
 

 

BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Masalah 

Disadari bahwa manusia tidak mungkin hidup didunia sendirian, tanpa 

berhubungan sama sekali dengan manusia lain. Eksistensi manusia sebagai mahluk 

sosial semacam ini telah merupakan fitrah yang ditetapkan oleh Allah SWT. Itu 

sebabnya, salah satu hal yang mendasar dalam memenuhi kebutuhan hidup manusia 

adalah adanya interaksi sosial dengan manusia lain. Dalam kaitan ini Islam datang 

memberikan dasar-dasar dan prinsip-prinsip yang mengatur secara baik persoalan-

persoalan muamalah yang dijalani setiap manusia dalam kehidupan sosialnya (Nasrun 

Haroen, 2000: 18) 

Allah SWT telah memerintahkan manusia untuk saling membantu agar semua 

dapat terpenuhi kebutuhannya. Sebagaimana yang difirmankan oleh Allah dalam Al-

Qur’an yang berbunyi : 

    

    

    

     

     

“Dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan      

jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran. Dan bertakwalah Kamu 

kepada Allah, sesungguhnya Allah amat berat siksa-Nya” (QS. Al-Maidah [5] : 2) 

(Soenarjo dkk, Tim Penyelenggara Penterjemah Al Quran, 1989: 157) 

Berdasarkan landasan tersebut, bahwa jelaslah manusia ditakdirkan hidup berkelompok 

untuk saling membantu dan tolong-menolong. Dalam berinteraksi dengan  

orang lain, tiap-tiap individu mempunyai kepentingan  dengan individu lainnya dan 

dengan adanya pergaulan manusia tersebut maka timbulah hubungan hak dan 
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kewajiban yang merupakan bagian terbesar dalam hidup manusia dan salah satu 

bentuk kerjasama dalam kegiatan bermuamalah yang dilakukan oleh manusia untuk 

memenuhi hajat hidupnya dan merupakan kegiatan usaha yang telah bermasyarakat 

adalah sewa-menyewa atau upah-mengupah. 

Agama Islam telah memberikan aturan-aturan yang jelas dan tegas untuk 

dijalankan, agar sewa-menyewa atau upah-mengupah  itu menjadi jenis transaksi yang 

sah. Dan Islam telah menggariskan agar segala transaksi yang terjadi tidak 

menimbulkan kerugian pada salah satu pihak , terhindar dari gharar, menjauhkan dari 

riba dan mendapatkan harta tidak secara bathil. 

Bahwa dalam Hukum Islam, praktek upah-mengupah disebut dengan ijarah. 

Untuk disebut sah, praktek sewa-menyewa atau upah-mengupah harus memenuhi 

rukun dan syarat-syaratnya. Secara umum praktek sewa-menyewa atau upah-

mengupah melibatkan adanya penyewa, orang yang menyewakan, barang (ijarah 

a’yan) atau jasa (ijarah ‘amal) yang disewakan dan akad. (Sudarsono, 1994: 151). 

Adapun mengenai syarat-syaratnya, diantaranya jangka waktu harus diketahui, 

upah yang akan diterima juga harus diketahui atau jelas, dan pekerjaan yang akan 

dilakukan juga harus jelas pula. Masalah sahnya pengupahan atas jenis pekerjaan itu 

ditentukan oleh syariat. Karena tidak sah memberikan upah atas pekerjaan yang 

diharamkan oleh syariat. 

Berkaitan dengan hal tersebut, di daerah tempat saya tinggal tepatnya di Desa 

Tanjung Anom Kecamatan Mauk Kabupaten Tangerang Banten ada suatu tradisi 

kerjasama di bidang pertanian dalam hal ini menanam padi yaitu bernama nyeblok atau 

diceblok. Nyeblok adalah suatu bentuk kerjasama dalam bidang pertanian antara dua 

pihak, dimana salah satu pihak sebagai pemilik sawah atau orang yang mempekerjakan 

dan pihak lain menjadi buruh tani atau orang yang disuru kerja untuk menanam padi 

(nandur) atau untuk mencabut rumput (ngoyos), namun imbalan atau upahnya tidak 



 

