslahatan manusia itu mempunyai tingkatan-tingkatan, yaitu:
61

 

a. Tingkatan pertama yaitu tingkatan dhurari, yang terdiri dari: 

1) Memelihara agama. 

2) Memelihara jiwa. 

3) Memelihara akal. 

4) Memlihara keturunan. 

5) Memelihara harta. 

b. Tingkata yang kedua yaitu tingkatan yang diperlukan (haji). 

c. Tingkatan ketiga, tingkatan tahsini. 

  Golongan yang mengakui kehujjahan maslahah mursalah dalam 

membentuk hukum (Islam) telah mensyaratkan sejumlah syarat yang harus 

dipenuhi, sehingga seseorang tidak menjadikan keinginannya sebagai 

ilhamnya dah menjadikan sahwatnya sebagai syari’atnya. Syarat-syarat itu 

adalah sebagai berikut:
62

 

a. Maslahah itu harus hakikat, bukan dugaan. Ahlul hilli wal aqdi dan 

mereka yang mempunyai disiplin ilmu tertentu memandang bahwa 

pembentukan hukum itu harus didasarkan pada maslahah hakikiyah 

yang dapat menarik manfaat untuk manusia dan dapat menolak 

bahaya. 
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b. Maslahat harus bersifat umum dan menyeluruh, tidak khusus untuk 

orang tertentu dan tidak khusus untuk beberapa orang dalam jumlah 

sedikit. 

c. Maslahah itu harus sejalan dengan tujuan hukum-hukum yang 

ditentukan oleh sya’i. Seandainya tidak ada dalil tertentu yang 

mengakuinnya, maka maslahah tersebut tidak sejalan  dengan apa yang 

telah dituju oleh Islam. Bahkan tidak dapat disebut maslahah. 

d. Maslahah itu bukan maslahah yang tidak benar, dimana nash yang 

sudah ada tidak membenarkannya, dan tidak menganggap salah. 



 
 

BAB III 

HASIL PENELITIAN 

 

A. Gambaran Umum Indomaret Fajar Bulan 

1. Sejarah Singkat 

 Indomaret adalah jaringan ritel waralaba di Indonesia, merek 

dagang Indomaret dipegang oleh PT. Indomaco Prismatama. Indomaret 

merupakan jaringan minimarket yang menyediakan kebutuhan sehari-hari 

yang menyediakan lebih dari 5000 produk, dengan luas bagunan kurang 

dari 200 m2, dikelola oleh PT Indomarco Prismatama, cikal bakal 

pembukaan Indomaret ada di Kalimantan, dan toko pertama dibuka di 

Ancol, Jakarta Utara pada tahun 1988. Tahun 1997 Indomaret melakukan 

pola kemitraan  dengan membuka peluang bagi masyarakat luas untuk 

turut serta memiliki dan mengelola gerai sendir. Gerai waralaba Indomaret 

tersebar hampir diseluruh kota-kota di Indonesia, Indomaret mudah 

ditemukan di daerah perumahan, gedung perkantoran, dan fasilitas umum 

karena penetapan lokasi gerai didasarkan pada motto, “mudah dan hemat.” 

 Indomaret Fajar Bulan bertempat di Jl. Lintas Liwa, Kelurahan 

Fajar Bulan, Kecamatan Way Tenong, Kabupaten Lampung Barat. Letek 

gerai Indomaret Fajar Bulan yang strategis berada di pigir jalan lintas dan 

berada di tengah pemukiman penduduk, member kemudahan dan alternatif 

untuk berbelanja. Indomaret Fajar Bulan yang merupakan salah satu 

cabang anak usaha dari PT. Indomarco Prismatama ini berdiri pada tanggal 

29 Agustus 2016, yang memiliki luas sekitar 200 m2. Dimana kepemilikan 
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saham dimiliki oleh Bapak Sutik dan PT. Indomarco Prismatam, yang 

pada saat ini mempunyai 5 (lima) orang karyawan yang terdiri dari kepala 

toko, asisten kepala toko, merchandiser display (MD), kasir, dan 

pramuniaga.  

2. Visi dan Budaya Prusahaan 

 Dalam proses pendirianya dan pengembanganya indomaret 

menetapkan hal sebagai berikut: 

a. Visi  

Menjadi aset nasional dalam bentuk jaringan ritel waralaba yang 

unggul dalam persaingan global. 

b. Moto  

Mudah dan hemat. 

c. Budaya  

Menjunjung tingi nilai-nilai kejujuran, keberadaan dan keadilan, kerja 

sesame kelompok, kemajuan mulai inovasi yang ekonomis serta 

mengutamakan kepuasan konsumen. 

d. Esensi 

Pendekatan dengan senyum yang tulus, untuk membangun hidup lebih 

baik. 

 

 

 

 



53 
 

3. Struktur Organisasi dan Pembagian Kerja 

STRUKTUR ORGANISASI 

Karyawan Indomaret Fajar Bulan 2017 

Kepala Toko 

Budiono 

 

 

Asisten Kepala Toko 

Aprilianti 

 

 

 

 

 

Sumber: Struktur organisasi karyawan Indomaret Fajar Bulan tahun 2017 

 

a. Kepala Toko 

 Kepala toko dalam dalam mengoprasionalkan sebuah 

minimarket agar terjadi kesinambungan diantara karyawan sesuai 

dengan struktur organisasi, dan menciptakan iklim kerja yang potensial 

agar dapat meraih keuntungan yang maksimal serta menekan kerugian 

toko. Adapun fungsi oprasional kepala toko:   

1) bertanggung jawab terhadap kelancaran oprasional toko dari buka 

hingga tutup. 

Merchandiser Display 

(MD) 

Yunita Sari 

Pramuniaga 

Wawan Kuswanto 

Kasir 

Sulkodiatin 
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2) Mengontrol dan mengkoordinir staf toko untuk melakukan 

pengisian barang terhadap barang yang kosong dan mengecek stok 

barang yang ada di gudang. 

3) Maintenenance (perawatan) seluruh stok barang setiap hari dan 

melakukan pengecekan stok barang baik manual maupun melalui 

computer. 

4) Melakukan pengorderan barang yang sudah kosong dan melakukan 

cek kembali barang-barang yang belum dikirim kembali oleh 

supplier. 

5) Mengatur penerimaan barang sesuai dengan PO (Purchase Order) 

baik harga, volume, maupun kwalitas dan menyelesaikan barang 

bermasalah (pecah, rusak, dan expired) untuk dibuat berita acara 

reture ke supplier terkait. 

6) Melakukan pengecekan secara menyeluruh baik kebersihan dan 

keamanan sebelum dan sesudah tutup toko. 

7) Melakukan pelayanan dengan baik kepada seluruh pelanggan, 

membuat rencana promosi untuk event tertentu dalam menaikan 

sales. 

8) Mengontrol pengeluaran keuangan (supplier, dan biaya 

oprasional). 

   Tugas dan tanggung jawab kepala toko: 

1) Berwenang penuh mengelola toko dan SDM (Sumber Daya 

Manusia) seluruh karyawan minimarket. 
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2) Bertanggung jawab penuh terhadap pencapaian target, kehilangan 

barang dan pengendalian oprasional. 

