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ABSTRAKSI

Desa Bulu Banjarjo merupakan masyarakat yang bermata pencaharian
sebagai nelayan yang dilakukan secara turun-temurun. Hubungan kerja yang
terjadi antara juragan dengan ABK merupakan hubungan kerja biasa yaitu
hubungan kerja yang berlangung secara lisan dan tidak ada satu hukum yang
mengikat, yang menyebabkan masing-masing pihak bebas memutuskan
hubungan. Pembagian upah yang dilakukan tidak memiliki aturan yang baku,
yang membuat timbulnya perselisihan dan pemutusan sepihak dalam hubungan
kerja. Pengupahan dilakukan sama rata meskipun pekerjaan berbeda serta tidak
adanya transparasi dalam hasil penangkapan ikan hal ini yang menimbulkan suatu
persoalan.
Pokok permasalahan yang ada adalah:(a) Bagaimana sistem pelaksanaan
pengupahan ABK di Desa Bulu Banjarjo Kecamatan Bancar Kabupaten Tuban?
(b) Bagaimana pandangan hukum Islam tentang sistem pelaksanaan pengupahan
tersebut?
Metode penelitian yang digunakan adalah jenis penelitian lapangan yang
berlokasi di Desa Bulu Banjarjo Kecamatan Bancar Kabupaten Tuban. Sifat dari
penelitian ini adalah prespektif analisis dan pengumpulan datanya dengan
wawancara dan observasi. Metode analisis data yang digunakan analisis data
kualitatif melalui metode berfikir deduktif dalam hal menganalisis pandangan
hukum Islam khususnya nilai keadilan dalam pengupahan ABK di Desa Bulu
Banjarjo Kecamatan Bancar Kabupaten Tuban.
Dari hasil penelitian menunjukkan bahwa praktek pengupahan ini
dilakukan berdasarkan adat masyarakat di Desa Bulu Banjarjo dan telah
memenuhi syarat dan rukun pengupahan dalam hukum Islam yang sah, sedangkan
dari segi nilai keadilan sistem pengupahan ABK ini telah memenuhi nilai keadilan
dengan pertimbangan bahwa upah ABK disesuaikan dengan pekerjaannya untuk
kapal besar, untuk kapal kecil belum memenuhi nilai-nilai keadilan karena upah
ABK tidak disesuaikan dengan pekerjaan yang dilakukan.
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BAB I
PENDAHULUAN
A. Latar Belakang Masalah
Manusia sebagai makhluk sosial harus senantiasa mengikuti aturan
yang telah ditetapkan oleh Allah SWT. baik dalam perkara yang bersifat
duniawi serta ukhrawi sebab segala aktifitasnya akan selalu diminta
pertanggung jawabanya kelak. Setiap orang memiliki hak dan kewajiban,
hubungan hak dan kewajiban itu diatur dengan kaidah-kaidah untuk
menghindari terjadinya bentrokan antara berbagai kepentingan, kaidahkaidah hukum yang mengatur hubungan hak dan kewajian dalam hidup
masyarakat disebut dengan hukum muamalat.1
Salah satu bentuk muamalat yang terjadi adalah kerjasama yang
dilakukan antara manusia disatu pihak sebagai penyedia manfaat atau
tenaga yang disebut pekerja, dipihak lain yang menyediakan pekerjaan
atau lahan yang disebut majikan. Untuk melaksanakan satu produksi
dengan ketentuan pihak pekerja mendapatkan konpensasi berupa upah.
Dalam literatur fikih disebut dengan akad ij rah al-a’mal yaitu
sewa menyewa jasa tenaga manusia dengan adanya imbalan upah.2 Upah
dibahasakan dengan ajran, ketentuannya telah ditetapkan sedemikian
rupa sehingga dapat memenuhi keadilan dan tidak merugikan salah satu
pihak baik majikan maupun buruh itu sendiri, supaya tercipta
1

Ahmad Azhar Basyir, Asas-asas Hukum Muamalat (Hukum Perdata), cet. ke-2I
(Yogyakarta: FH UII, 2004), hlm. 11.
2

Abdurrahman, Asjmuni, Kaidah- kaidah Fiqih
(Jakarta: Bulan Bintang , 1976).

1

(Qawaidul Fiqhiyyah), cet. ke-1

2

kesejahteraan dan tidak ada kesenjangan sosial. Konsekuensi dari
ketentuan ini adalah bahwa sistem pengupahan bagi buruh harus sesuai
dengan norma yang telah ditetapkan. Tetapi pada dataran praktisnya yang
terjadi

di

lapangan

sering

terjadi

ketimpangan

dan

banyak

penyimpangan, dan muncul berbagi permasalahan yang menimbulkan
rasa ketidakadilan bagi para buruh terhadap upah yang mereka terima.
Hadis Nabi:
3

Pemberian upah yang relatif dirasakan rendah dan belum sesuai
dengan jerih payah para buruh dalam bekerja.
Islam berdasar atas kemerdekaan setiap hak, selain itu Islam
mengenal adanya pembagian kerja. Fitrah pembagian bakat dan
cenderung yang berkaitan dengan pemilihan pekerjaan dan keahlian yang
membuat masing-masing individu menjurus pada pekerjaan yang sesuai
dengan keahlian dan kesiapan jasmani, akal dan jiwanya. Adanya fitrah
perbedaan inilah yang menjadi titik tolak dari kebijkan-kebijakan
manusia dalam melaksanakan pekerjaannya secara profesional. Setiap
warga negara baik laki-laki maupun wanita, berhak memperoleh
pekerjaan

yang

sesuai

dengan

penghasilan

yang

memberikan

kesejahteraan.
Desa Bulu Banjarjo secara geografis terletak di wilayah utara
pesisir pulau Jawa, yang berbatasan dengan wilayah Kabupaten
3

Muhammad Ibn Yazid al- Hafiz Abu Abdillah Al-Qozwini Ibn Majah, Sunan Ibn
M jah, Kitab Al-hakam Bab ijar h, ( Beirut: Dar al fikr, tt ) II:817. hadis: 2434.

