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BAB I

PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG MASALAH

Setiap manusia selalu memiliki aktifitas berpergian yang

mengharuskan mereka untuk jauh sementara dari rumah, baik dalam tujuan

wisata, bisnis, dan lain-lain. Hal itu terkadang menyebabkan mereka harus

mencari tempat tinggal atau penginapan sementara yang nyaman dan aman

selayaknya mereka berada dirumah sendiri. Oleh karena itu keberadaan hotel

sangat dibutuhkan sebagai salah satu penunjang kebutuhan masyarakat, untuk

menjadi rumah pengganti sementara bagi mereka dikala sedang bepergian ke

suatu tempat yang jauh dari tempat tinggalnya. Hal ini mengharuskan hotel

untuk memberikan jasa pelayanan secara profesional dalam  mengakomodasi

tamu agar merasa nyaman seperti dirumah sendiri.

Usaha perhotelan adalah suatu usaha bidang pelayanan jasa yang

memiliki peran penting dalam perkembangan sektor pariwisata dan ekonomi

di Indonesia. Menurut keputusan Menteri Pariwisata, Pos, dan

Telekomunikasi nomor : KM.94/HK.103/MPPT-87 pasal 1 huruf (b), yaitu :

“Hotel adalah salah satu jenis akomodasi yang mempergunakan sebagian
atau seluruh bangunan untuk menyediakan jasa pelayanan penginapan,
makan dan minum serta jasa lainnya bagi umum yang dikelola secara
komersial, serta memenuhi ketentuan persyaratan yang diatur dalam
keputusan ini.

Suatu usaha bidang perhotelan harus memiliki fasilitas pelayanan yang

memadai, beserta pekerja yang profesional untuk mendukung sistem
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manajemen pelayanan yang diterapkan pada hotel tersebut demi kenyamanan

pelanggan. Berdasarkan hal itu sumber daya manusia atau pekerja di hotel

memiliki peran yang  sangat .penting dalam melayani tamu yang datang ke

hotel tersebut, maka sudah sepantasnya jika para pekerja tersebut dilindungi

oleh undang–undang.

Hal tersebut diperlukan pekerja guna mendapatkan perlakuan baik dan

hak - hak pekerja khususnya upah kerja dan upah kerja lembur yang

diperjanjikan dalam perjanjian kerja antara pengusaha dengan pekerja, seperti

yang telah diatur dalam Undang – undang no.13 tahun 2003 tentang

ketenagakerjaan. Perlindungan Terhadap pekerja dimaksudkan untuk

menjamin keselamatan dan meningkatkan derajat kesehatan para

pekerja/buruh dengan cara pencegahan kecelakaan kerja, promosi kesehatan,

pengobatan dan rehabilitas tanpa ada diskriminasai atas dasar apapun untuk

mewujudkan kesejahteraan pekerja/buruh.1

Hotel adalah suatu usaha jasa pelayanan umum yang dilakukan secara

terus menerus, maka hotel harus terus melayani tamu selama 24 jam dan 7

hari penuh tanpa mengenal hari libur apapun. Pekerjaan di hotel adalah salah

satu pekerjaan yang dijalankan secara terus menerus, yang menurut Keputusan

menteri tenaga kerja dan transmigrasi nomor: KEP.233/MEN/2003 pasal 1

ayat (1) bahwa, “ pekerjaan yang dijalankan secara terus menerus adalah

pekerjaan yang menurut jenis dan sifatnya harus dilaksanakan atau dijalankan

1 H.R Abdulsallam. 2009. Hukum Ketenagakerjaan. Jakarta: Restu Agung. Hal 191
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secara terus menerus atau dalam keadaan lain berdasarkan kesepakatan antara

pekerja/buruh dengan pengusaha”

Umumnya dalam perjanjian kerja antara pengusaha dan pekerja hotel,

tertulis bahwa mereka bekerja selama 9 jam/hari dikurangi waktu istirahat 1

jam yang berarti mereka bekerja aktif selama 8 jam dalam 1 hari kerja serta

terbagi dalam 3 shift kerja, yaitu shift kerja pagi hari, sore hari, dan malam

hari, serta mereka bekerja dalam waktu 5 hari dalam 1 minggu yang berarti

total jam kerja yang mereka lakukan adalah 40 jam dalam 1 minggu, dan

tertulis bahwa mereka berhak mendapatkan upah gaji pokok ditambah uang

servis.

