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KESEJEHTERAf,!I DALAFI ISLAH

A.

Norma Kescjahtelaan

KeseJahtelaanadslahUpayameaenuhikebutuhanpo

kokyaitupapsnsandangdan,pangan.Kesejahtelasnlahir
terpenuhi karEna kebutuhan pokok aanusia tersedia, dcmikian pul+-dengan keseJahteraan bathin. Sajahtera dala a
Israra bertujuan mencapai keeejahteraan ummat manusla secara menyeluruh, sedangkan kesejahteraan dalam ekonomi,
nol Franya merupakan sebagian daripadaf,Ys. sasungguhnya

Islam tantang kesejahteraan bukan hanya berdasarkan
manifastasi ekonomi, tetapi juga pada nilal spiritual'
sosial dan politik lslami. Pcran sentral agama Islam dalam haL lni adalah untuk memahaai makaa hidup atas kehi-
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A. Pokok-Pokor Kasejahteraan
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1. Upah pekerja
2. K.eselanatan kerja
3. K'csehatan Pekerja
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Islam memandang
Berangkat oari ketentuan itulah
dindahkan oleh semua
uajib
keselamatan
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Akan halnyapraundang-rlndanganperburuhaa
lndonesia sangat oerkaitan dengan ketentuan-ketenini dapat
tuan keselamatan kerja dalam lslam' Hal
dalam : undang-undang tentang keseranaran

dilinar
R'Gkerja, UU No 1 tahun 19?A' E' Kartasapoetral
daKarta sapoetra S.Et. dan Ir' A'G'Kartasapoetra
perburuhan dilam bukunya yang berjudul :tf llukum
menyebutkan
Indonesia Berlandaskan Pancasilatr'
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natantersebutAllohmeng-katagorikankepadaPerfirbuatan yang terbaik dan mulia ' sebagaimana
man-llYa
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lJo

engkau baik dalam keadaArtinya : trBerangkatlah
.n-*L"i" ringan ittupun nerasa baratt
dirta"""'il"Jinatian densan
l"r!3.dan
aitu
ving demlkian

mu'oiJ"i"n Atlon"jika

a"rli'i;Ju,o"ir
( 8.S: I

Uaraghi

i 41,

kamu meneetahuil
terjemah tafsir A1-

)

darl
Pada ayal ini dijelaskan tentang subtansi

1'

meabelakhakdanperjuanganadalahberbuatyangDaik.

tafsir AI-Azharnya menjelaskan i
[KaBena itu leblh baik bagimu jik? '1-' 'geth$bSgamamu terpelihara
tahui =riti"-[emerae*aan
dari bihaya' jiuaratr sela
tanah .i;;;-ttitt"t
irniiut. Adapun kebakhilan
mat di i;;;"-;;n
harta unkeengganan-Utrt<orban' mengeluarkan
jiua
memb-erikan
i""g"Irt

Hamka dalam

tuk jarai"Alia-a.n

besal-y"n6 ?k"l membaua teng-(
adalah bahaya
tlamt<a, 1e8s z ?34 )
;;i;;".
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3.

K-esehatan

Kerja dalam IsIa

El

lslan la-

dalam
Pengertian kesehi ttan kcrja
nemperoleh kekerja
tenaga
agar
tujuan
rah suatu
phlsik' aental
baik
senpurna
yang
adaan t(es€hatan
bekerJe
memnrngklnkan dapat
sehingga
sosial
tsaupun

secara semPt'fns dan

optimal' Kesehatan kerJa

da

perbedaannya dengan ke
ada
tidak
hampir
ram rslam
pi dalam hal ini yang
teta
kan
a
kerja'
selamtan
gizi' serta kebersihan dalam
adalah
acuan
menjadi

kerja' Oisisi Iain gizi
aktivitas
srelaksanakan

'

trerupakan syakesehatan
kepada
yang nengantarkan
aktivitas kerja secara
dalam
pencapaian
rat un'tuk
dapkesehatan Eanusia iidak
tanpa
Sebab
optimal'
Dan kesehatan di'
kerjanya'
aktivitas
at melakukan
inilah salah dari makanan yang bergilzi'