3

Rembang, Jawa Tengah. Yang sebagian besar masyarakatnya bermata
pencaharian sebagai nelayan. Hal ini merupakan usaha yang dilakukan
dari turun-temurun yang ditekuni masyarakat setempat sampai saat ini.
Hasil upah yang terjadi di Desa Bulu Banjarjo merupakan hasil
hubungan kerja yang terjalin hanya sebatas hubungan kerja biasa yaitu
hubungan kerja yang berlangsung lewat lisan tanpa ada dasar hukum
yang mengikat, begitu juga pembagian hasil upah yang ditentukan oleh
pihak juragan tanpa ada kesepakatan yang dibuat antara ABK dan
juragan,

sehingga

seringkali

jika

presentase

pengupahan

tidak

menguntungkan pihak ABK. Ada beberapa kemungkinan yang biasa
terjadi seperti, si ABK tidak bisa bekerja dalam waktu yang lama karena
suatu hal atau juragan mencari ABK lain karena si ABK tidak bekerja
dengan baik, hal seperti ini besar kemungkinan terjadi sehingga
konsekuensi ditanggung oleh masing- masing pihak.
Penghasilan dan upah yang didapat kurang untuk mencukupi
kebutuhan hidupnya, yang disebabkan dalam bekerja menangkap ikan
yang terkadang bisa mengalami gagal dan tidak bekerja sama sekali
terutama pada saat terang bulan dan pada saat musim penghujan, terutama
pada saat musim angin timur, banyak nelayan tidak berani melaut karena ombak
di laut sangat besar sehingga mempengaruhi penangkapan ikan. Serta tidak

adanya transparasi hasil penangkapan oleh Juragan kepada Anak Buah
Kapal (ABK).

4

Penyusun memilih Desa Bulu Banjarjo sebagai wilayah penelitian
karena cukup banyak masyarakat yang bermata pencaharian sebagai
ABK atau nelayan. Di desa Bulu Banjarjo juga terdapat koperasi, dan
fungsi koperasi tersebut sebagai pelelangan ikan saja, tidak mengurusi
atau mengatur upah bagi ABK atau nelayan. Soal upah untuk ABK
diatur oleh juragan masing-masing, sebab pihak juragan mempunyai
ketentuan pembagian upah yang berbeda-beda.
Para ABK di samping mendapatkan ikan segar sebagai lauk pauk
untuk dikonsumsi sehari-hari yang diperoleh dari hasil tangkapan, ABK
juga mendapatkan upah dari hasil kerjanya. Untuk menghitung besarnya
upah yang harus diberikan kepada nelayan pihak juragan menggunakan
sistem setelah selesai menangkap ikan dan terjual maka para nelayan
akan mendapatkan upah sesuai dengan hasil yang didapat. Misalnya:
sebuah kapal menghasilkan 1000 kg ikan. Jika dijual atau diuangkan
senilai 1000 kg x Rp. 10.000 = Rp. 10. 000.000. untuk biaya operasional
kerja bisa mencapai Rp. 1.000.000 yaitu : biaya perbekalan Rp. 60.000,
biaya peralatan Rp. 140.000, dan biaya BBM Rp.800.000. Jika
dikurangkan dengan hasil tadi maka Rp. 10.000.000 – 1.000.000 = Rp.
9.000.000. Uang sebesar Rp. 4.500.000 menjadi hak juragan sedangkan
sisanya Rp. 4.500.000 : 24 (ABK) = Rp. 187500.00. jadi setiap ABK
mendapatkan @. Rp. 187500.4

4

Wawancara dengan Bapak As’ad, pemilik kapal, Di Desa Bulu Kec. Bancar Kab.
Tuban, 29 mei 2009.
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Maka hal menarik yang mendorong untuk diteliti dari contoh di
atas ternyata semua ABK mendapatkan upah yang sama, meskipun
pekerjaannya berbeda-beda, yang dimaksud dengan berbeda-beda dalam
bahasan ini adalah soal pekerjaan misalnya: pekerjaan yang tergolong
ringan mendapatkan upah yang sama dengan pekerjaan yang berat. Hal
ini akan menimbulkan kecemburuan antara ABK satu dengan yang
lainnya, dan apabila hal itu terjadi tidak menutup kemungkinan hubungan
yang tidak harmonis antara ABK dan juragan akan berdampak pula pada
bisnis yang dijalani saat itu.
Keadilan dalam Islam bukanlah prinsip nomor dua, melainkan
akar prinsip. Keadilan diterapkan pada semua ajaran Islam dan peraturanperaturannya baik akidah, syari’at atau etika.
Dari uraian latar belakang di atas maka penyusun bermaksud
untuk mengadakan penelitian terhadap bagaimana sistem pelaksanaan
pengupahan ABK di Desa Bulu Banjarjo Kecamatan Bancar Kabupaten
Tuban, dan bagaimana pandangan hukum Islam terhadap sistem
pelaksanaan pengupahan tersebut.
B. Pokok Masalah
Berdasarkan latar belakang di atas, maka penyusun merumuskan
pokok permasalahan sebagi berikut:
1. Bagaimana sistem pelaksanaan pengupahan ABK di Desa Bulu
Banjarjo Kecamatan Bancar Kabupaten Tuban?
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2. Bagaimana pandangan hukum Islam tentang sistem pelaksanaan
pengupahan tersebut?
C. Tujuan dan Kegunaan
1. Tujuan penelitian
a. Tujuan dalam penilitian ini adalah untuk mendeskripsikan praktek
pengupahan di Desa Bulu Banjarjo.
b. Menjelaskan pelaksanaan pengupahan ditinjau dalam prespektif
hukum Islam di Desa Bulu Banjarjo Kecamatan Bancar Kabupaten
Tuban.
2. Kegunaan penelitian
a. Sebagai

sumbangan

ilmu

pengetahuan

bidang

muamalat,

khususnya persoalan pengupahan yang sesuai dengan hasil yang
diperoleh.
b. Memberi pemahaman dan pengetahuan tentang sistem pengupahan
yang sesuai dengan hukum Islam.
D. Telaah Pustaka
Dalam Islam tidak ditemukan penjelasan secara detail tentang
pembagian upah dari hasil yang didapat, persoalan bagaimana sistem
pelaksanakan upah, dan berapa jumlah upah masing-masing pihak dan
pengambilan kesepakatan dalam kedua belah pihak.
Kajian tentang upah pekerja telah dilakukan oleh peneliti
terdahulu, antara lain adalah karya : Muhammad Latief yang mengkaji
tentang sistem pembayaran upah bagi pengrajin tas anyaman dalam
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skripsinya yang berjudul “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pelaksanaan
Pembayaran Upah Bagi Pengrajin Tas Anyaman di Desa Sukirno
Kecamatan Sentolo Kabupaten Kulonprogo”.5 Dalam hal ini Latief
mengkaji tentang kerjasama yang terdapat beberapa kekurangan yang
berangkat dari kurang jelasnya akad perjanjian yang dilaksanakan,
sehingga mengakibatkan salah satu pihak sering mengingkari terhadap isi
perjanjian tersebut.
Muhammad Nadzief yang telah mengkaji sistem pengupahan
bagi pekerja borongan di koperasi batik di Desa Pekajeng Kabupaten
Pekalongan dalam karyanya yang berjudul “ Prinsip Keadilan Islam
Terhadap Sistem Upah di Desa Pekajeng Kabupaten Pekalongan”.6
Nadzif mengkaji tentang upah pekerja borongn tersebut telah memenuhi
standar keadilan dalam Islam dan telah sesuai dengan aturan upah
minimum regional (UMR) Kabupaten Pekalongan tahun 1999.
H.Ahmad Sodik dalam karyanya yang berjudul “ Tinjauan
Hukum Islam Terhadap Upah Buruh Tani di desa Rejosari Kota Banjar
Jawa Barat”. telah mengkaji pelaksanaan pengupahan buruh tani yang

