DAFTAR INFORMAN DAN KARYAWAN PT. INDOMARCO
PRISMATAMA CABANG KELUD KOTA SEMARANG
1) Nama

: Zahrotul Muna

T.tl

:Jepara, 04 april 1988

Usia

:31tahun

Jabatan

: Supervisor

2) Nama

: Khairul Izam

T.tl

: Kendal, 21 Agustus 1990

Usia

: 29 tahun

Jabatan

: Kepala Toko

3) Nama

: Sutikno

T.tl

: Kendal, 24 April 1994

Usia

: 25 tahun

Jabatan

: Asisten Kepala Toko

4) Nama

: Inawati

T.tl

: Pati, 26 Maret 1995

Usia

: 24 tahun

Jabatan

: MD I

5) Nama

: Setyo Arga Heri Pratama

T.tl

: Jepara, 12 Mei 1996

Usia

: 23 tahun

Jabatan

: MD II
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6) Nama

: Angga Tri Yuniarti

T.tl

: Batang, 30 Juni 1998

Usia

: 21 tahun

Jabatan

: Kasir

7) Nama

: Liya Istiqomah

T.tl

: Batang, 09 Juni 1998

Usia

: 21 tahun

Jabatan

: Kasir

8) Nama

: Fendi Hermawan

T.tl

: Semarang, 16 November 1994

Usia

: 25 tahun

Jabatan

: Pramuniaga

9) Nama

: Eko Nur Santoso

T.tl

: Semarang, 15 Mei 1999

Usia

: 20 tahun

Jabatan

: Pramuniaga

10.Nama

: Benekdiktus Mitra Satria

T.tl

: Semarang, 13 April 1994

Usia

: 25 tahun

Jabatan

: Pramuniaga

11.Nama

: Wawan Setiawan Pamungkas

T.tl

: Pekalongan, 26 Oktober 1999

Usia

: 20 tahun

Jabatan

: Pramuniaga

INSTRUMEN WAWANCARA
Nama
: Zahrotul Muna
Tempat, tanggal lahir : Jepara, 04 April 1988
Usia
: 31 tahun
Jabatan
: Supervisor
Tempat Penelitian
: Toko Indomaret kelud semarang
Waktu Penelitian
: Kamis, 21 Februari 2019, pukul 15.30 – 16.30 WIB.
No
Materi Pertanyaan
Jawaban Pertanyaan
1. Assalamu’alaikum, selamat sore Iya sialahkan Mbak!
Buk,
bolehkah
saya
mewawancarai Mas ?
2. Siapa nama anda dan apa jabatan Zahrotul Muna. Jabatan saya di sini
anda di Indomaret Cabang Kelud sebagai Supervisor Mbak.
Kota Semarang ?
3. Sejak kapan anda menjadi Saya menjabat sebagai Supervisor
supervisor di Indomaret Cabang semenjak bulan Oktober 2018 Mbak.
Kelud Kota Semarang ?
4. Bagaimana struktur organisasi di Untuk strukturalnya sendiri, di bawah
Indomaret Cabang Kelud Kota Supervisor ada kepala toko, kemudian
Semarang ?
Asisten Kepala Toko, MD I, MD II,
Kasir, dan Pramuniaga Mbak.
5. Ada
berapa
pekerja
yang Jumlah Keseluruhan karyawan di
dipekerjakan
di
Indomaret Indomaret Cabang Kelud Kota Semarang
Cabang Kelud Kota Semarang ?
berjumlah sepuluh (10) karyawan Mbak.
6.

Bagaimana kontrak kerja antara Kita ada dua (2) kali kontrak kerja Mbak.
PT.
Indomarco
Prismatama kontrak kerja pertama selama 1,5 tahun,
dengan calon karyawan Mbak ?
kontrak kedua selama setahun di bawah
naungan
Perusahaan
ACL Mbak
(Outsoursing).

7.

Untuk jam kerjanya sendiri
bagaimana
?
Apakah
menggunakan sip atau bagaimana
Mas ?

8.

