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ABSTRAK 
 

Ijarah merupakan salah satu bentuk muamalah yang disyariatkan dalam 
islam. Ijarah merupakan jual beli manfaat untuk mendapatkan imbalan. Salah satu 
pihak menjual manfaat atas barang atau perbuatan manusia. Pihak yang lain 
memberikan imbalan atau upah atas manfaat yang didapatkannya. Dalam 
kehidupan sehari-hari banyak perbuatan manusia yang melakukan ijarah. Baik 
sewa menyewa maupun upah mengupah. 

Ijarah yang berupa menfaat perbuatan manusia disebut dengan upah 
mengupah. Pihak pertama mendapatkan manfaat perbuatan manusia, yang dalam 
kehidupan sehari-hari disebut majikan. Sedangkan pihak yang kedua akan 
dimanfaatkan perbuatannya, biasanya disebut dengan karyawan. Seorang 
karyawan berhak mendapatkan upah atas kerjanya tersebut. 

Jenis pekerjaan yang dikerjakan secara rutin menggunakan sistem ijarah 
yang berdasarkan selesainya waktu perjanjian. Pekerjanya disebut dengan ajir 
khash. Ajir khash bekerja sesuai dengan waktu yang telah disepakati sejak awal. 
Dia berhak atas gaji berdasarkan waktu kerjanya bukan berdasarkan selesainya 
pekerjaan. 

Upah bagi ajir khash diberikan sesuai dengan kesepakatan diawal kontrak. 
Diberikan sesuai dengan waktu yang telah ditentukan dan dilarang menunda-
nundanya. Ketentuan upah yang lainnya pun harus disepakati sejak awal, sehingga 
karyawan dapat bekerja dengan tenang dan nyaman. Hal ini bertujuan supaya 
majikan tidak semena-mena dalam mengupah karyawannya. 

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisis sistem kontrak kerja 
karyawan KOPMA UMS dan ketentuan upah yang berlaku di KOPMA UMS 
ditinjau dari hukum islam. 

Penelitian ini merupakan penelitian lapangan dengan analisis data secara 
deskriptif evaluatif. Data tersebut diperoleh dari hasil observasi, wawancara dan 
dokumentasi yang peneliti lakukan di KOPMA UMS secara langsung. Untuk 
menarik kesimpulan dari data tersebut penulis menggunakan pendekatan normatif, 
yaitu kesesuaian antara data lapangan dengan hukum Islam.  

Kesimpulan dari penulisan ini adalah sistem kontrak kerja dan ketentuan 
upah yang berlaku di KOPMA UMS sudah sesuai dengan hukum Islam. Bahkan 
upah tetap diberikan walaupun karyawan berhalangan untuk menjalankan 
kewajiban. Namun tentunya dengan beberapa ketentuan yang telah disesuaikan 
dengan keadaan KOPMA UMS. 
Kata kunci: ijarah, upah, KOPMA UMS, hukum islam. 
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PENDAHULUAN 

A. Latar belakang 

Banyak ayat Al-Qur’an yang menyuruh manusia untuk bekerja keras dan 

menyeimbangkan antara kebutuhan dunia dan akherat. Dalam surat At Taubah 

ayat 105: 

È≅è%uρ (#θè=yϑôã$# “ u�z� |¡sù ª!$# ö/ ä3n=uΗxå …ã& è!θ ß™u‘uρ tβθ ãΖÏΒ÷σßϑø9 $#uρ ( šχρ–Š u�äIy™uρ 4’n<Î) ÉΟÎ=≈ tã 

É=ø‹ tó ø9 $# Íοy‰≈ pκ¤¶9 $#uρ / ä3ã∞Îm7 t⊥ ã‹sù $ yϑÎ/ ÷ΛäΖä. tβθ è=yϑ÷ès? ∩⊇⊃∈∪    

Artinya: Dan Katakanlah: "Bekerjalah kamu, Maka Allah dan Rasul-Nya serta 

orang-orang mukmin akan melihat pekerjaanmu itu, dan kamu akan dikembalikan 

kepada (Allah) yang mengetahui akan yang ghaib dan yang nyata, lalu 

diberitakan-Nya kepada kamu apa yang telah kamu kerjakan”. 