5

Muhamad latief, Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pelaksanaan Pembayaran Upah
Bagi Pengrajin Tas Anyaman di Desa Sukirno Kecamatan Sentolo Kabupaten Kulonprogo, Skripsi
tidak diterbitkan, Fakultas Syariah, IAIN Sunan Kalijaga, Yogyakarta (1998).
6

Muhamad Nadzier, “Prinsip Keadilan Islam Terhadap Sistem Upah di desa Pekajang
Kabupaten Pekalongan “, Skripsi tidak diterbitkan, Fakultas Syariah IAIN Sunan Kalijaga
Yogyakarta (2000).
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dilakukan dengan penangguhan serta pembayaran upah dilakukan di
akhir masa panen yang terjadi di Desa Rejosari Kota Banjar Jawa Barat.7
Karya yang ditulis oleh Agus Tri Hendra Jatmika pada tahun
1998 yang berjudul “ Sistem pemberian upah pegawai PT. Asuransi Jiwa
Bringin Jiwa Sejahtera “ Bringin Life” Dalam Tinjauan Hukum Islam “
Agus mengkaji tentang ada beberapa karyawan yang mempunyai
tanggung jawab atau jabatan yang sama dan mempunyai tingkat
pendidikan yang sama pula, tetapi jumlah upah yang diterima tidak
sama.8
Karya yang ditulis oleh Ariyanti Musthofa yang berjudul “ Studi
Nilai Keadilan Terhadap Upah Harian dan Upah Borongan Kuli
Bangunan (Studi Kasus di Desa Bendungan Kecamatan Wates
Kabupaten Kulonprogo)”, yang membahas tentang pemberian upah
harian dan borongan kuli bangunan serta nilai keadilan dalam sistem
pengupahannya.9
Berdasarkan semua kajian-kajian diatas dan sejauh pengetahuan
penyusun maka belum ada yang mengadakan penelitian di Desa Bulu
Kecamatan Bancar Kabupaten Tuban tentang bagaimana sistem
7

H.Ahmad Sodik, “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Upah Buruh Tani di Desa Rejosari
Kota Banjar Jawa Barat”, Skripsi tidak diterbitkan, Jurusan Muamalat Fakutas Syariah UIN Sunan
Kalijaga Yogyakarta (2008).
8

Agus Tri Hendra Jatmika, Sistem Pemberian Upah Pegawai PT. Asuransi Jiwa Bringin
Jiwa Sejahtera “ Bringin Life” Dalam Tinjaun Hukum Islam, Skripsi tidak diterbitkan, Jurusan
Muamalat Fakultas Syariah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, (1998).
9

Ariyanti Musthofa, “ Studi Nilai Keadilan Terhadap Upah Harian dan Upah Borongan
Kuli Bangunan (Studi Kasus di Desa Bendungan Kecamatan Wates Kabupaten Kulonprogo)”,
Skripsi tidak diterbitkan, Jurusan Muamalat Fakultas Syariah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta,
(2007).
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pengupahan ABK (Anak Buah Kapal) menurut jenis pekerjaan yang
lebih ditekankan kepada nilai keadilan ditinjau dalam hukum Islam.
E.Kerangka Teoretik
Upah adalah harga yang dibayarkan kepada pekerja atas jasanya
dalam berproduksi kekayaan. Sebagaimana faktor produksi lainya, tenaga
kerja diberikan imbalan atas jasanya yang disebut upah. Dengan kata
lain, upah adalah harga dari tenaga yang dibayar atas jasa pekerja dalam
produksi.

Menurut

pernyataan

Profesor

Benham,

upah

dapat

didefinisikan sebagai jumlah uang yang dibayar oleh orang yang
memberikan pekerjaan kepada seseorang pekerja atas jasanya sesuai
dengan perjanjian.10 Upah merupakan pemberian hak bukan pemberian
hadiah.
Upah merupakan imbalan atau balasan yang menjadi hak bagi
buruh atau pekerja karena telah melakukan pekerjaannya dalam akad
ij rah, al-Qur’an maupun As-Sunah telah memberikan perintah kepada
manusia untuk bekerja atau berusaha secara maksimal sehingga
mendapatkan balasan seperti apa yang telah dikerjakannya, baik dalam
aturan ibadah maupun muamalat. Dalam al-Qur’an telah ditegaskan
perintah memberikan upah harus diberikan kepada yang berhak
menerimanya. Firman Allah SWT:

10

Afzalur Rahman, Doktrin Ekonomi Islam, (Yogyakarta: PT. Bhakti Wakaf, 1999).

hlm. 361.
11

A -Talaq (65) : 6.
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Al-Qur’an maupun As-Sunnah tidak dijelaskan dan mengatur
penetapan upah secara mendetail, karena upah termasuk dalam bidang
muamalat yang selalu berkembang sesuai dengan kondisi masyarakat.
Akan tetapi masih dalam kaidah-kaidah hukum Islam dan dalam
bermuamalat terdapat beberapa asas atau prinsip yang harus dipegang
yaitu:12
1. Pada dasarnya segala bentuk muamalat adalah mubah, kecuali yang
ditentukan lain oleh al-Qur’an dan sunnah rasul.
2. Muamalat dilakukan atas dasar sukarela, tanpa mengandung unsurunsur paksaan.
3. Muamalat dilakukan atas dasar pertimbangan mendatangkan manfaat
dan menghindari madharat dalam hidup masyarakat .
4. Muamalat dilaksanakan dengan memelihara nilai keadilan dan
menghindari unsur-unsur penganiayaan, unsur-unsur pengambilan
kesempatan dalam kesempitan.
Upah harus sesuai diberikan secara adil dan tidak merugikan
salah satu pihak. Adil secara bahasa mengandung dua arti, tidak berat
sebelah (tidak memihak) dan sepatutnya tidak sewenang- wenang.13
Upah yang adil juga dapat disebut dengan upah yang sepadan (ajr almisl) yaitu upah yang sepadan dengan kerja dan kondisi pekerjaan, tidak
ada unsur penganiayaan terhadap pekerja maupun majikan.
12

