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Lampiran 1:
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Lampiran 2:
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Lampiran 3:

DAFTAR PERTANYAAN

Narasumber : Management Event Organizer

Nama/Jabatan : Martin Teguh/Owner

Hari/Tanggal Wawancara : Rabu/24 Jjuli 2013

Tempat Wawancara : HOPE Enterprise, Taman Muara mas no.39,

Semarang

1. Apa fungsi dan tanggung jawab management di Event Organizer Anda?

Mengatur jalannya suatu event dari proses persiapan sampai pelaksanaan

2. Bagaimana struktur organisasi Event Organizer Anda?
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3. Adakah perjanjian kerja antara Event Organizer Anda dengan

perusahaan yang menjadi vendor bagi Event Organizer Anda? Mohon

dijelaskan.

Kami menggunakan MoU/Perjanjian Talenta pada event-event tertentu.

4. Apa saja yang menjadi hak dan kewajiban bagi perusahaan yang

menjadi vendor bagi Event Organizer Anda di saat event berjalan? Mohon

dijelaskan

Hak bagi vendor di saat event berjalan antara lain mendapatkan fee atau

bayaran dan konsumsi.

Sedangkan kewajibannya menyelesaikan semua pekerjaan yang menjadi

tanggung jawabnya dan yg sudah disepakati bersama.

5. Apa saja yang menjadi hak dan kewajiban bagi pekerja di event yang

Anda selenggarakan di saat event berjalan? Mohon dijelaskan

Sebagai contoh, untuk vendor dekorasi, kami memberi fee atau bayaran dan

fasilitas yg dibutuhkan, misal listrik, penerangan saat bekerja, dan lain-lain

untuk memenuhi hak pekerja. Sedangkan pekerja yang bersangkutan

berkewajiban untuk menyelesaikan dekorasi sesuai dengan design yang

disepakati dan menyelesaikan sesuai waktu yg ditentukan.

6. Adakah ketentuan perlindungan keselamatan dan kesehatan kerja bagi

pekerja di event yang Anda selenggarakan di saat event berjalan? Mohon

dijelaskan.

Saat ini tidak ada.

7. Bagaimana pelaksanaan perlindungan keselamatan dan kesehatan kerja

bagi pekerja di event yang Anda selenggarakan di saat event berjalan?

Mohon dijelaskan.

Dalam pelaksanaan sebuah event, biasanya kami memberikan peringatan akan

bahaya-bahaya yang mungkin terjadi. Akan tetapi, hak atas keselamatan dan
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kesehatan para pekerja dari suatu vendor yang menjadi Pengisi Acara dalam

event yang  kami gelar merupakan tanggung jawab dari pemilik vendor yang

bersangkutan.

8. Adakah prosedur standart keselamatan dan kesehatan kerja bagi pekerja

yang diterapkan oleh Event Organizer Anda di saat event berjalan?

Mohon dijelaskan.

Saat ini tidak ada. Biasanya kami hanya membantu saat ada yang sakit ringan

dengan memberi obat merah, obat pusing, obat panas, dan lain-lain.

9. Faktor-faktor apa saja yang dapat mendukung  pelaksanaan

perlindungan keselamatan dan kesehatan kerja bagi pekerja di event

yang Anda selenggarakan di saat event berjalan? Mohon dijelaskan.

Tidak ada.

10. Faktor-faktor apa saja yang dapat menghambat pelaksanaan

perlindungan keselamatan dan kesehatan kerja bagi pekerja di event

yang Anda selenggarakan di saat event berjalan? Mohon dijelaskan.

Tidak ada.

11. Bagaimana cara mengatasi hambatan tersebut?

Tidak ada.
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Lampiran 4:

DAFTAR PERTANYAAN

Narasumber : Management vendor (Amazone Dancer & Pagar Ayu Semarang)

Nama/Jabatan : Devy Donatha/ Owner

Hari/Tanggal Wawancara : Selasa/ 23 Juli 2013

Tempat Wawancara : Amazone Dance studio, Jln. Taman Turangga A

No.608 , Semarang

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

di sini?

1) Pekerja tetap berjumlah empat orang yang terdiri dari:

a. Sekretaris 1 yang bertanggung jawab atas tugas-tugas kesekretariatan

perusahaan.

b. Sekretaris 2 yang bertanggung jawab atas penyusunan rundown dan

pengkonsepan koreografi.

c. Administrasi 1 yang bertanggung jawab atas keuangan dan laporannya.

d. Administrasi 2 yang bertanggung jawab atas arsip-arsip perusahaan

dan portfolio.

2) Pekerja tidak tetap berjumlah 50 orang yang terdiri dari:

a. Pekerja Harian yang merupakan pekerja yang diperlukan sewaktu-

waktu, seperti sopir, kurir dan sebagainya.

b. Pekerja Saat Event Berlangsung yang hanya bekerja pada saat event,

seperti dancer, pagar ayu, sopir, security dan sebagainya.