Islam mengajarkan umatnya untuk senantiasa bekerja keras dengan prinsip 

tidak melanggar ajaran islam. Sumber motivasi kerja berasal dari etos kerja kerja 

islami yang berdasarkan sistem keimanan. Sistem keimanan ini identik dengan 

sikap hidup dasar manusia (Ahmad Janan. 2004: 35). 

Dalam Islam hubungan pengusaha dengan tenaga kerja dalam Islam 

termasuk transaksi ijarah. Yaitu: sewa menyewa, yang mana pengusaha menyewa 

jasa dari para tenaga kerjanya. Seorang pengusaha yang mempekerjakan orang 

lain untuk melakukan pekerjaan, maka orang tersebut memberikan upah atas 

pekerjaan orang tersebut (Musthafa. 2010: 145). Kegiatan saling menolong inilah 

yang menjadikan ijarah menjadi salah satu kegiatan muamalah yang banyak 

terjadi di masyarakat saat ini. 
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Koperasi Mahasiswa UMS saat ini memiliki enam unit usaha yaitu: unit 

toko, unit fotokopi, unit warung pos-telepon, unit rental, unit kantin dan unit 

simpan pinjam. Dari semua unit tersebut dikelola tiga orang manajer mahasiswa 

dan dua belas tenaga kerja profesional. Semua tenaga kerja Koperasi Mahasiswa 

UMS dipekerjakan dengan sistem kontrak dalam jangka selama satu tahun atau 

enam bulan. 

Beberapa tahun yang lalu pernah terjadi protes dari tenaga kerja ke pihak 

manajemen, bahkan melibatkan lembaga hukum BKBH UMS. Protes ini 

diselesaikan dengan diskusi cukup panjang, bahkan harus berakhir pada rapat 

anggota tahunan KOPMA UMS. Walaupun telah terjadi kesepatan namun 

dibeberapa hal tidak semua tuntutan tenaga kerja KOPMA UMS dapat dipenuhi. 

Beberapa hal yang mencuat dalam protes tersebut adalah sistem tentang 

ketenagakerjaan khususnya mengenai hak dan kewajiban antara perusahaan 

dengan tenaga kerja yang berupa: sistem kontrak kerja tenaga kerja dan ketentuan 

upah di KOPMA UMS. 

Dan pada akhirnya penulis akan bermaksud untuk meneliti tentang 

Tinjauan hukum Islam terhadap sistem kontrak kerja KOPMA UMS. 

B. Tujuan Penelitian 

Tujuan penelitian adalah untuk menjelaskan bagaimana pandangan hukum 

Islam terhadap sistem kontrak kerja yang berlaku di KOPMA UMS. 

C. Metode Penelitian 

Pada penelitian ini penulis menggunakan metode penelitian sebagai berikut : 

1. Jenis penelitian 
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Dilihat dari tempat penelitian, pendekatan yang digunakan ini termasuk 

jenis pendekatan lapangan (Fieldresearch) karena penulis langsung ke lokasi 

penelitian, dan ditinjau dari segi penerapannya termasuk penelitian deskriptif 

evaluatif yang bersifat kualitatif. Suatu penelitian deskriptif, dimaksudkan 

untuk memberikan data yang seteliti mungkin tentang manusia, keadaan atau 

gejala gejala lainnya, maksudnya adalah mempertegas hipotesa-hipotesa agar 

dapat membantu didalam memperkuat data (Lukman hakim.2004:26).  