Azhar Basyir, Asas-asas Muamalat (Hukum Perdata), (Yogyakarta: UUI Press, 2000),

hlm.15.
13

W.J.S. Poerwadaminto, Kamus Umum Bahasa Indonesia, cet. ke-6, (Jakarta: Balai
Pustaka,1976), hlm.16.
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Selain ketentuan tersebut, pembayaran upah dianjurkan sesegera
mungkin dilaksanakan setelah pekerjaan selesai dikerjakan.
Upah yang adil sebenarnya merupakan upah yang mengacu
kepada jasa dari pekerja yang dipengaruhi oleh beberapa hal seperti
jumlah uang yang diterima, daya beli uang yang merupakan alat untuk
memenuhi kebutuhan hidup.
Dalam penetapan upah penerapan adat suatu daerah sangat
dominan, karena satu daerah secara sosial mempunyai karakteristik
kehidupan sendiri yang berbeda dengan daerah lain, sehingga menurut
Imam Mazhab dalam penetapan hukum juga harus memperhatikan
kebiasaan masyarakat setempat, seperti Imam Malik banyak menetapkan
hukum yang didasarkan atas perilaku penduduk Madinah.
Untuk mengontrak tenaga seseorang (ajir) terlebih dahulu harus
ditentukan mengenai bentuk kerjanya, waktu, upah serta tenaganya. Oleh
karena itu, jenis pekerjaannya harus dijelaskan, sehingga tidak kabur dan
juga mengenai jenis upah kerjanya harus ditetapkan.14 Hal tersebut
dilakukan agar tercipta nilai keadilan bagi kedua belah pihak.
Keadilan merupakan salah satu kebutuhan dalam hidup manusia
yang umumnya diakui disemua tempat di dunia ini. Apabila keadilan itu
kemudian dikukuhkan kedalam institusi yang namanya hukum maka

14

Taqyuddin An-Nabhani, Membangun Ekonomi Alternatife Perspektif Islam,
diterjemahkan dari judul asli: An-Nidam al-Iqtisadi fi al-Islam oleh Magfur Wachid,cet. ke-4
(Surabaya:Risalah Gusti, 1996), hlm. 84.
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institusi hukum itu harus mampu untuk menjadi saluran agar keadilan itu
dapat diselenggarakan secara seksama dalam masyarakat.15
Keadilan dalam komunisme adalah imbalan tanpa ada perbedaan
sedikitpun dalam segi-segi ekonomis, sekalipun ia harus berbenturan
dengan kemampuan kerja yang dimiliki individu. Sedangkan menurut
pandangan Islam, keadilan adalah persamaan kemanusiaan yang
memperhatikan pula keadilan pada semua nilai yang mencakup segi-segi
ekonomi yang luas. Dalam pengertian yang lebih dalam berarti
pemberian kesempatan sepenuhnya kepada individu, lalu membiarkan
mereka melakukan pekerjaan dan memperoleh imbalan dalam batas-batas
yang tidak bertentangan dengan tujuan hidup yang mulia.16
Di antara jelasnya bentuk keadilan adalah sebagaimana yang
ditegaskan Islam yang dalam istilah sekarang disebut “Keadilan Sosial”
yang berarti keadilan dalam membagi kekayaan (Negara). Dan membuka
berbagai kesempatan yang memadai untuk ummat Islam, ummat yang
satu, dan memberi kepada orang-orang yang bekerja buah amalnya
(upahnya) dari jerih payah mereka, tanpa dicuri oleh orang-orang yang
berkemampuan

dan

orang-orang

yang

mempunyai

pengaruh.

Mendekatkan sisi-sisi perbedaan yang nampak antara individu dan
golongan, antara golongan yang satu dengan yang lain, dengan

15

Satjipto Rahardjo, Ilmu Hukum, cet. ke-4 (Bandung : Citra Aditya Bakti, 1996), hlm.

118.
16

Sayyid Qutb, Keadilan Sosial Dalam Islam, alih bahasa Alif Mohammad, cet. ke-2
(Bandung :pustaka, 1994 ), hlm. 37.
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memberikan batas dari monopoli orang-orang kaya disatu sisi dan
berusaha untuk meningkatkan pendapatan orang-orang fakir di sisi lain.17
Adil memiliki beberapa makna yang diantaranya:
1. Adil bermakna jelas dan transparan.
Allah berfirman:
18
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Dari ayat al-Qur’an di atas, dapat diketahuia bahwa prinsip
utama keadilan terletak pada kejelasan akad (transaksi) dan
komitmen melakukannya. Akad dalam perburuhan adalah akad
yang terjadi antara pekerja dengan pengusaha. Artinya,
sebelum pekerja dipekerjakan harus jelas dahulu bagaimana
upah yang akan diterima oleh pekerja. Upah tersebut meliputi
besarnya upah dan tata cara pembayaran upah.
2. Adil bermakna proposional.
Allah berfirman dalam ayat-Nya:
19
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ayat ini menegaskan bahwa pekerjaan seseorang akan dibalas
menurut berat pekerjaanya. Konteks ini yang oleh pakar
manajemen barat diterjemahkan “Equal Pay For Equel Job”,
yang artinya, upah yang sama untuk jenis pekerjaan yang sama.

17

Yusuf Qardhawi, Norma dan Etika Ekonomi Islam, alih bahasa Zainal Arifin, Dahlia
Husin, cet. ke-1 (Jakarta: Gema Insane Press. 1997), hlm.223.
18

Al-Baqarah (2): 282.