3) Dalam oprasional toko bertanggung jawab langsung kepada 

pemilik dan bertanggung jawab penuh akan keuangan toko. 

b. Asisten Kepala Toko 

 Fungsi oprasional asisten kepala toko yaitu Membantu kepala 

toko tugas dari kepala toko. Tugas dan tanggung jawab asisten kepala 

toko: 

1) menbuat rencana kerja target penjualan dan sekaligus 

mengevaluasi terhadap target penjualan.  

2) Mengontrol seluruh area toko 

3) Menjaga seluruh aset  

4) menjaga kebersihan dan kerapihan area toko 

5) memberikan arahan langsung terhadap pramuniaga 

6) mengusulkan ide yang berhubungan dengan meningkatkan omset.  

7) bertanggung jawab langsung kepada kepala toko 

8) bertanggung jawab terhadap kontrol SDM (Sumber Daya Manusia) 

9) Bertanggung jawab terhadap oprasional toko 

c. Merchandiser Display (MD) 

 Bertugas untuk mendata dan memeriksa barang yang masuk 

dan keluar, seperti mendata jumlah barang ketika ada kiriman barang. 

Tugas dan tanggung jawab merchandiser display (MD): 

1) Menempatkan item-item produk  
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2) Mengatur display produk-produk 

3) Kebersihan produk-produk 

4) Mejalankan program promosi 

5) Membantu hasil laporan 

6) Member informasi produk 

d. Kasir 

 Mengurus keluar masuknya uang, seperti menerima bayaran 

dari konsumen. Tugas dan tanggung jawab pramuniaga: 

1) Pelayanan  

2) Pengetahuan barang 

3) Listing barang 

4) Display barang 

5) Penerimaan barang 

6) Retur barang 

7) Promosi 

8) Kebersihan  

9) Pengawasan 

e. Pramuniaga  

  Seorang yang bekerja bergerak dibidang pelayanan kepada 

customer untuk mendapatkan barang dan jasa yang diinginkan. Tugas 

dan tanggung jawab pramuniaga : 

1) Pelayanan konsumen 

2) Pengelolaan barang 
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3) Memberikan informasi yang dibutuhkan konsumen 

4) Penerimaan barang 

5) Promosi 

6) Kebersihan dan perawatan barang 

7) Pengawasan 

 

B. Bentuk dan Prosedur Pelaksanaan Pemotongan Gaji Karyawan di 

Indomaret Fajar Bulan 

 

1. Bentuk Perjanjian Yang Dilakukan di Indomaret 

  Perjanjian kerja yang dilakukan calon karyawan Indomaret dibuat 

oleh PT. Albany Corona Lestari sebagai pihak ketiga yang merumuskan isi 

perjanjian yaitu perusahaan nasional bergerak dalam bidang sumber daya 

manusia yang masuk dalam Indomaret Grup. Perjanjian kerja pada 

Indomaret ini adalah perjanjian di mana isi dari perjanjian dibuat sepihak 

oleh perusahan atau pemberi kerja, tidak ada keikut sertaan calon 

karyawan dalam perumusan isi perjanjian itu. Perjanjian yang dibuat yaitu 

berupa “perjanjian kerja waktu tertentu” dimana berupa ikrar kedua belah 

pihak antara karyawan dan perusahaan mengikat diri dalam jangka waktu 

yang ditentukan untuk memenuhi hak dan kewajiban para pihak. 

Perjanjian kerja ini berlaku sama terhadap semua karyawan yang bekerja 

di seluruh cabang Indomaret yang ada di Indonesia. Sebelum karyawan 

menandatangani perjanjian karyawan dipersilahkan untuk mempelajari isi 

perjanjian, dan apabila menyetujuinya maka baru dilakukan 
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penandatanganan perjanjian kerja, yang dibuat dua rangkap yang dipegang 

oleh pihak pertama yaitu perusahaan dan pihak kedua yaitu karyawan.  

  Berikut adalah pemaparan dari responden yaitu karyawan 

Indomaret Fajar Bulan mengenai tahapan proses dari mulai pendaftaran 

kerja sampai dengan pelaksanaan perjanjian kerja: 

a. Pertama yaitu pendaftaran dengan datang langsung ke kantor cabang 

Indomaret daerah  dan membawa semua persyaratan yang ditetapkan 

oleh pihak Indomaret, kemudian calon karyawan langsung melakukan 

tes pada hari itu juga. 

b. Setelah melakukan seluruh proses tes dan lulus dari tahapan tes, 

kemudian calon karyawan menandatangani surat pernyataan berupa 

biodata diri dan siap bersedia ditempatkan diseluruh cabang Indomaret. 

c. Kemudian karyawan diwajibkan mengikuti training pelatihan kerja 

selama 10 hari dan terbagi menjadi teori dan praktek langsung, untuk 

mempelajari tugas-tugas fungsi yang harus dilakukan selama ia 

bekerja. 

d. Setelah melakukan proses tahapan pelatihan, maka langsung dilakukan 

perjanjian kontrak kerja dan ditempatkan sesuai dengan kebutuhan dari 

pihak Indomaret. 

2. Prosedur Pemotongan Gaji di Indomaret 

  Dalam pelaksanaan pemotongan gaji karyawan di Indomaret, 

penulis menemui sejumlah responden yaitu pihak karyawan di Indomaret 

Fajar Bulan. Dari hasil wawancara antara penulis dengan responden 
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tersebut secara jelas bagaimana bentuk pelaksanaan pemotongan gaji 

akibat hilangnya barang yang dilakukan oleh pihak Indomaret terhadap 

karyawan, yaitu sebagai berikut: 

a. Budiono  (kepala toko) 

   Pemotongan gaji itu diakibatkan karena kelalaian karyawan 

dalam menjaga toko yang menyebabkan kerugian baik berupa barang 

hilang atau rusak akibat kelalaian karyawan. Pada akhir bulan 

perusahaan akan mengaudit atau mengecek sisa barang dengan jumlah 

pendapatan maka akan diketahui apakan pendapatan plus atau minus 

dan apakah ada barang yang hilang. Selain itu setiap harinya karyawan 

melakukan  scenner ulang setiap item yang ada di toko, dari situ akan 

diketahui apakah ada barang hilang atau tidak. Perusahaan hanya 

mengecek lewat komputer saja, dikarnakan transaksi jual beli barang 

dilakukan scanner akan terkoneksi langsung keserver perusahaan 

dengan sistem oline. 

   Selama ini juga sudah pernah terjadi kehilangan barang, dan 

memang hampir disetiap bulannya selalu ada barang yang hilang, 

meskipun jumlahnya relatif kecil. Kejadian kehilangan barang di 

Indomaret itu sendiri bisa terjadi karena beberapa faktor antara lain 

adanya oknum karyawan yang tidak jujur, lokasi yang rawan 

terjadinya kehilangan, kelalaian dalam proses pendataan barang dan 

kurangnya pengawasan dari karyawan. 
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 Proses pemotongan gaji atas ganti rugi terhadap barang yang 

hilang dilakukan langsung pemotongan pada saat peneriman gaji, yaitu 

gaji pokok yang langsung dikurangi sebesar kehilangan yang 

dibebankan kepada karyawan. Besaran pemotongan gaji itu sendiri 

tidak sama terhadap karyawan, karena besar kecilnya potongan 

disesuaikan dengan posisi jabatan dan lama tidaknya ia bekerja. 

