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BAB III

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Pada bab ini penulis akan mendeskripsikan hasil penelitian dan

pembahasan tentang pelaksanaan pembayaran upah lembur pekerja di hotel yang

menjadi hak pekerja berdasarkan UUPK serta Keputusan Menteri Tenaga Kerja

dan Transmigrasi Nomor Kep. 102/MEN/VI/2004 tentang waktu kerja lembur dan

upah kerja lembur.

A. HASIL PENELITIAN

Data yang diperoleh dari hasil penelitian yang telah dilakukan, akan

dijelaskan secara rinci dari hasil observasi dan wawancara yang telah penulis

lakukan pada narasumber dan responden yang telah dijabarkan dalam profil

sumber penelitian.

1. Profil Hotel yang Menjadi Objek Penelitian

Adapun hotel yang menjadi objek dalam penelitian ini adalah:

a. Hotel Studio Inn & Suites

1) Nama Hotel : Studio Inn & Suites

2) Alamat : Jalan Rinjani No. 10 D, Semarang

3) Grup Hotel : Rinjani Hotel Group

Hotel ini jika dilihat dari jumlah kamar nya termasuk dalam

klasifikasi hotel menengah, yaitu hotel dengan jumlah kamar lebih dari

100 dan kurang dari 300 kamar. Dilihat dari letak hotel, hotel ini masuk
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dalam jenis City Hotel dikarenakan berada di lokasi perkotaan biasanya

diperuntukkan bagi masyarakat yang bermaksud untuk tinggal

sementara.

b. Hotel Ibis Budget

1) Nama Hotel : Ibis Budget

2) Alamat : Jalan Kapten Pierre Tendean No. 21,

Semarang

3) Grup Hotel : Accor Hotel Group

Hotel ini jika dilihat dari jumlah kamar nya termasuk dalam

klasifikasi hotel menengah, yaitu hotel dengan jumlah kamar lebih

dari 100 dan kurang dari 300 kamar. Dilihat dari letak hotel, hotel ini

masuk dalam jenis City Hotel dikarenakan berada di lokasi perkotaan

biasanya diperuntukkan bagi masyarakat yang bermaksud untuk

tinggal sementara.

c. Hotel Novotel

a. Nama Hotel : Novotel Semarang

b. Alamat : Jl. Pemuda No.123 Semarang

c. Grup Hotel : Accor Hotel Group

Hotel ini jika dilihat dari jumlah kamar nya termasuk dalam

klasifikasi hotel besar, yaitu hotel dengan jumlah kamar lebih dari 300

kamar. Dilihat dari letak hotel, hotel ini masuk dalam jenis City Hotel



37

dikarenakan berada di lokasi perkotaan biasanya diperuntukkan bagi

masyarakat yang bermaksud untuk tinggal sementara.

2. Hasil Wawancara Dengan Narasumber dan Responden

a. Hasil wawancara yang telah dilakukan dengan narasumber Bapak

Arnest Soegijatmoko, S.E. selaku General Manager di Hotel Studio

Inn & Suites Semarang, mengenai pelaksanaan pengaturan waktu

kerja lembur dan pelaksanaan pembayaran upah kerja lembur yang

terjadi di Hotel yang beliau pimpin.

Mengenai perjanjian kerja yang ada, Bapak Arnest mengatakan

bahwa perjanjian kerja yang diberlakukan pada Hotel Studio Inn &

Suites Semarang yaitu adalah perjanjian kerja yang dibuat untuk

waktu tertentu. Perjanjian kerja waktu tertentu tersebut diberlakukan

kepada seluruh pekerja hotel yang ada dengan tidak memandang pada

bidang pekerjaan yang dimiliki ataupun jabatan yang diperoleh .

Alasan pengusaha hotel menggunakan perjanjian kerja waktu

tidak tertentu tersebut adalah supaya para pekerja yang ada bisa selalu

berusaha dan termotivasi dalam pekerjaan untuk bekerja dengan

sangat baik, hal ini dikarenakan supaya para pekerja hotel tersebut

sangat mengharapkan untuk selalu mendapatkan perpanjangan

kontrak.

Menurut bapak Arnest, perusahaan mengartikan pekerja tetap

adalah pekerja yang memiliki perjanjian kerja  dengan kontrak selama
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1 – 2 tahun, sedangkan pekerja tidak tetap adalah pekerja seperti

pekeja yang sedang dalam masa magang dan pekerja harian.

Perbedaan dari kedua status pekerjaan yaitu pekerja yang tetap dan

pekerja yang tidak tetap adalah bukan hanya dilihat dari kontrak kerja

yang ada, namun juga dilihat dari perbedaan besaran bonus bulanan

yang diperoleh oleh pekerja dan cara penghitungan upah kerja yang

diberlakukan kepada pekerjanya setiap bulan.

Penulis mendapatkan salah satu perjanjian kerja yang dibuat

untuk waktu tertentu antara pekerja dengan perusahaan yaitu, pada

bagian ENGINEER di Hotel Studio Inn & Suites (terlampir).

Pada dasarnya menurut Bapak Arnest isi dari perjanjian kerja ini

sama dengan perjanjian kerja untuk pekerja yang lain. Dalam

perjanjian kerja yang ada, penulis memperhatikan beberapa hal yang

menyimpang dan adanya ketidak jelasan dalam klausa perjanjian kerja

tersebut. Ketidak jelasan yang dimaksud dalam perjanjian kerja yang

ada yaitu, didalamnya tidak memuat tentang jenis usaha, jenis

kelamin pekerja, dan besarnya perolehan upah yang pasti. Besaran

upah dalam perjanjian kerja tersebut hanya tertulis, “PIHAK KEDUA

yaitu  pekerja, diberi imbalan/gaji/upah yang besarnya sudah

disepakati oleh para pihak, dan diberikan secara bulanan dengan

waktu kerja sehari selama 8 (delapan) jam termasuk waktu istirahat”.
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Mengenai pengaturan waktu kerja di dalam perjanjian kerja

tersebut, tidak tertulis dengan pasti waktu masuk kerja, dan hanya

tertulis sebagai berikut yaitu:

a. PIHAK KEDUA adalah pekerja yang diberi imbalan/gaji/upah

yang besarnya sudah disepakati oleh pihak tertentu dan diberikan

secara bulanan dengan waktu kerja sehari selama 8 (delapan) jam

termasuk waktu istirahat dari pekerja;

b. PIHAK KEDUA diberi libur/istirahat 1 (satu) hari dalam setiap

minggu (48 jam kerja);

c. Untuk kerja lembur pada dasarnya dilakukan atas dasar sukarela

kecuali dalam hal-hal tertentu, maka pihak kedua diharuskan

sebagai berikut yaitu:

1) Apabila dalam waktu tertentu terdapat adanya pekerjaan yang

tertimbun dan harus segera diselesaikan,

2) Apabila ada pekerjaan yang jika tidak segera diselesaikan, maka

akan dapat membahayakan kesehatan dan keselamatan setiap

orang dan merugikan perusahaan.

