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Lampiran I 

Hasil Wawancara Dengan Pihak  Penanggung Jawab Spiritual Company 

Hari/ Tanggal  : Rabu, 26 April 2017 

Durasi Wawancara : 01:06:01 

Lokasi Wawancara : Kantor pusat Spiritual Company Waroeng Group Jalan 

Ganesha II No.16, Muja Muju, Umbulharjo, Kota Yogyakarta, Daerah Istimewa 

Yogyakarta 55165, Indonesia 

 

Nama Narasumber : Ust. Muhammad Syamsuri 

Jabatan  : Penanggung Jawab Spiritual Company 

Sejarah, Visi dan Misi yang ada di Spiritual Company Waroeng Group 

1. Sejarah Spiritual Company Waroeng Groupadalah Spriritual company 

waroeng group muncul dan dicetuskan oleh Bapak Jodi Brotosuseno selaku 

pemilik perusahaan sejak 2010. Gagasan Spiritual Company sudah ada sejak 

awal berdirinya Waroeng Steak And Shake, namun baru terealisasi pada 

tahun 2010 dengan di damping guru spiritual yakni Ust. Yusuf Manshur. 

Maksud dan tujuan dari spiritual company itu sendiri adalah bahwa spiritual 

company mengembangkan spirit perusahaan, menjadi motivasi seluruh 

karyawan untuk memiliki dasar yang jelas kembali kepada Qur’an dan 

Sunnah serta kembali pada nurani masing-masing karyawan sehingga suasana 

kerja menjadi kondusif, dan perusahaan menjadi sehat secara financial. 

Waroeng group merupakan bentuk usaha yang sebagian besar bergerak di 

bidang kuliner seperti Waroeng Steak and Shake, Waroeng Ayam Kampung, 

The Penyeters, The Icon dan Bebek Goreng H. Slamet. 

2. Visi Spiritual Company Waroeng Groupadalah Menjadikan perusahaan 

sebagai sarana untuk mendapatkan ridho Nya Allah Subhanahu Wata’ala dan 

keberadaannya selalu memberikan kesejahteraan kepada seluruh karyawan 

dan bermanfaat untuk orang banyak. 
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3. Misi Spiritual Company Waroeng Group adalah untuk internal yakni 

Tarbiyah Islam, sedangkan untuk eksternal yakni Dawah Islam. Fungsi utama 

dari Spiritual Company Waroeng Group adalah Menegakkan Syariah Islam 

Agar terwujud perusahaan yang berakhlak mulia. 

Pengertian dari Spiritual Company menurut Spiritual Company Waroeng 

Group 

Bagaimana memadukan kegiatan mencari pahala dalam Agama di setiap 

pekerjaan yang berbasis pada spiritual. 

Dasar landasan yang digunakan Spiritual Company Waroeng Group sebagai 

lembaga yang berbasis Spiritual Company 

1. Al-Qur’an surat Al Imron ayat 104 

“Dan hendaklah ada di antara kamu segolongan umat yang menyeru kepada 

kebajikan, menyuruh kepada yang makruf dan mencegah dari yang munkar; 

merekalah orang-orang yang beruntung.” 

2.  Al-Qur’an surat Al Ashr ayat 1-3 

“Demi masa. Sesungguhnya manusia itu benar-benar dalam kerugian, 

kecuali orang-orang yang beriman dan mengerjakan amal saleh dan nasehat 

menasehati supaya mentaati kebenaran dan nasehat menasehati supaya 

menetapi kesabaran.” 

 

Pengertian dari Islamic Corporate Social Responsibility Menurut Spiritual 

Company Waroeng Group 

Islam tidak sesempit itu dalam menjalankan aksi sosialnya, begitu juga 

dengan Spiritual Company Waroeng Group, yang dalam kegiatan CSR nya bukan 

hanya melakukan pengajian saja, namun juga untuk permasalahan-permasalahan 

universal. Kotak amal Waroeng Peduli yang berada pada masing-masing outlet 

untuk keperluan aksi sosial secara universal, karena konsumen Waroeng Group 

pun bukan hanya beragama Islam, maka dana dari kotak amal Waroeng Peduli ini 

digunakan untuk aksi sosial yang universal. Untuk pengajian yang khusus di 

gunakan untuk aksi muslim berbeda sendiri dana dananya, namun untuk CSRnya 
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tetap di distribusikan secara universal, namun landasan dalan aksi CSR ini dengan 

anjuran agama Islam yang aman tidak memandang agama dan suku.  