Berdasarkan pengamatan yang sering dilakukan oleh penulis pada saat

mengantarkan tamu ke hotel diketahui bahwa dalam hubungan kerja antara

pengusaha dan pekerja di beberapa hotel di  Kota Semarang, diketahui sering

terjadi permasalahan dalam hal pekerja melakukan pekerjaan melebihi waktu

kerja normal tetapi tidak diperhitungkan sebagai waktu kerja lembur,

khususnya pada pekerja bagian operasional hotel, contohnya yaitu:

1. front office (resepsionis),

2. GRO (Guest Relation Officer),

3. room service,

4. F&B (food and beverage), dan

5. lounge.

Pada pelaksanaan pekerjaannya, berdasarkan hasil observasi diketahui

sering kali pekerja hotel bekerja lebih dari waktu yang diperjanjikan atau



4

dapat dikatakan para pekerja bagian – bagian ini hampir selalu bekerja lebih

dari 8 jam kerja per hari dan lebih dari 40 jam seminggu, namun pada saat

pekerja menerima upah bulanan, mereka tidak pernah mendapatkan salah satu

hak pekerja khususnya upah lembur dari kerja di waktu kerja lembur yang

mereka lakukan, adapun yang mereka dapatkan hanya upah gaji pokok

ditambah uang servis.

Pekerja juga memiliki tanggung jawab yang otomatis bertambah  pada

hari – hari tertentu khususnya di akhir minggu atau pada hari – hari libur

nasional, jika hotel tersebut dipenuhi oleh tamu (full occupation) yang

menyewa kamar dan mereka berkewajiban untuk melayani tamu – tamu

tersebut secara profesional dan maksimal.

Dalam perjanjian kerja antara pekerja hotel dengan pengusaha hotel,

telah ada manajemen pengaturan mengenai waktu kerja serta pergantian shift

kerja yang dilakukan secara terus menerus, agar para pekerjanya diharapkan

mampu memenuhi tanggung jawab pekerjaanya dan dapat bekerja sesuai

dengan ketentuan waktu kerja yang tertulis pada Undang – Undang

Ketenagakerjaan yang berlaku. Hal ini menyebabkan kerugian terhadap

pekerja di hotel karena tambahan waktu kerja yang mereka lakukan tidak

dianggap waktu kerja lembur dan tidak mendapatkan hak upah lembur.

Melihat kenyataan pelaksanaan sistem pengaturan waktu kerja serta

tanggung jawab tambahan para pekerja hotel ini, ada banyak hal yang

bertentangan dengan hak pekerja khususnya pengaturan waktu kerja waktu

kerja lembur serta upah lembur para pekerja di hotel.
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Berdasarkan uraian tersebut di atas, penulis tertarik unutuk melakukan

penelitian tentang “Pelaksanaan Pembayaran Upah Lembur Pekerja Di

Hotel Yang Menjadi Hak Pekerja Berdasarkan Keputusan Menteri

Tenaga Kerja Dan Transmgrasi Nomor Kep. 102/MEN/VI/2004. (Studi

Kasus di Grup Hotel Rinjani dan Accor  Hotels Group Semarang)”

B. PERUMUSAN MASALAH

Berdasarkan pada latar belakang yang telah dikem ukakan diatas maka

dapat dirumuskan permasalahan – permasalahan sebagai berikut:

1. Bagaimana pengaturan waktu kerja lembur bagi pekerja Hotel di Grup

Hotel Rinjani dan Accor  Hotels Group Semarang?

2. Bagaimana pelaksanaan upah lembur bagi pekerjadi Grup Hotel Rinjani

dan Accor Hotels Group Semarang  yang menjadi hak pekerja ditinjau

dari Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor Kep.

102/MEN/VI/2004 tentang waktu kerja lembur dan upah kerja lembur?

C. TUJUAN PENELITIAN

1. Untuk mengetahui pengaturan waktu kerja lembur bagi pekerja di Grup

Hotel Rinjani dan Accor Hotels Group Semarang.

2. Untuk mengetahui pelaksanaan pembayaran upah kerja lembur yang

menjadi hak bagi pekerja di Grup Hotel Rinjani dan Accor Hotels Group

Semarang, ditinjau dari Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan
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Transmigrasi Nomor Kep. 102/MEN/VI/2004 tentang waktu kerja lembur

dan upah kerja lembur.

