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BAB III

UPAH DALAM PANDANGAN ISLAM

A. Pengertian Upah

Di dalam Islam, upah termasuk dalam pembahasan ijarah; yaitu akad

atas suatu manfaat dengan adanya kompensasi. Oleh karena itu, transaksi

ijarah adalah akad (transaksi) terhadap jasa tertentu dari seorang pekerja

dengan suatu kompensasi. Kompensasi diberikan oleh pengontrak pekerja

(musta’jir) karena dia memperoleh pelayanan jasa berupa tenaga atau fisik

maupun intelektual. Secara umum, ijarah ada dua; pertama, akad yang

berkaitan dengan orang yang dikenal dengan transaksi ketenagakerjaan;

kedua, akad yang berkaitan dengan barang yang dikenal dengan istilah kerja.1

Bila ditelusuri dari pengertian ijarah dan upah, para ahli

mengistilahkan upah dengan sebutan ijarah (sewa menyewa). Karena, pada

hakikatnya sesuatu yang disewa dapat berupa barang (misalnya menyewakan

sebuah kendaraan bermotor) atau berupa jasa (misalnya menyewa jasa

seseorang untuk dipekerjakan). Penyamaan dalam mendefenisikan upah

dengan sewa menyewa (ijarah) terlihat dari pengertian yang dirumukan oleh

ulama Malikiyyah dan Hanabilah, yaitu ijarah adalah menjadikan hak milik

suatu kemanfaatan yang mubah dalam waktu tertentu dengan pengganti.2

Di dalam B.W dijelaskan bahwa upah adalah “suatu perjanjian dengan

mana pihak yang satu mengikat dirinya untuk memberikan kepada pihak yang

lainnya kenikmatan dari suatu barang selama waktu tertentu dan dengan

1 M. Ismail Yusanto dan M. Arif Yunus, Pengantar Ekonomi Islam, (Bogor: al-Azhar
Press, 2009), cet. ke-1, h. 190.

2 Ibid.
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pembayaran suatu harga dengan disepakati pembayarannya.”3 Sementara,

upah menurut Jafri, adalah suatu bentuk pemberian kompensasi bagi suatu

keberhasilan atau prestasi dari suatu pekerjaan. Dengan demikian, pemberian

upah tidak didasarkan kepada banyaknya tenaga atau waktu yang dihabiskan

oleh seorang pekerja, tetapi didasarkan atas suatu keberhasilan atau prestasi

yang dicapai dalam pekerjaan tersebut.4

Berdasarkan uraian di atas, sehingga dapat ditarik suatu kesimpulan

pengertian upah, yaitu kompensasi yang diterima pekerja (ajir) dari

pengontrak (musta’jir) dari pemanfaatan jasa/tenaga pekerja yang ditentukan

secara jelas dan telah disepakati sebelumnya oleh kedua belah pihak di awal

akad (transaksi).

B. Dasar Hukum

Dasar hukum upah dapat ditemukan di dalam al-Qur’an dan al-Hadits

Rasulullah SAW. Allah SWT berfirman :














Artinya “Berkatalah dia (Syu'aib): "Sesungguhnya aku bermaksud
menikahkan kamu dengan salah seorang dari kedua anakku ini, atas
dasar bahwa kamu bekerja denganku delapan tahun dan jika kamu
cukupkan sepuluh tahun maka itu adalah (suatu kebaikan) dari
kamu, maka aku tidak hendak memberati kamu. Dan kamu Insya

3 Subekti, Aneka Perjanjian, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 1995), cet. ke-10, h. 39-40.
4 Syafi’i Jafri, Fiqih Muamalah, (Pekanbaru: Suska Press, 2008), cet. ke-1, h. 165-166.
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Allah akan mendapatiku termasuk orang- orang yang baik" (TQS.
al-Qash-shash [28] : 27).5

Allah SWT juga berfirman:













Artinya: “Apakah mereka yang membagi-bagi rahmat Tuhanmu? Kami

telah menentukan antara mereka penghidupan mereka dalam
kehidupan dunia, dan kami telah meninggikan sebahagian mereka
atas sebagian yang lain beberapa derajat, agar sebagian mereka
dapat mempergunakan sebagian yang lain. Dan rahmat Tuhanmu
lebih baik dari apa yang mereka kumpulkan” (TQS. az-Zukhruf
[43] : 32)6




