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HaL tersebut kalau dikalkslasikan iurnlah yang dite-

rioa oleh buruh hanya ?5.008 rupiah tiap bulan. Sementara gajiatau upah tertinggi dari hasil Peneri
tian yang telah dilakskan yaitu sebesat 226.500rmenurut ketentuan perusahaan, akan tetapi dalam prak
tek pelaksa naan pemberi.an atau penbagian upah Para kalyauan menerima upah 124.508r- tiap bulannya.
Seaeniasa-'

peaberian gaJi atau upah lain-lain

antara ketentuan dari perusahaan dengan pelaksanaan
nya tidak terdapat PenYimPangan.
Tentang pelaksanaan pembagian gaji atau upah

ini kalau ditinjau dari segi hukum Islan ada bebe rapa bagian yang nenyimpang dari aturan-aturan l{u kum Islam. fllengenai ketentuan gaji atau upah pokok
yang ditentukan olehperusahaan hal tersebut dirasa
kurang sesuai dengan hadist Nabi saE yang berbunyi 2
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: ttBerilah upah buruh itu sebelum kering
keringatnyart H 'R. f bnu f{a jah.

Disisilain hal itu

merspakan penindasan dan pengani

ayaan dan penipuan sebagaiuana firman AlLoh :
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Artinya

: rt0!ang-orang yang menyakiti orang-orang
mukmin dan mukmina t tanpa kesalahan yang
mereka perbuat, rnaka sesungguhnya mereka
telah sraraikul k ebohongan. dan dosa yang
nyit"". (A1-Ahzab : 58 )

Lebih jauh bila ditelusuri diteoukan suatu indikasi
pengingkaranterhadapketentuan-ketentuanyangtela
di bentuk oleh pihak perusahaan. ttlaka dalaa analisa
hukuEr Islam hal tersebut perlu adanya pembenah3o pembenahan tentang peraturan-peraturan yang seki.ra
nya menguntungkan kedua belah pihak yakni antara bg
ruh dan majikan atau sebaliknya. Sebab dalam Islam-

tidak

membenarkan adanya keuntungan yang sepihak,

dinana pengusaha atau majikan hanya memikirkan ufltung yang akan didapat, sementata pihak buruh ataukaryaca.n diabaikan kesejahteraannya. Hal ini dirasa
bertentangan dengan prrnsip keadilan sosial.

S- Keselanatan kerja
Sebagairaanayangtetahdisebutkandalambabbab terdahulu, ba hua u}aya program keselamatan keg
Ja secara garis besar ada&ah untuk memperkecil kc
mungkinan terjadinya kecalakaan kerja didalam 1ingkungan kerja karyauan. ilamun terlebrirh dahulu perlu-

mengkaji ulang tentang saksud dan tuJuan dari upaya

proglamkcsejahteraandibidangkesalaga,gankerjase
cata terperinci.
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5.H. Ealah satu '.' '?ak3i
tentang pelbusuhan menyatakan bahrsa tujuan keseJah
teraaR dibidang keselanatan keria yaitu
Prof
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- I{elindungi tenaga kerja atas hak keselaraatannya
dalam melakukan pekerjaan untuk kesejahteraan hi-

dup dan meningkatkan produktifitas serta produksi'

- Eenjamin keselamatan setiap oraeg'yang berada di
tempat kerja
dipelihara dan dipergunakan secara aman dan efisien.
SunbEr produksi

Setelahmenyimakbebrapauraiantentangtuju
an kesejahteraan dibidang keselamatan kerJa, maka
penulis berpendapat bahEa tujuan-tujuan tersebut se
suai dengan tujuan pokok HukUm Islaa yaitu aengingin
kan kesejahteraan nanusia untuk menghindari adan ya
kerusakan atau kecelakaan pada dirl roanusia dalara
kehidupan ini. Hal tersebut seperti yang terulis da
lam kaidah
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r'fiencegah kerusakan dari dunia manusia
dengan mendatangkan kemaslahatan kepada
mr.ikar mengendilikan dunia dengan kebe-

naran dan k6adilan dan kebajikan serta
menrangkan tanda-tanoa jalan Y?ng halus

dilalui dihadaPan akal manusian.
(M. Hasbi Ash-ShiddiqieY, 19?5 ,177)
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Disamping itu ajaran Islam Juga nenjamin ke-

bagi setiap indlvidtt dalam
kehidupan kolektifnya serta bermasyarakat, sebab
eenurut Islam antara indiudu dan lEasyarakat bukan
merupakan dua kutub yang sa ling berlauanan dan bu
kan pula dua hal yang saling berhadap-hadapan, ke
duanya nerupakan satu unsu'a yang mempunyai kereka-

amanan dan keselamaran

tan .
palaksanaan kesejahteraan dibidang keselamat

iayalex, stEtah dilakukan
penelitian telah dilakukan pembi.naan tentang c3I'3-

an karja di Pabrik

Karaa

cara pencegahan terhadap kemungkinan adanya kecela
kaan kerja

karyaulan yang neliputi

- Pemberian

masker

3

- Pengarahan terahdap karyauan tentang
mesin kerja

penggunaan

selebihnya nasih dari hasil penelitian lapanganr tst

sih belum terlakssFlsr
Akan

tetapi didaLam Islan maslah

pembinaan

dan pemberian pengarahan sebagai keuajiban ataE pe
nguasa harus dilaksanakan secara menyeluruh, sebagaimana firman
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menyam
3 n5esunggtrhnya AIloh oenyuruh kamumenerisaikan amanat kepada yang berhak
;;;;;;i.-lsurat An-Nisat : se)

lebih khusus aBanat ini dibebankan kepa
da penguasa atau pengusaha, sabab merka harue m€o pertanggungjaEabkan kepemimplnannya, baik dihadapan

