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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang  

Pengupahan karyawan atau buruh merupakan bentuk 

pemberian kompensasi yang diberikan oleh majikan kepada 

karyawan. Kompensasi tersebut bersifat finansial dan 

merupakan yang utama dari bentuk-bentuk kompensasi yang ada 

bagi karyawan. Sebagaimana yang dijelaskan didalam Undang-

Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan 

disebutkan bahwa upah adalah hak pekerja atau buruh yang 

diterima dan dinyatakan dalam bentuk uang sebagai imblan dari 

pengusaha atau pemberi kerja kepada pekerja/buruh yang 

ditetapakan dan dibayarkan menurut suatu perjanjian kerja, 

kesepakatan, atau peraturan perundang-undangan, termasuk 

tunjangan atas suatu pekerjaan dana tau jasa yang telah akan 

dilakukan.  

Permaslahan yang sering terjadi bagi pekerja/buruh yaitu 

sistem pengupahan yang mereka dapatkan dari hasil kerja 

mereka. Sistem upah yang diterima oleh para pekerja biasanya 

dalam jangka waktu tertentu, seperti perhari, peminggu dan 

perbulan. Upah dari seorang buruh tergantung dari beberapa 

faktor salah satunya daya beli uang yang bisa dikatakan terdiri 

dari jumlah kebutuhan hidup yang diterima oleh seorang 

pekerja.  

Masalah upah sangat penting dan dampaknya sangat 

luas. Jika para pekerja tidak mendapatkan upah yang adil dan 

wajar, maka akan berdampak pada kemampuan daya beli yang 

akhirnya mempengaruhi standar kehidupan pekerja dan 

keluarganya, bahkan masyarakat umum. Oleh karena itu sangat 

penting adanya perhatian yang besar yang harus diberikan 

terhadap sisitem pengupahan dari pekerja. 
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Islam sudah mengatur segala hal yang berkaitan dengan 

aktivitas ekonomi, sosial dan sebagainya. Dalam hal ini islam 

sudah mengatur secara detail bagaimana pengupahan yang baik 

dan islami ini harusnya terjadi.  

Jika dilihat dari konsep yang mendasari, ekonomi islam 

memiliki sifat dasar sebagai ekonomi rabbany dan insany. 

Dikatakan ekonomi rabbany karena ekonomi islam sarat dengan 

tujuan dan nilai-nilai illahiyah. Sedangkan ekonomi islam 

dikatakan memiliki dasar sebagai ekonomi insany, karena sistem 

ekonomi islamdapat dilaksanakan dan ditujukan untuk 

kemaslahatan manusia (Kiki Novita dkk, 2020).  

Pada prinsipnya Islam adalah agama yang mendorong 

pemeluknya untuk melakukan aktivitas ekonomi yang memiliki 

sifat produktif, baik aktivitas dalam dalam bentuk pekerjaan 

dibidang pertanian, perdagangan atau didalam bidang lainnya. 

Hal tersebut merupakan keutamaan yang sangat dijunjung tinggi 

oleh agama dan tidak mungkin bisa dilakukan kecuali dengan 

harta.  

Islam berpandangan bahwa, upah merupakan sesuatu 

yang harus diatur secara jujur dan adil agar semua yang terkait 

didalamnya tidak terdzolimi dan dirugikan dengan membayar 

para pekerjanya dengan bagian yang seharusnya serta sesuai 

porsi kerjanya. Akan tetapi, dalam penerapannya sering kali 

terdapat suatu ketidakadilan dalam pemberian upah kepada 

tenaga kerjanya.    

Islam menawarkan suatu penyelesaian yang baik atas 

masalah upah dan menyelamatkan kepentingan kedua belah 

pihak. Didalam perjanjian (tentang upah) kedua belah pihak 

diperingatkan untuk bersikap jujur dan adil dalam semua urusan 

mereka, sehingga tidak terjadi tindakan aniaya terhadap orang 

lain juga tidak merugikan kepentingannya sendiri. Penganiayaan 

terhadap para pekerja berarti bahwa mereka tidak dibayar secara 

adil dan bagian yang sah dari hasil kerjasama sebagai jatah dari 
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hasil kerja mereka tidak mereka peroleh, sedangkan yang 

dimaksud dengan penganiayaan terhadap majikan, yaitu mereka 

dipaksa untuk membayar upah para pekerja melebihi dari 

kemampuan mereka (Afzalur Rahman, 2003:363). 

