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Pendahuluan

• Materi pengajian ini lebih banyak merujuk pada Putusan Munas Tarjih ke 23 
yang berlangsung tanggal 5-6 Juli 1995 di Aceh. Munas dilangsungkan
bersamaan dengan pelaksanaan Muktamar Muhammadiyah. Judul
Keputusan Munas itu adalah “Hubungan Kerja dan Ketenegakerjaan dalam
Perspektif Islam”.

• Tiga undang-undang yang merupakan paket dalam reformasi hukum
ketenagakerjaan di Indonesia:

1. UU No. 21 Tahun 2000 tentang Serikat Pekerja/Buruh

2. UU No. 13 Tahun 2003 tentang Ketengakerjaan;

3. UU No. 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian perselisihan Hubungan
Industrial.



Pembatasan Istilah

• Fikih Ketenagakerjaan memisahkan antara tiga kata penting dalam
ketenagakerjaan: tenaga kerja, bekerja dan pekerjaan. 

Tenaga kerja ialah orang yang hidupnya bergantung pada orang lain atau
badan/lembaga lain di mana dari orang atau badan lain tersebut ia mendapat
gaji. Orang lain serta badan/lembaga tersebut dinamakan majikan. Pekerja
dan majikan merupakan sirkel gerak ekonomi. Sedangkan tenaga kerja sebagai
salah satu faktor produksi, ialah orang yang melakukan usaha atau bekerja
baik berupa kerja fikir maupun kerja jasmani, atau kerja fikir sekaligus jasmani
dalam rangka menghasilkan barang dan jasa-jasa ekonomi yang menjadi
kebutuhannya. Sedangkan buruh adalah pekerja yang kebanyakan
menggunakan tenaga jasmani. Nilai kerja diukur dengan kemampuan
menambah barang dan jasa yang bermanfaat, atau menambah manfaat dari
barang dan jasa yang sudah ada.



2. Nilai (Visi) Bekerja:

Sesuai dengan Firman Allah dalam QS az-Zariyat (51): 56 yaitu penciptaana
manusia adalah untuk beribadah, maka pengertian ibadah yaitu tunduk, 
patuh dan seterusnya tidaklah terbatas pada ibadah mahdah seperti shalat, 
puasa, zakat dan haji saja, tetapi meliputi seluruh sikap dan tindakan
manusia yang diridlai oleh Allah SWT termasuk di dalamnya kegiatan mencari
nafkah yang halal dan baik sehingga bekerja akan tergolong ke dalam
rangkaian pengertian ibadah atau bernilai ibadah kepada Allah SWT



Bekerja adalah suatu ‘amal yang didasari akhlak mulia (amal

shalih), yaitu bergulat dalam kancah kehidupan disertai dengan

kewaspadaan/ kehati-hatian agar selalu dalam koridor iman kepada

Allah SWT. Amal shalih juga berarti bergaul bersama manusia

dengan memperhatikan apa yang mereka pikirkan dan kerjakan [QS.

al-Kahfi: 110 dan an-Nahl: 97].



Pekerjaan adalah bentuk-bentuk kegiatan yang dilakukan oleh

seorang warga masyarakat, dalam andilnya menghasilkan barang dan

jasa untuk memenuhi kebutuhan dan memuaskan keinginannya.

Sedangkan modal adalah hasil kerja dari seorang penyimpan yang

dikembangkan dalam produksi, dan manajemen merupakan kerja

fikir manusia.



1. Tujuan bekerja

(1.1.) Tujuan bekerja adalah sesuai dengan diturunkannya syaria’at Islam itu sendiri

yaitu disamping untuk meningkatkan harkat dan martabat manusia sebagai insan

‘amilus-shalihat dan bukan penganggur, juga untuk mewujudkan kemaslahatan hidup

manusia di dunia dan akhirat [QS. Hud: 15]. (1.2.) Mengingat bahwa salah satu

kebutuhan vital dan esensial manusia adalah kebutuhan jasmani maka bekerja

mempunyai tujuan ekonomis (tijarah) yaitu kegiatan yang bertujuan untuk memenuhi

kebutuhan ekonomi [QS. al-Jum’ah: 10].