 

berupa uang melainkan hanya berupa jatah untuk bisa ikut memanem tanaman padi 

tersebut jika masa panen tiba atau barang hasil panen si pemilik sawah yaitu berupa 

padi atau gabah yang diberikan pada saat selesai panen bukan diberikan langsung 

setelah  buruh tani tersebut selesai bekerja menanam padi (nandur). Maka jika seperti 

itu jelas bahwa pembayaran upah terhadap para pekerja buruh tani itu tidak diberikan 

setelah pekerjaan penanaman selesai melainkan ditangguhkan hingga waktu panen 

datang. (Wawancara dengan Bapak H. Syarifudin selaku pemilik sawah, tanggal 9 

Februari 2014) 

Hadist Nabi SAW yang diriwayatkan oleh Ibnu Majah menjelaskan sebagai 

berikut: 

ي ْ اَّللِه َصلهى اَّللهُ َعلْيِه َوَسلهَم أُعْ  قَاَل َرُسولُ َعْن َعْبِد اَّللِه اْبِن ُعَمَر قَاَل  ِِ َ رَُه قْبَل َأنْ ُطُوا اْْ ِْ  َر َأ
 )رواه ابن ماِه( َيَِفه َعَرقُهُ 

“Dari Abdullah Ibn Umar RA, ia berkata : Rasulullah bersabda: “Berikanlah 

upah/jasa kepada orang yang kamu pekerjakan sebelum kering keringatnya“. 

(HR. Ibnu Majah) (Sunan Ibnu Majah No 2443, tt: 817) 
Menjelang waktu panen tiba, para pekerja penanam padi (Buruh tani) langsung 

memanen padi yang dahulu mereka tanam yang bagian masing-masingnya sudah 

diatur atau ditentukan oleh si pemilik sawah. Apabila kebetulan berhalangan tidak bisa 

ikut dalam kegiatan pemanenan maka bisa diwakilkan oleh saudara atau keluarganya. 

kemudian setelah selesai pemanenan baru hasilnya dibawa ke rumah si pemilik sawah 

untuk dibagikan menurut presentase yang sudah berlaku seperti biasa. Yaitu 

Presentase upah biasanya 4 : 1. Dengan rincian 4 bagian untuk pemilik sawah dan 1 

bagian untuk pekerja yang dulu disuruh menanam padi. Berarti jika pekerja mampu 

mendapatkan 50 kg gabah dalam pemanenannya. maka ia berhak mendapatkan upah 

sejumlah 10 kg gabah dan yang 40 kilogramnya untuk si pemilik sawah. Bagian ini 

merupakan hasil akumulasi dari upah penanaman atau mencabut rumput dan 

pemanenan. Atau jika si pekerja mendapatkan 5 karung gabah, maka ia berhak 



 

 

mendapatkan upah sekarung dan 4 karung lainnya untuk si pemilik sawah. 

(Wawancara dengan Bapak H.Syarifudin selaku pemilik sawah, tanggal 9 Februari 

2014) 

Adapun untuk waktu pengerjaan tanam padi (nandur) tersebut biasanya 

dilakukan pada pagi hari setelah sarapan dan selesai pada jam 10.00, dan ada juga yang 

sehabis shalat dzuhur. Tergantung permintaan dari pemilik sawah dan luangnya waktu 

yang dimiliki oleh para buruh tani. (Wawancara dengan Ibu Gendul selaku buruh tani, 

Tanggal 11 Februari 2014) 

Berikut ini adalah data pemilik sawah dan penggarap yang melakukan tanam 

padi (nandur) dengan sistem nyeblok di Desa Tanjung Anom Kecamatan Mauk 

Kabupaten Tangerang yaitu: 

 

 

 

 

Tabel 1 

Daftar Pemilik Sawah, Penggarap dan Buruh Tani serta Luas Sawah di 

Desa Tanjung Anom 

No Nama Petani Usia Status Luas Sawah 
Jumlah 

Buruh Tani 

1 Ahmad 52 Thn Pemilik 4.000 m2 14 Orang 

2 Agus 30 Thn Pemilik 4.000 m2 14 Orang 

3 H. Hamzah 55 Thn Pemilik 1,5 Hektar 60 Orang 

4 Umin 35 Thn Pemilik 4.000 m2 14 Orang 

5 Muslim 33 Thn Pemilik 1.500 m2 6 Orang 



 

 

6 Sai’an 63 Thn Penggarap 1,5 Hektar 60 Orang 

7 Jamad 41 Thn Penggarap 6.000 m2 20 Orang 

8 Bondan 32 Thn Penggarap 4.000 m2 14 Orang 

9 Nurhasan 28 Thn Penggarap 5.000 m2 17 Orang 

10 Mursin Belen 43 Thn Penggarap 1 Hektar 40 Orang 

11 H. Syarifudin 50 Thn Pemilik 1,5 Hektar 60 Orang 

Sumber: wawancara dengan para petani di Desa Tanjung Anom pada tanggal 9-12 

Februari 2014. 