Untuk jam kerjanya sendiri delapan (8)
jam Mbak dengan menerapkan sistem
Shift Mbak. Pertama, shift pagi, yaitu
dimulia pukul 07.00-15.00 WIB; Kedua,
shift siang, yakni dimulai pukul 15.0023.00 WIB; dan ketiga shift malam,
yakni dimulai pukul 23.00 hingga pukul
07.00 WIB pagi Mbak.
Mohon maaf, berapa gaji yang Untuk gaji yang diterima sesuai dengan

diterima oleh karyawan dalam
sebulan, dan bagaimana sistem
penggajiannya ? Apakah ada
perbedaan antara Kepala Toko
dan lainnya ?
Apa hak dan kewajiban bagi
seluruh karyawan di Indomaret
Cabang Kelud Kota Semarang,
baik kepala toko dan lainnya Mas
?

UMR Kota Semarang Mbak. Selain itu,
jika pada waktu libur Nasional, bagi
karyawan yang bekerja mendapatkan
tambahan gaji Mbak.

10. Bagaimana
penerapan
keselamatan dan kesehatan kerja
di Indomaret Cabang Kelud Kota
Semarang ?

Untuk keselamatan kerja, karyawan
diwajibkan bekerja sesuai SOP yang ada
Mbak. Hal terebut agar supaya dalam
bekerja, para karyawan mendapatkan
keselamatan maupun kesehatan kerja
Mbak. mislanya, kami menyediakan
kamar mandi, air bersih, dan lain
sebagainya. Ya memang, untuk tempat
ibadah (shalat), tempat beristirahat untuk
makan, perusahaan belum menyediakan
tempat khusus- masih berbaur dengan
gudang penyimpanan Mbak.
Upaya-upaya yang dilakukan, kami sudah
memberikan layanan BPJS Mbak. Selain
itu, kami menyediakan air bersih, kamar
mandi, dan alat pemadam kebakaran. Ya
memang, kami mengakui, untuk tempat
beristirahat, baik untuk makan, sekedar
merebahkan tubuh, belum ada tempat
khusus- hingga saat ini masih bercampur
dengan tempat penyimpanan barangbarang Mbak (gudang).
Hak dan kewajiban karyawan di
Indomaret diatur dalam Perjanjian
Kerja.Peraturan
bagi
pekerja
di
Indomaret dan perjanjian kerja tidak
bertentangan dengan peraturan PT.
Indomarco Prismatama.
Secara umum, kurangnya kepedulian dari
pihak perusahaan untukmemberikan
perlindungan hukum bagi pekerjanya

9.

11. Upaya-upaya apa yang dilakukan
pihak manajemen perusahaan
dalam memberikan perlindungan
keselamatan dan kesehatan kerja
di Indomaret Cabang Kelud Kota
Semarang ?

12. Diatur dimana hak dan kewajiban
pekerja di Kota Semarang,
khususnyayang
bekerja
di
minimarket 24 jam? Mohon
dijelaskan.
13. Hambatan-hambatan apa dalam
memberikan
perlindungan
keselamatan dan kesehatan kerja

Untuk hak sebagai karyawan, karyawan
berhak mendapatkan libur sekali dalam
seminggu Mbak, mendapatkan gaji sesuai
jabatan masing-masing karyawan Mbak.
Selain itu, dapat dilihat di “Pamflet MMT
Mbak”.

di Indomaret Cabang Kelud Kota maupun sikapperusahaan yang hanya
Semarang ?
berorientasi pada keuntungan perusahaan
semata Mbak. Selain itu, dari segi
Undang-undang yang berlaku, tidak
adanya sosialisasi yang efektif,lemahnya
regulasi dan kebijakan yang berorientasi
pada
perlindunganhukum
terhadap
pekerja serta lemahnya pengawasan dan
penegakan hukum.
14. Bagaimana
tindakan
pihak Jika terjadi kecelakaan kerja, pihak
perusahaan
apabila
terjadi perusahaan akan memberikan bantuan
kecelakaan kerja di Indomaret untuk berobat.
Cabang Kelud Kota Semarang ?
15 Langkah-langkah
apa
yang Untuk langkah-langkahnya, perusahaan
dilakukan pihak manajemen telah memberikan pengetahuan dan
perusahaan untuk mencegah agar arahan bagi karyawan pada saat pra
tidak terjadi kecelakaan kerja ?
penerimaan karyawan Mbak. karyawan
baru, maupun yang lama, selalu kami
himbau agar bekerja sesuai SOP yang
ada.
16. Apakah pihak perusahaan sudah Untuk BPJS, semuanya telah didaftarkan
mendaftarkan para pekerjanya ke oleh perusahaan Mbak.
BPJS
Ketenagakerjaan
atau
sejenisnya ?