19

Al-Ahkaf (18): 19.
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Jika ada dua orang atau lebih mengerjakan pekerjaan yang
sama, maka upah mereka mesti sama. Siapapun pekerja atau
karyawannya, apakah tua atau muda, berpendidikan atau tidak,
selagi mereka mengerjakan pekerjaan yang sama, maka mereka
akan dibayar dengan upah yang sama.
Dalam literatur ilmu us l al-fiqh, adapun yang disebut dengan
‘urf adalah sesuatu yang telah menjadi hal umum dalam masyarakat dan
dilakukan berulang-ulang baik berupa perkatan maupun perbuatan. ‘urf
menurut istilah para ahli syara’ , tidak ada perbedaan antara ‘urf dan adat
kebisaan, maka ‘urf yang bersifat perbuatan adalah seperti saling
pengertian manusia dalam jual beli.20 ‘urf terbentuk dari saling
pengertian orang banyak, sekalipun mereka berlainan stratifikasi sosial
mereka, yaitu kalangan awam dari masyarakat dan kelompok elite
mereka. Berbeda dengan ijma’, karena sesungguhnya ijma’ berbentuk
dari kesepakatan para mujtahid secara khusus dan orang awam tidak ikut
campur tangan dalam membentuknya.
Secara umum ‘urf dibagi menjadi dua, yaitu ‘urf sahir dan ‘urf
fasid. ’urf sahir adalah tidak menghalalkan sesuatu yang diharamkan dan
tidak membatal kan sesuatu yang wajib. Sebagaimana kebiasaan mereka
mengadakan akad jasa pembuatan (produksi), kebiasaan mereka dalam
membagikan maskawin kepada maskawin yang didahulukan dan
maskawin yang di akhirkan penyerahanya. Sedang ‘urf fasid adalah

20

Rahmat Syafe’i, Ilmu Ushul Fiqih, cet,ke- 1, (Bandung: Pustaka Setia), 1999.
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sesuatu yang sudah menjadi tradisi manusia, akan tetapi tradisi itu
bertentangan

dengan

syara’,

atau

menghalalkan

sesuatu

yang

diharamkan, atau membatalkan sesuatu yang wajib.
‘urf mendapat pengakuan di dalam syara’, Imam Malik banyak
mendasar hukumnya atas amal perbuatan penduduk Madinah. Hukum
yang didasarkan atas ‘urf dapat berubah dengan perubahan masa atau
tempat. Karena karena sesungguhnya cabang akan berubah dengan
perubahan pokoknya, oleh karena inilah perbedaan pendapat, fuqaha
mengatakan: “sesungguhnya perbedaan tersebut adalah perbedaan masa
dan zaman, bukan perbedaan hujjah dan dalil” karena ketentuan hukum
senantiasa berubah sesuai dengan perkembangan zaman.

'$ 1 0 1 )2 6$ 1 %
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Dari pengertian ini bahwa suatu hukum yang adanya karena ada sutu
illah maka apabila illah tersebut hilang maka ketentuan hukum tersebut
hilang, demikian juga apabila illah tersebut berubah maka ketentuan
hukum juga berubah.21
Upah dalam Islam dikategorikan ke dalam wilayah ij rah. Ij rah
dapat dibedakan menjadi dua macam, yaitu ij rah yang bersifat manfaat
(ij rah a’yan) dan ij rah yang bersifat pekerjaan (ij rah al-amal). Ij rah
manfaat adalah akad dimana pihak pertama mengambil manfaat benda
dari pihak kedua dalam jangka waktu dan batasan-batasan tertentu
dengan adanya imbalan atau upah. Sedangkan ij rah pekerjaan adalah

21

Abdurrahman, Asmuni, Qaidah- qaidah Fiqih (Qawaidul Fiqhiyyah). hlm.71.
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akad dimana pihak pertama mengambil manfaat benda dari pihak kedua
dalam jangka waktu dan batasan–batasan tertentu dengan adanya imbalan
atau upah tertentu pula.
Menurut Taqiyyuddin an-Nabhani memberikan pengertian bahwa
yang dimaksud dengan ij rah al-amal adalah pemilikan jasa seoarang
jir (orang yang dikontra tenaganya) oleh pihak must jir (orang yang
mengontra tenaga) serta pemilikan harta dari pihak must jir oleh seorang
jir, dimana ij rah merupakan transaksi terhadap jasa tertentu dengan
disertai konpensasi yang berupa imbalan.22
Ij rah atas pekerjaan atau upah- mengupah berlaku atas suatu
kegiatan yang mengandung unsur jual beli jasa, seperti menjahitkan
pakaian, tukang bangunan dan yang lain. Dalam hal ini perikatan yang
terjadi tentang pekerjaan atau buruh manusia dimana pihak penyewa
bersedia memberikan upah atau imbalan kepada pihak yang telah
menyewakan tenaganya.
Sedangkan menurut Sudarso, membagi ij rah dalam dua jenis,
yaitu pertama ij rah Al-ayan adalah bahwa yang menjadi obyek adalah
manfaat dari benda atau binatang yang disewanya, sedangkan dalam
ij rah al-amal bahwa yang menjadi obyek dalam akad ini adalah
pekerjaan manusia.23
22

Taqiyyuddin an-Nabhani, Membangun Sistem Ekonom Alternatifi, alih bahasa
M.Ghofur wachid, ed. Munawar Ismail, cet. ke-4. hlm.82.

23

Sudarso, Pokok-pokok Hukum Islam, (Jakarta: Rieneka Cipta, 1992) cet. ke-1.hlm.
426.
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Dari pendapat diatas memberikan pengertian bahwa pembagian
ij rah tersebut sebenarnya sama, pertama memberi imbalan karena
mengambil manfaat dari suatu benda yang disewakan, yang lebih
menekankan akad sewa menyewa. Yang kedua pemberian imbalan atau
upah karena akibat suatu pekerjaan yang telah dilakukan oleh seseorang,
disini menekankan pada upah-mengupah.
F. Metode Penelitian
Dalam penyusunan ini digunakan metode sebagai berikut:
1. Jenis penelitian.
Untuk mendapatkan data yang lengkap dalam penelitian ini,
penyusun menggunakan penelitian (field research) yaitu penelitian
dengan data yang diperoleh dari penelitian langsung pada kegiatan
lapangan. Adapun lokasi penelitian ini dilakukan langsung di Desa
Bulu Banjarjo Kecamatan Bancar Kabupaten Tuban sebagai sumber
data primer, sedangkan data sekunder adalah buku-buku fikih dan
buku-buku lain yang secara langsung maupun tidak langsung yang
berhubungan dengan permasalahan.
2. Sifat penelitian
Sifat penelitian yang penyusun gunakan dalam penelitian ini
adalah prespektif analisis, yaitu suatu penelitian yang ditujukan untuk
mendapatkan saran-saran mengenai apa yang harus dilakukan untuk
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mengatasi masalah tersebut.24 Kemudian dilakukan analisis tentang
bagaimana sistem pengupahan yang terjadi.