Artinya: “Jika mereka menyusukan (anak-anak)mu untukmu maka

berikanlah kepada mereka upahnya’ (TQS. ath-Thalaq [65]:6).7

Adapun dasar hukum upah dapat pula dilihat dari hadits Rasulullah

SAW, berikut ini :

َوَعْن َأِبي ُهَريـَْرَة رضي اهللا عنه قَاَل: قَاَل َرُسوُل اَللَِّه صلى اهللا عليه وسلم (قَاَل اَللَُّه تعالى 
ى ِبي ثُمَّ َغَدَر, َورَُجٌل بَاَع ُحرا , فََأَكَل ثََمَنُه، َثَالثٌَة َأنَا َخْصُمُهْم يـَْوَم اَْلِقَياَمِة: رَُجٌل َأْعطَ 

َرَواُه ُمْسِلمٌ َورَُجٌل ِاْسَتْأَجَر َأِجيًرا , فَاْستَـْوَفى ِمْنُه, َوَلْم يـُْعِطِه َأْجَرُه )
Artinya: Dari Abu Hurairah Radliyallaahu 'anhu bahwa Rasulullah

Shallallaahu 'alaihi wa Sallam bersabda: "Allah 'Azza wa Jalla
berfirman: Tiga orang yang Aku menjadi musuhnya pada hari
kiamat ialah: orang yang memberi perjanjian dengan nama-Ku
kemudian berkhianat, orang yang menjual orang merdeka lalu

5 Departemen Agama Republik Indonesia, al-Qur’an dan Terjemahan, (Jakarta: Syamil
Cipta Media, 2005), cet. ke-5, h. 388.

6 Ibid., h. 491
7 Ibid, h. 559.
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memakan harganya, dan orang yang mempekerjakan seorang
pekerja, lalu pekerja itu bekerja dengan baik, namun ia tidak
memberikan upahnya." [HR. Muslim]8

َوَعْن ِاْبِن َعبَّاٍس رضي اهللا عنه قَاَل: قَاَل َرُسوُل اَللَِّه صلى اهللا عليه وسلم (ِإنَّ َأَحقَّ َما 
َأْخَرَجُه اَْلُبَخاِريٌُّ◌ َأَخْذُتْم َعَلْيِه َحقا ِكَتاُب اَللَِّه )

Artinya: Dari Ibnu Abbas Radliyallaahu 'anhu bahwa Rasulullah

Shallallaahu 'alaihi wa Sallam bersabda: "Hal yang paling patut

kamu ambil upahnya ialah Kitabullah" [HR. al-Bukhari].9

َصلَّى اَللَُّه َعَلْيِه َوَسلََّم قَاَل: ( َمِن -َأنَّ اَلنَِّبيَّ َوَعْن َأِبي َسِعيٍد اَْلُخْدِريِّ رضي اهللا عنه
َهِقيُّ ِمْن ِاْسَتْأَجَر َأِجيرًا, فـَْلُيَسلِّْم َلُه ُأْجَرتَُه ) َرَواُه َعْبُد اَلرَّزَّاِق َوِفيِه ِاْنِقطَاٌع, َوَوَصَلُه اَْلبَـيـْ

َطرِيِق َأِبي َحِنيَفةَ 
Artinya: Dari Abu Said Al-Khudry Radliyallaahu 'anhu bahwa Nabi

Shallallaahu 'alaihi wa Sallam bersabda: "Barangsiapa

mempekerjakan seorang pekerja hendaknya ia menentukan

upahnya." [HR. Abdul Razzaq].10

Dari dalil-dalil di atas, dapat disimpulkan bahwa memberi upah kepada

pekerja diperbolehkan atas jasa/tenaga yang telah dicurahkan. Upah juga

merupakan suatu kewajiban dan merupakan hak bagi pekerja untuk

memperolehnya dan menjadi kewajiban bagi pengontrak tenaga kerja untuk

membayarnya.

C. Syarat-syarat dalam Upah

Upah merupakan salah rukun dalam akad (transaksi ijarah). Para

ulama telah menetapkan beberapa syarat dalam upah, yaitu pertama, upah

8 Muslim Bin al-Hajj Abu al-Husain al-Qosyiri al-Naisaburi, Shaheh Muslim, (Beirut:
Dar Ihya’ al-Turatsu al-Arabi. t.th), cet. ke-1, h. 417.