Mengenai besaran upah kerja yang akan diterima pekerja, hal

tersebut telah dibicarakan dan disepakati secara lisan dengan setiap

pekerja yang bersangkutan.

Berdasarkan perjanjian kerja Hotel Studio Inn & Suites

mengenai upah lembur, pada prinsipnya Hotel Studio Inn & Suites

Semarang mengganggap kerja lembur harus dilakukan secara sukarela
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namun ada juga yang termasuk penghitungan waktu kerja lembur dan

upah kerja lembur dilakukan berdasarkan surat perintah yang berisi

tentang adanya kerja lembur yang harus dilakukan.

Menurut Bapak Arnest,  tidak hanya di Hotel Studio Inn &

Suites Semarang saja perjanjian kerja semacam ini dibuat, namun hal

ini juga terjadi pada beberapa hotel di Kota Semarang dan juga

berlaku pada para pekerja yang telah menyepakati ketentuan tersebut

tanpa adanya paksaan dari pihak manapun.

Bapak Arnest berpendapat selama pekerja atau orang yang ingin

bekerja di perusahaan tersebut dengan sukarela mau menyepakati

perjanjian yang ada, maka perjanjian itu dianggap sah oleh pihak

perusahaan. Bapak Arnest paham bahwa perjanjian kerja yang tertulis

pada perjanjian kerja yaitu 8 jam sehari dan 6 hari semingu

bertentangan dengan waktu kerja yang diatur dalam UUPK.

Mengenai pengaturan waktu kerja dan waktu masuk kerja akan

diberitahu secara lisan pada saat pekerja mulai bekerja setelah

rancangan pembagian shift kerja yang dilakukan oleh Bapak Arnest

selesai, dikarenakan manjemen shift kerja tersebut dirubah setiap 1

(satu) bulan sekali dan mengikuti perkiraan jumlah tamu yang datang

serta adanya rotasi pembagian waktu dan shift kerja.

Bapak Arnest mengatakan jika ada tanggung jawab yang masih

harus diselesaikan oleh pekerja, sehingga pekerja menambah waktu

kerja, maka waktu kerja tersebut tidak termasuk dalam hitungan untuk
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upah kerja lembur, melainkan hal ini menjadi tuntutan tanggung

jawab pekerja serta suatu pekerjaan yang harus dilakukan secara

sukarela oleh pekerja.

Mengenai penghitungan upah kerja lembur kepada para pekerja

yang masuk pada hari libur yang telah ditentukan, maka para pekerja

akan mendapatkan kompensasi yang diperoleh berdasarkan kebijakan

perusahaan dengan menambah hari libur sebanyak satu hari pada

waktu yang perusahaan akan tentukan, dan kompensasi upah kerja

lembur masuk pada hari libur  berlaku di hampir seluruh hotel di Kota

Semarang.

Menurut Bapak Arnest, hal tersebut dapat terjadi dikarenakan

pada perusahaan perhotelan, para pekerjanya telah diberikan uang

tambahan bonus yaitu uang servis yang diperoleh dari tax service

yang dibebankan kepada para pelanggan hotel. Uang service tersebut

diberikan kepada setiap pekerja pada saat mereka menerima gaji

bulanan. Besaran uang service yang diberikan kepada para pekerja

setiap bulannya tidak selalu dalam jumlah yang sama, karena besaran

uang service dihitung dari jumlah tamu yang datang di hotel tersebut

setiap bulannya.

Menurut beliau cara menghitung besaran uang service adalah

dengan menjumlahkan seluruh uang service yang diterima dari tamu

hotel setiap bulannya, kemudian dibagikan kepada setiap pekerja

dengan melihat kualifikasi jabatan pekerja. Perbedaan besaran uang
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service yang diterima pekerja tidak dapat diberitahukan kepada

penulis, karena dianggap sebagai rahasia perusahaan.21

b. Hasil wawancara yang telah dilakukan dengan responden, 5 orang

pekerja yang bekerja di Hotel Studio Inn & Suites Semarang 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

mengenai pelaksanaan penghitungan waktu kerja lembur dan

upah kerja lembur yang terjadi.

Kelima pekerja tersebut diatas diwawancara secara bersama –

sama dan mereka meminta supaya identitas mereka dirahasiakan,

karena mereka memiliki kekhawatiran akan terkena sanksi dari

perusahaan jika melakukan wawancara ini.

Mengenai bentuk perjanjian kerja, kelima pekerja tersebut

mengaku tidak memahami tentang pengertian perjanjian yang dibuat

untuk waktu tertentu ataupun waktu tidak tertentu, karena yang

21 Hasil wawancara dengan bapak Arnest Soegijatmoko,S.E., General Manager, Hotel Studio Inn
& Suites Semarang, pada tanggal 28 Maret 2016.
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mereka pahami adalah perjanjian kerja kontrak. Menurut mereka,

tidak hanya di hotel, namun perjanjian kerja kontrak tersebut berlaku

di hampir setiap perusahaan.

Mereka merasa bahwa waktu kerja di hotel cukup panjang

karena dalam perjanjian kerja yang mereka sepakati, mereka

diharuskan bekerja selama 8 (delapan) jam sehari termasuk waktu

istirahat serta libur satu hari dalam seminggu, yang berarti total waktu

kerja mereka 48 jam.

Berdasarkan pengakuan mereka, pekerjaan mereka dibagi ke

dalam 3 shift kerja yaitu, shift pagi, sore, dan malam hari. Menurut

AG pekerja bagian Front Office dan TN pekerja bagian Kitchen/Resto

dan pekerja lain yang juga menyetujui jawaban dari AG dan TN yaitu

setelah waktu kerja mereka usai, kemudian digantikan shift kerja yang

berikutnya, mereka masih harus membuat laporan

pertanggungjawaban mengenai pekerjaan yang mereka lakukan pada

shift mereka bekerja. Menurut HP pekerja bagian kitchen resto

mereka harus bekerja sukarela di luar  jam waktu normal karena ada

tanggung jawab lain yang harus diselesaikan pada bagian kitchen dan

baru bisa dikerjakan setelah jam kerja, sebagai contoh membersihkan

kompor dan menghitung logistik kitchen.

Menurut N.A pekerja front office pembuatan laporan tersebut

tidak dapat dilakukan bersamaan pada waktu mereka bekerja dan

pembuatan laporan tersebut memakan waktu ± 30 menit – 1 jam yang



44

baru dapat dikerjakan setelah shift kerja berakhir. AG selaku pekerja

front office juga berpendapat sama dengan NA. Menurut N.A dan

A.G pekerja bagian front office, hal itu terjadi dikarenakan tanggung

jawab pelayanan tamu serta tanggung jawab mereka terhadap

perusahaan dalam membuat dan memberikan laporan pekerjaan

mereka.

Menurut H.D pekerja bagian room service harus bekerja

lebih dari waktu kerja yang ditentukan, jika hotel tersebut sedang

dalam keadaan penuh (Full Ocupation) dikarenakan pekerjaan yang

menumpuk pada shift mereka bekerja. Hal itu terjadi karena

keterbatasan pekerja bagian room service, yaitu jika hotel sedang

dalam keadaan penuh otomatis tanggung jawab mereka bertambah.

