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Lampiran: 

 

DAFTAR PERTANYAAN 

 

 

Narasumber : Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kota Semarang 

Nama : Mulyati 

Hari/Tanggal Wawancara : Senin tanggal 7 Januari 2012 jam 10.00  

Tempat Wawancara :  kantor Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi 

Kota Semarang 

Jabatan : Staff Bidang Pengawasan Ketenagakerjaan  

 

1. Apa fungsi dan tanggung jawab Disnakertrans Kota Semarang?  

(lihat disnakertras-kotasemarang.or.id/) 

2. Bagaimana struktur organisasi dan apa dasar hukum SOTK 

Disnakertrans Kota Semarang?  

(lihat Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 2 Tahun 2001) 

3. Berapa lama jam kerja yang sewajarnya diwajibkan pada pekerja di 

Kota Semarang, khususnya yang bekerja di minimarket 24 jam? 

Jam kerja ideal yang menjadi kewajiban bagi pekerja adalah berkisar antara 8 

sampai dengan 9 jam dengan waktu istirahat selama setengah jam. 

Dalam suatu perusahaan dimana proses produksi dijalankan terus menerus 

selama 24 jam sehari, umumnya jam kerja demikian dibagi menjadi tiga shift 

atau gelombang kerja, yaitu shift pertama dari pukul 06.00 sampai dengan 

pukul 14.00, shift kedua dari pukul 14.00 sampai dengan pukul 22.00, shift 

ketiga dari pukul 22.00 sampai dengan pukul 05.00.  

4. Bagaimana dengan status pekerja yang ideal pada pekerja di Kota 

Semarang, khususnya yang bekerja di minimarket 24 jam? 

Harus melihat jenis pekerjaannya lagi. 

 



5. Bagaimana komposisi ideal pekerja laki-laki dan perempuan di Kota 

Semarang, khususnya yang bekerja di minimarket 24 jam? 

Harus melihat jenis pekerjaannya lagi. 

6. Apa saja yang menjadi hak dan kewajiban pekerja di Kota Semarang, 

khususnya yang bekerja di minimarket 24 jam? 

Secara umum, pekerja berhak atas upah, kesehatan dan perlindungan. 

7. Bagaimana ketentuan perlindungan terhadap pekerja yang bekerja shift 

malam di Kota Semarang?  

Mengacu pada UU Perlindungan Tenaga Kerja, UU Keselamatan Kerja, UU 

Jamsostek maupun Kempmenakertrans Tentang Kewajiban Pengusaha yang 

Mempekerjakan Pekerja/Buruh Perempuan Antara Pukul 23.00 s.d. Pukul 

07.00. 

8. Apakah ada SOP/ISO dalam pelaksanaan peraturan perlindungan 

pekerja yang bekerja shift malam? 

Belum ada. Untuk melindungi pekerjanya, pihak pengusaha harus mengacu 

pada UU Perlindungan Tenaga Kerja, UU Keselamatan Kerja, UU Jamsostek 

maupun Kempmenakertrans Tentang Kewajiban Pengusaha yang 

Mempekerjakan Pekerja/Buruh Perempuan Antara Pukul 23.00 s.d. Pukul 

07.00 dalam membuat peraturan-peraturan dan/atau ketentuan-ketentuan bagi 

pekerjanya. 

9. Dari segi peraturan, apakah dalam hal perlindungan terhadap pekerja 

yang bekerja shift malam, pekerja laki-laki dibedakan dengan pekerja 

perempuan? 

Perlindungan yang diberikan terhadap pekerja, baik laki-laki maupun wanita 

adalah sama, misalnya seperti berbentuk jaminan keselamatan kerja, jaminan 

kesehatan dan jaminan sosial lainnya yang diatur lebih lanjut dalam Perjanjian 

Kerja, hanya saja ada kekhususan bagi tenaga kerja wanita seperti 

Perlindungan Jam Kerja untuk malam hari, Perlindungan dalam masa haid, 

Perlindungan selama Cuti Hamil. 



10. Dari segi pelaksanaan, apakah dalam hal perlindungan terhadap pekerja 

yang bekerja shift malam, pekerja laki-laki dibedakan dengan pekerja 

perempuan? 