9 Muhammad bin Ismail bin Ibrahim bin Mughirah bin Bukhari Abu Abdullah. al-Jami’
al-Musnad al-Shaheh al-Mukhtashor min Umuuri Rasulullah SAW wa Ayyaam, (Beirut: Dar Thuq
al-Najjah. 1422 H), cet. ke-1, h. 577.

10 Abu Bakar Abdurrazaq bin Humam al-Shon’ani, Musnaf Abdul Razaq, (Beirut:
Maktabah Islamiy, 1403 H), cet. ke-1, h. 141.
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harus berupa harta yang tetap; dan kedua, upah tidak boleh sejenis dengan

barang manfaat dari ijarah, seperti upah menyewa rumah untuk ditempati

dengan menempati rumah tersebut.11

Menurut Haroen, mengemukakan beberap syarat dalam masalah upah,

yaitu :

1. Upah dalam akad ijarah harus jelas, tertentu dan sesuatu yang bernilai

harta. Oleh sebab itu, para ulama sepakat menyatakan bahwa khamar dan

babi tidak boleh menjadi upah dalam akad (transaksi) ijarah. Karena

kedua benda tersebut tidak bernilai harta.

2. Ulama Hanafiyyah mengatakan bahwa upah tersebut tidak sejenis dengan

manfaat yang disewa. Misalnya, dalam sewa menyewa rumah; bila rumah

sewa rumah dibayar dengan penyewaan kebun, maka akad (transaksi)

ijarah (pemberian upah) dalam bentuk ini dibolehkan. Apabila sewa

rumah itu dilakukan dengan mempertukarkan rumah, maka hal demikian

menurut ulama Hanafiyyah tidak sah. Akan tetapi, jumhur ulama tidak

menyetujui syarat ini, karena antara sewa dengan manfaat yang disewakan

boleh dalam bentuk sejenis.12

Sementara syarat upah menurut Syafi’i adalah :

1. Orang yang menjanjikan upah harus orang yang cakap untuk melakukan

tindakan hukum;

11Rachmat Syafe’I, Fiqih Muamalah, (Bandung: Pustaka Setia, 2001), cet. ke-10, h.
129.

12 Nasrun Haroen, Fiqih Muamalah, (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2007), cet. ke-2, h.
235.
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2. Upah yang dijanjikan harus dalam bentuk sesuatu yang bernilai sebagai

harta dan dalam jumlah yang jelas;

3. Pekerjaan atau perbuatan yang diharapkan hasilnya itu harus mengandung

manfaat yang jelas dan boleh dimanfaatkan menurut pandang syara’;

4. Mazhab Maliki dan Syafii menambahkan syarat bahasa dalam masalah

upah, di mana pemberian upah tidak boleh dibatasi dengan waktu tertentu,

seperti untuk mengembalikan budak yang melarikan diri;

5. Mazhab Maliki menambahkan pula syarat lain dalam masalah upah, yaitu

pekerjaan yang diharapkan hasilnya itu tidak boleh terlalu berat, sekali pun

dapat dilakukan secara berulang-ulang, seperti mengembalikan binatang

ternak dalam jumlah yang banyak.13

D. Kadar Upah Pekerja

Menurut Zulhelmy, upah bagi buruh itu kadang upah musamma

(tertentu) dan adakalanya upah mitsli (memadai). Upah tertentu adalah upah

yang disebutkan dan ditentukan waktu akad. Yang termasuk upah yang

ditentukan adalah upah para pekerja yang diberitahukan terhadap masing-

masing dari mereka. Misalnya upah bagi para pegawai pada derajat tertentu

atau upah bagi para pekerja dalam pabrik tertentu itu diketahui pekerja yang

ada di dalamnya. Sedangkan upah mitsli adalah upah yang sepadan dengan

pekerjaan dan sepadan pula dengan pekerja, atau upah yang sepadan dengan

13 Syafi’i Jafri, op. cit, h. 167.



25

pekerja saja. Upah mitsli itu ditentukan oleh orang yang berpengalaman.14

Orang-orang yang berpengalaman menetapkan ketentuan upah dengan

memperhatikan pribadi pekerja.15

Upah mitsli itu pengetahuannya bergantung pada orang-orang yang

berpengalaman. Tidak dibolehkan pembuktian upah mitsli dari si pendakwa,

tetapi harus ditentukan oleh orang-orang berpengalaman yang tidak memihak.