 Menurut bapak Budiono cara melakukan pemotongan itu 

sudah ada rumusannya sendiri dari perusahaan, namun tidak semua 

kerugian akan diganti oleh karyawan, karena bila kerugian berupa 

barang hilang atau minus tidak melebihi batas maksimal budjet 

(anggaran) yang diberikan perusahaan maka tidak akan dilakukan 

pemotongan gaji. Budjet disini adalah batas maksimal toleransi 

anggaran kehilangan barang dalam setiap Indomaret, karena setiap 

cabang Indomaret memiliki besaran budjet yang beda sesuai dengan 

kondisi dilapangan. Misal budjet yang ditetapkan oleh perusahan 

sebesar Rp. 200.000 (dua ratus ribu rupiah), diakhir bulan saat 

pengecekan ditemukan kerugian sebesar Rp. 150.000 (seratus lima 

puluh ribu rupiah), maka perusahaan tidak akan melakukan 

pemotongan gaji, namun jika telah melebihi bujet yang ditetapkan baru 

akan dilakukan pemotongan. 

 Pendapatnya soal pemotongan gaji Bapak Budiono mengaku 

tidak keberatan dengan adanya peraturan itu, sebab ia merasa yang 

punya tanggung jawab langsung terhadap barang perusahaan, dan 
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tinggal mengelolanya saja. Selain itu walau memang ada pemotongan 

gaji itupun sangan kecil dan tidak mempermasalahkan itu.
1
 

b. Aprilianti (Asisten kepala Toko) 

  Mengatakan bahwa pemotongan gaji itu langsung dilakukan 

oleh perusahaan setelah dilakukan perincian diakhir bulan, dan bila 

terjadi kehilang barang maka secara otomatis gaji akan langsung 

dipotong. Selama ini ia bekerja menjadi karyawan di Indomaret sudah 

pernah terjadi kehilangan barangan, bayak tidaknya barang yang hilang 

sendiri itu tergantung situasi di lapangan, karena menurut 

pengalamannya selama ini jika lokasi yang rawan kehilangan 

jumlahnya lumayan besar, selain itu kurangnya pengawasan dari 

karyawan juga berpengaruh dengan jumlah barang yang hilang.  

 Mengenai pemotongan tersebut ia berpendapat bahwa tidak 

keberatan dengan peraturan tersebut, sebab jika memang ada 

kehilangan atau minus di akhir bulan itu berarti kesalahan dari 

karyawan yang telah lalai. Selain itu ia berpendapat tidak setiap bulan 

gajinya terpotong karena ganti rugi, dan perusahaanpun menerapkan 

sistem bonus jika kinerja karyawan bagus dan tidak mengalami 

kerugian dan mencapai target per bulan.
2
 

 

 

                                                           
 

1
 Budiono, wawancara dengan  Kepala Toko, Indomaret Fajar Bulan, Lampung Barat, 28 

Maret 2017. 

 
2
 Aprilianti, wawancara dengan Asisten Kepala Toko, Indomaret fajar bulan, Lampung 

Barat, 1 April 2017. 
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c. Yunita Sari (Merchandiser Display) 

  Pemotongan gaji akibat barang hilang ini dilakukan di akhir 

bulan pada saat pemberian gaji. Dalam setiap bulan memang tidak 

selalu ada barang hilang, karena setiap harinya karyawan itu selalu 

melakukan pengecekan barang dengan melakukan scenner ulang, jadi 

setiap item yang ada dicek kembali untuk meminimalisir kesalahan 

penghitungan dan juga bila ada barang yang hilang atau rusak 

langsung diketahui. Selain itu juga karyawan sudah mendapat 

pelatihan untuk mencegah terjadinya kehilangan, agar meminimalisir 

kehilangan barang. 

  Adanya peraturan tersebut tidak mempermasalahkannya, 

karena dengan adanya aturan itu karyawan akan sungguh-sungguh 

dalam bekerja, jika tidak ada aturan itu bisa saja karyawan juga jadi 

tergiur mengambil barang perusahaan. Dalam hal pemotongan gaji 

akibat barang hilang ini memang kadang ada, tapi relatip kecil jumlah 

gaji yang dipotong terkecuali jika tempat atau daerah Idomaret itu 

berada rawan hilang. 
3
 

d. Wawan Kuswanto (Pramuniaga)   

 Pemotongan gaji akibat barang yang hilang itu dilakukan di 

akhir bulan, dimana perusahaan melakukan audit dan bila terjadi 

hilang barang maka maka gaji karyawan akan dipitong. Untuk 

mencegah seringnya kehilangan barang perusahaan setiap toko pun 

                                                           
 

3
 Yunita Sari, wawancara dengan merchandiser display, Indomaret Fajar Bulan, Lampung 

Barat, 28 Maret 2017. 
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diwajibkan untuk membuat jadwal meeting 2 mingguan membahas 

NKL (nota kurang lebih), dan memonitoring NKL setiap harinya.  

 Dalam hal peraturan itu ia mengatakan bahwa dalam 

penggantian barang hilang itu tidak merasa keberatan. Karena memang 

peraturan yang sudah disepakati dalam perjanjian kerja, jadi ia 

mengikuti saja apa yang sudah menjadi kewajiban dan tanggung 

jawabnya.
4
 

e. Sulkodiatin (Kasir) 

 Dalam sistem ganti rugi itu sebenarnya terdapat dua macam 

yaitu pertama diakibatkan kelalaian petugas pelayan di bagian kasir 

yang disebabkan karena kelalalian pada saat transaksi jual beli 

menyebabkan pendapatan minus, dan yang kedua itu adalah karena 

adanya barang yang hilang. Biasanya di lapangan jika dalam 

pergantian shif atau penutupan toko akan dilakukan penghitungan uang 

apakah sesuai atau tidak dengan barang yang terjual, jika memang 

terjadi minus dikarnakan barang terjual tidak sesuai dengan 

pendapatan maka langsung diganti oleh yang bertugas sebagai kasir 

pada saat iru, dan jika setelah melakukan scenner ulang, terdapat 

barang yang hilang maka itu akan diganti dengan pemotongan gaji 

kepada semua karyawan di akhir bulan. 

 Pendapatnya tentang penggantian atas barang hilang atau 

minus, ia mengatakan tidak meresa keberatan. Memang dalam setiap 

                                                           
 

4
 Wawan Kuswanto, wawancara dengan Pramuniaga, Indomaret Fajar Bulan, Lampung 

Barat, 1 April 2017. 
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pekerjaan pasti ada aturannya meskipun tidak mengenakkan, dan dia 

memaklumi hal itu. Walau memang gaji yang ia dapat tidak terlalu 

besar, dan ditambah akan dipotong jika ada kehilangan. Jika memang 

sudah menjadi sebuah peraturan harus diikuti, asalkan masih dalam 

batas kewajaran, dan tidak melanggar hak-hak karyawan.
5
 

    Berdasarkan proses wawancara yang dilakukan penulis terhadap 

semua karyawan di Indomaret Fajar Bulan, bahwasanya para karyawan 

menyatakan tidak keberatan atas pemotongan gaji yang disebabkan 

kehilangan barang perusahaan, selain itu mereka juga menganggap 

menjaga dan memelihara aset perusahaan memang sudah kewajibannya 

yang harus dipenuhi, walaupun memang terjadi hilang barang dan gaji 

terpotong tidak terlalu besar karena akan dibebankan kepada seluruh 

karyawan. Perusahaan juga tidak hanya menerapkan aturan pemotongan 

gaji jika terdapat barang hilang, tetapi juga memberikan bonus di akhir 

bulan bilamana karyawan mencapai target yang sudah ditetapkan dan tidak 

terjadi kehilangan barang ataupun minus pendapatan. Hal ini juga 

membuat karyawan menjadi lebih bersemangat dan bertanggung jawab 

terhadap pekerjaanya. 