2. Nilai (Visi) Bekerja:

Sesuai dengan Firman Allah dalam QS az-Zariyat (51): 56 yaitu
penciptaana manusia adalah untuk beribadah, maka pengertian ibadah 
yaitu tunduk, patuh dan seterusnya tidaklah terbatas pada ibadah 
mahdah seperti shalat, puasa, zakat dan haji saja, tetapi meliputi
seluruh sikap dan tindakan manusia yang diridlai oleh Allah SWT 
termasuk di dalamnya kegiatan mencari nafkah yang halal dan baik
sehingga bekerja akan tergolong ke dalam rangkaian pengertian ibadah 
atau bernilai ibadah kepada Allah SWT



3. Prinsip-prinsip Kerja

a. Prinsip Keadilan (al-’Adalah)

Keadilan penting bagi kehidupan manusia demi terciptanya penghormatan dan hak-hak yang

layak sesuai dengan aktifitasnya [QS. al-Hadid (57): 25].

ل بَ ي اَناتْاُرُسَلَناأَر َسل َناَلَقدْ • يَزانَْال كاَتابََْمَعُهمْ َوأَن  َزل َناِبا ل قاس طْاالنَّاسُْمَْلايَ ُقْوَوال ما دايدََْوأَن  َزل َناِبا َوُرُسَلهُْيَ ن ُصرُهَُْمنْ للاَُْولايَ ع َلمَْلالنَّاسْاافاعَُْوَمنََْشدايدْ ََب سْ فايهْااْلَ  ل َغي بْا [25:(57)اْلديد].َعزايزْ َقوايْ للاَْإانَِّْبا

Artinya: “Sesungguhnya Kami telah mengutus rasul-rasul Kami dengan membawa bukti-bukti
yang nyata dan telah Kami turunkan bersama Al-Kitab dan neraca (keadilan) supaya manusia
dapat melaksanakan keadilan. Dan kami ciptakan besi yang padanya terdapat kekuatan yang
hebat dan berbagai manfaat bagi manusia, (supaya mereka mempergunakan besi itu) dan
supaya Allah mengetahui siapa yang menolong (agama)Nya dan rasul-rasul-Nya padahal Allah
tidak dilihatnya. Sesungguhnya Allah Maha Kuat lagi Maha Perkasa.”

. 



• Adil di sini dimaksudkan juga dalam penyelenggaraan sarana-sarana
penghidupan. Keadilan yang harus ditegakkan ialah terlaksananya
kehidupan atas dasar keseimbangan, yang kuat menolong yang lemah, 
yang kaya membantu yang miskin, sebaliknya yang lemah pun 
mendukung tegaknya keadilan dengan jalan yang baik, bukan dengan
merongrong kepada yang kuat, yang miskin pun jangan merongrong
yang kaya. Di samping itu keadilan dalam bidang ketenagakerjaan juga 
pada cara-cara memperoleh produksi, pendistribusian serta dalam
pemanfaatannya.



b. Prinsip Tolong Menolong dan Saling Menguntungkan

Tolong menolong dilakukan dalam hal kebajikan, tolong menolong berarti juga cermin

keseriusan dalam menerapkan prinsip kebersamaan dan kemitraan (musyawarah). QS.

al-Hujarat (49): l3 menegaskan sebagai berikut:

َناُكمْ إاّنَّْالنَّاسََُْيأَي َُّها• َرَمُكمْ إانَّْلاتَ َعاَرُفواائالََْوقَ بَُْشُعوِبًَْوَجَعل َناُكمْ َوأُنَثىذََكرْ مانْ َخَلق  اْلجرات].َخبايْ َعلايمْ للاَْنَّْإْاأَت  َقاُكمْ للاْاعان دََْأك 
(49):13]

Artinya: “Hai manusia, sesungguhnya Kami menciptakan kamu dari seorang laki-laki
dan seorang perempuan dan menjadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku
supaya kamu saling kenal-mengenal. Sesungguhnya orang yang paling mulia di antara
kamu di sisi Allah ialah orang yang paling taqwa di antara kamu. Sesungguhnya Allah
Maha Mengetahui lagi Maha Mengenal.”



Al-Qur’an mengandung petunjuk sosial dalam merampungkan

berbagai pekerjaan yang dilandasi jiwa tolong menolong dalam

kebajikan dan saling menguntungkan [QS. al-Maidah (5): 2].

ْوَْ• ْث ا تَ َعاَونُواَْعَلىْاْل ا َْوتَ َعاَونُواَْعَلىْال با اَْوالت َّق َوىَْوالَْ َوانا [2: املائدةْ. ]ال ُعد 
Artinya: “Dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan)

kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat
dosa dan pelanggaran.”