Nama
: Khairul Izam
Tempat, tanggal lahir : Kendal, 21 Agustus 1990
Jabatan
: Kepala Toko
Tempat Penelitian
: PT. Indomarco Prismatama Cabang Kelud Kota Semarang
Waktu Penelitian
: Senin, 11 Februari 2019, pukul 10.30 – 12.00 WIB.
No
Materi Pertanyaan
Jawaban Pertanyaan
Assalamu’alaikum, selamat pagi Wa’alaikum salam, boleh Mbak,
1.
Mas,
bolehkah
saya silahkan!
mewawancarai Mas ?
2.

3.

Siapa nama dan apa jabatan anda
di Indomaret Cabang Kelud Kota
Semarang ?
Sejak kapan anda bekerja di
Indomaret Cabang Kelud Kota
Semarang ?

Khairul Izam. Saya sebagai kepala toko
Mbak.
Bekerjasama dengan PT Indomarco
Prismatama, semenjak tahun 2012 Mbak.

4.

5.

Dari segi peraturan, apakah dalam Tidak
hal
perlindungan
terhadap
pekerja,
pekerja
laki-laki
dibedakan
dengan
pekerjaperempuan?
Apa
saja
bentuk-bentuk 1. Pihak Indomaret 24 jam menyediakan
perlindungan yang diberikan
fasilitas P3K yang mengacu pada
kepada pekerja yang bekerja di
Permenakertrans
Nomor
Indomaret Cabang Kelud Kota
PER.15/MEN/VIII/2008, antara lain:
Semarang?
a. Kasa steril terbungkus sebanyak 20
buah.
b. Perban dengan lebar 5 cm sebanyak
dua buah.
c. Perban dengan lebar 10 cm
sebanyak dua buah.
d. Plester dengan lebar 1,25 cm
sebanyak dua buah.
e. Plester cepat sebanyak 10 buah.
f. Kapas 25 gram sebanyak satu
bungkus.
g. Kain segitiga/mittela sebanyak dua
buah.
h. Gunting.
i. Peniti sebanyak 12 buah.
j. Sarung tangan steril sekali pakai
sebanyak dua pasang.
k. Masker.
l. Pinset.
m. Lampu senter.
n. Gelas untuk cuci mata.
o. Kantung plastik bersih.
p. Aquades 100 ml larSaline.
q. Povidon lodin 60 ml.
r. Alkohol 70%.
s. Buku panduan P3 di tempat kerja.
2. Pemasangan CCTV di Indomaret 24
jam, upaya ini diharapkan dapat juga
melindungi para karyawan, baik
perempuan maupun laki-laki apabila
terdapathal-hal
yang
kurang
menyenangkan yang dialami oleh
pekerja

6.

7.

8.

9.

10.

11.

Bagaimana sistem kerja yang
diterapkan di Indomaret Cabang
Kelud Kota Semarang ?
Selama dalam bekerja, berapa
kali istirahat dan kapan jam
istirahat tersebut ?