D. KEGUNAAN PENELITIAN

Dengan adanya penelitian mengenai pelaksanaan pembayaran upah

lembur bagi pekerja yang melakukan kerja lembur di hotel, diharapkan dapat

memberi kegunaan baik secara teoritis maupun praktis, antara lain sebagai

berikut:

1. Kegunaan teoritis:

Untuk menambah pengetahuan mengenai Hukum Ketenagakerjaan,

khusunya  dalam hal pelaksanaan pembayaran upah lembur bagi pekerja

yang melakukan kerja lembur di hotel ditinjau dari Undang Undang

Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan khusunya Keputusan

Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi nomor kep . 102/MEN/VI/2004

tentang waktu kerja lembur dan upah kerja lembur.

2. Kegunaan praktis:

a. Bagi Pekerja

Memberi pengetahuan serta edukasi mengenai segala hal yang menjadi

hak para pekerja, khusunya dalam hal pembayaran upah lembur bagi

pekerja yang melakukan upah lembur.

b. Bagi Pemerintah

Hasil penelitian diharapkan dapat dijadikan masukan bagi pemerintah,

untuk lebih meningkatkan pengawasan pekerja hotel supaya pengusaha
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hotel memberikan hak–hak pekerja khususnya pembayaran upah

lembur.

c. Bagi Pengusaha Hotel

Memberi pengetahuan kepada pengusaha hotel mengenai Hukum

Ketenagakerjaan, khususnya dalam hal pembayaran upah lembur bagi

pekerja yang melakukan kerja lembur yang menjadi hak pekerja.

E. METODE PENELITIAN

Penelitian berarti pencarian kembali atau cara ilmiah untuk

mendapatkan data dengan tujuan dan kegunaan tertentu. Pencarian yang

dimaksud adalah pencarian terhadap pengetahuan yang benar (ilmiah), karena

hasil dari pencarian ini akan dipakai untuk menjawab permasalahan tertentu.

Dengan kata lain penelitian (research) merupakan upaya pencarian yang

bernilai edukatif sehingga masih perlu dikaji kembali.2

Suatu penelitian agar dapat berjalan dengan lebih lancar, terarah dan

lebih tertata, maka diperlukan suatu metode penelitian, karena pada

hakikatnya metode penelitian tersebut memberikan pedoman tentang cara-

cara seseorang menganalisis, mempelajari, dan memahami lingkungan -

lingkungan yang dihadapi.3 Mengenai arti dari metode itu sendiri adalah

suatu unsur mutlak yang harus ada dalam penelitian dan pengembangan ilmu

pengetahuan. Tanpa metode penelitian tidak mungkin seseorang akan dapat

2 Amirudin, 2004, Pengantar Metode Penelitian Hukum, Jakarta: PT Raja Grafido Persada, hal.19.
3 Soerjono Soekanto, 1986, Metode Penelitian, Jakarta:UI, Press,hal.45.
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menganalisa, menemukan, dan merumuskan suatu kebenaran mengenai

sesuatu hal yang sedang ditelitinya secara runtut dan terarah.4

1. Metode Pendekatan

Metode pendekatan yang digunakan adalah metode kualitatif.

Metode kualitatif adalah metode yang menekankan proses pemahaman

peneliti atas perumusan masalah untuk mengkonstruksikan sebuah gejala

hukum yang kompleks dan holistik.5 Penelitian ini juga menggunakan

pendekatan yuridis – sosiologis, yaitu pemakaian pendekatan ilmu-ilmu

sosial untuk memahami dan menganilisis hukum sebagai gejala

(Podgorecki and Whelan, 1987; 3).6 Dengan menggunakan metode

kualitatif ini diharapkan dapat meneliti dan mendapatkan gambaran nyata

mengenai pengaturan waktu kerja serta pelaksanaan upah lembur bagi

pekerja hotel.