 

Berdasarkan faktanya, hasil yang diterima oleh para pekerja tidak sebanding 

dengan apa yang mereka kerjakan, apalagi jika gagal panen maka para pekerja hanya 

mendapatkan hasil seadanya. Upah mereka tergantung pada hasil panen, jika padi 

hasilnya bagus maka mereka mampu mendapatkan upah yang sebanding dengan apa 

yang dahulu mereka kerjakan, namun sebaliknya jika hasilnya buruk maka upah yang 

para pekerja dapatkan sedikit bahkan tidak mendapatkan apa-apa. (Wawancara dengan 

Bapak H. Syarifudin, tanggal 09 Februari 2014). 

Upah merupakan hal terpenting karena selain menciptakan situasi pekerjaan 

yang kondusif, upah juga menentukan hasil kinerja para buruh tani. Selain itu masalah 

upah ini sangat penting dan dampaknya sangat luas. Ketika pekerjaan yang dilakukan 

buruh tani sesuai dengan standar upah yang diberikan oleh pemilik sawah, maka 

pekerjaan yang dibebankan cenderung terlaksana dengan baik. Sebaliknya, jika terjadi 

kesenjangan antara jenis pekerjaan dan besarnya upah yang diberikan, maka tidak 

hanya berpengaruh pada hasil kerja para buruh tani itu sendiri jika dikemudian hari 

disuruh kembali. Tetapi juga akan mempengaruhi daya beli yang akhirnya berdampak 

pada standar penghidupan para pekerja beserta keluarga mereka. Sedangkan antara 



 

 

pekerja dan pemilik sawah ada hak dan kewajiban dimana pekerja mempunyai 

kewajiban untuk melakukan pekerjaan dan mempunyai hak atas kontribusinya yaitu 

upah. Sedangkan pemilik sawah juga memiliki hak atas pekerja yaitu kinerja yang 

optimal dan memiliki tanggung jawab dengan membayar upah yang sepatutnya. 

Hubungan timbal balik ini harus diselarasi dengan keharmonisan agar tidak 

menimbulkan konflik. 

Surat At-Thalaq ayat 6 Allah SWT menegaskan bahwa setiap usaha atau 

pekerjaan pasti akan ada imbalannya. Allah berfirman : 

   

   

  

  … 

“Kemudian jika mereka menyusukan (anak-anak) mu untukmu. Maka 

berikanlah kepada mereka upahnya” (Q.S. At-Thalaq [65] : 6). (Soenarjo dkk 

Tim Penyelenggara Penterjemah Al Quran, 1989: 706) 

Dalam surat Al-Baqarah ayat 233 Allah SWT juga telah berfirman: 

   

  

    

   

   

    

      

Dan jika kamu ingin anakmu disusukan oleh orang lain, Maka tidak ada dosa 

bagimu apabila kamu memberikan pembayaran menurut yang patut. 

bertakwalah kamu kepada Allah dan ketahuilah bahwa Allah Maha melihat apa 

yang kamu kerjakan. (Q.S Al-Baqarah [2] : 233) (Soenarjo dkk, Tim 

Penyelenggara Penterjemah Al Quran, 1989: 57) 

 

Ayat ini apabila dikaitkan dengan perjanjian kerja, maka dapat dikemukakan 

bahwa Allah SWT memerintahkan kepada pemberi pekerjaan (majikan) untuk berlaku 

adil dan layak dan memberikan kepastian dalam hal pengupahan kepada para 

pekerjanya. 