Dan secara

( *aryauan atau rakyat ) ' tcrutaaa
bertanggung jauab nanti dihadapan A11oh StdT di' akhi
rat kelak. Sebagaimana bunyi hadist Nabr saE :
sesama manusia
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pemimpin, da.n kali-

Artinya : trKalian semua adalah jauab terhadap.yang
an i"rr. bertanggung
kalian pimpinn. H'R' Bukhori-fiusIim)
Oengan demikian tanggung jaulab seorang penqusaha a-

dalah Bengupayakan keadaan sua sana kerja yang nyaman demi tercapainya kesejahteraan buruh dibidang
keselamatan kerja.

C. K:csehatan Ker.ia

Karvaulsil

'Ketentuan kesehatan kerja karyauan Yang di
progrmkan oleh Pihak Perusahaan Kainajaya Tcx Sukors

jo-Pasuruan meliPuti

:

- ldaktu Pengobatan
-

Tempat Pengooatan

- Cara-cara Pengobatan
- Jenis penyakit yang dijamin

pengobatannya

q3

dijadikan patokan dalam
P'T
membuat katentuan tentang kesehatan kalyab'an di
Kamajaya Tex Sukorejo-Fasuruan yaitu berdasarkan
Peraturan dari Dapartemen Tenaga Kerja dan Departemen Kesehatan. Tujuan dari prograta kesehatan kalyaAdanya ketentuan yang

ganiniadalaha€.a!r<karyaulanterjaminkesehatannya

baik phisik

mauPun

mental.

Keraudian ha1 yanq akan

ini adalah

dijelaskan dalam

bab

:

- lrlaktu Pengobatan
Ketentuanuaktupengobatanlnitidakterba.,tas, artinya setiap hari kerja olla ada karyauan
yang pealu atau membutuhkan pengobatan' maka pihak
perusahaan akan memberikan pelauatan kepada pekerja
yang menrbutuhkan Pengobatan.

Didalam ajaran Islam hal ini sangat ditekan

(kan mengenai pengobatan atau kesehatan seseorang
buruh) rakan tetapi pencegahan terhadap suatu kecela
kaan kerJa yang dapat men99an99u kesEhatan lebin di
dahulukan hendakfl/ar Dalara kaidah ushul flqh dise

butkan sebagai berikut

Arti

nya

:

-,VaS1*>
kepada .obahaya
-: rTidak boleh menimpakan
bagi dibahaya
mengundang
dan
t.nq-iain
ri sendirir.
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- Teopat

pengobatan

Ketentuan terapat pengobatan yang disediakan
oleh pihak perusahaan yaitu poliklinik petusahaan'
Puskesmas, Rurnah

- Cara-cara

Sakit

Umum.

Pengobatan

Ketentuan c3E3-c?ro pengobatan yang ada di
perusahaan Kamajaya Tex ini khususnya apabila da-

ri karyauan atau buruh harus opoom€o
- Jenis penyakit yang dijamin pengobatannya
Dari ketentuan tersebut, pihak perusahaan
KamaJayaTexSukorejo-PasUruantidakmemberikanJa
minan terhadap penyakit apa yang harus diobati. Akan tetapir semua Jenis penyakit bila ada ':kgryauan yang sakit akan diberi peraulatan pengobatan'
Pelaksanaan darl proqlam kesehatan karyauan

di Pabrik Karaaiaya Tex Sukorejo-Pasutuant manutuL
hasil penelitian akhir. Dari berbagai tanggapafi 3tas Plogram kesehatan, pembagian upah ata'u gaJir
keselamatankerjakaryauanG,iper$sahaantersebut
masih banyak yang perlu ditingkatkan. Terutama dibidang keselamatan kerja dan kcsehatan karyausho
Anallsis Jlukum IsIam apabila kita memahami
baik yang tersirat maupun yang tersurat' [laka kitaakanmenyatakanbahuabetapaajarar.rlslamaasih
begitu urgen dalam menentukan gerak lakukhioup d33
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'
kehictupan terutana dalam keseJahteraan manusia.

Dan

lebih khusus kesejahteraan Banusia (burtrh) oi-

bidang penerimaan upah, keselamatan dan kesehatan
k

erjanya

r

Jadi dengan demikian program kesejahtaraan
karyauan dibidanq pembagian gaJi, keselamatan dan
kesehatan kerja masih perlu adanya tambal sulam'
danpeningkatanbaikdarisegikgalitas'',......Far,Pitg
kuantitas.