Seorang perempuan memiliki kondisi psikologis yang berbeda dengan seorang 

laki-laki. Karena itu, pekerja wanita harus mendapatkan perlindungan khusus 

dan perlakuan yang istimewa sebagai seorang perempuan di dalam semua 

lapangan kerja dengan mempertimbangkan hakekat, martabat dan sifat 

alamiahnya dalam memainkan peran ganda. 

11. Faktor-faktor apa saja yang dapat menjadi penyebab terhambatnya 

perlindungan pekerja yang bekerja shift malam di Kota Semarang? 

1) lemahnya regulasi dan kebijakan yang berorientasi pada perlindungan 

hukum terhadap pekerja serta lemahnya pengawasan dan penegakan 

hokum. 

2) sikap perusahaan yang hanya berorientasi pada keuntungan perusahaan. 

3) kurangnya kepedulian dari pihak perusahaan. 

4) kurangnya kepedulian dan sikap pekerja sendiri yang belum memahami 

haknya. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Lampiran: 

 

DAFTAR PERTANYAAN 

 

 

Responden : Indomarco dan Indomaret Semarang 

Nama : Suhartono 

Hari/Tanggal Wawancara : Jumat/21 Desember 2012   

Tempat Wawancara :  Indomaret Ngaliyan 

Jabatan : Asisten Kepala Toko Indomaret Ngaliyan  

 

1. Bagaimana tanggung jawab dalam pelaksanaan kerja sehari-hari di 

Indomaret Semarang? Mohon dijelaskan struktur organisasinya. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1) Kepala Toko bertugas menyusun jadwal kerja, bertanggung jawab atas 

operasional toko, memesan pembelian barang dagangan dan memeriksa 

angka penjualan. 

2) Asisten Kepala Toko bertugas membuka dan menutup toko, memesan 

persediaan setelah berkordinasi dengan Kepala Toko, menyelesaikan 

rekonsiliasi laporan penjualan harian serta bertanggung jawab atas 

operasional harian kepada Kepala Toko. 



3) Merchandiser bertugas mengajukan permohonan pemesanan barang 

kepada Asisten Kepala Toko, menerima dan menyimpan pesanan 

pembelian sebelum dibawa ke toko, memeriksa jumlah persediaan barang, 

mengisi barang di toko atas permintaan pramuniaga, memeriksa tanggal 

kadaluwarsa barang di gudang serta meng-input data pembelian saat 

barang sampai di gudang dan membuat laporannya. 

4) Kasir bertugas melakukan transaksi penjualan, menerima dan menghitung 

uang penjualan serta meng-input data penjualan. 

5) Pramuniaga bertugas melayani calon konsumen, menyiapkan barang 

dagangan, meminta persediaan barang di toko ke bagian gudang, 

memeriksa persediaan barang di toko setiap saat. 

2. Apa saja yang menjadi hak dan kewajiban pekerja di Indomaret 

Semarang?  

(lihat Surat Perjanjian Kerja Waktu Tertentu Indomaret) 

3. Diatur dimana hak dan kewajiban tersebut? 

Untuk menghindarkan hal-hal tidak diinginkan yang mungkin saja terjadi, 

misalnya pelanggaran hak ataupun kewajiban pekerja yang telah ditetapkan, 

semua ketentuan yang berlaku dan dimaksudkan untuk perlindungan 

pramuniaga di Indomaret 24 jam tercantum di peraturan bagi pekerja di 

Indomaret dan perjanjian kerja yang tidak bertentangan dengan peraturan PT. 

Indomarco Prismatama. 

4. Apa saja bentuk-bentuk perlindungan yang diberikan kepada pekerja 

yang bekerja shift malam di Indomaret Semarang?  

1) Menyediakan fasilitas antar-jemput berupa mobil antar-jemput yang 

diperuntukkan bagi pramuniaga yang bekerja shift malam. 

2) Jaminan sosial di Indomaret 24 jam diikutkan pada Program Jaminan 

Kecelakaan Kerja. 

5. Apakah ada SOP/ISO dalam pelaksanaan peraturan perlindungan 

pekerja yang bekerja shift malam di Indomaret Semarang? 

Tidak ada.  



6. Apakah ada kendala yang dihadapi dalam menjalankan ketentuan 

perlindungan terhadap tenaga kerja? 