 

 

Adapun dalam kasus pengupahan terhadap pekerja penanam padi di atas 

terdapat kejanggalan yang penulis rasakan dan cermati, yakni pembayaran upah 

ditangguhkan hingga waktu panen tiba (nyeblok). Selain itu, pembayaran upah juga 

belum jelas nominalnya dan sifatnya masih spekulasi. Dan yang lebih di khawatirkan 

lagi apabila ternyata padi yang ditanam mengalami gagal panen seperti kekeringan, 

gabuk (tidak berisi padinya) atau terserang penyakit dan hama. maka para pekerja 

buruh tani itupun ikut menanggung resikonya yang akhirnya hak berupa upah kerjanya 

kurang bahkan tidak terpenuhi. 

Dari uraian tersebut, maka penulis tertarik untuk meneliti tentang sistem 

pengupahan yang dipaparkan diatas yaitu dengan judul penelitian “Mekanisme 

Pengupahan Pekerja Tanam Padi dengan Sistem Nyeblok di Desa Tanjung Anom 

Kecamatan Mauk Kabupaten Tangerang” 

 

 

 

B. Rumusan Masalah 

 Berdasarkan dari uraian latar belakang yang telah dipaparkan diatas, tampak 

terdapat kesenjangan antara pekerjaan yang sudah dilakukan dengan pembayaran upah 

yang belum jelas hasilnya. Oleh karena itu, muncul rumusan masalah yang akan dikaji 

dalam penelitian ini. 

Adapun pertanyaan penelitian yang akan diajukan adalah: 

1. Apa yang melatar belakangi pengupahan pekerja tanam padi dengan sistem 

nyeblok di Desa Tanjung Anom Kecamatan Mauk Kabupaten Tangerang?  

2. Bagaimana pelaksanaan pengupahan pekerja tanam padi dengan sistem nyeblok 

di Desa Tanjung Anom Kecamatan Mauk Kabupaten Tangerang? 



 

 

3.  Bagaimana tinjauan Fiqih Muamalah terhadap sistem pengupahan pekerja 

tanam padi dengan sistem nyeblok tersebut sesuai dengan hukum Islam? 

 

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian 

1. Tujuan Penelitian 

Secara umum tujuan penelitian ini adalah untuk memperoleh data yang 

normatif dan empirik untuk dianalisis dan sekaligus menarik kesimpulannya. 

Sedangkan secara spesifik, tujuan penelitian ini adalah untuk menjawab 

pernasalahan yang telah ditetapkan dalam perumusan masalah, yaitu: 

a. Untuk mengetahui latar belakang pengupahan pekerja tanam padi dengan 

sistem nyeblok di Desa Tanjung Anom Kecamatan Mauk Kabupaten 

Tangerang. 

b. Untuk mengetahui pelaksanaan pengupahan pekerja tanam padi dengan 

sistem nyeblok di Desa Tanjung Anom Kecamatan Mauk Kabupaten 

Tangerang. 

c. Untuk mengetahui tinjauan Fiqih Muamalah terhadap sistem pengupahan 

pekerja tanam padi dengan sistem nyeblok yang dilakukan oleh masyarakat 

Desa Tanjung Anom Kecamatan Mauk Kabupaten Tangerang. 

2. Kegunaan Penelitian 

a. Sebagai sumbangan pemikiran dalam rangka memperkaya khazanah 

pengetahuan tentang hukum Islam, khususnya tentang persoalan muamalat. 

b. Untuk menambah wawasan, khususnya bagi penulis dan umumnya bagi 

pembaca tentang penelitian lapangan yang berkaitan langsung dengan 

hukum Islam. 

 



 

 

D. Kerangka Pemikiran 

Hukum Islam adalah hukum universal yang dapat diterapkan tanpa terkekang 

masa. Hukum Islam mampu menyikapi setiap perubahan yang terjadi, baik dalam 

masalah sosial ekonomi, budaya dan politik. Elastisitas hukum Islam memberikan 

jawaban pada setiap fenomena yang muncul sehingga hukum Islam akan selalu relevan 

untuk diterapkan kapan dan dimana saja dan tidak diragukan lagi bahwa hukum Islam 

bersifat abadi. Hukum ada untuk menjawab semua permasalahan dan ditegakkan demi 

keadilan (Ahmad Azhar Basyir, 1976: 141). 

Berbagai ayat Al-Quran banyak dibahas secara khusus tentang perlunya 

ditegakkan dasar-dasar sistem  sosial ekonomi dalam masyarakat Islam, guna 

mengatur kehidupan sesuai dengan ajaran Islam. Sistem ini merupakan pola 

kebersamaan dan tolong menolong yang tercermin dalam ajaran shodaqah, zakat, 

hibah dan kegiatan muamalah lainnya seperti transaksi berbentuk upah-mengupah atau 

ijarah. 