                                                           
 

5
 Sulkodiatin, wawancara dengan Kasir, Indomaret Fajar Bulan, Lampung Barat, 1 April 

2017. 



 
 

BAB IV 

ANALISIS DATA 

 

A. Sistem Penggantian Hilangnya Barang Sebagai Dasar Pemotongan Gaji 

Karyawan di Indomaret Fajar Bulan 

 

 Sejumlah data yang berhasil penulis peroleh dari proses wawancara 

langsung kepada para karyawan Indomaret Fajar Bulan, dan sebagaimana 

yang telah dijabarkan di bab sebelumnya mengenai sistem penggantian 

hilangnya barang di Indomaret Fajar Bulan, akan peneliti analisis secara 

sistematis. Sistem penggantian hilangnya barang sebagai dasar pemotongan 

gaji karyawan dalam sudut pandang semaksimal mungkin agar pemecahan 

masalah dalam penelitian ini dapat diterima secara ringan dan mudah. 

 Bahwasanya dasar dari penggantian hilangnya barang dengan 

memotong gaji karyawan adalan perjanjian kerja yang disepakati oleh kedua 

belah pihak yaitu antar karyawan sebagai pihak pertama dan Indomaret 

sebagai pihak kedua. Dalam proses pembuatan perjanjian itu sendiri calon 

karyawan tidak diikut sertakan dalam proses perumusan isi perjanjian, pihak 

perusahaan merancang aturan secara sepihak yang dibuat oleh PT. Albany 

Corona Lestari sebagai pihak ke tiga yang merumuskan isi perjanjian yaitu 

perusahaan nasional bergerak dalam bidang sumber daya manusia yang masuk 

dalam Indomaret Grup. Apabila calon karyawan menyetujui semua isi 

perjanjian maka baru kedua belah pihak saling menandatangani surat 

perjanjian yang dibuat dua rangkap untuk pihak pertama yaitu pihak 

Indomaret dan pihak kedua karyawan. Perjanjian tersebut berupa perjanjian 
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kerja waktu tertentu, berisi tentang hak dan kewajiban kedua belah pihak yang 

di uraikan kedalam 11 pasal perjanjian. 

 Seperti yang telah dijelaskan dalam surat perjanjian kerja pasal 5 

ayat (5) tentang kewajiban pihak kedua berbunyi, “mengganti setiap kerugian 

PIHAK PERTAMA yang timbul akibat kelalaian PIHAK KEDUA dalam 

melaksanakan tugas dan kewajiban sesuai dengan ketentuan dan/atau 

peraturan serta prosedur yang ditetapkan PIHAK PERTAMA, termasuk pula 

menerima sanksi pemutusan hubungan kerja tanpa kompensasi berupa apapun 

juga dari PIHAK PERTAMA.” Atas dasar itulah perusahaan melakukan 

pemotongan gaji terhadap karyawan, jika terdapat kerusakan atau hilangnya 

barang perusahaan. 

 Idomaret Fajar Bulan sudah pernah beberapa kali terjadi kehilangan 

barang perusahaan, meskipun tidak setiap bulanya selalu ada barang yang 

hilang. Dalam prakteknya dilapangan, biasanya terdapat dua sekema  

penggantian yaitu jika terdapat minus pendapatan pada saat pergantian shif 

atau penutupan toko yang disebabkan kelalaian dalam transaksi jual beli, yaitu 

barang yang terjual tidak sesuai dengan pendapatan maka kerugian langsung 

diganti pada hari itu juga oleh petugas kasir yang berjaga pada saat itu, tapi 

jika tejadi kehilangan barang maka penggantian dilakukan dengan cara 

pemotongan gaji yang dilakukan di akhir bulan maka gaji karyawan akan 

otomatis terpotong. Karena pada proses transaksi di Indomaret menggunakan 

sistem komputer, maka semua data transaksi akan langsung masuk ke serfer di 
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kantor pusat Indomaret. Dari data itulah maka di akhir bulan akan langsung 

diketahui apakah terdapat barang yang hilang atau tidak. 

 Secara umum semua karyawan tidak merasa keberatan dengan 

adanya aturan pemotongan gaji yang diakibatkan hilangnya barang 

perusahaan. Karena adanya aturan itupun berdasarkan kesepakatan kedua 

belah pihak, yang tertulis dalam sebuah pejanjian kerja yang telah dilakukan 

oleh kedua belah pihak dan ditandatangani oleh pihak perusahaan dan 

karyawan.  

 

B. Tinjauan Hukum Islam Tentang Pemotongan Gaji Karyawan Akibat 

Hilangnya Barang Perusahaan 

 

 Sebagaimana telah diuraikan dalam bab sebelumnya bahwa dalam 

kegiatan usahanya Indomaret menerapkan peraturan berupa pemotongan gaji 

terhadap karyawan apabila tejadi kehilangan barang perusahaan. Bahwa 

adanya aturan itu berdasarkan perjanjian kerja yang dibuat perusahaan dan 

disepakati oleh kedua belah pihak. Di antara hal-hal yang penting dalam 

hubungan antara majikan dan buruh yaitu menempatkanya dalam hubungan 

yang tepat dan memberikan aturan hubungan timbal balik keduanya untuk 

mewujudkan keadilan antar mereka. Seorang pekerja berhak mendapat upah 

yang adil atas kontribusinya. 

 Islam menawarkan penyelesaian masalah yang sangat baik mengenai 

masalah upah dan menyelamatkan kepentingan kedua belah pihak, baik 

golongan pekerja dan para majikan tanpa melanggar hak-hak yang sah dari 

majikan. Seorang majikan tidak dibenarkan bertindak kejam terhadap 
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sekelompok pekerja dengan menghilangkan hak sepenuhnya dari bagian 

mereka. Setiap pihak memperoleh bagian yang sah dari hasil kerjasama 

mereka tanpa adanya ketidak adilan terhadap pihak lain.  

 Dalam perjanjian tentang upah kedua belah pihak diperingatkan 

untuk bersikap jujur dan adil dalam sesama urusan mereka, sehingga tidak 

terjadi tindakan aniaya terhadap orang lain juga tidak merugikan kepentingan 

sendiri. Penganiayaan terhadap pekerja berarti bahwa mereka tidak dibayar 

secara adil dan bagian yang sah dari hasil kerjasama sebagai jatah dari hasil 

kerja mereka tidak mereka peroleh, sedangkan yang dimaksud penganiayaan 

terhadap majikan yaitu mereka dipaksakan oleh kekuatan industri untuk 

membayar upah para pekerja melebihi kemampuan mereka.  