2. Jenis data 

Penelitian ini menggunakan jenis data yang berasal dari dua sumber yang 

berbeda, yaitu : 

a. Data Primer 

b. Data Sekunder 

3. Metode Pengumpulan Data 

Dalam penelitian ini agar diperoleh data yang lengkap, tepat dan valid 

peneliti menggunakan metode adalah sebagai berikut : 

a. Dokumentasi 

b. Wawancara (Interview) 

c. Observasi (Pengamatan) 

4. Metode Analisa Data 

Metode analisa data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisa 

kualitatif melalui pendekatan induktif-deduktif. Pada akhirnya akan 

dibandingkan antara teori tentang ijarah dengan kontrak kerja yang berlaku di 

KOPMA UMS. 
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D. Tinjauan Pustaka 

Sejauh pengetahuan penulis dalam mencari hasil penelitian yang berkaitan 

dengan sistem tenaga kerja ada beberapa skripsi yang hampir sama dengan apa 

yang penulis teliti, yaitu sebagai berikut : 

1. Median Sirais Rosyid dari Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah 

Surakarta meneliti tentang Perjanjian kerja menurut UU No. 13 tahun 2003 

dan hukum Islam tentang (studi analisa perbandingan). 

Penelitian tersebut menjelaskan tentang perjanjian kerja ditinjau menurut 

UU No. 13 tahun 2003 dan ditinjau dari hukum Islam menyimpulkan bahwa 

dalam UU No.13 tahun 2003 menjelaskan adanya perjanjian kerja waktu 

tertentu dan perjanjian kerja waktu tidak tertentu. Sedangkan dalam hukum 

Islam tidak diatur adanya perjanjian kerja waktu tertentu dan perjanjian waktu 

kerja tidak tertentu dan masa percobaan, karena dalam Islam kerja nyata 

dimulai ketika tenaga kerja tersebut memulai melakukan pekerjaan 

sebagaimana yang diatur dalam perjanjian kerja.  

2. Arya Yournalies Fakultas Syariah Univesitas Muhammadiyah Surakarta 

dengan judul perjanjian kerja para calon tenaga kerja dengan perusahaan 

penyalur tenaga kerja PT. Tenaga Sejahtera Wirasta Cab. Boyolali. 

Pada penelitian ini lebih membahas tentang perjanjian kerja hingga 

berakhirnya perjanjian kerja Menurut Chairuman Pasaribu (1996 : 153) dalam 

prespektif Islam, perjanjian disebut akad yaitu perwujudan kehendak antara 

manusia satu dengan yang lain yang dinyatakan dalam sebuah kehendak 
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(ijab) serta mendapatkan respon dari pihak lainnya (qabul) sebagai pernyataan 

penerimaan atau kesepakatan atas permintaan pihak pertama. 
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TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP SISTEM KONTRAK KERJA  

DI KOPMA UMS 

Berikut adalah hasil penelitian yang telah peneliti laksanakan: 

A. Rukun dan syarat ijarah 

Dalam Hukum Islam, rukun ijarah adalah ‘aqidain (dua orang yang 

bertransaksi), mauqud alaih (obyek ijarah), sighat al’aqd (ijab kabul), 

upah. KOPMA UMS dalam menjalankan kontrak kerja karyawan meliputi 

adanya dua pihak yang berkontrak yaitu karyawan dengan KOPMA UMS, 

obyek kontrak berupa manfaat perbuatan karyawan, ijab kabul yang 

tertuang dalam surat perjanjian kerja, serta adanya upah bagi karyawan 

KOPMA. Menurut data di atas rukun kontrak kerja KOPMA UMS sudah 

sesuai dengan hukum Islam. 