 

Tujuan adakannya Corporate Sosial Responsibility bagi Spiritual Company 

Waroeng Group 

 Niat kepada Allah SWT yang paling utama, tujuan secara umum yakni 

mensyiarkan Agama Islam Agar terwujud perusahaan yang berakhlak mulia dan 

tetap membawa brand  perusahaan pelaksanaan distribusi Corporate Sosial 

Responsibility. 

 

Keuntungan diadakannya Corporate Social Responsibility bagi Spiritual 

Company Waroeng Group  

Segala sesuatu pasti memerlukan dana dalam pelaksanaannya, maka dalam 

pelaksanaan Corporate Social Responsibility, Spiritual Company Waroeng Group 

merasa diuntungkan yakni membahagiakan masyarakat, ketika bantuan tersebut 

tepat sasaran maka Spiritual Company Waroeng Group pasti akan merasa puas. 

Salah satu alasan Waroeng Group dapat bertahan sampai sekarang selama 17 

tahun secara tidak langsung salah satu alasannya dengan diadakannya Islamic 

Corporate Social Responsibility, maka jelas perusahaan sangat diuntungkan 

dengan adanya Islamic CSR. Doa-doa dari para masyarakat yang pernah dibantu 

menjadikan keyakinan alasan Waroeng Group dapat bertahan hingga sekarang. 

 

Tanggapan Spiritual Company Waroeng Group dalam Undang-Undang No. 

40 Tahun 2007 pasal 74 dan Undang-Undang No. 25 Tahun 2007 pasal 15 

terkait pelaksanaan Corporate Social Responsibility yang diwajibkan oleh 

pemerintah sebagai etika bisnis kepada masyarakat 

Terlepas dari Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 pasal 74 dan Undang-

Undang No. 25 Tahun 2007 pasal 15 yang mewajibkan pelaksanaan Corporate 

Social Responsibility, Spiritual Company Waroeng Group secara umum akan 

tetap melaksanaan Corporate Social Responsibilitywalaupun ada dan tidak adanya 

Undang-Undang dari pemerintah tersebut. Karena etika bisnis kepada masyarakat 
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juga sudah diajarkan dalam syariat Islam, maka sebagai seorang muslim kita harus 

menjaga satu sama lain. Semua hal harus didasari niat, karena Spiritual Company 

Waroeng Group ingin menjalankan syariat Islam, maka pelaksanaan 

tanggungjawab sosial ini bukan hanya dijadikan kewajiban dari pemerintah saja, 

namun dilakukan dengan hati. 

Setiap bulan Spiritual Company Waroeng Group mengadakan pengajian 

bersama warga namun tidak berhenti dengan pengajian bersama warga saja, 

karena Rasulullah mengajarkan kepada kita apabila kita memsakan dan tetangga 

kita mencium bau masakan kita maka sudah seharusnya kita berbagi bersama 

tetangga, maka dari landasan itu Spiritual Company Waroeng Group ingin warga 

sekitar oulet merakasan hasil dari jerih payah dari Spiritual Company Waroeng 

Group, akses kepada masyarakat jangan sampai terputus termasuk apabila 

masyarakat ada yang membutuhkan pertolongan maka sudah seharusnya dibantu. 

Setiap bulan pada masing-masing outlet memiliki dana sosial lingkungan 

untuk jawa tengah dan DIY sekitar Rp. 300.000 setiap bulan, untuk daerah selain 

jawa tengah dan DIY dana sosial masing-masing outlet sekitar Rp. 500.000, dari 

dana sosial masing-masing outlet ini yang nantinya akan didistribusikan kepada 

masyarakat, dengan persetujuan kepada kantor pusat yang ada di Yogyakara. 

 

Hubungan sosial antara perusahaan dengan pekerja yang ada di Spiritual 

Company Waroeng Group 

Untuk Spiritual Company Waroeng Group menganggap karyawan sebagai 

mitra kerja, secara khusus Spiritual Company Waroeng Group sudah menyiapkan 

dana khusus yang akan diberikan kepada karyawan dari hasil sedekah nasional 

untuk membantu karyawan yang mengalami kesulitan, orang tua mengalamin 

sakit, yang disebut sebagai DANSOWAN (Dana Sosial Karyawan) sebesar Rp. 