Mereka dipilih oleh kedua belah pihak yang bersengketa berdasarkan

kesepakatan. Bila keduanya tidak bersepakat, maka mereka (orang yang

berpengalaman) dipilih oleh penguasa.16

Berdasarkan uraian di atas dapat dipahami bahwa kadar upah yang

diterima pekerja dari jasa/tenaga yang telah dicurahkan, disebutkan dan

ditentukan pada saat akad (transaksi) disepkati. Kemudian, kadar upah yang

diterima pekerja merupakan kadar upah yang sepadan dengan pekerjaan dan

sepadan pula dengan pekerja, atau upah yang sepadan dengan pekerja saja.

Sementara Suhrawardi mengemukan tentang upah/gaji pekerja. Ia

berpandangan bahwa Islam tidak menentukan secara rinci dalam masalah upah

tenaga kerja, baik dalam ketentuan al-Qur’an maupun as-Sunnah Rasulullah

SAW.17 Hanya saja, secara umum ketentuan al-Qur’an yang ada kaitannya

dengan penentuan upah kerja dapat dilihat firman Allah SWT :

14 Zulhelmy Mohd Hatta, Isu-isu Kontemporer Ekonomi dan Keuangan Islam-Suatu
Pendekatan Institusional, (Bogor: al-Azhar Freshzone Publishing, 2013), cet. ke-1, h. 210.

15 Samith Athif az-Zain, Syariat Islam: Dalam Perbincangan Ekonomi, Politik, dan
Sosial sebagai Studi Perbandingan, (Bandung: Husaini, 1998), cet. ke-IV, h. 57.

16 Zulhelmy Mohd Hatta, loc. cit.
17 Suhrawardi K Lubis, Hukum Ekonomi Islam, (Jakarta: Sinar Grafika, 2000), cet. ke-2,

h. 154-155.
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Artinya: “Sesungguhnya Allah menyuruh (kamu) berlaku adil dan berbuat

kebajikan, memberi kepada kaum kerabat, dan Allah melarang dari
perbuatan keji, kemungkaran dan permusuhan. dia memberi
pengajaran kepadamu agar kamu dapat mengambil pelajaran”
(TQS. An-Nahl [17]: 90).18

Menurut Suhrawardi, berangkat dari dalil di atas dapat dipahami

bahwa bila ayat di atas dikaitkan dengan perjanjian kerja, maka dapat

dikemukakan bahwa Islam memerintahkan kepada para pemberi upah/gaji

dapat berlaku adil, berbuat baik, dan dermawan kepada para pekerjaannya.

Kata ‘القربى’ dalam ayat di atas dapat diartikan sebagai tenaga kerja. Sebab,

para pekerja tersebut merupakan bagian dari perusahaan dan karana tanpa

jasa/kerja para pekerja tidak mungkin usaha majikan dapat berhasil dan

berkembang. Menurutnya, upah/gaji yang diberikan kepada pekerja harus

memenuhi kriteria berikut : (1) kebutuhan pangan si pekerja; (2) kebutuhan

sandang; dan (3) kebutuhan tempat tinggal (papan).19

Dari uraian tentang penentuan kadar upah menurut Suhrawardi di atas

dapat dipahami bahwa dalam penentuan kadar upah yang diterima pekerja

berdasarkan penentuan kebutuhan pokok (primer) yang seharusnya dipenuhi

dalam rumah tangga, yaitu kebutuhan pangan, sandang dan papan. Namun,

bila merujuk kepada pendapat Imam al-Mawardi, di mana kebutuhan pokok

(basic need) manusia ada enam macam, di samping tiga macam sebagaimana

18 Departemen Agama Republik Indonesia, op. cit, h. 291.
19 Ibid. h. 156.
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diklasifikasi oleh Suhrawardi (pangan, sandang dan papan), sebagai kebutuhan

berupa barang (materi), namun al-Mawardi menambah tiga bentuk kebutuhan

pokok (primer) lainnya berupa jasa, yaitu pendidikan, kesehatan dan

keamanan.