Menurut jawaban kelima pekerja yang pada saat

wawancara, mereka belum pernah mendapatkan upah kerja lembur

walaupun mereka sering melakukan pekerjaan tambahan diluar waktu

kerja yang mereka sepakati dengan perusahaan. Mereka juga

menyatakan bahwa pada saat melakukan kesepakatan kerja dengan

pihak perusahaan, pihak perusahaan tidak pernah menyinggung

mengenai upah kerja lembur22.

c. Hasil wawancara yang telah dilakukan dengan nara sumber Ibu Dhika

Oktoria  seorang pekerja bagian sales executive yang bekerja di

22 Hasil wawancara dengan beberapa peerja di Hotel Studio Inn and Suites Semarang, pada
tanggal 28 Maret 2016.
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ACCOR HOTELS GROUP Semarang, dalam wawancara mengenai

pelaksanaan pengaturan waktu kerja lembur dan pembayaran upah

kerja lembur yang terjadi di Hotel ditempat beliau bekerja tersebut

adalah:

Mengenai permasalahan perjanjian kerja yang diberlakukan di

hotel tersebut adalah perjanjian kerja waktu tertentu, Ibu Dhika

mengatakan perjanjian kerja yang diberlakukan di Hotel Novotel dan

Hotel Ibis Budget Semarang adalah perjanjian kerja yang dibuat untuk

waktu tertentu.

Menurut Ibu Dhika bahwa di Kedua Hotel tersebut pengertian

pekerja tetap adalah pekerja yang memiliki perjanjian kerja kontrak

selama 1 – 2 tahun, sedangkan pekerja tidak tetap adalah pekerja yang

sedang dalam masa magang dan pekerja harian. Perbedaan dari

pekerja tetap dan tidak tetap bukan hanya dari status kontrak masa

kerjanya, namun juga ada perbedaan pada bonus bulanan dan upah

kerja yang diterima.

Menurut beliau perjanjian kerja di kedua hotel tersebut hanya

dibuat satu rangkap yang disimpan oleh bagian personalia, dan

perjanjian kerja tersebut tidak memuat waktu masuk kerja, karena

masalah waktu masuk kerja akan diatur dan diubah setiap bulannya

oleh bagian personalia.
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Hotel Ibis Budget, dan Hotel Novotel memberlakukan waktu

kerja yaitu 8 jam kerja satu hari, dan 5 hari seminggu yang berarti 40

jam dalam seminggu.

Mengenai permasalahan tanggung jawab pekerjaan diluar waktu

kerja menurut Ibu Dhika Oktorio, ada banyak faktor penyebab lain

yang menyebabkan pekerja harus melakukan tanggung jawab

pekerjaan diluar jam kerja. Salah satu contoh penyebabnya yaitu

karena kurangnya jumlah pekerja, dan pihak perusahaan sengaja

mempekerjakan pekerja dengan jumlah yang sedikit demi kepentingan

penghematan pengeluaran. Penghitungan kebutuhan jumlah tenaga

kerja yang di buat oleh pihak Hotel adalah kebutuhan tenaga kerja

untuk pelayanan dengan jumlah kedatangan tamu normal (minimal

occupation), sehingga jika hotel sedang dalam keadaan penuh (full

ocupation), secara otomatis para pekerja  kewalahan dalam

memberikan pelayanan kepada tamu – tamu yang datang.

Ibu Dhika menjelaskan hotel dalam keadaan penuh (full

occupation) pada saat hari libur panjang, masa lebaran, libur sekolah

anak–anak, liburan yang berada di akhir minggu (long weekand), dan

atau pada saat ada reservasi untuk rapat kerja Pegawai Negeri Sipil.

Mengenai waktu kerja tambahan, Ibu Dhika memberikan contoh

yaitu untuk pekerja bagian resepsionis hotel, mereka harus membuat

laporan yang memakan waktu paling sedikit 1 jam per hari setelah

terjadi pergantian shift kerja. Pekerjaan itu dianggap oleh pihak hotel
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sebagai pekerjaan yang harus dikerjakan secara sukarela,  karena

dianggap masih dalam tanggung jawab pekerja. Tidak hanya dalam

pembuatan laporan, menurut Ibu Dhika terkadang mereka harus

masuk pada jadwal libur mereka yang telah ditentukan perusahaan

karena hotel sedang dalam keadaan penuh (full occupation), dan

mereka tidak pernah mendapatkan hak mereka berupa uang pengganti

masuk di hari libur yaitu hak upah kerja lembur, melainkan hanya

mendapatkan kompensasi yaitu, hari libur mereka digantikan hari lain

dan ditambah satu hari libur yang akan ditentukan dan dijadwal ulang

oleh pihak hotel.

d. Berikut ini adalah data hasil wawancara yang telah dilakukan dengan

nara sumber  Ibu Tri Atmaningdyah K, S.H. seorang Pegawai Dinas

Ketenagakerjaan dan Transmigrasi Kota Semarang Bidang

Pengawasan Ketenagakerjaan, mengenai pengawasan pelaksanaan

pengaturan waktu kerja lembur dan pembayaran upah kerja lembur

bagi pekerja dan pengusaha Hotel yang berada di Kota Semarang.

Ibu Tri menjelaskan bahwa bidang pengawasan ketenagakerjaan

Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi (DISNAKERTRANS) Kota

Semarang memiliki tugas yaitu dalam hal melakukan penyidikan,

pengawasan, serta pembinaan hubungan industrial. Pegawai bidang

pengawasan ketenagakerjaan bekerja berdasrakan Undang – Undang

No 3 tahun 51 tentang pengawasan perburuhan.
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Menurut beliau di Semarang ada sekitar ± 3000 perusahaan

yang terdaftar dan Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi hanya

memiliki 9 orang pegawai bidang pengawas ketenagakerjaan. Dalam

melakukan pengawasan mereka memiliki target 7 – 8 perusahaan

untuk di awasi dan di pantau hubungan kerja antara pengusaha dan

pekerja mengenai hak dan kewajiban perusahaan dan pekerja setiap

bulannya. Pada kenyataanya dalam satu bulan mereka hanya sanggup

mendatangi atau memantau paling banyak 3 perusahaan karena terlalu

banyak kendala, yaitu:

1) PNS bidang pengawas ketenagakerjaan yang ada di Kota Semarang

jumlahnya sangat kurang,

2) Tanggung Jawab pekerjaan serta rencana kerja (job desk) yang

mereka terima tidak jelas,

3) Pengawas tidak hanya bertugas mengawasi namun ada pekerjaan

diluar itu yang cukup padat seperti rapat umum, mengurusi

administrasi sendiri, datang ke pengadilan, diklat, dll.