Kemudian tidak saling merugikan, membahayakan diri dan orang lain :

َرارَْ• ضا َضَرَرَْوالَْ [ .رواهْابنْماجةْعنْعبادةْابنْالصامت. ]الَْ

ُتظ َلُموَنْ... • َتظ لاُموَنَْوالَْ [279: 2]الَْ

Artinya: “... kamu tidak menganiaya dan tidak (pula) dianiaya.” [QS. al-Baqarah (2): 279]

َْعنْ • َْوَجلََّْعزَّْرَب اهْاَعنْ يَ ر وايفايَماَوَسلَّمََْعَلي هْاللاَُْصلَّىالنَّبا ْاَعنْاَذر ْ َأبا يَعَلىَحرَّم تُْإان ا [أمحدرواه].َتظَاَلُمواَفلَْالَْأَْعاَبادايَوَعَلىالظُّل مَْنَ ف سا

Artinya: “Allah SWT di dalam hadits Qudsi bersabda: Sesungguhnya Aku telah mengharamkan
perbuatan zalim pada diri-Ku dan pada hamba-hamba-Ku, maka janganlah berbuat zalim,
terhadap buruh tentang upahnya termasuk dosa besar. [HR.Ahmad]



ُتظ َلُموَنْ... • َتظ لاُموَنَْوالَْ [279: 2]الَْ

Artinya: “... kamu tidak menganiaya dan tidak (pula) dianiaya.” [QS. al-Baqarah (2):
279]

َْعنْ • َْوَجلََّْعزَّْهْاَرب ْاَعنْ يَ ر وايفايَماَوَسلَّمََْعَلي هْاللاَُْصلَّىالنَّبا ْاَعنْاَذر ْ َأبا يَعَلىَحرَّم تُْإان ا .َتظَاَلُمواَفلََْأالَْعاَبادايَلىَوعَْالظُّل مَْنَ ف سا
[أمحدرواه]

Artinya: “Allah SWT di dalam hadits Qudsi bersabda: Sesungguhnya Aku telah
mengharamkan perbuatan zalim pada diri-Ku dan pada hamba-hamba-Ku, maka
janganlah berbuat zalim, terhadap buruh tentang upahnya termasuk dosa besar.
[HR.Ahmad]



Suatu kenyataan yang tidak dapat disangkal bahwa di kalangan umat manusia terdapat

perbedaan-perbedaan bakat kodrati dalam berbagai hal antara lain daya dan kemampuan

kerja mereka. Karena itu Allah SWT memerintahkan agar umat manusia menyelenggarakan

kehidupan saling menolong, saling melengkapi satu sama lain. Atas dasar ini pula, maka

adanya spesialisasi lapangan kerja merupakan hal yang mesti dilakukan. Di dunia modern

seperti sekarang ini tuntutan berspesialisasi dalam berbagai lapangan kerja masih dapat

dirasakan. Memenuhi kebutuhan hidup manusia yang semakin komplek seperti sekarang

ini, tidak mungkin diselenggarakan oleh hanya sekelompok orang yang dipandang serba

bisa. Tetapi harus dilakukan oleh orang yang ahli di bidangnya jika tidak, maka akan terjadi

kekacauan.



يْللاَُْعن ُهَْقاَلَْقاَلَْرُسوُلْللااَْصلَّ• ُْهَري  َرَةَْرضا َْأبا ْال ََْعن  فَ ان  َتظاراْالسَّ اَعَةْقَ اَلَْمانَُةْىْللاَُْعَلي هاَْوَسلََّمْإاَذاُْضي اَعتا
ُرْإاََلْغَْ ناَدْا َلم  لاهاَْفان  َتظاراْالسَّاَعةََْكي َفْإاَضاَعتُ َهاََْيَْرُسوَلْللااَْقاَلْإاَذاُْأس  [اريرواهْالبخ. ]ي اَْأه 