Artinya, dalam penentuan kadar kebutuhan tersebut meskipun tidak

dijelaskan secara rinci di dalam al-Qur’an dan al-Hadits, namun bila

berpedoman kepada ketentuan-ketentuan umum dalam al-Qur’an dan al-

Hadits sebagaimana diuraikan di atas, maka dalam penentuan kadar upah/gaji

pekerja didasari pada terpenuhinya kebutuhan pokok manusia, yaitu pangan,

sandang, papan, pendidikan, kesehatan dan keamanan.

E. Macam-macam Upah

Buruh itu terbagi menjadi dua: buruh individual dan buruh serikat.20

Buruh individual (khas) adalah buruh yang mengerjakan untuk satu orang

tertentu atau lebih banyak, pekerjaan sementara dengan kekhususan, yaitu dia

khusus bekerja bagi pemberi kerja itu saja dan dilarang untuk bekerja kepada

orang lain selama waktu perburuhan. Misalnya, seorang atau banyak orang

mempekerjakan seorang juru masak untuk masak khusus bagi mereka dengan

ditentukan waktunya, maka juru masak itu adalah buruh individual (khas).

Buruh serikat (musytarak) adalah buruh yang mengerjakan untuk

seseorang suatu pekerjaan yang tidak sementara atau pekerjaan sementara,

tanpa disyaratkan baginya untuk bekerja khusus. Artinya, dia tidak khusus

bekerja untuk pemilik pekerjaan,  tetapi dia boleh juga bekerja kepada orang

20 Samith Athif az-Zain, op. cit, h. 58-59.
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lain. Apabila mempekerjakan pengecat rumah tanpa disyaratkan baginya

untuk mengecat selain dari rumah, maka dia adalah buruh serikat

(musytarak).21

Berdasarkan uraian di atas terlihat jelas bahwa upah yang diterima

pekerja dapat diklasifikasikan kepada dua pembagian, yaitu upah atas buruh

individual dan upah atas buruh serikat. Sementara menurut Jaribah terdapat

perbedaan jumlah upah dan faktor-faktor yang memperngaruhinya. Hal ini

sesuai kualitas pekerja, di mana seyogyanya dibedakan antara para pekerja

pemerintahan dan pekerja individual, di antaranya adalah para manajer.22

1. Para Pekerja di Pemerintahan

Hukum asal dalam upah pekerja di lembaga negara adalah tidak

kurang dari kada kecukupannya. Hal demikian sebagaimana sabda Nabi

SAW, yang artinya: “Barangsiapa yang loyal kepada kami dalam

pekerjaan, dan dia tidak memiliki rumah, hendaklah dia mengambil

rumah; atau tidak memiliki isteri, maka hendaklah dia beristeri; atau tidak

memiliki pembantu, hendaklah dia mengambil pembantu; atau tidak

memiliki kendaraan, hendaklah dia mengambil kendaraan; dan

barangsiapa yang mendapatkan sesuatu selain hal tersebut, maka dia

korupsi.” [HR. Ahmad, no. 175554 dan Abu Daud, no. 2945]

Pendapat tersebut memiliki beberapa bukti dari fiqh Umar bin

Khattab ra, di antaranya sebagai berikut :

21 Zulhelmy Mohd Hatta, op. cit, h. 214.
22 Jaribah bin Ahmad al-Haritsi, al-Fiqh al-Iqtishadi li Amirul Mukminin Umar Ibn al-

Khattab, Diterjemahkan oleh Asmuni Solihan Zamakhsyari, Fiqih Ekonomi Umar bin Khattab,
(Jakarta: Khalifa-Pustaka al-Kautsar Group, 2006), cet. ke-1, h. 238.
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a. Ketika Umar ra ingin menentukan upah/gaji untuk dirinya, maka

beliau bermusyawarah dengan kaum muslimin dalam hal tersebut,

seraya mengatakan “Apa yang halal bagi pejabat negara dari harta

(baitul maal) ini?” Mereka menjawab, “Adapun bagi pejabat

khusus,maka kebutuhan pokoknya dan kebutuhan keluarganya, tidak

kurang dan tidak lebih, pakaiannya dan pakaian mereka, dua kendaraan

untuk jihadnya dan kebutuhan-kebutuhannya, dan untuk membawanya

menunaikan haji dan umrah.”