2. Spesifikasi Penelitian

Spesifikasi penelitian ini adalah deskriptif analitis yaitu

menggambarkan pokok - pokok permasalahan yang menjadi obyek

penelitian dikaitkan dengan peraturan perundang - undangan serta teori -

teori dan praktek yang berkenaan dengan hukum positif. Deskriptif karena

penelitian ini bertujuan memperoleh gambaran mengenai bagaimana

4 Ibid., hal.45.
5 Petrus Soerjarwinoto dkk, 2006, Buku Panduan MPKH dan Skiripsi, Semarang: Fakultas Hukum
Unika Soegijapranata. Hal. 12.
6 Petrus Soerjarwinoto dkk, 2014, Buku Panduan MPKH dan Skiripsi, Semarang: Fakultas Hukum
Unika Soegijapranata. Hal. 8
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pengaturan jam kerja dan pelaksanaan pembayaran upah kerja lembur

yang menjadi hak pekerja bagi di hotel dikaitkan dengan Undang-Undang

Ketenagakerjaan yang berlaku.

3. Metode Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data digunakan untuk memperoleh dan

mengumpulkan data mengenai masalah yang diteliti dengan cara, yaitu:

1. Studi Lapangan

Studi lapangan dilakukan untuk memperoleh data primer, yaitu

data yang diperoleh langsung dari sumbernya atau tangan pertama,

sedangkan pengumpulan data dilakukan dengan cara wawancara

tentang pelaksanaan pembayaran upah lembur yang menjadi hak

pekerja.

Wawancara adalah suatu bentuk komunikasi verbal, yaitu

percakapan yang bertujuan mendapatkan informasi. Wawancara

dianggap sebagai cara yang efektif dalam pengumpulan data primer di

hotel yang menjadi objek penelitian. Tujuan wawancara bagi peneliti

adalah untuk memperoleh data yang dapat diolah untuk memperoleh

generalisasi atau hal - hal yang bersifat umum yang menunjukkan

kesamaan dengan keadaan - keadaan lain sekalipun keterangan yang

diberikan oleh nara sumber masalah terkait. Wawancara dianggap

efektif karena akan diperoleh keterangan langsung dari para pihak

yang terkait.
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Metode wawancara yang digunakan adalah dengan

menyiapkan daftar pertanyaan terlebih dahulu tentang waktu kerja

lembur dan pelaksanaan pembayaran upah kerja lembur, namun

dimungkinkan adanya perubahan yang disesuaikan dengan kondisi

pada saat wawancara.

Adapun yang menjadi narasumber dan responden dalam

penelitian ini adalah:

a. Bapak Arnest Soegijatmoko, S.E. adalah seorang narasumber

selaku General Manager atau pimpinan dari Hotel Studio Inn &

Suites Semarang, yang pernah bekerja di bidang usaha perhotelan

di Kota Semarang ±15 tahun;

b. 5 orang responden selaku pekerja yang bekerja di Hotel Studio Inn

& Suites Semarang yaitu:

1) 2 orang pekerja bagian front office yang memiliki inisial

nama AG dan NA,

2) 1 orang pekerja bagian room service yang memiliki inisial

nama HD dan,

3) 2 orang pekerja bagian kitchen/resto yang memiliki inisial

nama HP dan TN

c. Ibu Dhika Oktoria adalah seorang responden selaku pekerja bagian

sales executive dan pernah juga bekerja sebagai administrasi dan

resepsionis, yang bekerja di ACCOR HOTELS GROUP Semarang,

yaitu di Hotel Novotel dan Ibis Budget Semarang, bagian sales
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eksekutif yang pernah bekerja di bidang usaha perhotelan di Kota

Semarang ±6 tahun;

d. Ibu Tri Atmaningdyah K, S.H. adalah seorang narasumber selaku

Pegawai Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi Kota Semarang

Bidang Pengawasan dan Pembinaan Tenaga Kerja.

2. Studi Pustaka

Studi pustaka dilakukan untuk memperoleh data sekunder.

Data sekunder adalah data yang diperoleh melalui studi kepustakaan

yang dipakai sebagai dasar dalam melakukan penelitian tentang

pelaksanaan pembayan upah kerja lembur yang menjadi hak pekerja di

hotel. Untuk memperoleh data sekunder tersebut diperoleh dengan

cara membaca dan mempelajari buku - buku, peraturan perundang -

undangan yang berhubungan dengan masalah yang akan diteliti,

literatur, bahan - bahan pustaka lainnya serta data resmi dari sumber

yang bersangkutan dengan permasalahan pelaksanaan upah lembur.