Artinya: “Diriwayatkan dari Abu Hurairah berkata ia berkata:
Bersabda Rasulullah saw: Apabila amanah disalahgunakan maka
tunggulah waktu kehancuran. (Abu Hurairah) berkata: Ya Rasulullah
bagaimana amanah itu disia-siakan? Rasul saw berkata: Apabila
suatu urusan diserahkan pada yang bukan ahlinya maka tunggulah
waktu kehancuran.” [HR. al-Bukhari dari Abu Hurairah]



c. Prinsip Kejelasan Aqad (Perjanjian) dan Transparansi Upah

Islam sangat memperhatikan masalah akad, ia termasuk salah satu bagian

terpenting dalam kehidupan perekonomian. Setiap orang beriman wajib untuk

menunaikan apa yang telah diperjanjikan baik baik yang berkaitan dengan

pekerjaan, upah, waktu bekerja dan sebagainya. Akad merupakan keharusan

untuk dibuat dalam rangka mengatur secara praktis hubungan pekerja-majikan

yang meliputi: etika, hak dan kewajiban antara kedua belah pihak. Selanjutnya

perjanjian juga menegaskan nilai keadministrasian dan memegang teguh nilai

moral yang berkaitan dengan kehalalan [QS. 2: 282].



تُ ُبوهُْ• ُْمَسمًّىَْفاك  ْباَدي ن ْإاََلَْأَجل  [282: 2. ]ََيأَي َُّهاْالَّذايَنْآَمُنواْإاَذاَْتَدايَنُتم 
Artinya: “Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu bermu’amalah tidak
secara tunai untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya.”

Dan Sabda Nabi saw:

َْأَحلََّْحرَامًْ• َشر طًاَْحرََّمَْحَلاًلَْأو  لاُموَنَْعَلىُْشُروطاهام ْإاالَّْ [رواهْالرتمذي. ]اَوال ُمس 

Artinya: “Orang-orang Islam itu terikat oleh syarat-syarat perjanjiannya,
kecuali syarat yang mengharamkan yang halal atau menghalalkan yang
haram.” [HR. at-Tirmidzi dari Abu Amir Al-Aqdi]



Mengingat hal itu maka dalam transaksi sangat diperlukan keterbukaan
sehingga sikap spekulatif, penipuan, kolusi, korupsi dan sebagainya
dalam berbagai kegiatan ekonomi dapat dihindari dan hal itu
diharamkan oleh Islam karena praktek penipuan pasti akan merugikan
pihak tertentu [QS. al-Baqarah (2): 279 dan QS. al-Maidah (5): 1]. 



e. Prinsip Saling Tanggung Jawab

Dalam bekerja diperlukan tanggung jawab, oleh karena itu diperlukan kekuatan

dan kesehatan sehingga dapat menyelesaikan pekerjaan/tanggungjawabnnya

[QS. al-Qasas (28): 26]

َمايُْ• ْال  َتأ َجر َتْال َقوايُّ ْاس  [26: 28. ]إانََّْخي ََْمن 

Artinya: “Sesungguhnya orang yang paling baik yang kamu ambil untuk bekerja
(pada kita) ialah orang yang kuat lagi dapat dipercaya.”



Allah SWT mengisyaratkan agar mengambil orang yang kuat dan jujur sebagai buruh

mengandung arti bahwa majikan punya harapan kepada buruhnya agar dapat

melaksanakan kewajiban-kewajibannya sebagai komitmennya terhadap keadilan. Islam

melindungi kepentingan majikan dengan memberikan kewajiban moral tertentu

kepada buruh, diantaranya mempekerjakan pekerja yang jujur, teliti, rajin, cermat dan

dapat dipercaya. [QS. al-Muddassir (74): 38].

يَنةْ • َْرها َْكَسَبت  َا ِْبا [38(: 74)املدثرْ. ]ُكلُّْنَ ف س 

Artinya: “Tiap-tiap diri bertanggungjawab atas apa yang telah diperbuatnya."



• Demikian juga sebaliknya tentang tanggung jawab majikan terutama dalam pemberian upah.

Majikan yang mengabaikan pembayaran upah buruhnya, akan menjadi musuh Allah di hari Kiamat

kelak.

• Allah berfirman dalam hadits Qudsi; “Allah Ta'ala berfirman: Ada tiga macam manusia yang menjadi

musuhku di hari kiamat nanti, yaitu orang-orang yang aku beri rezeki atas nama-Ku kemudian ia

menipu, orang yang menjual orang merdeka lalu ia makan harganya dan orang yang mengupah

seseorang buruh maka ia memperoleh hasil kerjanya tetapi ia tidak mau membayar upah.” [HR. al-

Bukhari dari Abu Hurairah]. Lihat juga surat Yunus (10): 108 dan QS. an-Nisa' (4): 58.