1) kesadaran hukum dari pihak pekerja. 

2) pengetahuan yang masih rendah dari pihak pekerja. 

 

 

Nama : Heru Pratama 

Hari/Tanggal Wawancara : Sabtu/29 Desember 2012 

Tempat Wawancara :  Indomaret Pamularsih 

Jabatan : Asisten Kepala Toko Indomaret Pamularsih 

 

1. Bagaimana ketentuan perlindungan terhadap pekerja di Indomaret 

Semarang? 

Karena jaringan minimarket Indomaret berada di bawah PT. Indomarco 

Prismatama, maka selain mengikuti aturan yang ditetapkan di toko, pekerja di 

Indomaret juga harus mengikuti tatanan peraturan dari perusahan tersebut. 

2. Apa saja bentuk-bentuk perlindungan yang diberikan kepada pekerja 

yang bekerja shift malam di Indomaret Semarang?  

1) Apabila ada pramuniaga shift malam yang sakit pada waktu bekerja, 

misalnya pramuniaga perempuan yang sedang mengalami sakit akibat haid 

atau pramuniaga laki-laki yang sakit, maka pekerja tersebut dapat meminta 

izin, dengan disertai surat keterangan dari dokter.  

2) Bagi pramuniaga perempuan yang sedang haid terkadang malas untuk 

meminta surat keterangan dari dokter, dan biasanya pekerja perempuan 

tersebut ketika sedang bekerja mendapatkan istirahat selama 1 sampai 

dengan 2 jam dan kemudian dapat bekerja kembali. 

3) Indomaret 24 jam tidak menyediakan makanan dan minuman bergizi, 

karena sudah digantikan dengan uang makan dengan jadwal yang sudah 

diatur oleh pihak Indomaret 24 jam. 

4) Jaminan sosial di Indomaret 24 jam diikutkan pada Program Jaminan 

Kecelakaan Kerja. 



Nama : Hasim Mustofa 

Hari/Tanggal Wawancara : Senin/7 Januari 2013 

Tempat Wawancara :  Indomaret Abdurrahman Saleh 

Jabatan : Kepala Toko Indomaret Abdurrahman Saleh  

 

1. Dari segi peraturan, apakah dalam hal perlindungan terhadap pekerja 

yang bekerja shift malam, pekerja laki-laki dibedakan dengan pekerja 

perempuan? 

Tidak ada. 

2. Dari segi pelaksanaan, apakah dalam hal perlindungan terhadap pekerja 

yang bekerja shift malam, pekerja laki-laki dibedakan dengan pekerja 

perempuan? 

Tidak ada. 

3. Apa saja bentuk-bentuk perlindungan yang diberikan kepada pekerja 

yang bekerja shift malam di Indomaret Semarang? 

1) Pihak Indomaret 24 jam menyediakan fasilitas P3K yang mengacu pada 

Permenakertrans Nomor PER.15/MEN/VIII/2008, antara lain: 

(1) Kasa steril terbungkus sebanyak 20 buah. 

(2) Perban dengan lebar 5 cm sebanyak dua buah. 

(3) Perban dengan lebar 10 cm sebanyak dua buah. 

(4) Plester dengan lebar 1,25 cm sebanyak dua buah. 

(5) Plester cepat sebanyak 10 buah. 

(6) Kapas 25 gram sebanyak satu bungkus. 

(7) Kain segitiga/mittela sebanyak dua buah. 

(8) Gunting. 

(9) Peniti sebanyak 12 buah. 

(10) Sarung tangan steril sekali pakai sebanyak dua pasang. 

(11) Masker. 

(12) Pinset. 

(13) Lampu senter. 

(14) Gelas untuk cuci mata. 



(15) Kantung plastik bersih. 

(16) Aquades 100 ml larSaline. 

(17) Povidon lodin 60 ml. 

(18) Alkohol 70%. 

(19) Buku panduan P3 di tempat kerja. 

2) Pemasangan CCTV di Indomaret 24 jam, upaya ini diharapkan dapat juga 

melindungi pramuniaga baik perempuan maupun laki-laki apabila terdapat 

hal-hal yang kurang menyenangkan yang dialami oleh pekerja. 

