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BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Setelah dilakukan penelitian tentang pemikiran Syekh Taqiyuddin an-

Nabhani dalam masalah upah/gaji, kemudian dilakukan analisis ekonomi

Islam sehingga diperoleh kesimpulan sebagai berikut :

1. Membahas masalah upah/gaji pekerja, Syekh Taqiyuddin an-Nabhani

memulai pembahasannya tentang konsep ijarah (kontrak kerja); akad

(transaksi) dalam pemanfaatan jasa/tenaga seseorang (‘ajir) oleh

pengontrak tenaga kerja (musta’jir); dengan pemanfaatan jasa/tenaga

tersebut pengontrak berkewajiban membayar upah/gaji kepada pekerja

(‘ajir). Dalam masalah upah disyaratkan adanya kejelasan upah/gaji yang

diterima sebelum akad (transaksi) disepakati. Besarnya gaji/upah yang

diterima diperkirakan berdasarkan manfaat jasanya, tidak berdasarkan

besarnya tenaga fisik yang dicurahkan. Dalam penentuan besar nominal

upah/gaji yang diberikan dibutuhkan bantuan tenaga ahli dengan

memperhitungkan besarnya manfaat dari jasa dalam suatu masyarakat.

2. Adanya perbedaan yang mendasar dari konsep upah/gaji menurut

pemikiran Syekh Taqiyuddin an-Nabhani dengan konsep kapitalisme-

sekuler. Perbedaan dapat dilihat pemberian fasilitas-fasilitas dan

penentuan perkiraan upah/gaji yang diberikan kepada pekerja dari

jasa/tenaga yang dicurahkan. Dalam sistem kapitalisme-sekuler upah
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ditetapkan berdasarkan standar upah minimum kebutuhan (UMR/UMK),

sehingga dalam menetapkan standar upah/gaji berdasarkan kebutuhan

terendah dalam masyarakat. Sehingga, upah/gaji yang diterima pekerja

(‘ajir) dalam Negara terbelakang akan rendah karena rendahnya taraf

kebutuhan minimal di Negara tersebut; sementara di Negara-negara maju

upah/gaji yang diterima pekerja tinggi, karena dipengaruhi kebutuah

minimum masyarakat tinggi, dibandingkan negara terbelakang. Kondisi

demikian berbeda  Kondisi demikian berbeda dengan standar penentuan

upah/gaji dalam Islam yang ditentukan tidak berdasarkan kebutuhan

terendah dalam masyarakat melainkan berdasarkan besarnya manfaat jasa

yang dicurahkan.

3. Hasil analisis ekonomi Islam yang dilakukan sebagaimana telah diuraikan

dalam bab sebelumnya, di mana pemikiran Syekh Taqiyuddin an-Nabhani

tentang upah/gaji tidak bertentangan dengan ekonomi Islam. Karena dalam

membahas masalah upah/gaji Syekh Taqiyuddin an-Nabhani menggalinya

dari dalil-dalil syara’ yang bersifat qath’i, yaitu bersumber dari kitabullah

dan sunnah Rasulullah SAW, dan apa-apa yang ditunjukkan oleh

kitabullah dan sunnah Rasulullah SAW, yaitu ijma’ sahabat dan qiyas.

Dari penggalian terhadap dalil-dalil syara’ tersebut, Syekh Taqiyuddin an-

Nabhani menghukum fakta yang ada, yakni masalah upah. Sehingga,

dalam pembahasannya tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip dasar

dalam ekonomi Islam dan juga pembahasan konsep upah/gaji yang

dibahas oleh para ulama dan fuqoha’. Hanya saja dari pembahasan
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masalah upah/gaji menurut Syekh Taqiyuddin an-Nabhani ditemukan

adanya perbedaan dengan konsep upah/gaji yang telah dibahas oleh

fuqoha’ dan ulama terdahulu, di mana Syekh Taqiyuddin an-Nabhani

membahas masalah upah/gaji dengan melakukan perbandingan dari sudut

pandang ideologi, yakni ideologi Islam dengan selain Islam, seperti

kapitalisme-sekuler. Sementara para fuqoha’ dan ulama-ulama terdahulu

dalam membahasnya tidak melakukan perbandingan dengan ideologi

selain Islam. Sehingga dari perbadingan yang dilakukan terlihat

keunggulan dari sistem ekonomi Islam bila dibandingkan dengan sistem

kapitalisme-sekuler.

B. Saran-saran

1. Diharapkan dengan penelitian ini dapat memberikan informasi dan bahan

pertimbangan bagi Negara Indonesia secara umumnya, dimana dalam

menentukan perkiraan upah/gaji tidak menggunakan konsep dan sistem di

luar Islam (kapitalisme-sekuler atau sosialisme-komunis) melainkan hanya

menggunakan sistem ekonomi Islam. Karena, persoalan upah/gaji terutama

bagi buruh yang saat ini sering menjadi dilema dan masalah, sehingga

menjadi catatan merah (raport merah) tahun 2012 bagi bangsa Indonesia

hanya akan dapat diselesaikan dan menemukan solusi, ketika menerapkan

sistem ekonomi Islam, di mana dalam menentukan standar gaji/upah

pekerja berdasarkan standar manfaat jasa; kemudian para pekerja (buruh)

akan diberikan berbagai fasilitas-fasilitas dalam berkerja, tidak seperti saat

ini; di mana kelamnya masa depan para pekerja (di antara buruh) di
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Indonesia karena minimnya fasilitas-fasilitas yang mereka terima dalam

bekerja dan standar upah berdasarkan kebutuhan terendah dalam

masyarakat, yaitu berdasarkan UMR/UMK.

2. Diharapkan juga kepada mahasiswa dan dosen untuk mengkaji dan

menganalisis dari keunikan pemikiran para ilmuan-ilmuan di dalam Islam

tentang konsep-konsep pemikiran di antaranya pemikiran Syekh

Taqiyuddin an-Nabani. Selanjutnya, setelah mengkaji pemikiran Syekh

Taqiyuddin an-Nabhani tentang konsep upah/gaji, di mana pemikirannya

dapat menjadi suatu tawaran solusi saat ini dalam mengatasi berbagai

persolan dalam bidang ekonomi, seperti pengetasan masalah upah/gaji

buruh, fasilitas-fasilitas yang diterima pekerja dalam bekerja dan berbagai

permasalahan ekonomi lainnya.