1.000.000 sampai Rp. 10.000.000 dengan mekanisme pinjaman tanpa bunga 

kepada karyawan yang sangat membutuhkan dana pinjaman dengan pengembalian 

potong gaji perbulan karyawan tersebut. Harapan dengan adanya program 

DANSOWAN ini, diharapkan karyawan tidak terjerat dalam renternir. Terdapat 

juga dana bantuan yang sifatnya tunai, diberikan secara Cuma-Cuma sesuai 
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dengan tingkat kesulitan yang dialami karyawan yang benar-benar sangat 

kesulitan sebagai bentuk meringankan beban sesama.  Karena kayawan adalah 

asset yang sama-sama dalam mencari nafkah, jangan sampai kita menolong 

masyarakat sekitar, namun dalam keluarga sendiri yakni dalam hal ini karyawan 

merasa tidak di tolong. 

 

Bentuk penghargaan terhadap kinerja para karyawan pada Spiritual 

Company Waroeng Group 

Penghargaan karyawan sebagai mitra kerja Spiritual Company Waroeng 

Group dengan adanya program Ibadah Umrah yang setiap tahun akan 

diberangkatkan sekitar 15 hingga 20 karyawan dengan kategori dan syarat 

tertentu, seperti:  

1. hafalan surat minimal 4 surat  Al-Qur’an, yang mana dengan menghafal surat 

tersebut karyawan akan mendapatkan kupon Ibadah Umroh yang nanti akan 

di pilih bersama karyawan-karyawan lain yang memiliki kupon tersebut, 

setiap surat yang dihafal masing-masing mendapat satu kupon per satu surat 

Al-Qur’an. 

2. Masa pengabdian, lama masa pengabdian menjadi pertimbangan karena 

semakin lama masa pengabdian maka karyawan di nilai keloyalitasan 

terhadap perusahaan lebih besar. 

 

Keputusan Spiritual Company Waroeng Group dalam perekrutan 

karyawan, pemberian upah yang adil, pemberian edukasi, penghargaan 

terhadap keyakinan pekerja, serta pemberian Hak Pribadi terhadap 

karyawan 

1. Seleksi dalam perekrutan karyawan yakni: kemampuan membaca Al-Qur’an, 

kejujuran karyawan, ibadah dalam menjalankan Shalat. Semenjak Waroeng 

Group Berubah menjadi Spiritual Company tahun 2010 maka karyawan 

secara tidak langsung beragama Islam semua. 

2. Semenjak 2015 perusahaan Spiritual Company Waroeng Group dalam 

besaran gaji karyawan di sesuaikan dengan UMK (upah minimum karyawan) 
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masing-masing kota, yang dahulu pada awal-awal pembentukan perusahaan 

gaji karyawan belum di sesuaikan dengan UMK dari pemerintah yang mana 

gaji karyawan yang di dapat jauh lebih besar dari UMK yang ada. Dengan di 

tetapkannya gaji karyawan sesuai dengan UMK yang ada namun perusahaan 

tetap memberikan bonus-bonus di luar UMK, karena prinsipnya jangan 

sampai perusahaan mendzolimi karyawan. 

3. Pemberian edukasi terhadap karyawan terdapat pelatihan-pelatihan bagi 

masing-masing karwayan yang disesuaikan dengan posisi kerja masing-

masing 

4. Pembebasan dalam keyakinan karyawan di bebaskan, awal terbentuk 

berdirinya perusahaan pun banyak karyawan yang nonmuslim, namun karena 

perusahaan berudah prinsip menjadi Spiritual Company tahun 2010, secara 

tidak langsung karyawan yang nonmuslim keluar dengan sendirinya tanpa 

ada paksaan dari perusahaan, karena setiap manusia memiliki keyakinan yang 

berbeda-beda dan tidak dapat dipaksakan. 

 

Bentuk tanggungjawab Spiritual Company Waroeng Group terhadap 

lingkungan sekitar dan kesejahteraan sosial masyarakat 

 Bentuk CSR terhadap lingkungan sekitar yang di lakukan Spiritual 

Company Waroeng Group seperti memperhatikan amdal sekitar outlet, seperti 

setiap 2 kali dalam seminggu yang mana terdapat penyedotan limbah pada 

masing-masing outlet jangan sampai masyarakat sekitar oulet merasakan dampak 

dari limbah tersebut. Adanya pengajian bersama warga juga membantu dalam 

menjaga lingkungan sekitar outlet, dari pengajian tersebut warga pun menjadi 

lebih dekat dengan karyawan outlet dimana dalam hal ini akan membantu untuk 

sama-sama menjaga lingkungan, masyarakat pun dapat dengan mudah memberi 

kritik kepada perusahaan apabila terdapat hal-hal yang merugikan masyarakat. 
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Akad dalam melakukan pengumpulan, pengelalolaan dan pendistribusian 