Mengenai Upah lembur menurut Ibu Tri pada prinsipnya

seluruh perusahaan harus memberikan upah lembur jika pekerjanya

melakukan pekerjaan diluar waktu kerja normal. Upah kerja lembur

tidak boleh digantikan hanya dengan kompensasi atau kebijakan

perusahaan. Upah lembur harus dihitung dan diberikan kepada pekerja

yang melakukan kerja lembur minimal seperti yang diatur oleh

Undang-Undang No 13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan. Pekerja
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yang melakukan kerja di waktu kerja lembur tidak boleh dianggap

semata – mata loyalitas atau pengabdian, karena Undang–Undang

tidak mengatur masalah tentang pengabdian atau loyalitas, dan segala

yang bersangkutan dengan upah kerja harus dibayarkan kepada

pekerja karena itu adalah hak pekerja dan berkaitan dengan jerih

payah seseorang.

Menurut Ibu Tri mengenai adanya uang servis, uang servis

tidak untuk menggantikan keberadaan upah kerja lembur karena uang

servis adalah suatu hal yang berbeda dan tidak dapat dianggap sebagai

bagian dari upah.

Ibu tri berpendapat, bisa saja setiap perusahaan yang

melakukan pelanggaran atau yang menyalahi ketentuan Undang-

Undang Ketenagakerjaan ditindak tegas sesuai dengan sanksi yang

ada, namun mereka memiliki pertimbangan dan kendala, yaitu:

1) Kurangnya posisi tawar dengan perusahaan dalam bernegosiasi,

2) Kekhawatiran perusahaan akan mengurangi  jumlah pekerjanya,

3) Kekawatiran perusahaan akan pindah dari wilayah semarang,

4) Bertambahnya pengangguran dan,

5) Berkurangnya lapangan pekerjaan di Kota Semarang.

Menurut beliau Undang-Undang Ketenagakerjaan yang lama

dirasa lebih baik dibandingkan Undang-Undang No. 13 tahun 2003

tentang Ketenagakerjaan yang berlaku sekarang, karena Undang –

Undang No 13 tahun 2003 dan keputusan menteri tenaga kerja dan
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transmigrasi nomor kep. 102/MEN/VI/2004 tentang Ketenagakerjaan

tidak mewajibkan perusahaan membuat laporan penyimpangan waktu

kerja dan tidak lagi mengenal lembaga penyimpangan waktu kerja dan

waktu istirahat sebagaiman pernah diatur dalam keputusan menteri

tenaga kerja RI No. Kep-608/Men/1989 tentang Pemberian Izin

Penyimpangan Waktu dan Waktu Istirahat Bagi Perusahaan-

perusahaan yang mempekerjakan pekerja 9 jam Sehari dan 54 Jam

Seminggu dan  pada Undang – Undang yang lama masih ada

penghargaan kerja walaupun pekerja mengundurkan diri. Hal ini

membuat pengawasan menjadi lebih mudah.23

Setelah melakukan wawancara dan observasi

pada objek penelitian yang telah dilakukan, penulis menemukan

beberapa hal bersangkutan dengan penghitungan dan pembayaran

upah kerja lembur yang tidak sesuai dengan Undang – Undang No. 13

Tahun 2003 Tentang ketenagakerjaan dan Keputusan Menteri Tenaga

Kerja dan Transmigrasi nomor kep . 102/MEN/VI/2004 tentang waktu

kerja lembur.

Dalam Perjanjian kerja yang ada ditemukan pemberlakuan

waktu kerja yang tidak sesuai dengan Undang-undang No.13 tahun

2003 Tentang Ketenagakerjaan yaitu pada pasal 77 ayat (1) dan (2),

yang seharusnya 40 jam dalam seminggu pada pelaksanaanya Hotel

23 hasil wawancara yang telah dilakukan dengan nara sumber Ibu Tri Atmaningdyah K, S.H.
seorang Pegawai Negeri Sipil yang bekerja di Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi Kota
Semarang Bidang Pengawasan Ketenagakerjaan, pada tanggal 02 Mei 2016.



51

Studio Inn & Suites memberlakukan 48 Jam dalam seminggu.  Jika

kelebihan waktu 8 jam tersebut ditambah dengan kelebihan waktu

kerja pada pergantian shift, maka para pekerja di Hotel Studio Inn &

Suites Semarang dalam seminggu rata – rata memiliki kelebihan

waktu ± 14 jam kerja.

Pada perjanjian kerja di Hotel Ibis Budget dan Hotel Novotel

Semarang, waktu kerja yang tertulis telah sesuai dengan UUPK pasal

77 ayat (1) dan (2) yaitu selama 40 jam seminggu, namun masih tetap

ada kelebihan waktu kerja paling sedikit 5 jam seminggu dari waktu

kerja normal.

Para pekerja yang melakukan kerja diluar waktu kerja normal

pada objek penelitian tersebut tidak pernah diperhitungkan sebagai

waktu kerja lembur. Pelaksanaan penghitungan waktu kerja ini tidak

sesuai dengan dengan  pengaturan waktu kerja lembur menurut

keputusan menteri tenaga kerja dan transmigrasi nomor kep .

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

dalam pasal 1 ayat (1).

Para pekerja di hotel yang menjadi objek penelitian tersebut juga

seringkali harus melakukan kerja di waktu libur mereka, namun hal

tersebut pun tidak dihitung sebagai waktu kerja lembur dan para

pekerja tidak pernah mendapat upah kerja lembur. Pekerja yang

masuk pada waktu libur hanya mendapatkan kompensasi berupa



52

penggantian hari libur dan ditambah hari libur 1 hari di waktu yang

telah ditentukan oleh perusahaan.

Menurut hasil wawancara upah kerja lembur tidak

diperhitungkan oleh perusahaan karena waktu kerja lembur yang

diperhitungkan harus berdasarkan surat perintah kerja lembur.

Menurut pekerja yang penulis wawancara para pekerja yang

melakukan kerja diluar waktu kerja ormal tidak pernah mendapatkan

upah kerja lembur, karena hal tersebut dianggap oleh perusahaan

sebagai loyalitas dan tanggung jawab pekerja dalam menjalani

pekerjaannya.

Hotel yang penulis jadikan sebagai objek penelitian diketahui

tidak pernah memberikan upah kerja lembur setiap bulannya kepada

pekerja yang melakukan kerja lembur, karena hotel – hotel tersebut

merasa telah memberikan uang bonus yaitu uang service setiap

bulannya kepada seluruh pekerja yang ada. Meninjau Peraturan

Menteri Tenaga Kerja Kerja Republik Indonesia Nomor:

PER.02/MEN/1992 tentang Pembagian Uang Service pada usaha

hotel, restoran dan usaha pariwisata lainnya Pasal 1 ayat 5

menyebutkan: “uang service adalah tambahan dari tarif yang sudah

ditetapkan sebelumnya dalam rangka jasa pelayanan pada usaha hotel,

restoran dan usaha pariwisata lainnya”. Pasal 2 ayat 1 menyebutkan:

“uang service merupakan milik dan menjadi bagian pendapatan bagi

pekerja yang tidak termasuk sebagai komponen upah”. Pelaksanaan
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pembagian uang service yang dilakukan hotel – hotel tersebut dengan

menganggap uang service sebagai komponen upah kerja dan upah

kerja lembur bertentangan dengan Peraturan Menteri Tenaga Kerja

Kerja Republik Indonesia nomor : PER.02/MEN/1999 pasal 2 diatas,

karena hotel – hotel tersebut menjadikan uang service sebagai

komponen upah kepada pekerjanya.