Transaksi upah-mengupah atau ijarah tersebut diperlukan dalam kehidupan 

sehari-hari karena mengandung unsur tolong-menolong sebagai salah satu prinsip 

kehidupan dalam Islam. Karena itu, pola transaksi tersebut sejalan dengan firman Allah 

SWT dalam surat Al-Maidah ayat 2: 

   

    

    

     

    

“Dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, 

dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran. dan 

bertakwalah kamu kepada Allah, Sesungguhnya Allah amat berat siksa-Nya” 

(QS. Al-Maidah [5]: 2) (Soenarjo dkk Tim Penyelenggara Penterjemah Al 

Quran, 1989: 157) 



 

 

Perintah tolong-menolong merupakan perintah yang bersumber dari Allah SWT 

kepada hambanya yang mukmin dan berakal, dan meninggalkan segala bentuk tolong-

menolong dalam hal kebatilan dan kemunkaran. Dan transaksi upah mengupah 

merupakan bentuk nyata dari sikap tolong-menolong tersebut. 

Ijarah berasal dari bahasa arab yaitu dari kata “ujrah” yang artinya upah. Upah 

yang diberikan oleh pemerintah kepada pegawai negeri sipil (PNS) dinamakan ujrah. 

Upah yang diberikan oleh pemilik usaha konpeksi kepada tukang jahit, upah yang 

diberikan oleh pemborong kepada tukang-tukang kayu, kuli-kuli bangunan, atau upah 

yang diberikan oleh pemilik sawah atau lahan kepada buruh tani, semua itu dinamakan 

ujrah. 

Menurut istilah syariat Islam, ijarah ialah memberi upah kepada seseorang 

setelah mengerjakan pekerjaan tertentu atau sampai waktu tertentu atau member ganti 

atas pengambilan manfaat tenaga dari orang lain dengan syarat-syarat tertentu. Adapun 

mengenai syarat-syaratnya, diantaranya jangka waktu harus diketahui, upah yang akan 

diterima juga harus diketahui, dan pekerjaan yang akan dilakukan. Masalah sahnya 

pengupahan atas jenis pekerjaan itu ditentukan oleh syariat. Karena tidak sah 

memberikan upah atas pekerjaan yang diharamkan. Ijarah dapat diartikan juga dengan 

suatu transaksi yang lazim dilakukan dalam mengambil manfaat suatu benda dengan 

harga tertentu dan dalam jangka waktu tertentu pula. Sebagian ulama ada yang 

menerjemahkan ijarah sebagai jual beli jasa (upah-mengupah) yakni mengambil 

manfaat tenaga manusia. Jumhur ulama fiqih berpendapat bahwa ijarah adalah 

menjual manfaat dan yang boleh disewakan adalah manfaatnya bukan badannya 

(Rachmat Syafei, 2004: 122). 

Ijarah atau sewa-menyewa terbagi pada dua macam, yaitu: 

1. Ijarah a’yan, yaitu sewa-menyewa yang terjadi pada benda atau tempat, yang mana 

orang yang melakukannya akan mendapatkan imbalan dari barang atau benda yang 

disewakan. 



 

 

2. Ijarah ‘amal, yaitu sewa-menyewa yang terjadi pada kekuatan atau tenaga 

seseorang, dalam hal ini adalah tenaga buruh dan imbalannya berupa uang atau 

gaji. (Soedarsono, 1994: 151). 

Jumhur fuqaha telah sepakat tentang kebolehan melakukan transaksi upah-

mengupah, sedangkan perbedaannya terletak pada masalah yang bersifat furu’iyah. 

Upah mengupah diperbolehkan berdasarkan keterangan syara’ dan merupakan 

manifestasi dari keleluasaan hukum Islam. Setiap orang berhak untuk melakukan 

kegiatan upah-mengupah berdasarkan prinsip-prinsip yang diatur dalam syari’at Islam 

(Hamzah Ya’kub, 1992: 320). 