• Sekali Tuhan menunjukkan jalan, maka pertanggungjawaban atas penyelewengannya sepenuhnya

terletak di tangan manusia dan ia menanggung akibat dari ketidakpatuhannya.



Nabi Syu'aib as mengajar umatnya agar memenuhi takaran dan timbangan. Dengan pemahaman lebih

luas, dapat diperoleh pengertian dari ayat tersebut, bahwa hak orang lain apapun bentuknya, jangan

sampai dikurangi. Apabila hal ini diterapkan dalam hubungannya dengan kerja (perburuhan), maka akan

diperoleh ketentuan bahwa seorang majikan tidak boleh mengurangi upah yang wajar atas kerja yang

telah dilakukan oleh buruh sesuai dengan tingkatan mereka masing-masing [QS. al-Ahqaf (46): 19].

[19:(46)الحقاف].يُظ َلُمونَْالََْوُهمْ أَع َماََلُمْ َولايُ َوف ايَ ُهمْ َعماُلواِماَّاَدَرَجاتْ َولاُكل ْ •

Artinya: “Dan bagi masing-masing mereka derajat menurut apa yang telah mereka kerjakan dan agar
Allah mencukupkan bagi mereka (balasan) pekerjaan-pekerjaan mereka sedang mereka tiada dirugikan.”

Tanggungjawab lainnya adalah menyangkut kesehatan, keamanan, tempat tinggal dan istirahat,

kebebasan beribadah dan lain-lain adalah seperti dalam jaminan keselamatan buruh di atas.



5.Prinsip Kebebasan dalam Beribadah dan Etika

• Tenaga kerja/buruh bebas dalam mengerjakan ibadah agamanya secara proporsional. Jika panggilan

beribadah sudah tiba pekerjaan harus dihentikan. Untuk persiapan menunaikan ibadah shalat

Jum'at, pimpinan perusahaan harus memberi kesempatan. [QS. al-Jumu'ah (62): 9].

• Demikian pula dalam ibadah lainnya seperti puasa, shalat tarawih, haji dan lain-lain. Pemilik kerja

tidak boleh menghilangkan kesempatan beribadah bagi pekerja. Termasuk pula dalam hal

berpakaian, para pekerja harus mempuyai kebebasan untuk berpakaian menutup aurat, berpakaian

sesuai dengan keyakinan agamanya, sebab akan berakibat ma'siat bagi pekerja yang memaksakan

dirinya memakai pakaian yang tidak sesuai dengan perintah agamanya.



f.. Prinsip suka sama suka (al-Taradli)

Dalam setiap transaksi ekonomi ditandaskan adanya keikhlasan dan ketulusan

yang bersifat permanen ketika perjanjian berlangsung maupun ketulusan

menerima akibat hukum dari akad tersebut [QS. an-Nisa’ (4): 28-29].

نَسانَُْوُخلاقََْعن ُكمْ ُُيَف افََْأنْ للاُْيُرايدُْ• َواَلُكمْ ََت ُكُلواالَْآَمُنواذاينَْالَََّيأَي َُّها.َضعايًفاا ْلا َنُكمْ أَم  لْ بَ ي   َعنْ ِتاَاَرةًَْتُكونََْأنْ إاالََّباطالْاِبا
ن ُكمْ تَ َراضْ  تُ ُلواَوالَْما يًماباُكمْ َكانَْللاَْإانَّْأَنُفَسُكمْ تَ ق  [28،29:(4)سآءالن].َرحا



Artinya: “Allah hendak memberikan keringanan kepadamu, dan manusia
dijadikan bersifat lemah, Hai orang-orang yang beriman, janganlah
kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali
dengan jalan perniagaan yang berlaku suka sama suka di antara kamu. 
Dan janganlah kamu membunuh dirimu; sesungguhnya Allah adalah
maha Penyayang kepadamu.”