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

tetap dan tidak tetap.

Semuanya rata-rata berusia 20-26 tahun.
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3. Apa fungsi dan tanggung jawab management Amazone Dancer & Pagar

Ayu Semarang?

Sebagai vendor yang bergerak di bidang entertainment, Amazone Dancer &

Pagar Ayu Semarang menyediakan dancer untuk memeriahkan suatu acara

atau event dan pagar ayu untuk mengantar tamu ke tempat duduk mereka dan

membantu membagikan souvenir untuk event-event yang diadakan oleh

sebuah perusahaan atau perorangan dan baik untuk event yang dikelola oleh

Event Organizer, televisi maupun pribadi.

4. Apakah ada bagian yang khusus bertanggung jawab dalam pelaksanaan

perlindungan pekerja di Amazone Dancer & Pagar Ayu Semarang?

Mohon dijelaskan struktur organisasinya.

Tidak ada bagian yang khusus bertanggung jawab dalam pelaksanaan

perlindungan pekerja di Amazone Dancer & Pagar Ayu Semarang.
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5. Adakah perjanjian kerja tertulis antara Event Organizer dengan

Amazone Dancer & Pagar Ayu Semarang saat perusahaan Anda menjadi

salah satu vendor dari event yang diselenggarakan oleh Event Organizer

yang bersangkutan? Mohon dijelaskan.

Ada, tapi tidak semua, hanya event tertentu saja yang menggunakan Perjanjian

Kerja yang antara lain berisi nilai kontrak kerja dengan client serta hak dan

kewajiban masing-masing pihak.

Perjanjian Kerja dengan client perorangan biasanya dilakukan secara lisan,

sedangkan bagi client yang datang dari Event Organizer seperti HOPE

Enterprise Semarang maupun televisi seperti PT. Duta Visual Nusantara Tivi

Tujuh (Trans 7) akan menggunakan Perjanjian Kerja tertulis yang disebut

Perjanjian Talenta.

(contoh Perjanjian Talenta terlampir)

6. Adakah perjanjian kerja tertulis antara dengan Amazone Dancer &

Pagar Ayu Semarang dengan pekerjanya, baik yang tetap dan tidak

tetap? Mohon dijelaskan.

Ada, namun tertentu saja, tidak semua mendapat perjanjian tertulis. Isi

perjanjian kerja kami antara lain:

1) Tempat dan tanggal Perjanjian Kerja dibuat.

2) Nama, alamat perusahaan dan jabatan dari pihak pertama (pengusaha)

3) Nama dan alamat pekerja.

4) Jangka Waktu, isinya tentang jangka waktu berlaku hingga berakhirnya

Perjanjian Kerja, yaitu selama tiga tahun.

5) Kewajiban Pekerja, antara lain tidak boleh mengikuti dancer lain dan tidak

boleh meyalahgunakan koreografi yg ada di dalam Amazone Dancer &

Pagar Ayu Semarang .

6) Hak Pekerja, antara lain upah dan cara pembayarannya.

7) Pengakhiran Perjanjian.

8) Penutup.

9) Tanda tangan pihak-pihak yang mengikat perjanjian.
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7. Apa saja yang menjadi hak dan kewajiban bagi pekerja Amazone Dancer

& Pagar Ayu Semarang di saat event berjalan? Tolong dirinci antara

pekerja tetap dan tidak tetap.

Hak dancer di saat event berjalan antara lain: mendapatkan fee atau bayaran,

mendapatkan konsumsi dan fasilitas antar-jemput. Sedangkan kewajibannya

antara lain: menari sesuai perjanjian sebanyak tiga atau empat kali atau lebih

dan mengikuti gladi bersih.

8. Diatur dimana hak dan kewajiban tersebut?

Secara lisan, termasuk peraturan lisan mengenai cara dan sikap yang aman

dalam melaksanakan pekerjaan.

9. Adakah ketentuan perlindungan keselamatan dan kesehatan kerja bagi

pekerja Amazone Dancer & Pagar Ayu Semarang di saat event berjalan?

Mohon dijelaskan.

Selain mengikuti aturan yang kami tetapkan, pekerja kami juga harus

mengikuti ketentuan yang ada dalam Perjanjian Talenta.

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

Amazone Dancer & Pagar Ayu Semarang di saat event berjalan?

1) menyediakan makanan dan minuman (konsumsi) saat event berjalan

2) fasilitas antar-jemput berupa mobil antar-jemput beserta seorang sopir dan

seorang petugas security yang diperuntukkan bagi dancer dan pagar ayu

pada saat event berjalan

3) jika seorang dancer atau pagar ayu sakit pada saat bekerja maka dapat

meminta izin dengan memakai surat keterangan dari dokter. Untuk yang

sakit karena haid diizinkan untuk tidak bekerja dan tidak perlu

menggunakan surat keterangan dari dokter

4) menyediakan obat-obatan ringan seperti obat sakit kepala, obat demam

dan lain sebagainya
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11. Diatur dimana bentuk-bentuk perlindungan tersebut?