Kabupaten Kolaka Timur terbentuk berdasarkan 

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2013. Kabupaten Kolaka 

Timur merupakan pemekaran wilayah dari Kabupaten Kolaka. 

Kabupaten Kolaka Timur terdiri dari 12 Kecamatan, 16 

Kelurahan dan 117 Desa dengan luas wilayah 3.636,74 km² dan 

jumlah penduduk sebesar 119.461 jiwa dengan sebaran 

penduduk 33 jiwa/km² dengan gaji UMK pada tahun 2021 

sebesar Rp.2.552.014 dengan mempertimbangkan faktor-faktor 

Kebutuhan Hidup Layak (KHL) dan dengan perhitungan 

menggunakan rumus “UMn = UMt + {UMt x (Inflasit + % Δ 

PDBt)}”. 

Bendungan Ladongi di Kabupaten Kolaka Timur ini di 

bangun oleh Kementrian pekerjaan Umum dan Perumahan 

Rakyat (Kementrian PUPR) melalui Direktorat Jendral Sunber 

Daya Air (Ditjen SDA) melalui Balai Wilayah sungai (BWS) 

Sulawesi IV Kendari.     

Bendungan Ladongi merupakan salah satu Proyek 

Strategis Nasional (PSN) yang berlokasi di Kecamatan Ladongi, 

Kabupaten kolaka Timur ini digarap oleh PT Hutama Karya 

(Persero) dan PT Bumi Karsa. Bendungan Ladongi nantinya 

dapat menampung air 45 juta meter kubik yang akan mengairi 

daerah irigasi existing seluas 2.212 hektar (Ha) dan daerah 

irigasi pengembangan seluas 1.392 hektar (Ha). Selain itu, 

Bendungan Ladongi juga kan memasok air baku sebesar 0,12 

meter kubik per detik untuk Kecamatan Ladongi dan Kecamatan 

Tirawuta, juga untuk pengendalian banjir, PLTMH sebesar 

1.365 KWH dan objek pariwisata di Kabupaten Kolaka Timur.  

Berdasarkan prinsip keadilan, pengupahan didalam 

masyarakat Islam akan ditetapkan melalui negosiasi para 
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pekerja, dan majikan. Didalam pengambilan keputusan tentang 

upah maka kepentingan pencari nafkah dan majikan akan 

dipertimbangkan secara adil. Seseorang pekerja tidak 

seharusnya diberi tugas yang sangat berat dan sulit melebihi 

kemampuannya, dan tidak dipekerjakan berjam-jam (terlalu 

lama) sehingga dapat berakibat buruk pada kesehatannya. 

Perusahaan yang tidak membayar upah pekerja secara 

layak dan tepat waktu sesuai dengan waktu yang ditetapkan oleh 

perusahaan itu sendiri, dapat menimbulkan masalah perselisihan 

antara pekerja dengan pemberi kerja seperti yang terjadi di PT 

Virtue Dragon Nikel Industry (VDNI) di Kecamatan Mororsi 

Kabupaten Konawe Sulawesi Tenggara, dimana para pekerja 

menuntut stasus jam kerja waktu tertentu dan upah yang layak. 

Begitupun pada proyek Bendungan Ladongi, para pekerja sering 

mengeluhkan tentang keterlambatan dalam pembayaran upah 

pekerja. Hal ini menyebabkan banyak pekerja yang lebih 

memilih absen bahkan keluar dari pekerjaannya. 

Untuk itu tinjauan ekonomi islam sangat penting untuk 

melihat bagaimana sistem pengupahan para pekerja bangunan 

pada proyek Bendungan Ladongi Kabupaten Kolaka Timur 

apakah sudah sesuai dengan prinsip-prinsip syariah sehingga 

beradasarkan latar belakang itu, penulis tertarik untuk 

melakukan penelitian dengan judul “Sistem Pengupahan Pekerja 

Bangunan Pada Proyek Bendungan Ladongi Kabupaten Kolaka 

Timur (Tinjauan Ekonomi Islam)”. 