 Sudah merupakan hukum alam bahwa seseorang yang melakukan 

sesuatu akan mendapat imbalanya sesuai dengan apa yang dilakukannya, tidak 

terkecuali kegiatan-kegiatan manusia yang berhubungan dengan 

ketenagakerjaan. Setiap pekerja menerima sesuai apa yang telah dilakukanya. 

Pemberian upah atau gaji hendaknya berdasarkan akad (kontrak) perjanjian 

kerja. Karena akad menimbulkan kerjasama antar pekerja dengan majikan atau 

pengusaha yang berisi hak-hak atas kewajiban masing-masing pihak. Hak dari 

pihak yang satu merupakan suatu kewajiban bagi pihak yang lainya, adanya 

kewajiban utama bagi majikan adalah membayar upah. 

 Akad perjanjianya di dalam hukum Islam ini memiliki posisi dan 

peranan yang sangat strategis dalam berbagai persoalan mu’amalah. Akad 

yang telah terjadi mempunyai pengaruh yang sangat kuat. Dengan akad pula 
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dapat merubah suatu kewenangan, tanggung jawab dan merubah sesuatu. 

Masalah hukum boleh atau tidaknya sebenarnya hukum setiap kegiatan 

mu’amalah adalah boleh, sesuai dengan kaidah fiqh  “hukum yang pokok dari 

segala sesuatu adalah boleh, sehingga ada dalil yang mengharamkannya.” Dari 

kaidah fiqh, sebenarnya hukum akad pada umumnya tidak ada masalah, 

karena sejauh ini tidak ada dalil yang mengharamkannya. Akan tetapi, dalam 

transaksi mu’amalah ada ketentuan rukun dan syarat yang harus dipenuhi yang 

berpengaruh dengan sah atau tidaknya suatu akad dalam perjanjian. Jika kita 

ulas kembali landasan teori tentang akad perjanjian kerja berdasarkan hukum 

Islam, bahwa dalam melaksanakan perjanjian kerja, sebagaimana dijelaskan 

rukun dan syarat perjanjian kerja ada emapat yakni, sighat akad, upah, orang 

yang melakukan perjanjian, dan terdapat kemanfaatan diantara mereka. 

 Jika kita dilihat dari awal proses akad perjanjian antara pihak 

perusahaan dan karyawan, rukun dan syarat sahnya akad sudah terpenuhi. 

Pertama adanya pihak yang akan melakukan akad perjanjian yaitu antara 

pihak perwakilan perusahaan dan karyawan, meskipun pihak karyawan tidak 

diikut sertakan dalam pembuatan isi perjanjian tetapi karyawan dapat 

mempelajari sebelum melakukan penandatanganan perjanjian dan tanpa 

adanya intimidasi atau paksaan untuk menandatangani jika memang keberatan 

dengan isi perjanjian calon karyawan dapat membatalkanya. Kedua dalam isi 

perjanjian juga telah tercantum jumlah upah yang akan di diterima oleh pihak 

karyawan dalam dalam setiap bulanya yang sudah sesuai dengan UMP (upah 

minimum Provinsi) yang ditetapkan pemerintah daerah keputusan Gubernur 
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Lampung NOMOR: G/541/III.05/HK/2015 tentang upah minimum Provinsi 

Lampung sebesar Rp. 1.763.000, (satu juta tujuh ratus enam puluh tiga ribu 

rupiah), selain itu juga tercantum tunjangan, asuransi, dll. Ketiga bahwa 

dengan adanya perjanjian kerja ini mengandung banyak manfaat yang 

diperoleh kedua belah pihak, dalam perjanjian itu sudah menjelaskan semua 

hak dan kewajiban yang harus dilakukan oleh kedua belah pihak, meski 

didalam isi perjanjian mencantumkan penjatuhan denda atau pemotongan gaji 

terhadap barang hilang hal itu tidak dapat membatalkan perjanjian karena 

dengan adanya aturan denda itu dapat menjadikan karyawan lebih 

bertanggung jawab atas pekerjaanya. 

 Begitu pula dalam hal pemotongan gaji atas hilangnya barang sendiri 

tidak terdapat dalil baik yang berasal dari Al-Quran ataupun hadis yang 

memperbolehkan atau melarangya. Karena dalam aturan perjanjian kerja 

tersebut bertujuan untuk memelihara harta, dan agama, dengan adanya aturan 

itu lebih banyak maslahat (manfaatnya) daripada mudharatnya. Selain itu 

adanya aturan itu juga untuk memberikan rasa tanggung jawab terhadap 

karyawan yang bekerja agar bersungguh-sungguh menjaga aset atau barang 

perusahaan, karena di Indomaret sendiri tidak ada pengawasan langsung dari 

majikan atau perusahaan di mana pengelolaan diserahkan penuh kepada 

karyawan. Selain dari itu adanya aturan tersebut juga menghindarkan dari 

godaan karyawan untuk mengambil barang di Indomaret yang bukan haknya, 

karena bila terjadi kehilangan maka akan tepotong gajinya. 
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 Dari uraian yang telah penulis jelakan diatas bahwasanya aturan 

pemotongan gaji karyawan akibat barang hilang yang di dilakukan terhadap 

karyawan Indomaret di bolehkan. Karena aturan yang didasarkan pada 

perjanjian kerja itu telah memenuhi syarat dan rukun aqad perjanjian. Dengan 

adanya peraturan itu juga lebih banyak menimbulkan maslahatan daripada 

mudharat untuk kedua belah pihak baik perusahaan maupun karyawan. 



BAB V 

PENUTUP 

 

A. Kesimpulan 

  Berdasarkan hasil analisis data yang berhasil dihimpun oleh 

peneliti dalam judul skripsi “Tinjauan Hukum Islam Tentang Pemotongan 

Gaji Karyawan Akibat Hilangnya Barang Perusahaan (Studi Pada 

Indomaret Fajar Bulan Lampung Barat)”, maka peneliti mengambil 

beberapa kesimpulan sebagai berikut : 

1. Dasar dari pemotongan gaji karyawan yang diakibatkan hilangnya barang 

di Indomaret adalah perjanjian kerja waktu tertentu yang dibuat 

perusahaan dan ditanda tangan oleh karyawan secara sukarela, di 

dalamnya memuat tentang hubungan antara perusahaan dan karyawan 

mengenai tatacara kerja, upah, hak dan kewajiban serta aturan-aturan lain 

yang berlaku di perusahaan. Jika terjadi barang rusak atau hilang akibat 

kelalaian karyawan dan hilangnya mencapai batas maksimal, maka seluruh 

karyawan secara bersama bertanggung jawab dengan dipotongnya gaji 

bulanan sesuai dengan jabatannya. 

2. Tinjauan hukum Islam tentang pemotongan gaji karyawan akibat 

hilangnya barang perusahaan itu boleh diberlakukan. Meskipun ada ahli 

fiqih  melarang denda  disebabkan barang rusak atau hilang dalam waktu 

bekerja bukan karena, faktor kelalaian. Dengan alasan hilang atau 

rusaknya barang akibat kelalaian karyawan dan tertuang dalam perjanjian. 