Secara lisan.

12. Bagaimana pelaksanaan perlindungan keselamatan dan kesehatan kerja

bagi pekerja Amazone Dancer & Pagar Ayu Semarang di saat event

berjalan? Mohon dijelaskan.

(lihat no. 10)

13. Adakah prosedur standart keselamatan dan kesehatan kerja bagi pekerja

Amazone Dancer & Pagar Ayu Semarang di saat event berjalan? Mohon

dijelaskan.

Tidak ada, kami tidak memiliki SOP Keselamatan dan Kesehatan Kerja.

14. Faktor-faktor apa saja yang dapat mendukung pelaksanaan

perlindungan keselamatan dan kesehatan kerja bagi pekerja Amazone

Dancer & Pagar Ayu Semarang di saat event berjalan? Mohon dijelaskan.

Tidak ada.

15. Faktor-faktor apa saja yang dapat menghambat pelaksanaan

perlindungan keselamatan dan kesehatan kerja bagi pekerja Amazone

Dancer & Pagar Ayu Semarang di saat event berjalan? Mohon dijelaskan.

Tidak ada.

16. Bagaimana cara mengatasi hambatan tersebut?

Tidak ada.

17. Apakah ada sosialisasi dalam hal perlindungan terhadap pekerja

Amazone Dancer & Pagar Ayu Semarang di saat event berjalan?

Tidak ada. Kami hanya memberikan peraturan lisan mengenai cara dan sikap

yang aman dalam melaksanakan pekerjaan.
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Lampiran 5:

DAFTAR PERTANYAAN

Responden : Tenaga Kerja di Amazone Dancer & Pagar Ayu Semarang

Nama/Jabatan : Gracia/Dancer

Hari/Tanggal Wawancara : Selasa/ 23 Juli 2013

Tempat Wawancara : Amazone Dance studio, Jln. Taman Turangga A

No.608 , Semarang

1. Berapa umur Anda?

20 tahun.

2. Bagaimana dengan status pekerja Anda di sini?

Pekerja part-time/tidak tetap.

3. Apakah Anda menandatangani kontrak kerja dengan Amazone Dancer &

Pagar Ayu Semarang? Mohon dijelaskan.

Dulu pernah menandatangani kontrak kerja saat mulai bekerja sebagai dancer

di sini, untuk durasi kerja selama tiga tahun, namun tidak diperpanjang lagi.

4. Apa saja yang menjadi hak dan kewajiban Anda di Amazone Dancer &

Pagar Ayu Semarang?

Kewajibannya antara lain latihan tepat waktu, melaksanakan pekerjaan dengan

baik, mengikuti gladi bersih serta membawa sepatu menari, alat make-up dan

baju senam di saat event berjalan. Sedangkan haknya mendapat fee.

5. Apa yang Anda ketahui mengenai ketentuan perlindungan keselamatan

dan kesehatan kerja di saat event berjalan selama Anda bekerja di sini?

Tidak ada, hanya peraturan lisan mengenai cara dan sikap yang aman saat

melaksanakan pekerjaan.
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6. Ketentuan-ketentuan apa saja yang diberlakukan terhadap pekerja di

saat event berjalan selama Anda bekerja di sini? Mohon dijelaskan.

Membawa sepatu menari, alat make up, baju senam, tidak datang terlambat

dan diantar-jemput, baik saat event yang dilakukan di Semarang maupun di

luar kota.

7. Seperti apa bentuk perlindungan keselamatan dan kesehatan kerja yang

Anda dapatkan di saat event berjalan selama Anda bekerja di sini?

Mohon dijelaskan.

1) diberi obak jika sakit dan P3K jika luka

2) diantar oleh sopir dan security ke tempat event berlangsung lalu dijemput

saat event sudah selesai.

8. Bagaimana pelaksanaan perlindungan keselamatan dan kesehatan kerja

di saat event berjalan selama Anda bekerja di sini? Mohon dijelaskan.

(lihat no.7)

9. Adakah sosialisasi dalam perlindungan terhadap pekerja selama Anda

bekerja di sini?

Tidak ada.

10. Terkait dengan resiko yang mungkin terjadi saat bekerja, apakah ada

keluhan atas fasilitas yang diberikan kepada Anda?

Mungkin perlu memperhatikan kondisi kesehatan pekerjanya, mulai dari saat

latihan, gladi bersih maupun event berlangsung serta memberikan asuransi

kesehatan bagi pekerjanya
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Lampiran 6:
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Lampiran 7:
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Lampiran 8:
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Lampiran:
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