 

1.2 Batasan Masalah 

Agar penelitian ini terarah dan mencapai sasaran, 

penulis membatasi permasalahannya pada sistem pengupahan 

bagi pekerja bangunan pada proyek Bendungan Ladongi 

Kabupaten Kolaka Timur dan tentang sistem pengupahan 

menurut tinjauan ekonomi islam. 
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1.3 Rumusan Masalah 

1. Bagaiamana Sistem Pengupahan Pekerja Bangunan Pada 

Proyek Bendungan Ladongi Kabupaten Kolaka Timur? 

2. Bagaimana Tinjauan Ekonomi Islam Terhadap Sistem 

Pengupahan Pekerja Bangunan Pada Proyek Bendungan 

Ladongi Kabupaten Kolaka Timur? 

 

1.4 Tujuan Penelitian 

1. Untuk Mengetahui dan Memahami Sistem Pengupahan 

Pekerja Bangunan Pada Proyek Bendungan Ladongi 

Kabupaten Kolaka Timur 

2. Untuk Mengetahui Tinjauan Ekonomi Islam Tentang 

Sistem Pengupahan Pekerja Bangunan Pada Proyek 

Bendungan Ladongi Kabupaten Kolaka Timur 

 

1.5 Manfaat Penelitian   

1. Manfaat Teoritis 

 Secara teoritis penelitian ini diharapakan dapat 

bermanfaat sebagai bahan informasi atau bahan 

pembanding untuk melakukan penelitian yang berkaitan 

dengan penelitian ini. Serta sebagai bahan referensi yang 

diharapkan dapat menambah wawasan pengetahuan bagi 

pembaca  terutama tentang sistem pengupahan. 

2. Manfaat Praktis 

a. Bagi Penulis 

  Penelitian ini diharapkan dapat menambah 

wawasan keilmuan dan pemikiran serta mendapatkan 

pengetahuan yang baru khususnya sistem pengupahan 

pekerja bangunan ditinjau menurut ekonomi islam. 

b. Bagi Masyarakat  

  Penelitian ini diharapkan memberi 

sumbangan ilmu pengetahuan tentang sistem 



6 |  P e n d a h u l u a n

 

pengupahan pekerja bangunan ditinjau menurut 

ekonomi islam.  

c. Lembaga-Lembaga Sosial Yang Terkait 

  Sebagai salah satu karya ilmiah yang 

bertuajuan untuk memeberikan pendeskripsian 

tentang sistem pengupahan pekerja bangunan, maka 

hasil penelitian yang berbentuk penulisan skripsi ini 

diharapkan dapat menambah khasanah kepustakaan 

mengenai bidang sosial sosial kemasyarakatan 

sekaligus budaya dalam pokok pembahasan yang 

sama, juga sebagai wacana bagi mahasiswa yang 

berminat untuk meneliti pada bidang yang sama. 

 

1.6 Definisi Operasional  

1. Sitem Pengupahan 

 Sistem menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia 

adalah perangkat unsur yang secara teratur saling 

berkaitan sehingga membentuk suatu totalitas. Menurut 

Kamus Besar Bahasa Indonesia, upah adalah uang dan 

sebagainya yang dibayarkan sebagai balas jasa atau 

sebagai pembayar tenaga yang sudah dikeluarkan untuk 

mengerjakan sesuatu. Sedangkan pengertian upah menurut 

UU Ketenagakerjaan dalam Pasal 1 (ayat 30) No. 13 

Tahun 2003, upah adalah hak pekerja/buruh yang diterima 

dan dinyatakan dalam bentuk uang sebagai imbalan dari 

pengusaha atau pemberi kerja kepada pekerja/buruh yang 

ditetapkan dan dibayar menurut suatu perjanjian kerja, 

kesepakatan, atau peraturan perundang-

undangan,termasuk tunjangan bagi pekerja/buruh dan 

keluarganya atas suatu pekerjaan dan jasa yang telah atau 

akan dilakukan. 

 Sedangkan sistem pengupahan merupakan kebijakan 

dan strategi yang menentukan kompensasi yang diterima 
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pekerja. Kompensasi ini merupakan bayaran atau upah 

yang diterima oleh pekerja sebagai balas jasa atas hasil 

kerja mereka. 