Adanya sanksi atas kelalaian kerja, memberi manfaat (maslahah) agar 
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karyawan tertib dan tanggung jawab dalam bekerja sesuai kewenangan 

yang telah diberikan perusahaan. 

 

B. Saran 

1. Dalam melakukan sebuah perjanjian kerja seharusnya pihak perusahaan 

mengikutsertakan karyawan dalam merumuskan isi dalam pembuatan 

perjanjian, agar tercapainya keadilan bagi kedua belah pihak yang saling 

mengikat janji. 

2. Pihak perusahaan hendaknya melakukan evaluasi terhadap isi dari 

perjanjian karena pada prekteknya situasi dilapangan kadang tidak relevan 

lagi dengan perjanjian yang dibuat. Oleh karena itu perlu adanya 

pengecekan ulang agar dapat memperhatikan faktor yang terjadi 

dilapangan agar dapat di antisipasi. Pihak perusahaan juga seharusnya 

tidak hanya mementingkan kepentingan perusahaan semata, tetapi juga 

harus memenuhi hak-hak karyawan dalam sebuah perjanjian kerja, agar 

karyawan tidak merasa dirugikan dengan adanya sebuah kebijakan 

perusahaan. 
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A. Daftar pertanyaan kepada Kepala Toko Indomaret Fajar Bulan 

1. Sejak kapan Indomaret Fajar bulan ini didirikan ? 

2. Adakah profil Indomaret ? 

3. Berapa jumlah karyawan di Indomaret ini ? 

4. Dibagian-bagian apasaja karyawan di tempatkan ? 

5. Adakah struktur organisasinya dan pembagian kerja ? 

6. Bagaimana proses rekrutmen karyawan ? 

7. Adakah Kontrak/perjanjian kerja antara perusahaan dan karyawan ? 

8. Apa yang melatarbelakangi perusahaan menerapkan pemotongan gaji 

terhadap karyawan atas hilangnya barang perusahaan ? 

9. Apakah pernah terjadi kehilangan barang di Indomaret ini ? 

10. Bagaimana proses pemotongan gaji atas hilangnya barang tersebut ? 

11. Adakah kebijakan perusahan memberikan bonus kepada karyawan yang 

berprestasi dan disiplin? 

 

B. Daftar Pertanyaan kepada karyawan Indomaret fajar Bulan 

1. Sejak kapan Bapak/Ibu mulai bekerja di Indomaret ini ? 

2. Apa yang melatarbelakangi Bapak/Ibu untuk bekerja di Indomaret  ini ? 

3. Dibagian apa Bapak/Ibu ditempatkan ? 

4. Berapa pendapatan Berapa/Ibu perbulan? 

5. Bagaimana pendapat Bapak/Ibu tentang pemotongan  gaji karyawan atas   

hilangnya barang ? 

6. Apakan bapak/Ibu pernah dipotong gaji akibat hilang barang ? 



PERJANJIAN KERJA WAKTU TERTENTU 

Nomor: ----------------------- 

 

Perjanjian kerja waktu tertentu ini dibuat di Jakarta, pada hari -----, tanggal------, 

oleh dari antara 

NAMA  : ------------------- 

ALAMT  : ------------------- 

Dari dan oleh karena itu sah dan berwenang bertindak untuk dan atas nama PT. 

Albani Corona Lestari. 

------selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA------ 

Nama   : ------------------- 

Jenis Kelamin  : ------------------- 

Alamat   : ------------------- 

No KTP  : ------------------- 

-------selanjutnya disebut PIHAK KEDUA------- 

Para pihak dengan ini setuju dan sepakat untuk membuat perjanjian kerja waktu 

tertentu ini (selanjutnya disebut “Perjanjian Kerja”) dengan ketentuan dan syarat-

syarat sebagai berikut 

PASAL 1 

JANGKA WAKTU PERJANJIAN 

Ayat 1 Perjanjian kerja ini menimbulkan hubungan kerja antara PIHAK 

PERTAMA dengan PIHAK KEDUA untuk jangka waktu mulai 

tanggal --------- sampai dengan tanggal ----------. 



Ayat 2 Hubungan kerja sebagaimana disebutkan diatas dengan sendirinya 

berakhir pada saat perjanjian kerja ini berakhir, kecuali apabila 

disepakati para pihak perjanjian kerja ini diperpanjang kembali. 

Ayat 3 Dalam hal perjanjian kerja ini hendak diperpanjang, maka PIHAK 

PERTAMA wajib memberitahukan maksud perpanjangan tersebut 

kepada PIHAK KEDUA selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari kerja 

sebelum perjanjian ini berakhir. Atas perpanjangan kerja ini akan 

dibuat perjanjian kerja baru antara PIHAK PERTAMA dan PIHAK 

KEDUA. 

Ayat 4 dalam hal perhitungan masa kerja adalah ditetapkan sejak 

dimulainya perjanjian kerja. Masa kerja pada perjanjian kerja 

sebelumnya dianggap sudah berakhir dan tidak diperhitungkan 

kecuali perjanjian kerja perpanjangan dimana masa kerja dihitung 

sejak dimulai perjanjian kerja sebelumnya. 

PASAL 2 

STATUS, PENEMPATAN, TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB 

Ayat 1 Selama masa kerja waktu tertentu ini, PIHAK KEDUA diterima 

sebagai ------- dengan status pekerja lajang, dengan demikian 

fasilitas-fasilitas yang diberikan oleh PIHAK PERTAMA hanya 

untuk diri PIHAK KEDUA sendiri. 

Ayat 2 PIHAK PERTAMA berhak menentukan dan/atau memindahkan 

PIHAK KEDUA  ketempat lain dan/atau bagian lain yang oleh 

PIHAK PERTAMA dianggap cocok serta sesuai dengan keahlian 



yang dimili PIHAK KEDUA, dan masih tetap dilingkup grup 

perusahaan. 

Ayat 3 tugas dan tanggung jawab PIHAK KEDUA dan akan ditentukan 

setiap saat oleh atasan langsung PIHAK KEDUA. 

PASAL 3 

HARI DAN JAM KERJA 

Ayat 1 Jam kerja efektif perusahaan adalah 7 (tujuh) jam kerja sehari 

untuk 6 (enam) hari kerja seminggu, atau 8 (delapan) jam kerja 

sehari untuk 5 (hari kerja) kerja seminggu. 

Ayat 2 PIHAK KEDUA dengan ini memahami sepenuhnya bahwa 

kegiatan perusahaan menurut jenis dan sifatnya harus dijalankan 

terus menerus dengan sisten shift atau non-shift sesuai dengan 

ketentuan yang berlaku di perusahaan, termasuk konsekuensi 

bekerja disaat hari libur resmi/hari raya keagamaan dengan hari 

libur mingguan yang diatur secara bergilir. 

Ayat 3 PIHAK KEDUA diwajibkan datang dan bekerja dilokasi 

perusahaan yang telah ditentukan PIHAK PERTAMA sesuai 

dengan jadwal kerja yang telah diberikan dan sesuai peraturan 

perusahaan yang berlaku. 

Ayat 4 Dalam hal PIHAK KEDUA diberikan tugas untuk menyelesaikan 

pekerjaan yang harus diselesaikan diluar jam kerja sebagaimana 

Pasal 3 Ayat 1 perjanjian kerja ini, maka PIHAK KEDUA tetap 



wajib menyelesaikan tugasnya tersebut dengan penuh tanggung 

jawab. 