petolah

naenbina

dianjurkan uotuk
satu sebab mengaPa kita
manusia atau sEsBokesehatan
n
dan nempertahanka

lang (Pekerja) '
dalam bsnya yang bar
Shihab
qutaisn
Fl'
O!'
judul

E€ilfrlembumikan Al-Uurantr menyebutkan bahga

ttiitp orang untuk neoeli
rupakan suatu kesaiiban
yang terungkap dalam
hara kesehatannya, seperti
nsesungguhnya badan mu
sallo3
filuhammad
f{abi
sabda
I adalah merupa
mempunyai hak ai'as diri'u*'nrtinya
memelihara jasnaniuntuk
sesBorang
kan keuajtban

sebatgaimana eestinYa'
!
ro-a| h
ttYatsehingga dapat berfungsi

.).^

tersebut' didalarn Ai- \
meskiptrn tidak secaayat
tercantuabeberapa
Quran
tersebut'
ra khust s rnenjelaskan tentang kesehatan
mernilih makAkan tetapi ada suatu indikasi untuk
bagi manusia untkanan yang bersifat oenyehatkaa

Tentaqtg tseniaga kesehatan

tuk kesehataflo|ar
ingin i
Selanjutnya kesehatan kerja disini
buttJh
dengan pengobatan terhadap

diklasifikasikan
bagi karyauane
atau karyauan. Tujuan pengobatan
kerja kag
adalah untuk neninqkatkan produktifitas
jaminan sosial dibi
yatsan atau buruh serta adanya
H' Flanulang 5'H
kesehatan karyau'an' Sendjun
-

dang

nPokok-pokok' tlukum
dalam bukunya yang berjudul
bahEa' tuKetenaga kerjaan Indonesian menyatakan
dan meme
juan kesehatan adalah untuk meningkatkan
yang satinggl
Lihara iklim kesehatan tenaga kerja

sosial' FlentinEginya baik phisik, mental mauPun
kerja dari 9an99uan c egah dan melindungi tenaga
kondisl linqkungan
kesehatan yanq disebabkan olEh
dengan pekerjaan
kerjar RenyesEai'kan tenaga kerja
serta mening"atau pekerjaan dengan tenaga kerja
katkan pEoduktivitas kerja karyat'lan'
adalah
Faktor-faktor yang tersebut diatas
ketentuan kesehatan
hal-ha1 yang bsrkenaan dengan
dengan kerja terhadap karyauan yang berhubungan
lingkungan kerJa karYauan'

1-)

di' samping ke
lanjut dari kesehatan kerjanya merupakan tindak
.

Penekanan kesehatan karyarrlan

kerJa kar
sejahteraan karyasan dibidang kasahatan
kebya!,an. Pengauasan keseha tan yaitu meliputi'
f"silitas
bersihan ringkungan dan perauatannya,
Untuk itu parl'u
kesahatan dan pelayanan kesehatan'
apabila mengg
diadakannya pengobatan bagi karyauan
kerja yang melampaui batas sehingga la

alami beban
kerJsot6r
senderita sakit akibat dari kegiatan
Islan dalam masalah peragobatan atau kesehat

aninijtJgasan9atikuiberperan.Akanha1nyaka
juga berhubu selamatan kerJa menurut hukum islam
kesejahteraan
ngan dengan kesehatan karyab'an'untuk
sesama manusia
secata universal. Pengobatan kepada

Islan iuga adq dalam haI ini adalah buruh' dalaa
seperti sabda Habi sau 3
ketentuan-ketentuannya,

Jrq ( €61Jt:s.-J' CE g*dJl 15*r2AV,y
e/l',JUpU,L: S fUt rtL ov 6e gUi c l:rJl'tZr
0l,o6l

.

ArtinYa

: Dari Aisyah !r3 berkat?-: Sava

mendeng-

i;;";;;;-ins"=unieuhnYa-bia! Nabi
ini. adalah obat
".,
ji."-v"te-r'iltP
iiii
penyembun p"nitkii rtecuali kemati'anr"
Saya Uertaniai-"p"ft"h.kematian
ttlrla

itu?