Dasar hukum yang membolehkan upah-mengupah adalah firman Allah SWT 

dalam surat Al-Qashash ayat 26-27 yang berbunyi: 

   

     

  

      

    

    

    

    

     

     

       

“Salah seorang dari kedua wanita itu berkata: "Ya bapakku ambillah ia sebagai 

orang yang bekerja (pada kita), karena Sesungguhnya orang yang paling baik 

yang kamu ambil untuk bekerja (pada kita) ialah orang yang kuat lagi dapat 

dipercay. Berkatalah Dia (Syu'aib): "Sesungguhnya aku bermaksud 

menikahkan kamu dengan salah seorang dari kedua anakku ini, atas dasar 

bahwa kamu bekerja denganku delapan tahun dan jika kamu cukupkan sepuluh 

tahun Maka itu adalah (suatu kebaikan) dari kamu, Maka aku tidak hendak 

memberati kamu. dan kamu insya Allah akan mendapatiku Termasuk orang- 

orang yang baik". (QS. Al-Qashash [28]: 26-27) (Soenarjo dkk Tim 

Penyelenggara Penterjemah Al Quran, 1989: 613) 

 

Selain itu hadist Nabi SAW sebagai berikut: 



 

 

ُ ت َ م  قَاَل اسل  ى هللا عليه و  صل  َّللهِ وُل اَوَعْن َأِب ُهَريْ َرَة رضي هللا عنه قَاَل: قَاَل َرسُ   َل اعَ َّلله
ُِل  ََبَع ُحرًّا ,َفَأَكلَ َأََن َخْصُمُهْم يَ ْوَم ا َثََلثَة    ُِل  أَْعَُطى ِب ُُثه َغَدَر, َوَر  ََثََنُه، ْلِقَياَمِة: َر
ي ْ   ِِ َر َأ َِ ُِل  ِاْسَتْأ َرُه َوَر ِْ  )َرَواُه ُمْسِلم   (رًا , فَاْستَ ْوََف ِمْنُه, َوَلَْ يُ ْعُِطِه َأ

Dari Abu Hurairah ra berkata: Rasulullah bersabda Allah SWT telah berfirman 

“Tiga orang (tiga golongan) yang aku musuhi nanti pada hari kiamat, yaitu (1) 

orang yang memberi kepadaku kemudian menarik kembali, (2) orang yang 

menjual orang merdeka kemudian makan harganya (3) orang yang 

mengupahkan dan telah selesai, tetapi tidak memberikan upahnya.” (HR. 

Muslim). (Ibnu Hajar Al-Asqolani, Hadist ke 935: 188) 

 

Secara umum, pemberian/penyerahan upah dilakukan seketika pekerjaan itu 

selesai. Sama halnya dengan jual beli yang pembayarannya pada waktu itu juga. Tetapi 

pada waktu membuat kesepakatan boleh dibicarakan dan diputuskan untuk 

mendahulukan pembayaran upah atau mengakhirkannya. Namun demikian, 

memberikan upah lebih dahulu adalah lebih baik, dalam rangka membina saling 

pengertian dan percaya mempercayai. Lebih-lebih apabila upah-mengupah itu antara 

majikan dan karyawan atau buruh yang pada umumnya sangat memerlukan uang untuk 

kebutuhan biaya makan keluarga dan dirinya sehari-hari. Yang paling penting adalah 

agar kedua belah pihak mematuhi perjanjian/kesepakatan yang telah disetujui 

bersama. 

Islam mengajarkan untuk mempercepat pembayaran upah. Hal ini berdasarkan 

hadist yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad, Rasulullah SAW bersabda: 

ُمهِتِه يف  َعِن النهِب ِ  -يف حديث له-َعْن َأِبْ ُهَريْ َرةَ  َلِة ِمْن َرَمَضاَن.  صلعم: اَنهُه يَ ْغِفُر ِْ  آِخِر لَي ْ

َرهُ ِإَذا َقضَ  ِْ َلةُ اْلَقْدِر؟ قَاَل: ََل, َوَلِكْن اَْلَعاِمُل ِامنهاَ يُ ْويف َأ ْى َعَمُلهُ )رواه ِقْيَل: ََيَرُسْوَل هللِا, أَ ِهَي لَي ْ
 أمحد(

 “Dari Abi Hurairah -dalam satu haditsnya-, dari Nabi SAW “Sesungguhnya 

Allah mengampuni umat-Nya di akhir malam Ramadhan.” Dikatakan,”Wahai 

Rasulallah, apa itu pada malam qadar?” Beliau menjawab, Tidak. Akan tetapi, 



 

 

pekerja berhak menerima upah setelah ia menyelesaikan pekerjaanya.” (HR. 