Data yang diperoleh dari bahan - bahan pustaka ini, meliputi:

1) Bahan hukum primer yaitu bahan hukum yang mengikat dan terdiri

atas norma - norma dasar, sesuai dengan perumusan masalah, maka

Undang-undang yang digunakan sebagai acuan adalah :

a) Undang - Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang

ketenagakerjaan,
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b) Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor kep

.102/MEN/VI/2004 tentang Waktu Kerja Lembur dan Upah

Kerja Lembur.

c) Perjanjian kerja antara pengusaha dan pekerja di Hotel Studio

Inn & Suites Semarang.

2) Bahan hukum sekunder yaitu bahan hukum yang terkait dengan

bahan hukum primer dan dapat membantu menganalisa,

memahami, dan menjelaskan bahan hukum primer antara lain

pendapat para ahli, buku - buku mengenai hukum ketenagakerjaan,

dan hasil penelitian mengenai peraturan perusahaan yang berlaku,

perjanjian kerja antara pengusaha dan pekerja, serta hal lain yang

masih terkait dengan masalah ketenagakerjaan khususnya

pelaksanaan upah kerja lembur.

3) Bahan hukum tersier, yaitu bahan yang memberikan informasi

tentang bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, misalnya

kamus hukum.

4. Metode Analisa Data

Metode yang digunakan adalah metode analisa kualitatif, yaitu

menafsirkan, menjelaskan, dan menganalisa fakta yang didasarkan pada

teori - teori, asas – asas, peraturan perusahaan dan peraturan perundang -

undangan yang berhubungan dengan permasalahan yang diangkat oleh
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penulis mengenai pelaksanaan upah lembur bagi pekerja yang melakukan

kerja lembur. Diharapkan dengan metode ini dapat diperoleh gambaran

yang jelas mengenai pokok permasalahan yang diangkat oleh penulis.

5. Metode Penyajian Data

Semua data hasil penelitian yang telah terkumpul kemudian

diperiksa, diteliti, dilengkapi, dan disusun secara sistematis dalam bentuk

uraian. Adapun penyusunan uraian tersebut ditempuh melalui dua tahap,

yaitu:

1. Menganalisa Data

Dalam tahap ini penulis melakukan penelitian dengan melakukan

kegiatan pengkajian terhadap pengetahuan data berupa perumusan

maupun kesimpulan.

2. Editing

Dalam tahap editing kegiatan yang dilakukan adalah memeriksa,

meneliti, dan melengkapi data yang kurang lengkap atau kurang jelas,

selanjutnya data yang telah terkumpul untuk mengetahui apakah hasil

penelitian dapat dipertanggung jawabkan kebenarannya sesuai dengan

kenyataan yang ada.
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F. SISTEMATIKA PENULISAN

Untuk lebih memudahkan pembahasan dalam penulisan ini serta

mendapatkan gambaran yang lebih jelas mengenai apa yang akan dibahas pada

setiap bab, maka sistematika penulisan ini disusun seperti berikut :

BAB I : PENDAHULUAN

Merupakan bab pendahuluan yang mengemukakan tentang Latar

Belakang Masalah, Perumusan Masalah, Tujuan dan Kegunaan

Penelitian, serta Metode Penelitian.

BAB II : TINJAUAN PUSTAKA

Menguraikan mengenai Tinjauan Pustaka mengenai pengertian

hubungan kerja, perjanjian kerja, pengertian pekerj, pekerja tetap,

pekerja tidak tetap, shift kerja, waktu kerja, waktu kerja lembur,

upah, upah kerja lembur, penghitungan upah kerja lembur, uang

service, pengertian hotel, dan klasifikasi hotel.

BAB III : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Dalam bab ini akan diuraikan mengenai profil perusahaan,

peraturan perusahaan, dan pembahasan mengenai pengaturan

waktu kerja lembur bagi pekerja hotel dan pelaksanaan

pembayaran upah lembur bagi pekerja Hotel yang menjadi hak

pekerja ditinjau dari Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan

Transmigrasi nomor kep . 102/MEN/VI/2004 tentang waktu kerja

lembur dan upah kerja lembur yang menghubungkan fakta-fakta

atau data yang diperoleh dari hasil penelitian lapangan.



15

BAB IV : PENUTUP

Isi dalam bab ini adalah kesimpulan dan saran. Kesimpulan

merupakan rangkuman yang disatukan dari hasil penelitian dan

pembahasan, setelah itu penulis mencoba memberi saran dan

masukan yang diharapkan akan berguna.