2. Pekerja Bangunan 

 Pekerja bangunan merupakan tenega kerja paling 

terdepan yang terlibat dan berhadapan langsung dengan 

pelaksaan suatu pekerjaan konstruksi. Sebagai pelaksana 

pekerjaan teknis di lapangan, pekerja bangunan sebaiknya 

memiliki spesialisasi dan keterampilan pada bidang 

tertentu dan bersertifikasi (Haryadi, 2010).  

3. Proyek Bendungan Ladongi 

 Bendungan Ladongi di Kabupaten Kolaka Timur 

merupakan bendungan yang pertama dibangun di Sulawesi 

Tenggara (Sultra). Bendungan ini di bangun oleh 

Kementrian pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat 

(Kementrian PUPR) melalui Direktorat Jendral Sunber 

Daya Air (Ditjen SDA) melalui Balai Wilayah sungai 

(BWS) Sulawesi IV Kendari.     

 Bendungan Ladongi merupakan salah satu Proyek 

Strategis Nasional (PSN) yang berlokasi di Kecamatan 

Ladongi, Kabupaten kolaka Timur ini digarap oleh PT 

Hutama Karya (Persero) dan PT Bumi Karsa. Bendungan 

Ladongi nantinya dapat menampung air 45 juta meter 

kubik yang akan mengairi daerah irigasi existing seluas 

2.212 hektar (Ha) dan daerah irigasi pengembangan seluas 

1.392 hektar (Ha). Selain ,itu, Bendungan Ladongi juga 

kan memasok air baku sebesar 0,12 meter kubik per detik 

untuk Kecamatan Ladongi dan Kecamatan Tirawuta, juga 

untuk pengendalian banjir, PLTMH sebesar 1.365 KWH 

dan objek pariwisata di Kabupaten Kolaka Timur.  

4. Kabupaten Kolaka Timur 

 Kabupaten Kolaka Timur terbentuk berdasarkan 

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2013. Kabupaten Kolaka 
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Timur merupakan pemekaran wilayah dari Kabupaten 

Kolaka. Secara astronomis, Kabupaten Kolaka Timur 

terletak dibagian seltan garis khatulistiwa, memanjang dari 

Utara ke Selatan diantara 3°00‟ - 4°30‟ Lintang Selatan 

(LS) dan membentang dari Barat ke Timur di antara 

121°45‟- 124°06‟ Bujur Timur (BT). Berdasarkan posisi 

geografisnya, batas-batas Kabupaten Kolaka Timur yaitu 

sebelah Utara berbatasan dengan Kabupaten Kolaka Utara, 

sebelah Selatan berbatasan dengan Kabupaten Konawe 

Selatan, sebelah Timur berbatasan Konawe, dan sebelah 

Barat berbatasan dengan Kabupaten Kolaka. Wilayah 

Kolaka Timur merupakan daratan dengan luas wilayah 

3.981,38 km2. Kolaka Timur terdiri dari 12 kecamatan. 

Kecamatan tersebut melingkupi Ladongi, Lambandia, 

Tirawuta, Mowewe, Uluiwoi, Tinondo, Lalolae, Poli-

Polia, ,Loea, Aere, Dangia, dan Ueesi 

(koltimkab.bps.go.id). 

5. Tinjauan Ekonomi Islam 

 Ekonomi Islam adalah sekumpulan dasar-dasar 

ekonomi yang berdasarkan Al-Quran dan Sunnah yang 

merupakan bagian perekonomian yang didirikan diatas 

landasan dasar-dasar tersebut sesuai dengan lingkungan 

dan masa. Dalam ekonomi islam, berbagai sumber daya 

dipandang sebagai pemberian atau titipan Tuhan kepada 

manusia. 

 Ekonomi Islam adalah ilmu yang mempelajari 

segala perilaku manusia dalam memenuhi kebutuhan 

hidupnya dengan tujuan memperoleh falah (kedamaian 

dan kesejahteraan dunia akhirat) atau pengrtahuan dan 

aplikasi ajaran dan aturan syari‟ah yang mencegah 

ketidakadilan dalam pencarian dan pengeluaran sumber-

sumber daya (Beti Mulu, 2018).  

 

http://www.koltimkab.bps.go.id/