dana Corporate Sosial Responsibility yang ada di Spiritual Company 

Waroeng Group 

Dana Corporate Sosial Responsibility terbagi menjadi 2 macam yakni 

dana sosial dan waroeng peduli (dana berasal dari konsumen masing-masing 

outlet yang sekitar 2 atau 3 buan sekali transfer kepada rekening Spiritual 

Company Waroeng Group), untuk dana sosial outlet terlebih dahulu di kelola oleh 

masing-masing wilayah kota outlet yang memiliki kantor cabang sedangkan untuk 

dana Waroeng Peduli dikumpulkan sewaktu-waktu, apabila dana Waroeng Peduli 

dirasa sudah cukup maka segera di kirim ke masing-masing kantor cabang. Untuk 

badan hukum dalam pengumpulan dan pendistribusikan dana sosial Spiritual 

Company Waroeng Group belum memiliki badan hukum, maka terdapat beberapa 

kota di cabang outlet yang dalam pengumpulan dan pendistribusiannya dilarang 

oleh dinas sosial setempat.  

 Pendistribusian dana Corporate Social Responsibility yang berasal dari 

kotak infaq outlet/ waroeng peduli dibagikan secara rata pada masing-masing 

outlet yang distribusinya khusus digunakan untuk program eksternal perusahaan, 

bila dalam setahun total dana sosial yang terkumpul perusahaan sebesar Rp. 1 M, 

maka Rp. 1 M ini dibagi rata pada seluruh outlet di Indonesia yang akan 

digunakan dalam kurun waktu 1 tahun. Dana sosial yang sudah berada pada 

masing-masing outlet ini akan dibagikan sesuai dengan proposal yang masuk pada 

outlet tersebut, namun tetap dikonfirmasi oleh bagian pusat terkait jumlah dana 

yang dapat diberikan, terdapat juga seperti program pembagunan masjid daerah 

outlet yang dapat menggunakan dana tersebut, zakat, parsel dhuafa yang 

diagendakan selama 1 tahun harus habis. Sedangkan untuk program dana sosial 

melalui program sedekah nasional, omset yang didapatkan digunakan untuk 

program internal dan eksternal perusahaan 
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Bentuk pelaporan  dan  transparan  yang dilakukan oleh Spiritual Company 

Waroeng Group 

Bentuk transparansi Corporate Sosial Responsibility pada Spiritual 

Company Waroeng Group belum memiliki laporan eksternal, hanya memiliki 

laporan internal saja.Namun usaha untuk memiliki laporan eksternal sedang 

diusahakan oleh perusahaaan. 

 

Pengimplikasian prinsip tauhid, khalifah, dan persaudaraan dalam 

Corporate Sosial Responsibility yang ada dilakukan Spiritual Company 

Waroeng Group 

 Prinsip tauhid 

Prinsip Corporate Sosial Responsibility dalam pengimplikasian 

keseharian pada internal perusahaan menerapkan prinsip Tarbiyah 

(pembinaan), dimana pembinaan yang dilakukan Spiritual Company Waroeng 

Group kepada karyawan dilakukan secara paksa atau sangat ditekankan dalam 

ibadah, dimana dalam hal ini terdapat beberapa bagian dalam menerapkan 

prinsip tarbiyah dalam perusahaan, yakni: 

1. Memiliki guru Tarbiyah. 

2. Manager outlet memiliki tugas lebih untuk mengabsen karyawan-

karyawan lain dalam melakukan ibadah shalat wajib, dari ini pula melatih 

kejujuran karyawan. 

3. Untuk shalat Isya diwajibkan seluruh karyawan shlata secara berjamaah 

setelah outlet tutup. 

4. Mengaji one day one juz setiap selesai outlet tutup. 

 Prinsip khalifah 

Menciptakan kader-kader dakwah pada masing-masing outlet, dengan 

cara menggali kemampuan masing-masing individu dalam berdakwah atau 

mengaji, apabila karwayan memiliki kemampuan tersebut maka akan diberi 

amanah oleh masing-masing guru pembimbing outlet untuk dapat 

menampilkan kemampuan tersebut dalam acara-acara perusahaan, seperti 

pada acara bulan ramadhan yang mana memberi kesempatan karyawan untuk 
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mengekspolari bakatnya dalam berdawah dengan tampil secara langsung pada 

masyrakat. Untuk program ini baru dimulai pada tahun 2017. 

 Prinsip persaudaraan 

Sistem kerja dalam Spiritual Company Waroeng Group pada dasarnya 

mengedepankan prinsip persaudaraan walaupun prinsip hirarki tetap ada. 