Pengawasan yang telah dilakukan oleh Dinas Ketenagakerjaan

dan Tramsmigrasi Kota Semarang diketahui masih kurang maksimal,

karena pengawas bidang ketenagakerjaan masih memiliki banyak

kendala dalam melakukan tugasnya. Diketahui salah satu kendalanya

adalah ketidak seimbangan antara jumlah perusahaan yang ada dan

jumlah tenaga pegawai bidang pegawasan, hal ini membuat pegawai

bidang pengawas kewalahan dalam mengawasi hubungan industrial

yang ada.

B. PEMBAHASAN

Pekerjaan di hotel adalah suatu pekerjaan bidang jasa pelayanan

umum yang dilakukan secara terus menerus, karena Hotel harus melayani

tamu selama 24 jam dalam 7 hari penuh tanpa mengenal hari libur apapun.

Pada hubungan kerja antara pengusaha dan pekerja di hotel yang telah

diteliti, diketahui sering terjadi permasalahan dalam hal pekerja melakukan

pekerjaan dsampai diluar waktu kerja normal, tetapi tidak diperhitungkan

sebagai waktu kerja lembur. Dalam pembahasan ini akan dikaitkan dan
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dijabarkan secara rinci analisa data penelitian dengan undang – undang

yang berlaku.

1. Pengaturan Waktu Kerja Lembur Bagi Pekerja Hotel di Grup Hotel

Rinjani dan Accor Group Hotels.

Dalam pembahasan mengenai pengaturan waktu kerja lembur

penulis mengacu pada UUPK, Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan

Transmigrasi Nomor Kep. 102/MEN/VI/2004, dan perjanjian kerja

Dalam perjanjian kerja yang ada pada yang dijadikan objek

penelitian hanya dibuat untuk waktu tertentu. Jenis dan sifat atau kegiatan

pekerjaan yang ada di hotel, mulai dari bagian operasional hotel (front

office, bell boy, customer service, kitchen, dll), sampai pada bagian

administrasi serta marketing adalah pekerjaan yang jenis dan sifatnya

tetap. Jenis perjanjian kerja yang ada di Ketiga hotel yang dijadikan objek

penelitian telah menyimpang dari aturan UUPK. Berdasarkan isi pasal 59

ayat (1) dan (2) UUPK, perjanjian kerja yang dibuat waktu tertentu ini

tidak dapat dibuat untuk pekerjaan yang bersifat tetap.

Alasan mereka menggunakan perjanjian kerja waktu tertentu

adalah supaya para pekerjaanya selalu berusaha dan termotivasi untuk

bekerja dengan sangat baik, yang dikarenakan agar para pekerja tersebut

mengharapkan selalu mendapatkan perpanjangan kontrak. Para pekerja

hotel yang telah diwawancarai pun mengaku bahwa mereka tidak paham

mengenai ketentuan dalam Undang-Undang mengenai perjanjian kerja.



55

Para pekerja tersebut sudah merasa senang dan cukup untuk bisa bekerja

dan mereka tidak memikirkan jenis perjanjian atau hak – hak mereka yang

diatur dalam UUPK.

Mengenai masalah status pekerja yang telah dibicarakan oleh

Bapak Arnest Soegijatmoko dan pengakuan yang diberikan oleh Ibu

Dhika Oktoria, beliau mengatakan bahwa personalia di hotel memberikan

pengertian pekerja tetap adalah pekerja yang memiliki perjanjian kerja

kontrak selama 1 – 2 tahun, sedangkan pekerja tidak tetap adalah pekerja

magang dan pekerja harian.  Perbedaannya dari pekerja tetap dan tidak

tetap bukan hanya dari masa kontak kerjanya, namun juga ada perbedaan

di bonus bulanan dan upah yang diterima. Pada UUPK dapat kita tarik

definisi pekerja tetap dan pekerja tidak tetap dibedakan dari bentuk

perjanjian kerja yang mereka sepakati yaitu; Pekerja tetap adalah pekerja

yang memiliki perjanjian kerja yang dibuat untuk waktu tidak tertentu,

sedangkan pekerja tidak tetap adalah pekerja yang memilik perjanjian

kerja yang dibuat untuk waktu tertentu.

Berkaitan dengan pengaturan waktu kerja di hotel, pekerjaan di

hotel adalah salah satu pekerjaan secara terus menerus, yang berarti selama

24 jam setiap hari tanpa mengenal waktu libur, hotel berkewajiban

memberikan pelayanan yang professional dan baik kepada pelanggannya.

Diketahui dalam perjanjian kerja yang terlampir, adalah perjanjian

kerja dibuat untuk waktu tertentu. Perjanjian kerja yang diberikan kepada
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penulis, memiliki penyimpangan dan kekurangan yang tidak sesuai dengan

UUPK, yaitu:

a. Dalam perjanjian kerja tersebut tidak memuat jenis usaha, jenis

kelamin pekerja, dan besarnya upah yang pasti hal ini tidak sesuai

dengan pasal 54 ayat (1) huruf a, b, dan e. Dalam masalah besaran

upah dalam perjanjian tersebut hanya tertulis, “ PIHAK KEDUA yaitu

pekerja diberi imbalan/gaji/upah yang besarnya sudah disepakati oleh

para pihak, diberikan secara bulanan dengan waktu kerja sehari

selama 8(delapan) jam termasuk waktu istirahat”, seharusnya disini

tertulis nominal mengenai besaran upah yang pasti.

b. Mengenai pengaturan waktu kerja, dalam perjanjian ini tidak tertulis

dengan pasti waktu masuk kerja, hanya tertulis bahwa :

1) PIHAK KEDUA yaitu  pekerja diberi imbalan/gaji/upah yang

besarnya sudah disepakati oleh para pihak, diberikan secara

bulanan dengan waktu kerja sehari selama 8(delapan) jam

termasuk waktu istirahat;

2) PIHAK KEDUA diberi libur/istirahat 1(satu) hari dalam

seminggu.

Hal ini berarti pekerja hanya diberikan informasi , jika pekerja

tesebut harus bekerja 8 jam dalam waktu 1 hari, dan 6 hari dalam waktu

seminggu.
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Jika kita mengacu pada UUPK tentang Ketenagakerjaan pasal 77

ayat (1) dan (2) seharusnya waktu kerja normal maksimal 40 jam dalam

seminggu, namun pada pelaksanaannya mereka memberakukan waktu

kerja normal dengan jumlah waktu total 48 – 48 jam dalam seminggu.

Berdasarkan waktu kerja yang ada dalam perjanjian kerja di Hotel

Studio Inn & Suites Semarang terlihat adanya penyimpangan yang terjadi

antara Undang – Undang yang berlaku dengan perjanjian kerja yang ada

pada Hotel yang penulis jadikan objek penelitian.