Be-

ti " .
Iiau bersabda 3
(' Terj. Hadits Shahih Bukhari juz II
hal-. t 38 )
Begitulah kiranya bahua Islam juga menPerhatlkan
kesehatan sesama manssia tlntuk kesejahteraannya'

'

yang
Denikian pula agaoa Islara adalah suatu agama
dan kesenatan'
membaua petunjuk demi keselamatan
aa
serta kebahagiaan dan KeseJahteraan oa.ik seca

pribadi

maupun dalam masYarakat'

tenaga
0a1am pelaksanaan pembangunant

kerja

pen(buruh) khususnya mempunyai pelan yang sangat
ctemi suKsesnya
tlng seoagai suatu unsul penunJang
kerja
bangsa nusa dan agama' Tenaga
penbangunan

( buruh ) dalam Pelusahaan oerupakan potensi untuk
#amun ctalam
meningkatkan produxtifitas Pelusahaan'
untuk memperlanagama ls1am pekrja bukan lah alat
suatu pg
ca! atau memperbanyak hasll produksi dari
dari sekedar
rusahaan tertentu, akan tetapi Iebih
kerhaI tarsebut diatas yaitu adanya keseimbangan
pleh sija dan segala perlindungan yang diberikan
(
perrisahaan (ma jikan) kepada pekr ja buruh) '
Ainun Najib dalam bukunya yang berJu
dul : rsesobek Buku Harian Inoonesiatt menyebutkan
Emha

seluruh ummat
bahua buruh menurut ilmu agama ialah
trslam
manusia yang mengabdi kepada Tuhannya'Dalam
o-

kita semua adalah satu makhluk yang dieiptakafi
IaB
Ieh Alloh tidak ada yang berbeda yaitu sa'Ea-sdtr
tasa
nusia. Pebadaan antar sesama roanusia hanyalah
taquamanusiadihadapan-Nya.Jadimenurultlslampekrja atau buruh buxanLahl sekrup mesin yang dipajika karatan.
kai seragi masih berkekuatan dibuang

C.

Kesejahtetaan Secala

Unum

SalahsatutargetuntukBencaPaisuatukeseJahte
saanadalahterpenuhlnyakebutuhanplimeldankebutuhan
herus bekerJa
sekunder. Kebutuhan Prlmel Ranusia yaitu
mengembangkan
yang merupakan induk darl'"'p""tt"hankant
hidupdatikehidupanuntukkeseJahtelaannya.Disamplng
juga bekerJa dan
manusia mampunyal' hak hidup, ia harus
berusah keras un
metapunyai hak atas suatu pekerjaan asal
tukmendapatkanpekerjaantersebut.HaltersEbtJtsangat
r45 pasal 27 ayat 12) yaitu :
sesuai dengan bunyi UUD
tr Tiap-tiap ualga negara berhak atas pekerJaan
dan penghidupan yang layak baqi kemanusi'33r1?r'

Haltersebutmerupakanbuktiadanyaperlindunganterna
dapsemuauqlgalnaSyarakatuntukmemperolehsustupekerjaan.Selainmanuslamemerlukankebutuhanprimer,Kebu
menunjang ter
tuhan sekundar juga Perlu diupayakan untuk
capainya kebahaglaan dan kesejahteraan''

UntukmeuuSudkankesejahteraankaryauanacaubupara karya
ruhr perlu adanya perlindungan kerJa tarhadap

u,anlburuh).Perlindunganyangdibegikandimaksudkanun.
tukpemeliharaandanpengembanganterhadapkesejahteraan
qa ji ) kesetaraatnyas khususnya dibidang pembagian upa t

andankesehatankerjakaryatlan.Haltersebutsangatditekankanuntukmenentukankualitasprosesprriduksiserta
produktivitaskerjadanteruujudnyakondisitenagakerja
yang sehat, terarnPil dan slaEl'l r

[4asalahkesejahteraandibidangpembagianupaha-

taugajisetta.nkeselarnatandankesehatankerjainiteNo. 14 tahun 1969
lah diatur dalam pasal g undang-undang
menyatakan bah
tentang Pokok-pokok mengenal tenaga kerja
Ua:nsetiaptanagakeejaberhakmendapatperlindungan
moril
atas keselamatan, kesehatan, pemelihataan
harkat
kerja serta perlakuan yang sesuai oengan
dan martabat manusia dan moral agamatt '
oalammeulujudkankesejahteraankerjakaryauanterseDut,

norma-nolma di bidpemerintah melakukan upaya pembinaan
norma tersebut su
ang ketenaga kerjaan' Dlam P?mbinaan
penelapan dan pengdah mencakup pengertian pembentukant

aUaSanterhadapDolmE-flolmaitusendiri.Haltersebutse
Undang-undang No'1 4
cara tegas dinyatakan ctalam pasal 1 0
tahun 1 969.