3. Teknik pengumpulan data
Untuk mendapatkan data yang obyektif dalam penelitian ini
penyusun mengunakan teknik:
a. Wawancara (interview), yaitu mendapatkan informasi dengan cara
bertanya langsung kepada responden. Dengan cara tanya- jawab
sambil bertatap muka antara si penanya dan penjawab dengan
menggunakan wawancara terbuka, sehingga informasi tidak
terbatas jawabannya kepada beberapa pertanyaan saja akan tetapi
dapat menjelaskan keterangan-keterangan.
b. Observasi yaitu pengamatan dan pencatatan yang sistematis
terhadap fenomena- fenomena yang diselidiki guna memperoleh
data yang diperlukan baik secara langsung maupun tidak langsung
yang berkaitan dengan upah ABK di Desa Bulu Banjarjo
Kecamatan Bancar Kabupaten Tuban.25
4. Pendekatan penilitian, pendekatan yang digunakan dalam penilitian ini
adalah pendekatan normative yaitu dengan melihat sistem pengupahan
ABK (anak buah kapal) di Desa Bulu Banjarjo Kecamatan Bancar
Kabupaten Tuban ditinjau dari hukum Islam. Diatur dalam Undang24
25

Soerjono Soekanto, Pengantar Penelitian Hukum, (Jakarta: UI press, 1986), hlm.10.

Sutrisno Hadi, Metodologi Research, (Yogyakarta:penerbit Fak.Psikologi UGM,1987)
cet. ke-17. hlm. 136.
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undang No. 16 Tahun 1964 tentang bagi hasil perikanan, yaitu bahwa

sebagai salah satu usaha untuk menuju kearah perwujudan masyarakat
sosialis Indonesia pada umumnya, khususnya untuk meningkatkan taraf
hidup

para

nelayan

penggarap

dan

penggarap

tambak

serta

memperbesar produksi ikan, maka pengusahaan perikanan secara bagihasil, baik perikanan laut maupun perikanan darat, harus diatur hingga
dihilangkan unsur-unsurnya yang bersifat pemerasan dan semua pihak
yang turut serta masing-masing mendapat bagian yang adil dari usaha
itu. bahwa selain perbaikan dari pada syarat-syarat perjanjian bagi-hasil
sebagai yang dimaksudkan diatas perlu pula lebih dipergiat usaha
pembentukan koperasi-koperasi perikanan, yang anggota-anggotanya
terdiri dari semua orang yang turut serta dalam usaha perikanan itu.26
5. Analisis data
Untuk

memperoleh

kesimpulan

yang

valid,

penyusun

menggunakan cara mengklasifikasikan data, sehinga menghasilkan
kesimpulan. Data yang terkumpul dari hasil di atas kemudian dianalisis
secara kualitatif yang terdiri dari metode induksi yang dipakai untuk
menganalisis data-data khusus yang mempunyai unsur-unsur kesamaan
sehingga dapat diambil suatu kesimpulan yang umum. Dan metode
deduksi yang dipakai untuk memberikan bukti-bukti khusus terhadap
suatu pengertian umum yang ada sebelumnya.

26

www.Google. com .Undang Undang No. 16 Tahun 1964 Tentang : Bagi Hasil
Perikanan, tanggal akses 2 Januari 2010.
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G. Sistematika Pembahasan
Agar memperoleh bentuk tulisan yang baik, mudah dipahami dan
dimengerti, maka secara kronologis pembahasan ini dibagi dalam bab-bab
dan tiap bab terbagi dalam sub bab. Adapun sistematika pembahasan
adalah pendahuluan, pembahasan dan penutup.
Bab pertama menguraikan tentang pendahuluan yang berisi latar
belakang masalah, pokok masalah, tujuan dan kegunaan, telaah pustaka,
kerangka teoretik, metode penelitian, dan sistematika pembahasan untuk
mengarahkan para pembaca kepada subtansi penelitian ini.
Bab kedua akan membahas tentang gambaran umum mengenai
upah dalam hukum Islam, yang meliputi pengertian dan dasar hukum,
syarat-syarat dan rukun, serta bentuk upah dan gambaran nilai-nilai
keadilan dalam sistem pengupahan yang nantinya akan digunakan sebagai
bahan untuk menganalisis permasalahan sistem pengupahan Anak Buah
Kapal (ABK) di Desa Bulu Banjarjo Kecamatan Bancar Kabupaten Tuban.
Dilanjutkan dengan bab ketiga yang meliputi ganbaran umum
wilayah yang berisi tentang letak geografis, demografis dan tentang
praktek pengupahan ABK. Serta kasus-kasus yang terjadi dalam praktek
pengupahan.
Bab keempat merupakan pokok dari tulisan ini yaitu, tinjauan
hukum Islam terhadap sistem pengupahan ABK di Desa Bulu Banjarjo
Kecamatan Bancar Kabupaten Tuban yang meliputi dari segi syarat dan
rukun dan dari segi nilai-nilai keadilan.
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Bab kelima yaitu penutup dalam pembahasan ini akan ditarik
kesimpulan dari penelitian Sistem Pengupahan Anak Buah Kapal (ABK)
Dalam Prespektif Hukum Islam, yang meliputi kesimpulan dan saran.