Pada Hotel Studio Inn & Suites, bahwa manajemen waktu

pembagian kerja dan waktu masuk kerja akan diberitahu pada saat mereka

bekerja setelah pembagian shift yang dilakukan oleh beliau selesai, karena

pembagian shift tersebut dirubah setiap 1 (satu) bulan sekali dan mengikuti

perkiraan jumlah kedatangan tamu. Mengenai besaran upah, hal tersebut

telah disepakati secara lisan dengan pekerjanya.

Pekerja di Hotel Studio Inn & Suites merasa pengaturan jam kerja

yang diberikan oleh pimpinan, mereka rasa sudah baik, namun pekerja di

hotel ini mengaku bahwa dalam setiap pergantian shift kerja yang telah

diatur, mereka harus memberikan tanggung jawab berupa laporan selama

shift mereka bekerja  kepada supervisor dibidangnya masing-masing dan

itu memberi kelebihan waktu kerja selama 30 menit- 1 jam kerja disetiap

jam kerjanya. Menurut mereka laporan yang mereka kerjakan tersebut

harus mereka kerjakan diakhir jam kerja, dikarenakan pada saat jam kerja

mereka tidak dapat melakukan pembuatan laporan di jam kerja efektif
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mereka, dikarenakan faktor kepentingan pelayanan professional pekerjaan

mereka.

Kelebihan jam kerja tersebut tidak dihitung sebagai jam kerja

tambahan, atau waktu kerja lembur, karena menurut pihak perusahaan hal

itu masih dalam tanggung jawab pekerjaan mereka. Penyebabnya bukan

karena sistem manajemen waktu yang buruk, hal ini disebabkan karena

laporan pekerjaan harus dibuat setelah jam kerja mereka berakhir, dan

telah digantikan pekerja shift yang baru.

Pada prinsipnya mengenai waktu kerja lembur pada hotel yang

penulis jadikan objek penelitian, telah ada pengaturan yang tertulis dalam

perjanjian kerja di Hotel Studio Inn & Suites yaitu:

a. Apabila dalam waktu tertentu terdapat adanya pekerjaan yang

tertimbun dan harus segera diselesaikan,

b. Apabila ada pekerjaan yang jika tidak segera diselesaikan, maka akan

dapat membahayakan kesehatan dan keselamatan setiap orang dan

merugikan perusahaan.

Pada pelaksanaannya, Hotel Studio Inn & Suites tidak pernah

memberikan hak upah lembur kepada setiap pekerjanya, hal ini

bertentangan dengan Undang – Undang Ketenagakerjaan No 13 Tahun

2003 dan Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi nomor kep.

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

Jadi dapat kita tarik kesimpulan, bahwa pada pelaksanaanya waktu

kerja yang dijalani para pekerja di Hotel Studio Inn & Suites Semarang
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memiliki kelebihan waktu kerja selama ±14 jam dalam seminggu. Para

pekerja melakukan kerja diluar waktu kerja normal ini tidak pernah

mendapatkan hak mereka dari bekerja diluar waktu kerja normal yang

berupa upah kerja lembur.

Pada Hotel Ibis Budget dan Hotel Novotel Semarang mengenai

waktu kerja lembur, Ibu Dhika memberikan contoh yaitu untuk pekerja

bagian operasional hotel, mereka harus membuat laporan yang memakan

waktu paling sedikit 1 jam per hari setelah terjadi pergantian shift kerja.

Pekerjaan itu dianggap oleh pihak hotel sebagai pekerjaan yang harus

dikerjakan secara sukarela,  karena dianggap masih dalam tanggung jawab

pekerja. Tidak hanya dalam pembuatan laporan, menurut Ibu Dhika

terkadang mereka harus masuk pada jadwal libur mereka yang telah

ditentukan perusahaan karena hotel sedang dalam keadaan penuh (full

occupation).

Faktor penyebab lain yang menyebabkan pekerja harus melakukan

tanggung jawab pekerjaan diluar jam kerja. Penyebabnya yaitu karena

jumlah pekerja yang ada masih dirasa kurang., dan pihak perusahaan

sengaja mempekerjakan pekerja dengan jumlah yang sedikit demi

kepentingan penghematan pengeluaran. Jadi dapat dikatan jika hotel dalam

keadaaan penuh, maka otomatis tanggung jawab pekerjaan dan waktu

kerja yang mereka laksanakan ikut bertambah.

Untuk permasalahan pengaturan waktu kerja lembur, dapat kita

lihat dalam perjanjian kerja yang ada dan berdasarkan pengakuan dari
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hasil wawancara bahwa pada pelaksanaanya tidak ada pengaturan

mengenai waktu kerja lembur, karena penghitungan waktu kerja lembur

baru dilakukan ketika kerja lembur tersebut dilakukan berdasarkan surat

perintah melakukan kerja lembur.

Ditinjau dari UUPK pasal 51 ayat (1) dan ayat (3) seharusnya

perjanjian ini tidak sah dan batal demi hukum karena perjanjian kerja yang

ada tersebut dapat dianggap  bertentangan dengan Undang – Undang No

13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan. Perjanjian kerja tersebut

menyebabkan para pekerja yang menjadi pihak dirugikan dalam hubungan

kerja yang terjalin karena sebagian besar mereka tidak paham mengenai

hak – hak mereka yang telah diatur dalam Undang-undang no 13 Tahun

2003 tentang Ketenagakerjaan. Tanpa mereka sadari dengan bentuk

perjanjian kerja yang dibuat oleh perusahaaan, para pekerja banyak

kehilangan hak – haknya.

Menurut Dinas tenaga kerja dan Transmigrasi Kota Semarang

bidang  pengawasan ketenagakerjaan waktu kerja diluar waktu kerja

normal seharusnya wajib dihitung sebagai waktu kerja lembur sesuai

dengan  pengaturan waktu kerja lembur menurut keputusan menteri tenaga

kerja dan transmigrasi nomor kep . 102/MEN/VI/2004 tentang waktu kerja

lembur dan upah kerja lembur, dalam pasal 1 ayat (1). Pengawasan dalam

masalah ini sulit sekali dilakukan karena UUPK dan keputusan menteri

tenaga kerja dan transmigrasi nomor kep . 102/MEN/VI/2004 tentang

waktu kerja lembur tidak mewajibkan perusahaan membuat laporan



61

penyimpangan waktu kerja dan tidak lagi mengenal lembaga

penyimpangan waktu kerja dan waktu istirahat sebagaiman pernah diatur

dalam keputusan menteri tenaga kerja RI No. Kep-608/Men/1989 tentang

Pemberian Izin Penyimpangan Waktu dan Waktu Istirahat Bagi

Perusahaan-perusahaan yang mempekerjakan pekerja 9 jam Sehari dan 54

Jam Seminggu. Kekurangan pegawai bidang pengawas ketenagakerjaan

juga salah satu faktor lemahnya pengawasan hubungan industrial terhadap

perusahaan-perusahaan yang ada.