Untuk sistem kerjanaya, kami kerja tiem
work Mbak. Dan dibuat shift, yaitu tiga
shift pagi, singa dan malam.
Untuk jam istirahat tidak tentu Mbak.
hanya saja, karyawan diberikan waktu
istirahat selama bekerja 1 jam penuh,
itupun disaat toko sedang sepi.
Apa hak dan kewajiban bagi Pihak karyawan diberikan masa libur
seluruh karyawan di Indomaret sekali dalam seminggu Mbak.
Cabang Kelud Kota Semarang,
baik kepala toko dan lainnya Mas
?
Bagaimana
penerapan Untuk penerapan keselamatan dan
keselamatan dan kesehatan kerja kesehatan, pihak perusahaan telah
di Indomaret Cabang Kelud Kota mendaftarkan seluruh karyawannya ke
Semarang ?
BPJS Mbak. Terkait dengan sarpras,
pihak perusahaan belum sepenuhnya
memberikan jaminan keselamatan dan
kesehatan Mbak. misalnya, belum
tersedianya scurity, tempat untuk
beribadah, beristirahat Mbak.
Upaya apa yang dilakukan pihak
manajemen perusahaan untuk
meningkatkan keselamatan dan
kesehatan kerja di Indomaret
Cabang Kelud Kota Semarang ?
Hambatan-hambatan apa dalam
memberikan
perlindungan
keselamatan dan kesehatan kerja
di Indomaret Cabang Kelud Kota
Semarang ?

Perusahaan memberikan BPJS Mbak dan
santunan “karonsih”. Selain itu, jika
karyawan sakit, karyawan dapat izin
kerja
untuk
berobat
dengan
menggunakan BPJS tersebut Mbak.
Hambtan-hambtan yang ada, Kami pihak
manajemen
perusahaan
belum
sepenuhnya memberikan prioritas yang
baik Mbak, dalam bidang kesehatan
maupun keselamatan bagi karyawan.
Misalnya, belum tersedianya tempat yang
nyaman dan bersih untuk istirahat, baik
untuk merebahkan tubuh, sholat dan
lainnya Mbak. Selain itu, kurangnya
pengetahuan mengenai kesehatan dan
keselamatan dari pihak-pihak Mbak,
karyawan maupun perusahaan serta
kurangnya dana dalam memberikan
pelayanan kesehatan dan keselamatan
Mbak

12.

13.

14.

Bagaimana
tindakan
pihak
peruaahaan
apabila
terjadi
kecelakaan kerja di Indomaret
Cabang Kelud Kota Semarang
Langkah-langkah
apa
yang
dilakukan pihak manajemen
perusahaan untuk mencegah agar
tidak terjadi kecelakaan kerja ?

Memberikan santunan Mbak.

SOP dijalankan sesuai yang ada,
karyawan diberikan training terlebih
dahulu Mbak. selain itu, perusahaan
memberikan alat-alat perlindungan diri
pada tenaga kerja. Misalnya, P3K dan
lain sebagainya.
Apakah pihak perusahaan sudah Sudah Mbak. Tetapi, jika sudah terdaftar
mendaftarkan para pekerjanya ke sebelum bekerja, maka perusahaan tidak
BPJS
Ketenagakerjaan
atau memberikannya
Mbak,
dan
gaji
sejenisnya ?
karyawan tidak terpotong, karena sudah
diikutsertakan oleh keluarga Mbak.

Nama
: Sutikno
Tempat, tanggal lahir : Kendal, 24 April 1994
Jabatan
: Asisten Kepala Toko
Tempat Penelitian
: PT. Indomarco Prismatama Cabang Kelud Kota Semarang
Waktu Penelitian
: Selasa, 12 Februari 2019, pukul 13.30 – 14.30 WIB.
No
Materi Pertanyaan
Jawaban Pertanyaan
1.
Assalamu’alaikum, selamat siang Wa’alikum salam, boleh Mbak, silahkan!
Mas,
bolehkah
saya
mewawancarai ?
2.
Siapa nama dan apa jabatan anda Sutikno, jabatan saya sebagai Asisten
di Indomaret Cabang Kelud Kota Kepala Toko Mbak.
Semarang ?
3.
Sejak kapan anda ekerja di
Indomaret Cabang Kelud Kota
Semarang ?
4.
Bagaimana
tanggung
jawab 1. Kepala Toko bertugas menyusun
dalam pelaksanaan kerja seharijadwal kerja, bertanggung jawab atas
hari diIndomaret Semarang?
operasional toko, memesan pembelian
Mohon
dijelaskan
struktur
barang dagangan dan memeriksa angka
organisasinya!!!
penjualan.
2. Asisten
Kepala
Toko
bertugas
membuka dan menutup toko, memesan
persediaan
setelah
berkoordinasi
dengan Kepala Toko, menyelesaikan
rekonsiliasi laporan penjualan harian

5.