BAB V
PENUTUP
A. Kesimpulan
Berdasarkan

pembahasan

bab-bab

terdahulu

maka

dapat

disimpulkan hal-hal sebagai berikut:
1. Sistem pengupahan yang dilakukan di Desa Bulu Banjarjo adalah dengan
cara bagi hasil yang disesuaikan dengan hasil tangkapan. Setiap ABK
mendapatkan upah yang disesuaikan dengan pekerjaan masing-masing.
ABK yang menjadi nahkoda mendapatkan upah tambahan 4 kali lipat
upah pokok. Juru arus dan juru mesin mendapatkan 1 kali lipat upah
pokok. 2 kali lipat upah pokok diberikan pada campoan. Setiap juru lampu
mendapatkan tambahan 0,5 dari upah pokok dan untuk ABK yang tidak
mempunyai pekerjaan tambahan tidak mendapat tambahan upah. Upah
tambahan hanya dilakukan oleh kapal besar sedang kapal kecil tidak
memberikan upah tambahan untuk ABK yang mempunyai pekerjaan
khusus. Setiap selesai bekerja menangkap ikan ABK mendapatkan ikan
segar untuk dikonsumsi sehari-hari. Praktek pengupahan ini dilakukan
berdasarkan adat setempat dan tetap dipertahankan oleh masyarakat desa
Bulu Banjarjo dengan alasan bahwa upah ABK telah sesuai dan seimbang
(adil).
2. Praktek pelaksanaan pengupahan ABK di Desa Bulu Banjarjo dilakukan
dengan cara bagi hasil yang disesuaikan dengan hasil penangkapan. Jika
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dianalisis dari hukum Islam hal tersebut telah memenuhi syarat dan rukun
pengupahan maka dapat dikategorikan sah, dan dari segi nilai keadilan
sistem pengupahan ABK ini telah memenuhi nilai keadilan dengan
pertimbangan bahwa ABK menerima upah sesuai dengan pekerjaan yang
dilakukan yaitu pada kapal besar sedang untuk kapal kecil belum dapat
memenuhi nilai keadilan. Juragan pada kapal besar dan kapal kecil
memberikan tunjangan hari raya (THR) yang dilakukan tiap tahun.
B. Saran-saran
Dengan minimnya pengetahuan dan refrensi penyusun, maka
beberapa saran kepada pihak- pihak yang terlibat dalam pelaksanaan
pengupahan sebagai berikut:
1. Pada masyarakat Desa Bulu Banjarjo yang mayoritas beragama Islam
hendaklah lebih menjiwai dan mempraktekkan norma-norma hukum
Islam didalam kehidupan sehari-hari.
2. Kepada juragan hendaknya lebih menghargai dan memperhatikan lagi
hak-hak ABK, tentang nilai upah harus sesuai dengan jerih payah
ABK dan sistem pengupahan tersebut harus sesuai dengan prinsipprinsip keadilan. Dan sebelum mengadakan sewa-menyewa jasa,
hendaknya diadakan perjanjian atau kesepakatan secara tertulis antara
juragan dengan ABK sehingga tidak menimbulkan kesalahpahaman
dibelakang hari, dan masing-masing tidak merasa dirugikan.
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3. Kepada seluruh ABK hendaknya menjalankan tanggung jawab
dengan sungguh-sungguh dan jujur. Serta melakukan pekerjaan
dengan baik dan tidak menyia-nyiakan kepercayaan yang juragan
berikan. Dengan kepercayaan tersebut juragan akan lebih lama
mempekerjakan ABK.
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Terjemahan
BAB I
Berikanlah gaji kepada pekerja sebelum kering keringatnya.
Kemudian jika mereka menyusukan mu untukmu maka
berikanlah kepada mereka upahnya.
Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu bermuamalah
tidak secara tunai untuk waktu yang ditentukan, hendaklah
kamu menuliskannya.
Dan bagi masing-masing mereka derajat menurut apa yang
mereka kerjakandan agar AlSSSlah mencukupi bagi mereka
pekerjaan-pekerjaan mereka sedang mereka tiada dirugikan.
BAB II
Dan katakanlah: “ bekerjalah kamu, maka Allah dan rasulNya serta orang-orang mu’min akan melihat pekerjaanmu
itu dan kamu akan dikembalikan pada yang maha
mengetahui akan yang goib dan yang nyata, lalu diberitakan
Nya kepada kamu apa yang telah kamu kerjakan”.
Dan bagi masing-masing mereka derajat menurut apa yang
telah mereka kerjakan dan agar Allah mencukupi bagi
mereka pekerjaan-pekerjaan mereka sedang mereka tiada
dirugikan.
Dan janganlah sekali-kali kebencianmu terhadap suatu
kaum, mendorong kamu untuk berlaku tidak adil karena
adil itu lebih dekat kepada takwa.
Lihat terjemahan halaman 2 footnote 3
Semakin banyak sesuatu dikerjakan, maka akan semakin
banyak kebaikan didapat.
Sesungguhnya Allah menyuruh berlaku adil dan berbuat
kebajikan, memberi pada kaum kerabat,dan Allah melarang
perbuatan keji, kemungkaran dan permusuhan. Dia
memberi pengajaran kepada kamu agar kamu dapat
mengambil pelajaran.
BAB IV
Siapa yang mempekerjakan seseorang hendaklah ia
memberitahukan kepadanya berapa bayaranya.
Lihat terjemahan halaman 13 footnote 18
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PEDOMAN WAWANCARA

A. Pertanyaan untuk Anak Buah Kapal (ABK)
1. Apa yang melatarbelakangi saudara memilih pekerjaan sebagai ABK?
2. Jenis pekerjaan apa yang saudara kerjakan?
3. Siapakah yang menetapkan upah?
4. Kapan upah tersebut ditetapkan?
5. Kapan upah pembayaran dilaksanakan?
6. Berapa upah yang saudara terima?
7. Apakah ada imbalan selain upah tersebut? Jika ada apa bentuknya?
8. Apakah upah tersebut sudah seimbang?
9. Apakah juragan selalu melaksankan kewajibanya membayar upah?
10. Apakah pernah terjadi perselisihan dalam bekerja ataupun dengan
juragan? Jika ada dalam hal apa?
11. Bagaimana bila terjadi kecelakaan?
B. Pertanyaan Untuk juragan
1. Ada berapa macam pekerjaan ABK dan bagaimana pelaksanaannya?
2. Apa yang menjadi dasar perhitungan upah?
3. Bagimana sistem pengupahan yang anda lakukan?
4. Berapa bagian dan jumlah upah yang dibayarkan?
5. Siapakah yang menetapkan upah?
6. Kapan upah tersebut ditetapkan?
7. Kapan pembayaran upah dilaksanakan?

8. Apakah ada imbalan lain selain upah? Jika ada dalam bentuk apa?
9. Apakah menurut anda pembayaran upah tersebut sudah seimbang (adil)?
10. Bagaimana bila terjadi kecelakaan pada ABK?
11. Apakah pernah terjadi perselisihan antara juragan dengan ABK? Jika ada
dalam hal apa saja?
12. Apakah Bapak paham dengan sistem pengupahan dalam Islam?

HASIL WAWANCARA DENGAN ABK DAN JURAGAN

A. HASIL WAWANCARA KEPADA ABK.
1. Apa yang melatarbelakangi saudara memilih pekerjaan sebagai ABK?
Karena sudah menjadi suatu kewajiban untuk memenuhi keluarga.
Karena sulit mencari pekerjaan lain.
Tidak memiliki keahlian lain.
Tidak adanya modal untuk membuka usaha.
2. Jenis pekerjaan apa yang saudara kerjakan?
Sebagai nahkoda: 4 orang
Sebagai campoan/ wakil nahkoda: 5 orang
Sebagai juru mesin: 3 orang
Sebagai juru lampu: 4 orang
Sebagai juru arus: 6 orang
Sebagai ABK biasa: 10 orang
3. Siapakah yang menetapkan upah?
Upah ditetapkan oleh juragan
Upah ditetapkan atas kesepakatan kedua belah pihak
Upah disesuaikan dengan adat masyarkat
4. Kapan upah tersebut ditetapkan?