3) Jaminan sosial di Indomaret 24 jam diikutkan pada Program Jaminan 

Kecelakaan Kerja 

 

Nama : Mardiyanto 

Hari/Tanggal Wawancara : Selasa/8 Januari 2012 

Tempat Wawancara :  PT. Indomarco Prismatama 

Jabatan   :   HR Manager PT. Indomarco Prismatama 

 

1. Diatur dimana hak dan kewajiban pekerja di Kota Semarang, khususnya 

yang bekerja di minimarket 24 jam? Mohon dijelaskan. 

Hak dan kewajiban pramuniaga di Indomaret diatur dalam Perjanjian Kerja. 

Peraturan bagi pekerja di Indomaret dan perjanjian kerja tidak bertentangan 

dengan peraturan PT. Indomarco Prismatama. 

2. Apakah ada kendala yang dihadapi dalam menjalankan ketentuan 

perlindungan terhadap tenaga kerja? 

1) Secara umum, kurangnya kepedulian dari pihak perusahaan untuk 

memberikan perlindungan hukum bagi pekerjanya maupun sikap 

perusahaan yang hanya berorientasi pada keuntungan perusahaan  

2) Dari segi UU yang berlaku, tidak adanya sosialisasi yang efektif, 

lemahnya regulasi dan kebijakan yang berorientasi pada perlindungan 

hukum terhadap pekerja serta lemahnya pengawasan dan penegakan 

hokum.  

 



Lampiran: 

 

DAFTAR PERTANYAAN 

 

 

Responden : Pramuniaga Indomaret Semarang 

Nama : Miko Tri 

Hari/Tanggal Wawancara : Kamis/20 Desember 2012  

Tempat Wawancara :  Indomaret Ngaliyan 

Jabatan : Pramuniaga Toko Indomaret Ngaliyan  

 

1. Berapa jumlah tenaga kerja dengan status pekerja tetap dan tidak tetap 

di sini?  

2. Bagaimana komposisi pekerja laki-laki dan perempuan di sini? Tolong 

dirinci antara pekerja tetap dan tidak tetap. 
 

JUMLAH KARYAWAN TOKO BERDASARKAN 
Jenis Kelamin Status Pekerja 

Laki-laki 5 Tetap 2 
Perempuan 4 Tidak Tetap 7 

 

3. Apa yang Anda ketahui mengenai ketentuan perlindungan terhadap 

pekerja bekerja shift malam selama Anda bekerja di sini? 

(lihat Surat Perjanjian Kerja Waktu Tertentu Indomaret) 

4. Ketentuan-ketentuan apa saja yang diberlakukan terhadap pekerja yang 

bekerja shift malam selama Anda bekerja di sini? 

1) Cuti diberikan terhadap pekerja yang sudah bekerja selama tiga bulan dan 

cuti diberikan selama 12 hari dalam satu tahun serta pengajuan cuti 

dilakukan dua minggu sebelum pelaksanaannya. 

2) Uang makan yang diberikan pihak Indomaret 24 jam pada pramuniaga 

yang bekerja shift malam diberikan bersama dengan uang transport hanya 

selama dua bulan awal masa kerja sebesar Rp 150.000,-. 



3) Penggunaan dan pengoperasian CCTV. 

4) Diwajibkan mengikuti program Jamsostek dengan iuran per bulan sebesar 

2% dari upah dan akan langsung dipotong setiap bulannya untuk disetor ke 

Jamsostek dimana hal ini tercantum di dalam slip gaji dan setiap pekerja 

mendapatkan Kartu Tanda Kepesertaan pada Jamsostek. 

5. Terkait dengan resiko yang mungkin terjadi saat bekerja shift malam, 

apakah ada keluhan atas fasilitas yang diberikan kepada Anda? 

1) Keberadaan petugas security akan lebih menjamin keamanan dibanding 

CCTV. 

2) Uang transport dan uang makan lebih praktis. 

 

 

Nama : Bayu Sigit 

Hari/Tanggal Wawancara : Kamis/27 Desember 2012 

Tempat Wawancara :  Indomaret Pamularsih 

Jabatan : Pramuniaga Toko Indomaret Pamularsih 

 

1. Berapa umur rata-rata pekerja di sini? Tolong dirinci antara pekerja 

tetap dan tidak tetap. 