Ahmad).” (Ibnu Hajar Al-Astqolani, Hadist ke 931: 187) 

Selain Pemilik sawah (Mu’jir) berkewajiban membayar upah kepada buruh 

(Musta’jir) yang telah selesai melaksanakan pekerjaannya. Dan mempercepat 

pembayaran upah harus  sesuai dengan kesepakatan antara kedua belah pihak dalam 

hal penangguhan pembayarannya. Maka disyaratkan pula pembayaran upahnya harus 

sesuai dengan apa yang dikerjakan oleh buruh tersebut jangan sampai terjadi ketidak 

adilan antara pekerjaan yang sudah dilakukannya dengan upah atau bayaran yang 

harus diterima oleh buruh tersebut. Apalagi bila besar kecilnya nominal pembayaran 

upah itu sudah ada kesepakatan di awal perjanjian. Selain itu Pembayaran upah juga 

harus dilakukan dengan mata uang yang berlaku,  atau bisa juga dengan makanan dan 

pakaian. 
Mengenai upah yang dibayar dengan makanan dan pakaian para fuqaha’ 

berbeda pendapat. Sebagian membolehkan dan sebagian lain tidak membolehkannya. 

Imam Abu Hanifah dan Imam Malik membolehkan dalam konteks jasa 

menyusui oleh selain pembantu (pelayan). Sedangkan Imam Malik berpendapat bahwa 

mereka yang membolehkan upah yang dibayar dengan makanan atau pakaian karena 

sesuai dengan kebiasaan masyarakat. Itu jika kedua belah pihak saling pengertian, 

Sedangkan menurut Imam Syafi’i, Abu Yusuf, Muhammad Hadawiyah, dan Al-

Manshur Billah berpendapat tidak sah karena upah yang akan diterima dianggap tidak 

kongkrit. (Sayyid Sabiq, 2012: 268-269). 

Menurut Juhaya S. Praja (1995, 113-114), dalam Islam telah ditetapkan 

beberapa prinsip dalam segala bentuk muamalah. Dan supaya dalam berlangsungnya 

pelaksanaan upah-mengupah tidak menimbulkan kerugian dan kemadharatan, maka 

dalam pelaksanaannya harus sesuai dengan prinsip-prinsip muamalah secara umum, 

yaitu: 



 

 

1. Asas tabadul manafi’, adalah suatu bentuk kegiatan muamalah harus memberikan 

keuntungan dan manfaat bersama bagi pihak-pihak yang terlibat 

2. Asas antaradhin, yaitu setiap bentuk muamalah antar individu atau pihak harus 

berdasarkan kerelaan masing-masing. 

3. Asas ‘adamul gharar, adalah setiap bentuk muamalah tidak boleh ada bentuk 

gharar, yaitu tipu daya atau sesuatu yang menyebabkan salah satu pihak merasa 

dirugikan oleh pihak lainnya sehingga mengakibatkan hilangnya unsur kerelaan 

salah satu pihak dalam melakukan suatu transaksi atau perikatan. 

Pengupahan pekerja tanam padi dengan sistem nyeblok pada dasarnya 

merupakan akad yang pihak-pihaknya mengadakan perjanjian dan mengikat satu sama 

lain dalam hubungan tersebut. Akad adalah hal terpenting dalam perekonomian. 

Pentingnya memenuhi akad dinyatakan secara khusus dalam firman Allah SWT: 

  

  

  … 

“Hai orang-orang yang beriman penuhilan olehmu akad-akad itu..”(QS. Al-

Maidah [5] : 1) (Soerjono dkk Tim Penyelenggara Penterjemah Al Quran, 1989: 

156) 

 

 

E. Langkah-langkah Penelitian 

1. Metode Penelitian 

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah studi kasus 

(Soerjono Soekanto, 1986: 10). Metode ini bertujuan untuk menggambarkan, 

memaparkan, atau menganalisis suatu mekanisme pengupahan pekerja tanam padi 

dengan sistem nyeblok sebagaimana yang terjadi di Desa Tanjung Anom Kecamatan 

Mauk Kabupaten Tangerang. 