Bagaimana yang tua menyayangi yang muda, yang muda menyayangi yang 

tua, dalam artian buakan hanya sisi usia namun sisi jejeng waktu berkarir 

dalam bekerja harus ditanamkan keharmonisan, menipiskan sifat-sifat 

keseniorotasan dalam bekerja. 

Pendekatan langsung antara pimpinan dan karyawan juga diperlukan, 

kegiatan-kegiatan seperti makan bersama dirasa sangat penting untuk 

mendekatkan emosional anatar karyawan dan pimpinan. Sekaligus menjaga 

silatuhrahim antar sesame muslim. 

 

Bentuk investasi dalam pengelolaan dana Corporate Sosial Responsibility 

terkumpul yang Spiritual Company Waroeng Group 

Pengumpulan dana Corporate Sosial Responsibility langsung 

didistribusikan kepada yang membutuhkan, tidak terdapat bentuk investasi untuk 

di olah dana sosial tersebut. Untuk waroeng peduli rekening yang digunakan bank 

syariah, namun untuk dana sosial rekening yang digunakan langsung kepada 

owner. Bank yang digunakan pun fungsinya hanya untuk menampung bukan 

digunakan sebagai investasi jangka panjang kurun waktu 1 tahun.Owner memiliki 

hak prerogative dalam mengumpulkan dan mendistribusikan danaCorporate 

Sosial Responsibility namun untuk mekanisme tetap berada pada 

penganggungjawab Spiritual Company Waroeng Group. 

 

Bentuk konsisitensi Spiritual Company Waroeng Group dalam 

pengumpulan, pengelalolaan dan pendistribusian dana Corporate Sosial 

Responsibility 

 Setiap tahunnya Spiritual Company Waroeng Group rutin memiliki 

program sedekah nasional yang programnya dilakukan pada seluruh Indonesia, 
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omset pertahunnya yang diberikan oleh perusahaan setiap tahunnya cukup besar 

yakni 20% dari keuntungan. Hal ini yang dapat dijadikan Spiritual Company 

Waroeng Group untuk tetap konsistem setiap tahunnya untuk dapat pelaksanakan 

program Corporate Sosial Responsibility. Pemilikan desa binaan juga menjadikan 

konsistensi perusahaan untuk dapat terus mengembangkan desa binaan tersebut, 

seperti pengobatan gratis, penyembelihan Qurban, dan pemberiaan dana anak 

yatim yang dananya diambil melalui waroeng peduli. 

 

Hasil Wawancara Dengan Pihak Pengelola Spiritual Company 

Hari/ Tanggal  : Jum’at, 19 mei 2017 

Durasi Wawancara : 24:10 

Lokasi Wawancara : Kantor pusat Spiritual Company Waroeng Group Jalan 

Ganesha II No.16, Muja Muju, Umbulharjo, Kota Yogyakarta, Daerah Istimewa 

Yogyakarta 55165, Indonesia 

 

Nama Narasumber : Shohibul Halim 

Jabatan  : Staff  Spiritual Company 

Prinsip Corporate Social Responsibility yang ada di Spiritual Company 

Waroeng Group 

1. Mendekatkan syariat Islam 

2. Menjadikan perusahaan yang berakhlaq mulia dengan diadakannya 

Corporate Social Responsibility 

3. Jembatan antara pihak internal perusahaan dengan pihak eksternal 

perusahaan 

Program-Program Corporate Sosial Responsibility yang ada di Spiritual 

Company Waroeng Group? 

 Eksternal  

1. Bantuan bencana alam 
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2. Bantuan masyarakat yang sedang sakit (dilakukan secara mengalir, tidak 

dijadwalkan secara rinci) 

3. Bantuan proposal 

4. Bantuan bersama lembaga PKPU, ACT, peduli umat dan rumah zakat, 

namun tidak terikat hanya sebagai jembatan bantuan saja. 

5. Pengajian warga sekitar outlet 

6. Desa binaan  

 Internal 

1. Umroh karyawan perusahaan 

2. Bantuan keluarga karyawan outlet 

3. Pengajian outlet  

Hubungan Spiritual Company Waroeng Group dan pelaku usaha lain, yang 

dalam hal ini seperti distributor, pembeli atau konsumen dan pesaing 

Hubungan dengan pesain, distributor, konsumen secara umum baik-baik 

saja, yang terpenting jangan sampai mendzolimi satu sama lain, karena dengan 

tidak mendzolimi satu sama lain maka perusahaan akan barokah. Kritik dari 

konsumen selalau ada dan akan selalu ditindak lanjuti sebagai bahan evalusai bagi 

perusahaan. Sedangkan CSR untuk konsumen tidak dilakukan secara langsung 

diberikan kepada konsumen, namun program-program CSR yang ada di 

perusahaan tentu banyak melibatkan konsumen, seperti halnya donor darah, yang 

mana 100 pendonor pertama akan mendapat kupon gratis makan. 