Menurut hukum Islam, syarat ijarah yang berbentuk perbuatan 

manusia adalah: menjelaskan jenis pekerjaan yang akan diijarahkan dan 

adanya penjelasan jumlah upah pada awal kontrak kerja. Di KOPMA 

UMS jenis pekerjaan tidak dijelaskan secara rinci dalam perjanjian kerja 

namun hanya dijelaskan secara lisan dalam wawancara maupun sebelum 

penandatangan kontrak. Selain itu, jenis pekerjaan di KOPMA UMS 

merupakan jenis pekerjaan umum, contoh: karyawan operasional fotokopi, 

walaupun tidak dijelaskan secara rinci pekerjaannya namun karyawan 

tersebut akan tahu jenis pekerjaannya. Jumlah upah karyawan KOPMA 

UMS ditentukan ketika Rapat Anggota Tahunan, sehingga karyawan yang 

melakukan kontrak kerja dengan KOPMA UMS, secara otomatis gajinya 
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telah diatur dalam keputusan Rapat Anggota Tahunan KOPMA UMS. 

Dilihat dari uraian diatas maka menurut syarat kontrak KOPMA UMS 

telah sesuai dengan hukum Islam. 

B. Jenis ijarah 

KOPMA UMS memberlakukan sistem kontrak kerja dengan 

jangka waktu satu tahun atau enam bulan. Pekerjaannya berdasarkan 

waktu yang telah diperjanjikan diawal kontrak kerja, bukan berdasarkan 

selesainya pekerjaan. Sedangkan dalam hukum Islam ada jenis ijarah 

dalam hal pekerjaan jenis ajir khash, yaitu pekerja yang disewa untuk 

bekerja berdasarkan waktu tertentu. Waktunya pun tidak dibatasi asalkan 

telah disepakati diawal kontrak kerja. Islam mengenal jenis pekerjaan yang 

berdasarkan waktu perjanjian(aji khash), namun untuk jangka waktu 

kontrak diserahkan kepada kedua belah pihak. Sehingga dilihat dari hukum 

Islam sistem kontrak kerja KOPMA UMS telah sesuai dengan ketentuan 

hukum Islam. 

C. Berakhirnya ijarah 

Ijarah berakhir dikarenakan: tujuan akad yang telah tercapai, 

terjadinya kerusakan pada obyek ijarah sehingga pemanfaatan tidak sesuai 

yang diharapkan, benda/jasa tidak diserahkan dalam rentang waktu yang 

telah diakadkan. KOPMA UMS memiliki aturan bahwa kontrak kerja 

karyawan berakhir apabila: telah selesai masa kontrak kerjanya, karyawan 

mengundurkan diri, karyawan mencapai usia pensiun, karyawan 

melakukan pelanggaran terhadap peraturan perusahaan dan/atau perjanjian 
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kerja, terjadinya pernikahan sesama karyawan, karyawan sakit 

berkepanjangan, karyawan meninggal dunia, karyawan tidak mau 

melanjutkan hubungan kerja karena perusahaan menyalahi aturan, 

karyawan tidak hadir tanpa ijin/mangkir 5 hari berturut-turut, karyawan 

ditahan oleh pihak berwajib, karyawan melakukan kesalahan berat, 

perusahaan pailit/tutup. Menurut ketentuan KOPMA tersebut tidak 

menyalahi hukum Islam, apalagi peraturan itu telah disepakati sejak awal 

oleh kedua belah pihak. 

D. Sistem upah 

Hukum Islam memiliki ketentuan: upah bagi ajir khash adalah 

berdasarkan waktu kerja, bukan berdasarkan selesainya pekerjaan. Upah 

dapat dihitung perhari, perminggu ataupun perbulan. Pemberian gaji 

karyawan KOPMA UMS diberikan bulanan setiap tanggal 25 pada bulan 

tersebut.  

Peraturan Perusahaan KOPMA UMS menjelaskan upah terdiri dari 

upah pokok, tunjangan-tunjangan dan lembur, upah pokok dihitung 

perhari, tunjangan perbulan sedangkan lembur dihitung perjam. Upah 

pokok bersifat tidak tetap, yaitu dapat berkurang apabila karyawan tidak 

masuk kerja. Di sisi lain, upah karyawan tidak berkurang apabila karyawan 

tidak masuk karena: sakit, karyawan perempuan yang sakit pada hari 

pertama dan kedua masa haidnya, menikah, menikahkan, mengkhitankan, 

anggota keluarga dekat meninggal dunia, sedang menjalankan kewajiban 

terhadap agamanya, tugas pendidikan dari perusahaan. Apabila tidak 



12 

 

masuk karena sebab selain di atas maka upah pokok akan dikurangi. Hal 

ini dikarenakan karyawan tidak menjalankan kewajiban atas pekerjaannya. 