- Pengertian upah (gaii)
pembaDitinjau dari segi keilmuanr upah adalah
pekerja selama ia
yaran yang dlterima oleh buruh atau
melakukanpekerjaanataudipandangmelakukanpekerjaan.
beberapa caEa
Flenurut cara raenetapkan upah ' terrtapat
:
aEau sistim upa!'l sebagai berikut
Pe$berian

1. Sistim uPah jangka uaktu
ditetapkan me Frenurut sistim pengupahan ini, upah
nurut jangka uaktu buruh melakukan pekerjaan'

2. Sistim uPah Potongan

t-

dipakai unSistim pengupahan potongann ini sering
dimana atau
tuk mengganti sitim upah jangka uaktu'
bilamana hasil pekerjaan tidak memuaskan'
ini hanya dapat ditetapkan jika
Karena upah

ukuranteg
hasil d.ari pekerjaan dapat diukur menurut
beratnya'
tentu, misalnya jumlah banyaknya' iumlah
bukunya yang
$lenurut Prof. Imam Soepomo SH' dalam
menjelasyang berjudul npengantar hukura perburuhan"
pengupahan sebakan adanya beberapa teori upah atau

gai berikut

3

- Teorl uPah

hukum

alan

atas dasar biaya
fitenurut teori ini upah ditetapkan
memulih kan
yang diperlukan untuk memeLihara atau
rnelakukan se
tenaga buruh yang telah dipakai untuk
dalam ploses
suatu itu agal dapat digunakan terus
ploduk

si.

- Teori uPah

hukum besi

para pende Teori upah ini dari Ricardo yang oLeh
kar ekonomi' liberal dipaki untuk menina-bobokan
upah hukum bekaum buruh, oleh uassalle dinamakan
si..
dana upah
- Teori persediaan upah atau teori

frlenurutStuuartfvlillsenior'dalam'suatumasyalasuatu ium
kat untuk pembayaran upah sudah tersedia
lah yang tertentu.

baik itu usaha Yanq bersifat ekonoai maupun Yang bersifat sosial.

?t

HdanYa suatu usaha,

b.

AclanYa sumber bahaYa'

baik
cr Adanya tenaga kerja yang bekerJa didalamnya'
secata terus Benelus maupun hanya seuaktu-uaktu'
( Senjun H. ltlanuldngr 1990 : 83 )
yang didapat
Ketiga unsul diatas meruoakan pelumusan
'dalanpasal 1 ayat (1) Undang-undang No' 1 tahun 19?0t
ketentuan- ke sebagai DUang lingktrp bagi berlakuRya
(G' Kartosapoetrat
tentuan perundang-undangan i'ni'
Ri.ence lrJidianingsih, 1982 : 96 )

Dr' Sumakmur
Tentang keselarnatan kerja' menurut
EKeselamtan kerP.K. Flsc. dalam bukunya yang berjudul
:
ja atau Pencegahan KecelakaanI menjelaskan bahrrra
|'KeselamtankerjaadalahkesalamatanyangbertalSdan
an dengan nesinr Paseauatl alat kerja' bahan
n
proses pengolahan, tempat kefja dan lingkunga

serta c3r3-c3la melakukan pekerjaann '
( Sumakmur, 1981 3 1 )'
Definisitentangkeselarnatankerjainijuga
diuraikanolehSndjunH.I{anulangbahgaapabilakita
berbicaramengenaikeselamatankerjarruakayangdimakker3a
'
sudkan adalah yang bertalian dengan kecelakaan
diatau
yaitu kecelakaan yang terjadi di tempat kerja
kena].denganistilahkecelakaanindustri.Kecelakaan-

Dana uPah

ini

meruPakan sebagian

dari biaYa Plo-

duksi dari Pekerja liut yang dimaksudkan untuk

Pg

bayaran uPah.