2. Berapa lama jam kerja dan bagaimana pembagian shift jam kerja di 

sini? Tolong dirinci antara pekerja tetap dan tidak tetap. 
 

JUMLAH KARYAWAN TOKO BERDASARKAN 
Jenis Kelamin Status Pekerja 

Laki-laki 5 Tetap 4 
Perempuan 4 Tidak Tetap 5 

 

3. Berapa lama jam kerja dan bagaimana pembagian shift jam kerja di 

sini?  

Jam kerja Indomaret 24 jam adalah dari jam 07.00 sampai 07.00 (non stop), 

yang dibagi menjadi tiga shift jam kerja, yaitu: 

1) shift pertama mulai jam 07.00 sampai dengan jam 15.00. 



2) shift kedua mulai jam 15.00 sampai dengan jam 23.00. 

3) shift ketiga mulai jam 23.00 sampai dengan jam 07.00. 

4. Apa yang Anda ketahui mengenai ketentuan perlindungan terhadap 

pekerja bekerja shift malam selama Anda bekerja di sini? 

(lihat Surat Perjanjian Kerja Waktu Tertentu Indomaret) 

5. Ketentuan-ketentuan apa saja yang diberlakukan terhadap pekerja yang 

bekerja shift malam selama Anda bekerja di sini? 

1) Cuti.  

2) Uang makan yang diberikan diberikan bersama dengan uang transport. 

hanya selama dua bulan awal masa kerja. 

3) Penggunaan dan pengoperasian CCTV. 

4) Diwajibkan mengikuti program Jamsostek. 

6. Terkait dengan resiko yang mungkin terjadi saat bekerja shift malam, 

apakah ada keluhan atas fasilitas yang diberikan kepada Anda? 

1) Keberadaan petugas security akan lebih menjamin keamanan dibanding 

CCTV. 

2) Uang transport dan uang makan lebih praktis. 

 

 

Nama : Ahmad Muslimin 

Hari/Tanggal Wawancara : Jumat/4 Januari 2013 

Tempat Wawancara :  Indomaret Abdurrahman Saleh 

Jabatan : Pramuniaga Toko Indomaret Abdurrahman Saleh 

 

1. Berapa umur rata-rata pekerja di sini? Tolong dirinci antara pekerja 

tetap dan tidak tetap. 

2. Berapa lama jam kerja dan bagaimana pembagian shift jam kerja di 

sini? Tolong dirinci antara pekerja tetap dan tidak tetap. 

 

 

 



JUMLAH KARYAWAN TOKO BERDASARKAN 

Jenis Kelamin Status Pekerja 

Laki-laki 6 Tetap 4 
Perempuan 4 Tidak Tetap 6 

 

3. Apa yang Anda ketahui mengenai ketentuan perlindungan terhadap 

pekerja bekerja shift malam selama Anda bekerja di sini? 

(lihat Surat Perjanjian Kerja Waktu Tertentu Indomaret) 

4. Ketentuan-ketentuan apa saja yang diberlakukan terhadap pekerja yang 

bekerja shift malam selama Anda bekerja di sini? 

1) Cuti.  

2) Uang makan yang diberikan diberikan bersama dengan uang transport 

hanya selama dua bulan awal masa kerja. 

3) Penggunaan dan pengoperasian CCTV. 

4) Diwajibkan mengikuti program Jamsostek. 

5. Bagaimana pelaksanaan perlindungan terhadap pekerja yang bekerja 

shift malam selama Anda bekerja di sini? 

Jika terjadi kecelakaan kerja pada pramuniaga, penggantian untuk biaya 

pengobatan yang telah dikeluarkan oleh pramuniaga yang bersangkutan akan 

dibayarkan secara penuh dengan syarat, pramuniaga tersebut menunjukkan 

surat keterangan rumah sakit kepada pihak Indomaret 24 jam. 

 

 

 

 

 

6. Terkait dengan resiko yang mungkin terjadi saat bekerja shift malam, 

apakah ada keluhan atas fasilitas yang diberikan kepada Anda? 

1) Keberadaan petugas security akan lebih menjamin keamanan dibanding 

CCTV. 

2) Uang transport dan uang makan lebih praktis. 
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