 Bagi level dan jabatan tertentu tugas dan kerja lembur ini akan 

diberikan upah lembur dan akan dibayarkan bersama dengan 

pembayaran gaji pada bulan berikutnya. 

Ayat 5 Level dan jabatan tertentu yang dimaksudkan dalam Pasal 3 Ayat 4 

perjanjian kerja ini lebih jelas dalam peraturan perusahaan. 

PASAL 4 

GAJI POKOK DAN TUNJANGAN 

Ayat 1 Atas penerimaan dan penempatan PIHAK KEDUA sebagaimana 

disebutkan di Pasal 2 surat perjanjian ini, PIHAK KEDUA berhak 

untuk mendapatkan gaji pokok dari pihak pertama sebesar Rp. -----

-------, perbulan dengan tunjangan sebesar RP. ----------, perbulan. 

Tunjangan tersebut tidak diberikan lagi apabila PIHAK KEDUA 

memperoleh fasilitas kendaraan inventaris/loan. 

Ayat 2 Pembayaran gaji poko dan tungjangan-tunjangan sebagaimana 

disebutkan diatas akan dilakukan bersama-sama oleh PIHAK 

PERTAMA sebagai upah setiap satu bulan sekali dengan cara 

transfer langsung ke rekening PIHAK KEDUA, selambat-

lambatnya pada hari terakhir di bulan yang bersangkutan. 

Ayat 3 Pajak penghasilan yang timbul atas penghasilan yang diterima 

PIHAK KEDUA selama bekerja dengan PIHAK PERTAMA, 

ditanggung dan dibayarkan oleh PIHAK PERTAMA dan 



perhitungannya sesuai dengan peraturan perpajakan yang berlaku 

di Indonesia. 

Ayat 4 PIHAK KEDUA wajib mengurus dan memiliki NPWP (Nomor 

Pokok Wajib Pajak) apabila telah memenuhi syarat sesuai dengan 

ketentuan perpajakan yang telah berlaku di Indonesia. 

PASAL 5 

KEWAJIBAN PIHAK KEDUA 

Ayat 1 Menyelesaikan/menjalani perjanjian kerja ini sampai berakhirnya 

waktu perjanjian yang telah disepakati. 

Ayat 2 menjalankan segala tugas dan pekerjaan yang dipercayakan 

kepadanya, sesuai dengan ketentuan dan/atau peraturan sesuai 

prosedur yang telah ditetapkan oleh PIHAK PERTAMA, termasuk 

mengikuti program pelatihan, program on the job training serta 

bekerja dengan jam dan hari kerja yang ditentukan PIHAK 

PERTAMA. 

Ayat 3 Berjanji dan mengikatkan diri untuk menyimpan dengan baik 

segala dan/atau keterangan rahasia PIHAK PERTAMA yang 

diketahui dan/atau dipercaya kepadanya, dan tidak akan 

membocorkan dan/atau menggunakan data dan/atau keterangan 

tersebut untuk kepentingan pribadi PIHAK KEDUA maupun pihak 

lain manapun juga selain PIHAK PERTAMA, baik selama 

perjanjian kerja ini berlangsung maupun setelah perjanjian kerja ini 

berakhir. 



Ayat 4 Menjaga denga baik seluruh aset dan inventaris milik PIHAK 

PERTAMA yang dipercayakan kepadanya, termasuk tetapi tidak 

terbatas pada data (termasuk data komputer) dan dokumen PIHAK 

PERTAMA, serta wajib mengembalikan kepada PIHAK PERTAM 

dalam keadaan baik apabila perjanjian kerja ini berlangsung 

maupun perjanjian kerja telah berakhir. 

Ayat 5 mengganti setiap kerugian PIHAK PERTAMA yang timbul akibat 

kelalaian PIHAK KEDUA dalam melaksanakan tugas dan 

kewajiban sesuai dengan ketentuan dan/atau peraturan serta 

prosedur yang ditetapkan PIHAK PERTAMA, termasuk pula 

menerima sanksi pemutusan hubungan kerja tanpa kompensasi 

berupa apapun juga dari PIHAK PERTAMA. 

Ayat 6 Menjaga kebersihan disetiap tempat kerja dan menjaga penampilan 

selalu dalam keadaan rapih secara keseluruhan menurut batas-batas 

yang layak dan umum sesuai dengan ketentuan yang berlaku di 

perusahaan milik PIHAK PERTAMA. 

Ayat 7 Senantiasa bersikap sopan, ramah, jujur selama dalam 

tugas/bekerja, baik antara sesama karyawan, dan/atau dengan 

atasan atau pimpinan, maupun pihak ketiga (relasi/pelanggan 

PIHAK PERTAMA). 

Ayat 8 Tunduk dan mengikat diri dalam melaksanakan ketentuan-

ketentuan dan/atau peraturan-peraturan dan/atau tata tertib baik 

yang berlaku di perusahaan serta bersedia menerima sanksi atas 



pelanggaran terhadap ketentuan-ketentuan dan/atau peraturan-

peraturan dan/atau tata tertib perusahaan yang berlaku. 

PASAL 6 

JAMINAN SOSIAL 

Ayat 1 Pihak pertama memberi pasilitas bantuan pengobatan sebesar Rp. 

3.500.000,- (Tiga Juta Lima ratus Ribu Rupiah) setahun yang 

dihitung proposional dalam priode Januari sampai dengan 

Desember. Fasilitas ini dapat digunakan oleh PIHAK KEDUA 

setalah PIHAK KEDUA menjalani kontrak kerja selama 3 (tiga) 

bulan. Penggantian biaya pengobatan akan diberikan PIHAK 

PERTAMA kepada PIHAK KEDUA berdasarkan kuitansi resmi 

yang diterbitkan oleh dokter dan/atau rumah sakit yang 

bersangkutan. 

Ayat 2 Selama perjanjian kerja ini berlangsung PIHAK KEDUA juga 

diikut sertakan dalam program Jaminan Hari Tua (JHT), Jaminan 

Kecelakaan Kerja (JKK), Jaminan Kematian (JKM), Jaminan 

Pensiun (JP) yang diselenggarakan BPJS ketenaga kerjaan, diaman 

iuran kepesertaanya sebagai berikut: 

  3,70% x upah sebulan, untuk Jaminan Hari Tua (JHT) 

  0,24% x upah sebulan, untuk Jaminan Kecelakaan Kerja 

(JKK) 

  0,30% x upah sebulan, untuk Jaminan Kematian (JKM) dan 

  2,00% x upah sebulan, untuk Jaminan Pensiun (JP) 



PIHAK KEDUA menanggung iuran kepesertaan BPJS 

Ketenagakerjaan sebesar: 

  2,00% x upah sebulan, untuk Jaminan Hari Tua (JHT) dan 

  1,00% x upah sebulan, untuk Jaminan Pensiun (JP) 

Besaranya upah untuk penghitungan iuran jaminan pensiun tidak 

melebihi dari yang ditetapkan oleh pemerintah. 

Ayat 3 pembayaran iuran Ketenagakerjaan dari PIHAK KEDUA 

dilakukan pemotongan gaji langsung setiap bulanya pada saat 

gajian. 