- Teori uPah etika
Yaitu bahua upah itu harus menjamin PenghiduPan
yang baik bagi buruh dab keluarqanya.
- Teorl uPah sosicl
soTeori upah ini (danulu) aitat<sanakan dinegara
produkti
sialis, tidak lagi mendasarkan uPah atas
didasar
vitas suatu pekerjaan, tetaPl semata-mata
kan atas kebutuhan buruh'

$altersebutdj.atasdidasarkanatasUndang-undangDif
uatqasar 1g45 pasal 2? yang menetapkan bahua tiap
negaraberf,rakataspekerjaandanpenghidupanyang}g
suatu keyak bagi kemanusiaan' Hal terseUut berarti
bagi adanya pengupahan yang layak bagi keseharusan

janteraan Para karYauan'
Pengertian keselamatan kerja

kerja
Ditinjau dari segi keilmuan' keselamatan

dapatdiartikansebagaiilmupengetahuandanpenErapan
nyadalamusahamencegahataumemperkecilkernungfiinan
arti nya
terjadinya kecelakaan kerja di tempat kerja'
unsur t Yasetiap tempat yang didalamnya terdapat tiga

itu sebagai berikut

z

industriinisecalaUmUmdapatctiartikan:l|Suatukejg
dikehendaki
dian yang tidak diduga semula 6an tidak
diatur darr' suatu
yang mengacaukan ploses yanq telah
aktivitasn.
Keduadefinisitersebutdiatassebenarnyamernil!
baik yang
ki naksud yang sama yaitu kecelakaan kerja'
maupun yang didisebabkan oleh sarana proses produksi
sebabkanoIehke1a1aiankaryarrlanatauburuhituSen
diri.
AdapunfaktorterjadinyakecelakaEnkerja'dikg
pengetahuan teE
renakan kurang terampil atau kurangnya
salah penenmpatannya'
hadap buruh atau karyaulan, serta
kerugian yang disebabkan oleh kecelg
Untuk menghindari

perlu adanya antisipasi yang berdenqan metujuan mensejahterahkan buruh atau karyaulan
perlindungan dibidang kesejahtelaan t""ytt"n

kaan kerja.ini,

maka

ngadakan

sebagai berikut

3

hak keselamatannya da -- fielindungi tenaga kerja atas
hidup
Iam melakukan pekerjaan untuk kesejahteraan

produtifitas nasiodan meningkatkan produksi serta
naI.

orang yang berada di teg
- fienjamin keselamatan setiap
pat kerja.
dipergunakan secala
Sunber produksi dipelihara dan
S'H'1980 " 2 )
aman dan afisien. ( Imam Soepomo

buruh'
- Kesehatan kerja katyawan /
sisi lain
Suatu yang perlu diperhatikan dari

Ya-

itukesenatankerjaburuholehperusahaanuntulilmening
katkanproduksi.ftlenurut,Frof.Iman.soepomo,sH.deflnisi kesehatan rerja adalah :
tt Aturan-aturan dan usaha-usaha untuk menJaga
peI
buruh dari kejadian-kejadian atau keadaan
kesesuai'
buruhan yang merugikan kesehatan dan
iaan seseolang dalam melakukan atau karena
huoungan
tahu melakukan pekerJaan dalam suatu
2)
ker jat'. ( Iman Soepomo' 5H' 1986 "
ba
kerja ini me=upakan program kesejanieraan

KesEhatan

gi buruh atau karyauan agar buruh dapat
Kesehat
pekerjaannya yang layak baqi suatu perusahaan'
penjagaan atas kemanu
an tersebut juga raerupakan suatu
oleh masian agal buruh tidak hanya diperas tenaganya
E'an
jikan, akan tetapi ada keseimbangan antara buruh
melaksanakan

majikan atau sebaliko/3r

JadirkesehatankerJaterseoutdimaksudkanseba
pegai perlindungan bagi karyarrran atau buruh terhadap
atau eks[]oitasi tenaga buruh o]eh majikan'

merasan

Actapun prograta

kesejahteraan karyauan dibidanq

untuk
kesehatan kerja karyatuan ini bertujuan

:

-fienf,ngkatkandanmemeliharaderajatkasehatantenaga
mental mag
kerja yang setinggi-tingginya baik fisik '
pun sosial.

dari gangguan
_ Ftencegah dan melindungi tenaga kerja
kondisi lingkungan
kesehatan yang dlsebabkan oleh
k

-

erja

.