6.

7.

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.
Apa saja yang menjadi hak dan Lihat Surat Perjanjian Kerja Waktu
kewajiban pekerja di Indomaret Tertentu Indomaret.
Cabang Kelud Kota Semarang?
Diatur dimana hak dan kewajiban Untuk menghindarkan hal-hal yang tidak
tersebut ?
diinginkan yang mungkin saja terjadi,
misalnya pelanggaran hak ataupun
kewajiban
pekerja
yang
telah
ditetapkan,semua ketentuan yang berlaku
dan dimaksudkan untuk perlindungan
karyawan di Indomaret 24 jam tercantum
di peraturan bagi pekerja diIndomaret
dan perjanjian kerja yang tidak
bertentangan
dengan
peraturan
PT.Indomarco Prismatama.
Apa
saja
bentuk-bentuk Jaminan sosial di Indomaret 24 jam
perlindungan yang diberikan diikutkan pada Program Jaminan BPJS
kepada pekerja yang bekerja shift Ketenagakerjaan dan Kesehatan.
malam di Indomaret Cabang

8.

9.

Kelud Kota Semarang?
Apakah ada SOP atau ISO dalam
pelaksanaan
peraturan
perlindungan
pekerja
yang
bekerja di Indomaret Cabang
Kelud Kota Semarang?
Apakah ada kendala yang
dihadapi dalam menjalankan
ketentuan perlindungan terhadap
tenaga kerja ?

Tidak ada

Pertama, kesadaran hukum dari pihak
pekerja, dan kedua, pengetahuan yang
masih rendah dari pihak pekerja.

Nama
: Angga Tri Yuniarti
Tempat, tanggal lahir : Batang, 30 Juni 1998
Jabatan
: Kasir
Tempat Penelitian
: PT. Indomarco Prismatama Cabang Kelud Kota Semarang
Waktu Penelitian
: Minggu, 17 Februari 2019, pukul 19.00 – 22.30 WIB.
No
Materi Pertanyaan
Jawaban Pertanyaan
1.
Assalamu’alaikum,
selamat Wa’alikum salam, iya, silahkan Mbak!!
malam Mbak, bolehkah saya
mewawancarai ?
2.
Siapa nama dan apa jabatan anda Yuni, lengkapnya Angga Tri Yuniarti
di Indomaret Cabang Kelud Kota Mbak. jabatan saya sebagai pramuniaga.
Semarang ?
3.
Sejak kapan anda bekerja di
Indomaret Cabang Kelud Kota
Semarang ?
4.
Berapa umur rata-rata pekerja di
sini ? Tolong dirinci antara
pekerja tetap dan tidak tetap.
5.
Berapa lama jam kerja dan Jumlah Karyawan Berdasarkan jenis
bagaimana pembagian shift jam kelamin status pekerja laki-laki 5 Tetap 4
kerja di sini ? Tolong dirinci Perempuan 4 Tidak Tetap 5.
antara pekerja tetap dan tidak
tetap ?
6.
Berapa lama jam kerja dan Jam kerja Indomaret 24 jam adalah dari
bagaimana pembagian shift jam jam 07.00 sampai 07.00 (non stop),yang
kerja di sini ?
dibagi menjadi tiga shift jam kerja, yaitu:
Shift pertama mulai jam 07.00 sampai
dengan jam 15.00; Shift kedua mulai jam
15.00 sampai dengan jam 23.00; dan
Shift ketiga mulai jam 23.00 sampai
dengan jam 07.00.

7.

8.

9.

Apa yang Anda ketahui mengenai
ketentuan perlindungan terhadap
pekerja bekerja selama Anda
bekerja di sini ?
Ketentuan-ketentuan apa saja
yang
diberlakukan
terhadap
pekerja yang bekerja selama
Anda bekerja di sini ?