b. Umar ra menulis surat kepada Mu’adz bin Jabal dan Abu Ubaidah ra

ketika mengutus keduanya ke Syam; “hendaklah kamu memperhatikan

orang-orang yang shaleh sebelum kamu, lalu kamu pekerjakan mereka

pada peradilan dan berikanlah mereka gaji, serta perluaslah kepada

mereka dari Allah SWT.23

Sesungguhnya mengatakan keberkahan pekerja pemerintah

(pegawai Negara) akan gaji yang tidak kurang dari batas kecukupan,

menuntut beberapa faktor, di antaranya adalah :

a. Melindungi pekerja dari suap atau khianat dengan melanggar terhadap

apa yang dibawah kekuasaannya dari harta kaum muslimin.

b. Melarang kepada gubernurnya berdagang pada masa tugas mereka. Ini

berarti mengharuskan perealisasi kecukupan mereka dari baitul maal.

c. Meluangkan waktu untuk bekerja; bahwa beliau memberikan upah/gaji

kepada Salamah bin Rabi’ah al-Bahili pada tugas peradilan dalam

setiap bulan sebesar lima ratus dirham; karena dia meluangkan dirinya

untuk bekerja bagi kaum muslimin. Jumlah seperti itu adalah kadar

23 Ibid, h. 238-239.
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kecukupan baginya dan bagi keluarganya atas tanggungan kaum

muslimin.

d. Penentuan upah/gaji bagi pegawai pemerintah tidak tunduk kepada

sistem penawaran. Bahkan seseorang dibebani pekerjaan dari pihak

yang berwenang (Ulil Amri), dan tidak memungkinkan baginya bila

menolak pekerjaan tersebut; dikarenakan kewajibannya dalam menaati

Ulim Amri.24

Berdasarkan ketentuan dan faktor penentuan gaji sebagaimana

terjadi pada masa Umar bin Khattab ra dapat dipahami bahwa gaji pegawai

pemerintah meskipun ditentukan dengan kadar kecukupan sebagai batas

minimal, namun juga seyogyanya bila demikian itu sejalan dengan kondisi

umum bagi umat. Karena itu, jika umat mengalami krisis, maka kadar gaji

seyogyanya ditentukan dalam prespektif kondisi tersebut. Di sanalah, gaji

terkadang turun dari kadar kecukupan.

2. Para Pekerja bagi Individu

Fuqaha membedakan antara pekerja khusus dan pekerja bersama.

Pekerja khusus adalah orang yang melakukan akad terhadap pekerjaan

pada masa tertentu, yang mempekerjakan mendapatkan kemanfaatannya

selam masa tersebut. Sementara pekerja bersama adalah orang yang

melakukan akad pada pekerjaan tertentu, dan bersekutu di dalam

kemanfaatannya lebih banyak dari satu orang di dalam waktu yang sama.

24 Ibid, h. 240.
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Dalam penentuan besarnya gaji pekerja tergantung dipengaruhi

oleh kekuatan permintaan dan penawaran antara pekerja dengan

pengontrak. Upah/gaji pekerjaan seseorang pekerja bersama atau pekerja

khusus-berkaitan dengan kesepakatan di antara kedua belah pihak (pekerja

dan yang mempekerjakan), dan terpengaruh dengan faktor berbandingnya

kekuatan penawaran dan permintaan yang terjadi dalam pasar Islam.

Dalam hal ini, kondisinya berbeda dengan penentuan upah/gaji bagi para

pekerja pemerintah/Negara.

3. Gaji para Manajer

Di dalam fiqh ekonomi Umar bin Khattab dijelaskan bahwa

manajer adalah salah satu unsur produksi. Di antara contoh manajer adalah

mudharib, nazhir wakaf, dan muzari’ dalam akad muzara’ah (ketika dia

membina orang-orang yang bekerja bersamanya). Adapun tentang

mudharib, maka terdapat beberapa riwayat yang menunjukkan

bahwasanya Umar bin Khattab ra menyerahkan harta kepada orang yang

akan memproduktifkannya dengan bagi hasil dari keuntungan yang

didapatkan.25

Dalam hal ini dapat dipahami bahwa upah/gaji seorang manajer

mudharib ditentukan berdasarkan besarnya keuntungan yang diperoleh

dari bagi hasil dari usaha yang dilakukan. Besarnya upah/gaji bagi manajer

mudharib terjadi kesepakatan antara mudharib dengan shahibul maal

(pemilik modal). Dengan demikian, tidak sah upah/gaji bagi manajer

mudharib yang besarnya upah/gaji ditentukan besarnya yang diterima di

25 Ibid, h. 246.
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awal tidak berdasarkan persentase bagi keuntungan yang telah disepakati

sebelumnya.