Sistem pengupahan perspektif Islam

• Tujuan utama dalam bekerja adalah mendapatkan upah atau gaji, yaitu suatu penghasilan atau

nilai yang diperoleh dari si pemilik pekerjaan, sebagai imbalan dari jerih payah yang ia curahkan

sesuai perhitungan atau hasil kerjanya. Upah merupakan hak pekerja, ia harus mendapatkannya

Nabi Saw mengupah seorang tukang bekam,

ِهَرض يَعبَّاس ِاْبنِ َعنِ • َماّللاَّ ِهَصلَّىالنَّب يِ اْحَتَجمََِقالََِعْنهه .أَْجَرهِهَمهِهَحجَِالَّذ يَوأَْعطَىَوَسلَّمََِعلَْيهِ ّللاَّ

.[البخاريرواه]

Artinya : Dari Ibnu Abbas ra., “ Rasulullah saw pernah melakukan canduk (bekam) kepada seseorang

kemudian beliau memberi upah kepada tukang pembekam yang bersangkutan” (HR.Bukhari).



• Upah buruh/pekerja hendaklah dibayarkan tepat waktu, langsung setelah waktu gajian, tidak ada

alasan bagi pemilik perusahaan untuk mengulur-ulur atau memotong gaji dan meminjamkannya.

يَْا لََْأع ُطواَوَسلَّمََْعَلي هْااّللََُّْصلَّىاّللَّْاَرُسولُْقَالَْقَالَُْعَمرَْب نْااّللَّْاَعب دْاَعنْ • َرهُْجا .[ماجهابنرواه]َعَرقُهَُْيَافََّْأنْ قَ ب لََْأج 

Artinya: Dari Abdullah Ibnu Umar (dilaporkan bahwa) ia berkata: Rasulullah saw bersabda: Bayar 

upah tenaga kerja itu sebelum keringatnya kering. [Riwayat Ibnu Majah].

• Manajemen penggajian harus terbuka, artinya si pekerja harus tahu berapa gaji yang harus

diterima sesuai dengan standar gaji minimal yang berlaku, apa potongan yang dilakukan, kenapa

harus dipotong dan lain-lain harus transparan.



Dalam QS. Al-Maidah (5) : 1 Allah SWT berfirman.

ُفواآَمُنواالَّذاينَََْيأَي َُّها• ل ُعُقودْاَأو  .[5:1]...ِبا

Artinya : hai orang-orang yang beriman penuhilah aqad-aqad itu.

Selanjutnya Nabi saw bersabda dalam haditsnya dari Abu Sa’id Alkhudri :

ًاا سَتأ َجرََْمنْا• ي  رَهُْلَهُْفَ ل ُيَسم ْاَأجا Barang.[والبيهقيالرزاقعبدرواه]َأج  siap mengupah seorang buruh,maka hendaklah diterangkan

kepadanya upahnya.

(HR. Abdurrazak dan Baihaqi).



ََّْصلَّىْاّللَُّْ ُهَماَْأنَّْالنَّبا َُْعن   يْاّللَّ ْاب ناُْعَمَرَْرضا َلَْخي َبََْعن  َهاْمانْ ْباَطط راْمََْْعَلي هاَْوَسلََّمَْعاَمَلَْأه  ن   اَُْي رُُجْما
ْ َْزر ع  [ .متفقْعليه]ََثَر َْأو 

Artinya: Dari Ibnu Umar r.a. (dilaporkan) bahwa Nabi saw Rasulullah saw mengadakan perjanjian bagi hasil
dengan penduduk Khaibar dengan ketentuan separoh dari buah-buahan atau tanaman yang dihasilkan (untuk
masing-masing pihak). [Muttafaq ‘alaih]. 

• Upah yang jelas bukan hanya jumlah, tetapi sistem penggajian mencakup alokasi

waktunya (harian, mingguan, bulanan, borongan dsb)



Sistem perupahan :

Pertama : Harus jelas, baik besarnya upah maupun aloksi waktunya (harian, mingguan, bulanan, borongan

dsb.39).

Kedua : Layak, baik menurut jenis pekerjaannya maupun kondisi pekerjannya. Pekerja adalah manusia yang

oleh Allah SWT dinilai sebagai makhluk terhormat. Karenanya dia harus dihormati.

ُعواَأنْ َأَرد ُتْ َوإانْ • رَت ضا ُتمْ َذاإْاَعَلي ُكمْ ُجَناحََْفلََْأو اَلدَُكمْ َتس  ُتمْ َماَسلَّم  ل َمع ُروفْاآتَ ي   َااّللَََّْأنََّْواع َلُموااّللََّْواَوات َّقُِْبا ِبا
يْ تَ ع َمُلونَْ .[2:233]َبصا