Dengan adanya sesama pekerja dalam industri kuliner akan semakin 

menambah relasi dalam melakukan sama-sama pada berkiblat kepada ajaran 

islam, dalam forum pengusaha yang diikuti Spiritual Company Waroeng Group 

sesama owner banyak bertukar pikiran bagaimana membina karyawan. Maka dari 

itu sesama pengusaha lain dijadikan sebagai hubungan silatuhrahmi untuk sama-

sama menimba ilmu. 
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Lampiran II 

Hasil Wawancara Dengan Pihak karyawan Spiritual Company 

1. Bagaimana hubungan sosial antara pekerja dengan perusahaan yang ada di 

Spiritual Company Waroeng Group? 

2. Apakah dengan adanyaCorporate Sosial Responsibility yang di lakukan 

Spiritual Company Waroeng Group bapak/ibu karyawan merasa 

tersejahterakan? 

3. Apakah Spiritual Company Waroeng Group sudah berlaku adil dalam 

pendistribusian gaji? 

4. Apakah Spiritual Company Waroeng Group sudah berlaku adil dalam 

pembagian waktu bekerja? 

5. Apakah bapak/ibu karyawan sudah merasa aman dan nyaman dalam 

bekerja di Spiritual Company Waroeng Group? 

6. Apakah bapak/ibu karyawan pernah mendapatkan pelatihan dan 

pendidikan dalam bekerja di Spiritual Company Waroeng Group? 

7. Apakah dengan diadakannya pengajian rutin setiap minggu bapak/ibu 

karyawan merasa diuntungkan? 

 

 

Hari/ Tanggal  : Rabu, 26 April 2017 

Durasi Wawancara : 54:14 

Lokasi Wawancara : Outlet Waroeng Akam  

Jl. Turangga Sari 3 No.1, Condongcatur, Kec. Depok, Kabupaten Sleman, 

Daerah Istimewa Yogyakarta 55283, Indonesia 

 

Data diri Jawaban 

Nama: Nurharsi 

Jabatan: Manager 

Outlet 

Lama bekerja: 2 

tahun 

 

1. Hubungan selama bekerja di Spiritual Company 

WaroengGroup baik-baik saja, segala 

permasalahan yang ada antara pekerja dapat 

diselesaikan dengan kekeluargaan dan apabila 

outlet terdapat kesulitan dalam penyelesaian 

masalah maka kantor cabang akan membantu. 

Hubungan khusus dengan kantor cabang antara 
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manager outlet lebih dekat dibandingkan dengan 

karyawan biasa, karena manager outlet lebih 

sering berkomunikasi dengan karyawan kantor 

cabang 

2. Secara umum apabila posisi kerja sebagai manager 

outlet bukan karyawan biasa akan lebih banyak 

memiliki tingkat kesejahteraan, karena gaji yang 

diberikan juga berbeda. Sedangkan untuk CSR 

sendiri dibagi menjadi dua macam, yakni: CSR 

Internal dan CSR Eksternal, untuk CSR internal 

karyawan pemberlakuan bonus karyawan hanya 

berada pada outlet Wareong Steak dan Bebek H. 

Slamet, karena melihat jumlah omset yang 

didapatkan mereka jauh lebih besar. 

3. Untuk gaji sebesarnya cukup-cukup saja, karena 

apabila melihat kebituhan tidak ada habisnya, 

untuk UMK Jogja memang rendah namun karena 

saya asli Jogja tidak mempermasalahkan dengan 

gaji, dan gaji antara Manager Outlet pun berbeda 

dengan staff biasa. Sedangkan untuk 

pemberlakuan bonus hanya Waroeng Steak dan 

Bebek H. Slamet tidak menjadi masalah ataupun 

pembeda, karena memang untuk  Waroeng Steak 

dan Bebek H. Slamet omset yang didapatkan 

perbulannya jauh lebih besar di banding yang lain, 

jadi tidak masalah, namun tetap harapannya agar 

kedepan gaji dapat disama ratakan. 

4. Waktu kerja dari jam 12 siang hingga 9 malam 

sudah sesuai, karena masing terdapat jam untuk 

istirahat dan shalat yang waktunya juga panjang. 