Berdasarkan pembahasan diatas dapat kita lihat bahwa para pekerja

juga kurang teliti sebelum menyepakati perjanjian kerja yang ada,

walaupun perusahaan berpendapat bahwa perjanjian kerja tersebut

disepakati kedua belah pihak tanpa ada paksaan, namun secara tidak

langsung keadaan pekerja memaksa para pekerja tersebut menyepakati

perjanjian kerja yang ada tanpa berpikir panjang. Keadaan memaksa yang

penulis maksud adalah ketidakseimbangan antara jumlah lapangan

pekerjaan dan jumlah orang yang butuh pekerjaan membuat para pencari

kerja menerima pekerjaan tanpa menyikapi perjanjian kerjanya atau hak

dan kewajiban yang mereka berikan dan terima.

Para pekerja tersebut hanya berpikir bagaimana mereka dapat

bekerja disebuah perusahaan dengan upah yang cukup. Hal ini

dimanfaatkan oleh pihak perusahaan untuk menekan hak pekerja didalam

perjanjian kerja khusunya dalam permasalahan pengaturan waktu kerja

dan upah kerja lembur.
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2. Pelaksanaan Pembayaran Upah Lembur Pekerja di Hotel. Yang

Menjadi Hak Pekerja Berdasarkan Keputusan Menteri Tenaga Kerja

dan Transmigrasi Nomor Kep.102/MEN/VI/2004 (Studi Kasus di

Grup Hotel Rinjani dan Accor Hotels Group Semarang)

Pembahasan pada bagian sebelumnya dapat diketahui bahwa, pada

perjanjian kerja dan pelaksanannya Hotel Studio Inn & Suites memiliki

waktu kerja 8 jam sehari, dan 6 hari seminggu, yang berarti 48 jam dalam

semingggu. Hal ini bertentangan dengan waktu kerja yang diatur pada

UUPK pasal 77 ayat (1) yaitu, “7 (tujuh) jam 1 (satu) hari dan 40 (empat

puluh) jam 1 (satu) minggu untuk 6 (enam) hari kerja dalam 1 (satu)

minggu”.

Kelebihan waktu kerja tersebut,  ditambah lagi oleh pembuatan

laporan pertanggungjawaban tiap pergantian shift kerja yang memakan

waktu paling sedikit 1 jam per hari. Hal ini pun tidak dianggap sebagai

kerja lembur karena pembuatan laporan disaat pergantian shift masih

masuk dalam tanggung jawab kerja pekerja.

Menurut Bapak Arnest serta pekerja di Hotel Studio Inn dalam

wawancara, tidak hanya di Hotel Studio Inn & Suites saja waktu kerja

dalam perjanjian kerja semacam itu dibuat, dan para pekerja juga telah

menyepakati ketentuan dalam perjanjian kerja dan waktu kerja yang telah

ditentukan tanpa ada paksaan dari pihak manapun. Bapak Arnest

berpendapat selama pekerja atau orang yang ingin bekerja  secara sukarela
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menyepakati perjanjian kerja tersebut, maka perjanjian kerja itu dianggap

sah oleh mereka.

Sebenarnya beliau paham  bahwa waktu kerja yang tertulis dengan

jumlah 48 jam bertentangan dengan waktu kerja yang diatur dalam UUPK.

Karena seharusnya dalam UUPK pasal 77 ayat (1) tertulis pekerja yang

bekerja 6 hari dalam seminggu bekerja hanya 7 jam sehari dalam 5 hari,

dan 5 jam di hari terakhir atau pada salah satu hari yang ditentukan, dan

atau berjumlah 40 jam seminggu.

Pengaturan waktu kerja pada perjanjian kerja yang telah dibuat

antara pengusaha Hotel Studio Inn & Suites dengan pekerjanya telah

menyimpang dari apa yang diatur oleh UUPK serta Keputusan Menteri

Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor Kep . 102/MEN/VI/2004 tentang

waktu kerja lembur dan upah kerja lembur, seharusnya seminggu total jam

kerja 40 jam menjadi 48 jam.

Kelebihan waktu 8 jam dalam seminggu itu, harus digantikan

dengan upah kerja lembur yang menjadi hak pekerja, dikarenakan

kelebihan waktu tersebut termasuk dalam waktu kerja lembur. Kelebihan

waktu kerja ini harus dihitung waktu kerja lembur karena tidak sesuai

dengan Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor Kep.

102/MEN/VI/2004 Tentang Waktu Kerja Lembur dan Upah Kerja

Lembur, dalam pasal 1 ayat (1).

Menurut seorang pekerja bagian room service, mereka hanya

bekerja lebih dari waktu kerja yang ditentukan, jika hotel tersebut sedang
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dalam keadaan penuh (full ocupation) dikarenakan pekerjaan yang

menumpuk pada shift mereka bekerja. Hal itu terjadi karena keterbatasan

pekerja bagian room service dan banyaknya tamu yang masuk.

Pada perjanjian kerja Hotel studio Inn & Suites tertulis klausa

bahwa untuk kerja lembur pada dasarnya dilakukan atas dasar sukarela

kecuali dalam hal-hal tertentu, maka pihak kedua diharuskan sebagai

berikut yaitu:

a. Apabila dalam waktu tertentu terdapat adanya pekerjaan yang

tertimbun dan harus segera diselesaikan,

b. Apabila ada pekerjaan yang jika tidak segera diselesaikan, maka akan

dapat membahayakan kesehatan dan keselamatan setiap orang dan

merugikan perusahaan.

Dapat kita lihat bersama bahwa dalam pelaksanaan kerja di Hotel

Studio Inn & Suites Semarang, para pekerja khususnya bagian operasional

dalam 1 minggu memiliki rata – rata kelebihan waktu kerja sebanyak ± 14

jam. Kelebihan waktu kerja yang terjadi ini tidak dihitung sebagai waktu

kerja lembur dan pekerja tidak berhak atas upah kerja lembur yang

seharusnya menjadi hak mereka.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Ibu Dhika Oktoria pada hotel

Ibis Budget dan Hotel Novotel Semarang waktu kerja yang diatur telah

sesuai dengan UUPK yaitu jumlahnya 40 jam seminggu, namun ada

permasalahan yang sama dengan hotel Studio Inn & Suites, yaitu pada saat

pembuatan laporan yang menghabiskan waktu paling sedikit 1 jam per hari
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pada saat pergantian shift kerja atau dilluar waktu kerja normal. Hal itu

pun tidak dihitung sebagai kerja lembur walupun bekerja diluar waktu

kerja normal karena oleh pihak perusahaan dianggap masih dalam

tanggung jawab pihak pekerja. Pekerja harus mengerjakan secara sukarela,

dan dianggap sebagai loyalitas pekerja dalam pengabdiannya terhadap

perusahaan tersebut.

Tidak hanya dalam pembuatan laporan, menurut Ibu Dhika

terkadang mereka harus masuk pada jadwal libur mereka yang telah

ditentukan perusahaan karena hotel sedang dalam keadaan penuh (full

occupation). Mereka tidak pernah mendapatkan uang pengganti masuk di

hari libur atau hak upah kerja lembur, melainkan hanya mendapatkan

kompensasi yaitu, hari libur mereka digantikan hari lain dan ditambah satu

hari libur yang akan ditentukan dan dijadwal ulang oleh pihak hotel.