PASAL 7 

TUNJANGAN HARI RAYA  

Ayat 1 Sesuai Peraturan Mentri Ketenagakerjaan Republik Indonesia 

Nomor 6 Tahun 2016, Tunjangan Hari Raya (THR) keagamaan 

akan diberikan kepada PIHAK KEDUA  yang sudah menjalani 

masa kerja sekurang-kurangnya 1 (satu) bulan pada hari raya 

keagamaan dengan pedoman peraturan yang berlaku . 

Ayat 2 Hari raya yang dimaksud Pasal 7 surat perjanjian kerja ini adalah 

hari raya idul fitri untuk yang beragama Islam, atau hari raya natal 

selain yang beragama Islam. 

Ayat 3 Masa kerja sebagai mana yang dimaksud adalam surat perjanjian 

kerja ini dihitung sejak tanggal dimulainya perjanjian kerja waktu 

tertentu (pasal 1 ayat 1 perjanjian kerja ini) 

 



PASAL 8 

ISTIRAHAT CUTI 

Ayat 1 Untuk perjanjian kerja dengan jangka waktu perjanjian sekurang-

kurangnya 12 (dua belas) bulan, selama perjanjian kerja 

berlangsung, PIHAK PERTAMA memberikan istirahat cuti diluar 

istirahat mingguan kepada PIHAK KEDUA sebanyak 12 (dua 

belas) hari dan hak tersebut dapat digunakan setelah PIHAK 

KEDUA memiliki masa kerja sekurang-kurangnya 3 (tiga) bulan 

dengan jumlah yang diambil tidak boleh melebihi masa kerja yang 

telah dijalaninya (1 bulan masa kerja mendapatkan 1 hari masa 

cuti). 

Ayat 2 Apabila selama perjanjian kerja ini terdapat cuti bersama yang 

ditetapkan pemerintah, maka cuti bersama tersebut akan 

mengurangi hak cuti PIHAK KEDUA. 

Ayat 3 Apabila PIHAK KEDUA mengambil cuti melebihi hak cutinya, 

maka kelebihan cuti tersebut dianggap sebagai cuti tanpa upah. 

Atas hal itu maka PIHAK PERTAMA akan melakukan 

pemotongan gaji kepada PIHAK KEDUA sejumlah kelebihan hari 

cuti tanpa upah yang dijalaninya. 

 

 

 

 



PASAL 9 

PENGAKHIRAN PERJANJIAN 

Ayat 1 Perjanjian kerja ini dengan sendirinya selesai pada tanggal 

berakhirnya jangka waktu yang diperjanjikan sebagaimana tersebut 

dalam Pasal 1 Ayat 1 perjanjian kerja ini sudah terpenuhi. 

Ayat 2 Dalam hal PIHAK KEDUA atas kehendaknya sendiri hendak 

mengakhiri perjanjian kerja ini sebelum jangka waktunya 

beerakhir, maka PIHAK KEDUA wajib memberitahukan maksud 

pengakhiranya tersebut secara tertulis kepada PIHAK PERTAMA, 

selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari sebelum pengakhiran 

tersebut, sebaliknya dalam hal PIHAK PERTAMA hendak 

mengakhiri perjanjian kerja ini sebelum jangka waktu berakhir, 

maka PIHAK PERTAMA wajib memberitahukan maksud 

pengakhiranya tersebut secara tertulis kepada PIHAK KEDUA, 

selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari sebelum pengakhiran 

tersebut. 

 Sebaliknya, apabila PIHAK PERTAMA atas kehendaknya sendiri 

mengakhiri perjanjian kerja ini sebelum jangka perjanjian kerja ini 

berkhirnya, maka PIHAK KEDUA berhak mendapat upah yang 

seharusnya menjadi haknya sampai dengan berakhirnya jangka 

waktu perjanjian kerja ini, KECUALI: 



a. Pengakhiran perjanjian kerja dilakukan oleh PIHAK 

PERTAMA karena adanya pembaruan perjanjian kerja atau 

pengangkatan PIHAK KEDUA sebagai karyawan tetap. 

b. Pengakhiran perjanjian kerja dilakukan oleh PIHAK 

PERTAMA karena PIHAK KEDUA dipindahkan 

keperusahaan lain yang masih grup perusahaan. 

c. Pengakhiran perjanjian kerja dilakukan oleh PIHAK 

PERTAMA karena PIHAK KEDUA melakukan kesalahan 

besar menurut ketentuan dan/atau yang telah ditetapkan 

dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku. 

d. PIHAK KEDUA telah memberikan informasi dan/atau data 

pribadi yang tidak benar atau dipalsukan pada dokumen 

lamaran pekerjaan atau pada saat wawancara pada PIHAK 

PERTAMA. 

e. PIHAK KEDUA melakukan tindakan dan/atau perbuatan 

yang melanggar hukum, ketertiban umum, serta kesusilaan 

yang menyebabkan pihak kedua tidak dapat menyelesaikan 

isi perjanjian ini dan/atau yang menimbulkan kerugian bagi 

PIHAK PERTAMA dan/atau menyebabkan terancamnya 

nama baik PIHAK PERTAMA. 

f. PIHAK KEDUA diketahui bekerja dan/atau terikat 

perjanjian kerja dengan perusahaan lain tanpa izin PIHAK 

PERTAMA. 



g. PIHAK KEDUA kembali melakukan pelanggaran tata 

tertib dan/atau peraturan perusahaan, yang masih berlaku. 

PASAL 10 

KEADAAN DARURAT (FORCE MAJEUR) 

Perjanjian kerja ini batal dengan sendirinya jika karena keadaan atau situasi yang 

memaksa, seperti: bencana alam, pemberontakan, perang, huru-hara, kerusuhan, 

peraturan pemerintah atau apapun yang menyebabkan perjanjian kerja ini tidak 

mungkin lagi untuk diwujudkan. 

PASAL 11 

PENUTUP 

Ayat 1 Segala lampiran yang ada dan melekat menjadi satu-kesatuan yang 

tidak dapat terpisahkan dalam perjanjian kerja ini. 

Ayat 2 Apabila perjanjian kerja ini berakhir oleh sebab apapun juga, dan 

PIHAK KEDUA telah menerima segala haknya sebagai mana telah 

ditentukan diatas, maka PIHAK KEDUA dengan ini memberikan 

pembebasan dan pelunasan sepenuhnya (acquit et de charge) 

kepada PIHAK PERTAMA, dan PIHAK KEDUA dengan ini 

melepaskan haknya untuk menuntut pihak pertama. 

Ayat 3 Apabila terjadi perselisihan antara para pihak, maka para pihak 

sepakat akan mengedepankan cara musyawarah untuk mencapai 

mufakat. 

 



Demikian perjanjian kerja ini dibuat dalam 2 (dua) rangkap, bermaterai cukup, 

dan ditandatangani oleh para pihak dalam keadaan sadar dan 

waras, seta tanpa adanya pemaksaan dari pihak manapun. Masing-

masing pihak akan memperoleh salah satu rangkap yang 

diantaranya, dan masing-masing rangkap mempunyai ketentuan 

hukum yang sama. 

 

 

PIHAK PERTAMA      PIHAK KEDUA  
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