5. Untuk fasilitas MES karyawan sudah sangat cukup 

dan layak, satu kamar diisi oleh 2 sampai 3 

karyawan walaupun saya sendiri tidak tinggal di 

MES karena asli Jogja. Hubungan sesama 

karyawan sudah sangat dekat karena tinggal 

bersama, tidak ada pembeda satu sama lain. 

6. Pelatihan yang pernah didapatkan: pelatihan 

Leadership dan pengolahan data.  

7. Pengajian rutin karyawan sangat menguntungkan 

karena menambah wawasan keIslaman karyawan 

dan nembah padaha di sela-sela waktu kerja. 

Nama: Wiji Turi 

Astuti 

Jabatan: Kasir 

Lama bekerja: 2 

Tahun 

1. Hubungan selama bekerja di Spiritual Company 

WaroengGroup baik-baik saja, antara atasan 

dengan pihak lapangan baik, tidak ada batasan 

antara atasan dan bawahan. 

2. Sudah merasa tersejahterakan, terlebih setalah di 
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pindah dari Waroeng Steak Magelang ke Waroeng 

Akam yang notabene karyawannya wanita semua, 

maka ini salah satu kelebihan yang didapaktkan, 

kanyamanan lebih didapatkan dibanding dahulu 

yang rekan kerjanya laki-laki semua. 

3. Gaji sebenarnya kurang, namun apabila sadar 

untuk di syukuri maka gaji yang didapatkan sudah 

sangat cukup terlebih dari keinginan yang sangat 

banyak. 

4. Waktu kerja dari jam 12 siang hingga 9 malam 

sudah sesuai, karena masing terdapat jam untuk 

istirahat dan shalat yang waktunya juga panjang 

yang dapat bergantian dengan karyawan yang lain. 

5. Kenyaman Outlet sedikit mengganggu karena 

letak outlet yang dekat sungai maka sering 

dirasakan bau tak sedap dari sungai. Sedangkan 

untuk kondisi MES sangat baik sesuai dengan 

kebutuhan karyawan. 

6. Pelatihan yang pernah didapatkan: Pelatihan 

penyesuaian tempat kerja. 

7. Pengajian rutin karyawan sangat menguntungkan 

karena menambah wawasan keIslaman karyawan, 

yang dahulu tidak lancar sekarang sudah lancar. 

Nama:Winda 

Novianti 

Jabatan: Staff Depan 

Lama bekerja: 2 

tahun 

1. Hubungan selama bekerja di Spiritual Company 

WaroengGroup baik-baik saja, sudah seperti 

keluarga satu sama lain. 

2. Sudah tersejahterakan terlebih dengan adanya 

MES yang sangat meringankan biaya hidup 

sehari-hari 

3. Gaji sebenarnya kurang, harusnya seluruh outlet 

diberlakukan pemberian bonus, bukan hanya 

waroeng Steak dan Bebek H.Slamet saja dan Gaji 

seharusnya disamakan saja antar semua outlet. 

4. Waktu kerja dari jam 12 siang hingga 9 malam 

sudah sesuai, karena masing terdapat jam untuk 

istirahat selama 2 jam dan shalat, waktu untuk 

shalat pun sangat ditekankan, makawaktu kerja 

yang didapatkan sudah sesuai. 

5. Kenyaman Outlet sedikit mengganggu karena 

letak outlet yang dekat sungai, pelanggan juga 

sering mengeluh dengan adanya bau sampai dari 

sungai. 

6. Pelatihan yang pernah didapatkan: pelatihan 

pelayanan konsumen dan pelatihan pemadam 

kebakaran. 

7. Dengan adanya pengajian rutin sangat 
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berterimakasih, karena perusahaan bukan hanya 

memperhatikan terkait bekerja, namun juga terkait 

ibadah sangat diperhatikan juga. 

 

 

Nama: Rofida Elma 

Jabatan:Penanggung  

Jawab Dapur 

Lama bekerja: 1,5 

tahun 

1. Hubungan selama bekerja di Spiritual Company 

WaroengGroup berjalan lancar, untuk perhatian 

terhadap karyawan kurang, seperti halnya usul 

terkait masalah yang ada di outlet namun 

tanggapan pusat sangat minim. 

2. Kesejahteraan selama bekerja sudah di dapat, 

pekerjaannya pun ringan tidak begitu 

membebankan. 

3. Gaji sudah cukup, karena pekerjaannya pun 

ringan. Namun apabila berpacu pada keinginan 

pasti sangat kurang maka harus disyukuri.  