FlEnyesuaikan tenaga

kerja dengan pekerjaan atau

pe

keljaan oengan tenaga kerJa'
kerja'
- ileningkatkan produktifitas
( Sendjun t" Flanullangt 1g90 : 89 )
kerja buruh
Konsekuensi perlindungan kesehatan
:kdEjg
parlu adaaya peneraPan norms-norma kesehatan
yang bertujuan :

r

memungkinkan buruh
ngembangkan

itu dapat mengenyam dan

me-

peri kehldupannya sebagai manusia

anggota
pada umumnya dan khususnya sebagai

ma

sebagai uanita
syarakat dan anggota kelualgar
sebagai seomerupakan ibu atau caLon ibu'
yang

menqembangkan
rang muda dan anak yang harus
mani dan rohaninYan'
( Iman SoePomo' 1986 | 2 )

ia'g'

kesehatan
Subtansi dari penerapan nosna-norma

kerjaadalahunttkmefntrrj.kanpembatasankekuaSsafltllssaJat
jikan agar tidak memperlakukan buruh senaknya

namunmajikanharusbertanggungjauabataspelaksanayang ada. Untuk lebih sinkron
an ketentuan-ketentuan

dalamhubungankerjaantaraburuhdenganmajikan'maka
yang diprogramkan burh harus mentaatl seqala aturan

terjadi korelasi
oleh maJikan atau peEUsahaan agar
untuk kesejah
yang seimbang antara buruh dan najikan
teraan yang layak baqi kemanusissrlo
pala karyauan atDisamping i'tu, terutana bagi
pembinaan kesehatan'
tau buruh yang bertalian dengan
perlu nengetahui tenbaik pemerintah maupun suasta
lebih-leblh didasar
tang pengelolaan kesehatan kerJal

kanataspengetahuantentang63!-halyangdapatmenlm
! ! ^r- ! h- t vkerja
at
pada seora ng buruh Yai
bulkan penyakit akibat

tu:
-Flelakukanpeareriksaankesehatanterhadapparatenaga kerja atau buruh'
perle diadakannya Pg
Setiap tenaqa kerja atau buruh
kondisi kesemeriksaan kesehalan, untuk mengetahui
terjadi
para karyauan atau Duruh agar tidak
hatan

kerja' Pemeriksaan
ditempaE KerJ
suatu penyakit menular ditemPat
dini penyakit
berkala agar dapat diketahui secara

kesehatan khuyang belum menggejala' Pemeriksaan
Sus,bilaterdapatkecurigaanbahrrlasitenagakerJa
sehingqa memer
menderita penyakit-Penyakit tertentu

kssus
lukan pemriksaan kesehatan secala
secala periodik tentang kesepenyuluhan
Memberikan
hatan kerja bagi para tenaqa kerja'
ditingkatkan
Setiap tenaqa kerja PerSu senantiasa
mencapai kese pengetahuan teatang kesehatan untuk
JahteraannYa.

dan pengobatan terhadap tepemeriksaan
fielakukan
bila parlu
naga kerja atau buruh yang sakit dan
membaua

atau merauatnya di rumah sakit'

uraian dan aturan-aturan yang tersebut
diatas, maka program kesejahtaraan bagi kaDyauan'daselupat terlaksana sesuai yang dicita-citakan oleh
adanya faktor
ruh karyah,an atau tenaga kerja' Uengan
bagi pa
faktor penunjang lainnya, maka kesejahteraan
tenang
ta buruh atau tenaga kerja akan merasa Iebih
melakukan
dan bahagia atau sejahtera, sehinqga dalam
produktif.
aktifitas kerja di tempat kerja rebih
Dengan