Adapun upah/gaji nazhir wakaf, maka ulama berbeda pendapat

dalam cara penentuan upah/gaji yang diterima oleh seorang manajer.

Sebagian mereka berpendapat bahwa nazhir wakaf berhak mendapatkan

penghasilan yang ditetapkan kepadanya oleh pewakaf. Tetapi bila pewakaf

tidak mensyaratkan sesuatu kepada nazhir wakaf, maka dia mengambil

sesuai kadar pekerjaannya dari hasil wakaf. Sebab, ketika Umar bin

Khattab ra mewakafkan tanahnya, beliau menentukan penghasilan

(upah/gaji) nazhir wakaf dengan perkataannya: “Tidak mengapa bagi

orang yang mengelolanya bila makan darinya dengan cara yang makruf.”26

Berdasarkan uraian di atas dapat dipahami bahwa penentuan

upah/gaji manajer nazhir wakaf dapat dilihat dari akad yang ditetapkan

oleh pewakaf pada saat mewakafkan hartanya. Bila pewakaf menetapkan

berapa upah/gaji bagi nazhir wakaf, maka ia dapat memanfaatkan harta

sesuai dengan yang ditentukan oleh pewakaf sebagai upah/gaji baginya.

Namun, bila pewakaf tidak menentukan besarnya upah/gaji bagi

pengelolaanya, maka manajer nazhir wakaf hanya berhak memanfaatkan

harta sesuai yang makruf, yakni sesuai kebutuhan minimal dan dianggap

pantas.

Dengan demikian jelaslah, Islam sangat memperhatikan dan peduli

dalam persoalan masalah upah/gaji bagi pekerja; hal demikian sesuai

dengan peran dan bidangnya pekerjaan yang ditekuni (pekerja pemerintah,

pekerja individu, manajer). Kemudian, besarnya upah/gaji bagi pekerja

26 Ibid, h. 247.
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bervariasi sesuai dengan ketentuan manfaat jasa/tenaga yang dicurahkan

oleh pekerja itu sendiri.

F. Gugurnya Upah

Para ulama berbeda pendapat dalam menentukan upah bagi pekerja,

apabila barang yang di tangannya rusak. Menurut ulama Syafi’iyyah dan

ulama Hanabilah, jika pekerja di tempat yang dimiliki oleh penyewa, ia tetap

memperoleh upah. Sementara ulama Hanafiyyah juga hampir senada dengan

pendapat di atas, hanya diuraikan lagi :

1. Benda ada di tangan pekerja. Dalam hal ini, jika ada bekas pekerjaan,

maka pekerja berhak mendapatkan upah sesuai bekas pekerjaan tersebut.

Akan tetapi, jika tidak ada bekas pekerjaannya, maka pekerja berhak

mendapat upah atas pekerjaannya sampai akhir.

2. Benda ada di tangan penyewa. Dalam hal ini, pekerja berhak mendapatkan

upah setelah selesai bekerja.27

Dari pembahasan di atas dapat dipahami bahwa gugurnya upah/gaji

pekerja yang pada saat bekerja memiliki kaitan atau hubungan dengan

barang/materi (benda). Sehingga, ketika terjadi kerusakan, maka hal ini

mempengaruhi gugurnya gaji pekerja; karena telah disepakati sebelumnya

pada saat akad (transaksi) ijarah. Dalam masalah ini, ulama berbeda pendapat

dalam menetapkan gugurnya upah/gaji pekerja yang ditentukan kondisi

barang/benda yang rusak dan status benda sedang berada di tangan pekerja

atau pemiliknya; Karena, para ulama berbeda pendapat memutuskan dan

menetapkan gugurnya upah pekerja dari kondisi barang/benda tersebut

sebagaimana telah diuraikan di atas.

27 Rachmat Syafe’i, op. cit, h. 136.