Sedangkan dalam Islam mengatur bahwa upah karyawan harus diberikan 

sesuai dengan perjanjian di awal kontrak serta adil. Upah diberikan 

sebagai imbalan atas pekerjaannya. Jika ajir tidak melaksanakan 

kewajiban maka ia tidak berhak atas upahnya. 
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PENUTUP 

A. Kesimpulan 

Berdasarkan data-data yang diperoleh dari KOPMA UMS dan 

teori-teori dalam hukum Islam, maka berikut peneliti akan menyimpulkan 

sistem kontrak kerja dan ketentuan pengupahan yang berlaku di KOPMA 

UMS: 

1. Sistem kontrak kerja 

Sistem kontrak yang berlaku di KOPMA UMS adalah sistem 

kontrak kerja berdasarkan waktu yaitu satu tahun dan enam bulan. 

Islam memperbolehkannya dengan syarat waktu ditentukan sejak awal. 

Dalam Islam dikenal dengan ajir khash, yaitu jenis pekerjaan yang 

dilihat dari waktu pekerjaannya, bukan berdasarkan selesainya 

pekerjaan. 

Pekerjaan dengan sistem waktu tidak berdasarkan selesainya 

pekerjaan, tapi berdasarkan selesainya kontrak tersebut sesuai dengan 

waktu yang telah disepakati. Kewajiban pegawai adalah dengan 

menjalankan pekerjaan pada waktu yang telah disepakati. 

2. Ketentuan pengupahan 

Islam mengatur bahwa upah diberikan “sebelum keringatnya 

kering”, artinya upah harus diberikan secepatnya. Ketentuan upah yang 

berlaku di KOPMA UMS adalah sistem pengupahan bulanan, gaji 

diberikan pada tanggal 25 tiap bulannya. Gaji yang diberikan sebelum 

habis bulan tersebut mewujudkan ketentuan islam tersebut. 
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Sistem yang berkaitan dengan ajir khash maka upah diberikan atas 

waktu bekerja. Upah akan diberikan ketika karyawan tersebut 

melaksanakan kewajibannya. Sebaliknya, jika karyawan tidak dapat 

melaksanakan kewajibannya maka majikan tidak berkewajiban untuk 

memberikan upah. KOPMA UMS juga memberlakukan ketentuan 

tersebut, yaitu apabila karyawan tidak masuk kerja maka gaji 

bulanannya akan dipotong. Saran-saran 

1. Pengurus KOPMA UMS dan manajer 

a. Pengurus KOPMA dan manajer sebaiknya senantiasa menjaga 

hubungan baik dengan karyawan. 

b. Memberikan hak-hak karyawan sesuai dengan yang telah 

diperjanjikan. 

c. Jenis pekerjaan dijelaskan diawal kontrak dengan jelas. 

d. Membuat kebijakan sesuai dengan prinsip muamalah untuk semua 

kegiatan yang ada di KOPMA UMS. 

2. Karyawan KOPMA UMS 

a. Menjalin komunikasi yang baik dengan pengurus dan manajer 

b. Lebih memahami  keadaan KOPMA UMS bukan semata-mata 

sebagai perusahaan, namun juga sebagai koperasi dan UKM 

c. Melaksanakan kewajiban dan ketentuan dari perusahaan yang 

berlaku dengan sebaik-baiknya. 

d. Apabila terdapat hal-hal yang kurang disepakati sebaiknya 

dibicarakan secara musyawarah. 
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