Ketiga hotel yang menjadi objek penelitian ini tidak pernah

menghitung waktu kerja lembur dan memberikan upah kerja lembur yang

menjadi hak pekerjanya. Pekerja di Hotel Studio Inn & Suites Semarang

maupun di Hotel Ibis Budget dan Hotel Novotel Semarang belum pernah

menerima hak upah lembur dari waktu kerja lembur dan mereka tidak

memahami cara penghitungan kerja lembur.

Menurut Bapak Arnes Soegijatmoko S.E. dan Ibu Dhika Oktorio,

bukan hanya hotel mereka saja yang tidak memberikan upah kerja lembur,

namun seluruh hotel di Kota Semarang tidak pernah memberikan

pekerjanya hak upah kerja lembur, yang ada hanyalah berupa kompensasi
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dari kebijakan hotel. Menurut mereka hal ini terjadi dikarenakan di Hotel,

seluruh pekerjanya telah diberikan uang tambahan bonus yaitu uang

service yang didapat dari tax service yang didapat dari para pelanggan

hotel tersebut. Tax service ini dikenakan wajib kepada pelanggan hotel

sebesar 10% dari total biaya mereka menyewa kamar, yang ditujukan

untuk pembayaran servis pelayanan hotel. Besaran jumlah tax service yang

diberikan perusahaan kepada pekerjanya tidak selalu sama setiap bulannya

karena jumah tax service ini tergantung pada jumlah tamu yang datang ke

hotel tersebut setiap bulannya. Besaran uang servis yang dibagikan kepada

setiap pekerja tidak sama rata karena melihat kualifikasi jabatan pekerja.

Perbedaan besaran uang service yang diterima pekerja tidak dapat

diberitahukan kepada penulis, karena dianggap sebagai rahasia

perusahaan.

Jika kita mengacu pada Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan

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

dan upah kerja lembur, kompensasi yang diberikan pihak perusahaan

ataupun alasan telah mengganti upah lembur dengan uang servis telah

bertentangan dengan peraturan yang diatur dalam keputusan Menteri

tersebut.

Perusahaan bidang hotel ini tidak termasuk dalam sektor usaha

tertentu yang diatur sendiri dengan keputusan menteri. Jadi jika mengacu

pada uraian pasal diatas seharusnya perusahaan bidang jasa Hotel tunduk

kepada UUPK dan wajib membayar upah lembur sesuai dengan Keputusan
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Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor Kep. 102/MEN/VI/2004

tentang waktu kerja lembur dan upah kerja lembur pasal 2 ayat (1), pasal 4

ayat (1), dan pasal 5, karena tidak ada peraturan upah kerja lembur lain

yang mengatur pekerja usaha sektor pariwisata.

Alasan yang digunakan pihak perusahaan hotel dengan tidak

memberikan upah lembur kepada pekerjanya dikarenakan telah digantikan

oleh uang servis juga bertentangan  dengan Peraturan Menteri Tenaga

Kerja Republik Indonesia nomor: PER.02/MEN/1992 tentang Pembagian

Uang Service pada usaha hotel, restoran dan usaha pariwisata lainnya.

Berdasarkan Peraturan Menteri ini tidak ada satupun pasal

yang menyatakan bahwa uang service dapat menggantikan upah lembur.

Berdasarkan uraian peraturan yang terkait dengan hak pekerja khusunya

upah kerja lembur, seharusnya hotel tetap wajib memberikan upah lembur

sesuai dengan apa yang telah diatur oleh peraturan perundangan yang

berlaku.

Mengenai penghitungan upah kerja lembur seharusnya Ketiga

Hotel objek penelitian tersebut memberlakukan penghitungan upah kerja

lembur sesuai dengan Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi

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

Kerja Lembur telah menetapkan mengenai cara penghitungan kerja

lembur.

Pada UUPK pasal 187 mengatur mengenai sanksi administratrif

dan ketentuan pidana bagi perusahaan yang tidak memberikan upah kerja
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lembur. Dalam pasal 187 ayat (1) diatas dapat kita cermati bahwa Hotel

yang penulis jadikan penelitian tidak memenuhi ketentuan yang tertulis

pada pasal 78 ayat (2) dan pasal 85 ayat (3).

Mengenai Upah kerja lembur menurut Ibu Tri pada prinsipnya

seluruh perusahaan wajib menghitung dan memberikan upah kerja lembur

jika pekerjanya melakukan pekerjaan diluar waktu kerja normal. Upah

kerja lembur tidak boleh digantikan hanya dengan kompensasi atau

kebijakan perusahaan. Upah kerja lembur harus dihitung dan diberikan

kepada pekerja yang melakukan kerja lembur minimal seperti yang diatur

oleh Undang-Undang No 13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan.

Pekerja yang melakukan kerja di waktu kerja lembur tidak boleh

dianggap semata – mata loyalitas atau pengabdian, karena Undang–

Undang tidak mengatur masalah tentang pengabdian atau loyalitas, dan

segala yang bersangkutan dengan upah kerja harus dibayarkan kepada

pekerja karena itu adalah hak pekerja dan berkaitan dengan jerih payah

seseorang.

Menurut Ibu Tri mengenai adanya uang servis, uang servis tidak

untuk menggantikan keberadaan upah kerja lembur karena uang servis

adalah suatu hal yang berbeda dan tidak dapat dianggap sebagai bagian

dari upah. Perusahaan yang melakukan pelanggaran atau yang menyalahi

ketentuan Undang-Undang Ketenagakerjaan ditindak tegas sesuai dengan
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sanksi yang ada, namun mereka memiliki pertimbangan dan kendala,

yaitu:

a. Kurangnya posisi tawar dengan perusahaan dalam bernegosiasi,

b. Kekhawatiran perusahaan akan mengurangi  jumlah pekerjanya,

c. Kekawatiran perusahaan akan pindah dari wilayah semarang,

d. Bertambahnya pengangguran dan,

e. Berkurangnya lapangan pekerjaan di Kota Semarang.

Berdasarkan pembahasan diatas mengenai permasalahan

penghitungan dan pelaksanaan upah kerja lembur, pada kenyataannya

masih banyak perusahaan yang tidak memberikan pekerjanya upah kerja

lembur, dikarenakan yang telah disebutkan pada sub bab sebelumnya yaitu

ketidakseimbangan jumlah lapangan kerja dan jumlah pencari kerja. Hal

itu membuat perusahaan seringkali menekan hak dari pekerjanya. Faktor

lain adalah lemahnya pengawasan yang dilakukan Dinas Tenaga Kerja dan

Transmigrasi dan kurangnya pengetahuan para pekerja mengenai hak –

hak yang seharusnya mereka terima. Para pekerja juga terkadang sudah

merasa tercukupi dengan upah yang mereka terima, hal tersebut membuat

mereka tidak memikirkan lagi hak mereka yang tidak diberikan

perusahaan. Faktor lainnya adalah tuntutan loyalitas dari perusahaan

terhadap pekerjanya membuat para pekerja takut untuk menuntut hak –

hak lain, karena para pekerja khawatir mereka akan kehilagan pekerjaan.