Lihat Surat Perjanjian Kerja Waktu
Tertentu Indomaret

Pertama, cuti; kedua, Uang makan yang
diberikan diberikan bersama dengan uang
transport. hanya selama dua bulan awal
masa kerja; ketiga, Penggunaan dan
pengoperasian CCTV, dan keempat
diwajibkan mengikuti program Jaminan
Sosial.
Terkait dengan resiko yang Pertama, keberadaan petugas security
mungkin terjadi saat bekerja, akan
lebih
menjamin
keamanan
apakah ada keluhan atas fasilitas dibanding CCTV; dan kedua, uang
yang diberikan kepada Anda ?
transport dan uang makan lebih praktis.

Nama
: Eko Nur Santoso
Tempat, tanggal lahir : Semarang, 15 Mei 1999
Jabatan
: Pramuniaga
Tempat Penelitian
: PT. Indomarco Prismatama Cabang Kelud Kota Semarang
Waktu Penelitian
: Kamis, 14 Februari 2019, pukul 14.00 – 15.30 WIB.
No
Materi Pertanyaan
Jawaban Pertanyaan
Assalamu’alaikum, selamat siang Wa’alaikum salam,,,Iya silahkan Mbak.
1.
menjelang soore Mas, bolehkah
saya mewawancarai anda ?
Siapa nama dan apa jabatan anda Eko Nur Santoso, dan jabatan saya
2.
di Indomaret Cabang Kelud Kota sebagai pramu Mbak.
Semarang ?
Sejak kapan anda bekerja di Belum lama Mbak, kira-kira bulan Juni
3.
Indomaret Cabang Kelud Kota 2018 Mbak.
Semarang ?
Bagaimana
dengan
kontrak Sistem kontrak kerjanya selama satu
4.
perjanjiannya ?
setengah tahun Mbak. dapat diperpanjang
kembali, apabila masih ingin bekerja dan
disetujui oleh perusahaan Mbak.
5.

6.

Apa hak dan kewajiban anda Hak saya sebagai seorang pramu Mbak.
sebagai karyawan di Indomaret Sedangkan kewajiban saya, diantaranya
Cabang Kelud Kota Semarang ?
menurunkan barang yang datang dari DC
Mbak.
Berapa dan bagaimana sistem Gaji yang saya terima sesuai UMR Kota
penggajian yang anda terima di Semarang Mbak, 2,5 Juta, sistemnya

7.

Indomaret Cabang Kelud Kota dengan cara ditransfer ke Rekening BCA
Semarang ?
oleh pihak perusahaan Mbak.
Selama dalam bekerja, berapa
kali istirahat dan kapan jam
istirahat tersebut ?

8.

Apa hak dan kewajiban bagi
seluruh karyawan di Indomaret
Cabang Kelud Kota Semarang,
baik kepala toko dan lainnya Mas
?

9.

Bagaimana
penerapan
keselamatan dan kesehatan kerja
di Indomaret Cabang Kelud Kota
Semarang ?

10.

Upaya apa yang dilakukan pihak
manajemen perusahaan untuk
meningkatkan keselamatan kerja
di Indomaret Cabang Kelud Kota
Semarang ?

11.

12.

13.

Salah satunya dengan memberikan
jaminan kesehatan Mbak, mislanya BPJS
dan menyediakan air bersih. Hanya saja,
pihak perusahaan belum sepenuhnya
Mbak. Kami, para karyawan yang
muslim, untuk beribadah sholat belum
tersedia tempat khusus Mbak. demikian
pula, untuk beristirahat Mbak, karena
hingga saat ini, untuk tempat makan,
beristirahat, maupun untuk meaksanakan
sholat,
bertempat
di
gudang
penyimpanan Mbak.
Bagaimana
tindakan
pihak Segera membawanya ke pelayanan
perusahaan
apabila
terjadi kesehatan terdekat Mbak.
kecelakaan kerja di Indomaret
Cabang Kelud Kota Semarang ?
Langkah-langkah
apa
yang Selalu menginagtakan kepada seluruh
dilakukan pihak manajemen karyawannya Mbak.
perusahaan untuk mencegah agar
tidak terjadi kecelakaan kerja ?
Apakah pihak perusahaan sudah Sudah Mbak
mendaftarkan para pekerjanya ke
BPJS
Ketenagakerjaan
atau
sejenisnya ?
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motto, dan budaya PT. Indomarco
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