
70

BAB IV

PENUTUP

A. KESIMPULAN

Berdasarkan hasil dari data penelitian dan pembahasan yang  ada pada

bab sebelumnya, maka penulis menyimpulkan:

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

Rinjani dan Accor Group Hotels.

` 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) serta pasal 78 ayat

(1), yang seharusnya 40 jam dalam seminggu dan waktu maksimal kerja

lembur 14 jam dalam seminggu, pada pelaksanaanya Hotel 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 Undang Undang

No. 13 Tahun 2003 pasal 77 ayat (1) dan (2) yaitu selama 40 jam

seminggu, namun masih tetap ada kelebihan waktu kerja paling sedikit 5
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jam seminggu dari waktu kerja normal yang disebabkan oleh pembuatan

laporan kerja pada saat pergantian shift dan adanya keterbatasan pekerja.

Dalam masalah mengenai pengaturan waktu kerja lembur bagi

pekerja hotel di Kota Semarang masih banyak hal yang tidak berjalan

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 dan upah kerja

lembur. Pada pelaksanaannya tidak ada pengaturan waktu kerja lembur di

hotel yang penulis jadikan sebagai objek penelitian. Para pekerja yang

melakukan kerja diluar waktu kerja normal di tempat tersebut tidak pernah

diperhitungkan sebagai waktu kerja lembur.

2. 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 .

Pelaksanaan pembayaran upah lembur ini tidak 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).

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
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tidak pernah mendapat upah kerja lembur yang menjadi hak mereka.

Pekerja yang masuk pada waktu libur hanya mendapatkan kompensasi

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

telah ditentukan oleh perusahaan.

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 dan

Pasal 2 ayat 1 bertentangan dengan pelaksanaan pembagian uang service

yang dilakukan hotel – hotel tersebut, 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.
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B. SARAN

1. Bagi pekerja, melalui penelitian ini diketahui bahwa masih banyak

perjanjian kerja khususnya pada masalah pelaksanaan pembayaran upah

kerja lembur yang menjadi hak pekerja dan tidak dibayarkan sesuai

ketentuan 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 dan upah kerja lembur.

2. Bagi Hotel Studio Inn & Suites, Hotel Ibis Budget, dan Hotel Novotel

harus mampu untuk memperbaiki perjanjian kerja, serta memberikan hak

atas upah lembur kepada pekerjanya yang bekerja pada waktu kerja diluar

waktu kerja normal.

3. Bagi serikat pekerja, seharusnya ada pembentukan serikat pekerja hotel

supaya ada keseimbangan posisi tawar antara pengusaha dan pekerja,

sehingga pekerja dapat perlindungan untuk mendapatkan hak – haknya

selama menjadi pekerja di hotel.