Pada saat melakukan perjanjian upah ditetapkan bagi ABK yang mempunyai
pekerjaan khusus seperti: nahkoda, campoan, juru arus. Dan pada saat upah
akan dibagikan pada ABK yang disesuaikan dengan hasil tangkapan.
5. Kapan upah pembayaran dilaksanakan?
Upah diberikan setelah hasil tangkapan terjual mendapatkan uang dan
pekerjaan telah selesai dilakukan oleh ABK.
6. Berapa upah yang saudara terima?
No

Alokasi bagian

Keterangan

Jumlah

1

Nahkoda

4 bagian x Rp. 34.558.00

Rp. 138.232.00

2

Campoan/

wakil 4 bagian x Rp. 34.558.00

Rp. 138.232.00

3

Nahkoda

1 bagian x Rp. 34.558.00

Rp. 34.558.00

Juru Arus

0,5 bagianx Rp. 34.558.00

Rp. 17.270.00

Juru Lampu

1 bagian x Rp. 34.558.00

Rp. 34.558.00

Juru Mesin

1 bagian x Rp. 34.558.00

Rp. 34.558.00

4
5

6

ABK biasa
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7. Apakah ada imbalan selain upah tersebut? Jika ada apa bentuknya?
Ada imbalan selain upah yaitu ikan segar yang diberikan pada ABK setelah
selesai menangkap ikan dan akan kembali ke rumah masing-masing.

Tunjangan hari raya (THR) yang diberikan setiap tahun pada ABK. Dalam
bentuk uang, sandang atau pangan.
8. Apakah upah tersebut sudah seimbang?
Belum dapat dikatakan seimbang karena tidak cukup untuk kebutuhan
keluarga.
Cukup seimbang karena upah disesuaikan dengan hasil tangkapan, jika hasil
tangkapan banyak, maka upah akan banyak.
9. Apakah juragan selalu melaksankan kewajibanya membayar upah?
Ia juragan selalu membayar upah kepada ABK.
10. Apakah pernah terjadi perselisihan dalam bekerja ataupun dengan juragan?
Jika ada dalam hal apa?
Perselisihan dalam bekerja terjadi antara ABK I dengan ABK yang lain yang
terjadi pada saat melaut.
Perselisihan terjadi adanya kecemburuan dalam pembayaran upah yang
disamaratakan antara ABK I dengan yang lain.
Tidak adanya transparasi hasil tangkapan oleh pihak juragan pada saat
pembayaran upah.
Pemutusan kerja sepihak yang dilakukan ABK maupun juragan.
11. Bagaimana bila terjadi kecelakaan?
Bila terjadi kecelakaan dalam kapal ditangung oleh pihak juragan, namun
tidak semua juragan akan menagung biaya kecelakaan sampai sembuh.

B. HASIL WAWANCARA DENGAN JURAGAN
1. Ada berapa macam pekerjaan ABK dan bagaimana pelaksanaannya?
Ada 6 macam pekerjaan diantaranya: nahkoda, campoan, juru mesin, juru
arus, juru lampu, ABK. Cara pelaksanaannya disesuaikan dengan tugas
masing-masing.
2. Apa yang menjadi dasar perhitungan upah?
Dasar perhitungan pengupahan ABK adalah, pekerjaan masing-masing ABK,
hasil tangkapan dan adat masyarakat Desa Bulu Banjarjo.
3. Bagimana sistem pengupahan yang anda lakukan?
Sistem pengupahan yang dilakukan dengan cara bagi hasil yang disesuaikan
dengan hasil tangkapan.
4. Berapa bagian dan jumlah upah yang dibayarkan?
Untuk nahkoda mendapatkan 4 bagian atau 4 kali lipat dari upah pokok
Rp.34.558.00 jadi upah yang didapat tiap nahkoda sebesar Rp. 138.232.00
dan ditambah upah pokok.
Untuk campoan mendapatkan 2 bagian atau 2 kali lipat upah dengan ditambah
upah pokok jadi tiap campoan mendapat Rp. 103.674.00
Juru arus dan juru mesin mendapatkan 1 bagian atau 1 kali lipat dari upah
pokok Rp. 34.558.00. jadi tiap juru arus dan mesin mendapat Rp.69.116.00
untuk tiap juru arus dan juru mesin.

Juru lampu mendapatkan 0,5 bagian yaitu setengah dari upah pokok Rp.
17.270.00 dan ditambah upah pokok, jadi besar upah yang diberikan sebesar
Rp. 51.825.00
Sedangkan untuk ABK biasa mendapatkan upah sebesar Rp. 34.558.00
5. Siapakah yang menetapkan upah?
Pihak juragan dengan kesepakatan kedua belah pihak ABK dan juragan.
6. Kapan upah tersebut ditetapkan?
Pada saat melakukan perjanjian antara ABK yang mempunyai pekerjaan
khusus.
7. Kapan pembayaran upah dilaksanakan?
Upah diberikan setelah hasil tangkapan terjual mendapatkan uang dan
pekerjaan telah selesai dilakukan oleh ABK.
8. Apakah ada imbalan lain selain upah? Jika ada dalam bentuk apa?
Ada imbalan selain upah yaitu ikan segar yang diberikan pada ABK setelah
selesai menangkap ikan. Dan tunjangan hari raya yang diberikan setiap tahun
pada ABK, dalam bentuk uang, sandang atau pangan.
9. Apakah menurut anda pembayaran upah tersebut sudah seimbang (adil)?
Pembayaran upah yang dilakukan sudah dapat dikatakan seimbang, karena
upah disesuaikan dengan pekerjaan dan hasil penangkapan yang diperoleh
oleh ABK. Setelah dikurangi biaya perbekalan dan sisanya 50% untuk juragan
dan 50% dibagikan pada ABK.
10. Bagaimana bila terjadi kecelakaan pada ABK?

Jika terjadi kecelakaan pada saat melaut atau didalam kapal juragan yang akan
menangung resiko pengobatan hinga sembuh. Dan ABK akan diberi upah
setengahnya upah pokok untuk menganti ABK tidak bisa bekerja pada saat
proses penyembuhan.
11. Apakah pernah terjadi perselisihan antara juragan dengan ABK? Jika ada
dalam hal apa saja?
Pernah, dalam hal pembayaran upah dan pemtusun kerja sepihak yang
dilakukan oleh ABK.
12. Apakah Bapak paham dengan sistem pengupahan dalam Islam?
Belum terlalu paham.
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