 

 

2. Teknik Pengumpulan Data 

Adapun untuk menjawab masalah penelitian, diperlukan data yang akurat di 

lapangan. Metode yang digunakan harus sesuai dengan obyek yang akan diteliti. 

Dalam penelitian lapangan ini, penulis menggunakan beberapa metode: 

a. Observasi, yaitu metode penelitian dengan pengamatan yang dicatat secara 

sistematis terhadap fenomena-fenomena yang diselidiki (Sutrisno Hadi, 2004: 

151). Dalam hal ini penulis melakukan pengamatan secara langsung terhadap 

praktek upah-mengupah pekerja tanam padi dengan sistem nyeblok di Desa 

Tanjung Anom Kecamatan Mauk Kabupaten Tangerang. 

b. Wawancara, adalah cara yang digunakan oleh seseorang untuk tujuan tertentu, 

mencoba untuk mendapatkan keterangan atau pendapat secara lisan dengan 

seorang responden dengan bercakap-cakap langsung dengan seorang itu 

(Suharsimi Arikunto, 2002: 132). Dalam hal ini penulis akan melakukan 

wawancara dengan beberapa tokoh agama di Desa Tanjung Anom, perangkat desa, 

pemilik sawah, serta buruh tani dikediamannya terkait dengan permasalahan yang 

penulis angkat yaitu pengupahan pekerja tanam padi dengan sistem nyeblok. 

c. Studi dokumentasi, yaitu mencari data mengenai hal-hal atau variabel yang berupa 

catatan, transkip, buku, surat kabar, majalah, notulen rapat, dan sebagainya 

(Suharsimi Arikunto, 2002: 206). Dalam hal ini buku-buku yang penulis telusuri 

yaitu buku yang relevan dengan permasalahan terhadap pengupahan pekerja tanam 

padi dengan akad ijarah serta Fatwa DSN-MUI tentang ijarah. 

3. Jenis Penelitian 

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian lapangan (field research) 

yaitu dengan melakukan penelitian langsung dengan cara studi kasus (case study). 

Peneliti mengadakan penelitian berdasarkan pada pengupahan pekerja tanam padi 



 

 

dengan sistem nyeblok di Desa Tanjung Anom Kecamatan Mauk Kabupaten 

Tangerang untuk mendapatkan data-data yang nyata tentang upah-mengupah. 

4. Sumber Data 

Dalam penelitian ini sumber data yang diperlukan adalah sebagai berikut: 

a. Sumber data primer, yaitu berupa informasi-informasi yang diperoleh dari 

masyarakat yang terlibat di Desa Tanjung Anom. Dalam hal ini adalah: 

1) Bapak Khaerudin selaku Sekretaris Desa Tanjung Anom 

2) Bapak H. Syarifudin selaku pemilik sawah di Desa Tanjung Anom 

3) Ibu Gendul dan Bapak Nisan selaku buruh tani 

4) Bapak Jamad selaku penggarap 

b. Sumber data sekunder, yaitu literatur-literatur yang mendukung, baik berupa buku-

buku, artikel-artikel, jurnal, data-data yang diperoleh dari internet, dokumen-

dokumen, kitab-kitab fiqih yang ada hubungannya dengan penelitian ini yaitu yang 

membahas tentang pengupahan. 

5. Analisis Data 

Analisis data ini dilakukan melalui tahapan-tahapan sebagai berikut: 

a. Mengumpulkan dan mengklasifikasikan data yang berhubungan dengan 

nyeblok, baik data primer maupun data sekunder 

b. Mengelompokkan seluruh data sesuai dengan rumusan masalah dan tujuan 

penelitian 

c. Menafsirkan hasil penelitian tentang mekanisme pengupahan pekerja tanam 

padi dengan sistem nyeblok dengan teori-teori mengenai ijarah yang diperoleh 

sebagai jawaban terhadap perumusan masalah seperti bagaimana tinjauan Fiqih 

Muamalah terhadap mekanisme pengupahan pekerja tanam padi dengan sistem 

nyeblok tersebut sesuai dengan hukum Islam. 



 

 

d. Menyimpulkan data-data yang telah dianalisis kemudian akan dapat diketahui 

tentang hasil akhir dari penelitian tersebut. Hasil interpretasi dijadikan 

kesimpulan penelitian, sehingga dapat diterapkan pada kasus-kasus serupa 

diwaktu dan tempat yang berbeda. 

 