4. Jam kerja usdah cukup, waktu shalat dan istirahat 

masih dirasa kurang. Waktu kerja dalam satu 

minggu full 7 hari, namun dapat memilih hari libur 

maksimal 4 hari dalam sebulan. 

5. Dengan adanya  MES sangat diringankan 

keperluan sehari-hari. 

6. Belum pernah mendapatkan pelatihan kerja. 

7. Dengan adanya pengajian rutin mingguan sangat 

bersyukur karena menambah pahala. 

Nama: Awaliyah  

Jabatan: Staff Dapur 

Lama bekerja: 2 

tahun 

1. Terkadang merasa ada perbedaan natara atas dan 

bawahan, namun juga ada juga yang merangkul, 

tergantung perorangan masing-masing. Namun 

untuk sesame karyawan outlet saling merangkul 

dan dibimbing oleh Manager Outlet. 

2. Kesejahteraan dalam bekerja sudah didapatkan, 

namun terdapat beberapa peraturan-peraturan yang 

membebankan karyawan. 

3. Bonus yang hanya di berikan pada outlet Waroeng 

Steak dan Bebek H.Slamet sudah sepatutnya di 

berikan, karena memang kedua outlet tersebut 

omsetnya jauh lebih besar. Gaji sudah cukup 

selagi ikhlas dan menikmati maka gaji 

seberapapun akan disyukuri. 

4. Jam kerja yang ada sudah sangat sesuai karena 

terdapat waktu istirahat dan shalat.  

5. Kondisi tempat kerja sudah sesuai, tergantung 

masing-masing pribadi dalam menyikapi apabila 

terdapat hal yang kurang nyaman dalam tempat 

kerja. 

6. Pelatihan yang sudah didapatkan: pelatiahn 

pengenalan menu-menu. 

7. Dengan adanya pengajian rutin sangat 
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Hari/ Tanggal  : Rabu, 31 Mei 2017 

Durasi Wawancara : 55:28 

Lokasi Wawancara : Outlet Waroeng Steak & Shake (WS) 

Jl. Colombo No.22 Samirono , Yogyakarta 

 

diuntungkan dan waktu sekali dalam seminggu 

sudah sangat pas. 

Data diri Jawaban 

Nama: santoso  

Jabatan:penanggung 

jawab depan  

Lama bekerja: 

13tahun 

1. Hubungannya baik antar sesama pekarja dan 

atasan. 

2. Sudah lebih tersejahterahkan dilihat dari kerjanya 

ringan dan gaji yang diberikan sudah sesuai 

bahkan sedikit lebih besar dari UMK. Apabila hari 

libur karyawan tetap mendapatkan gaji dan 

terdapat jaminan kesehatan karyawan oleh 

perusahaan. 

3. Distribusi gaji untuk sekarang yang disesuaikan 

dengan UMK merasa tidak adil, tidak ada 

pembeda antara karyawan lama dan karyawan 

baru. Apabila digunakan untuk keperluan sehari-

hari hanya pas-pas an saja berbeda dengan 

sebelum kebijakan gaji sesuai UMK, karyawan 

merasa tersejahterahkan. 

4. Waktu kerja sudah sesuai, karena dari 10 jam kerja 

diberikan sekitar 2 jam waktu untuk istirahat dan 

shalat. Hanya waktu persiapan kerja yang dalam 

hal ini cukup menyita waktu karyawan.  

5. Tempat kerja sudah nyaman terlebih terdapat 

Tempat kerja difasilitasi MES untuk karyawan, 1 

kamar diisi oleh 3 kayawan,  

6. Pelatihan yang pernah didapatkan: pelatihan shala 

khusuk, ESQ. 

7. Pengajian untuk karyawan dirasa sudah cukup 1 

minggu sekali. 

Nama: sugiarto 

Jabatan: staff depan 

Lama bekerja:14 

tahun 

1. Hubungan pekerja dengan perusahaan baik-baik 

saja, pekerja juga berusaha untuk menjaga 

hubungan baik dengan perushaan.  

2. Kesejahteraan dibandingkan dengan karyawan di 

tempat lain sudah terjamin, dengan adanya biaya 

kecelakaan kerja, biaya kesehatan.  

3. Pendistribusian gaji sudah cukup, namun untuk 

transparansi gaji terhadap jumlah omset karyawan 

tidak mengetahui. 
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4. Waktu kerja yang diberikan sudah cukup, Karena 

waktu istirahat yang diberikan juga banyak 

5. Tempat kerja sudah nyaman, apabila terjadi 

gangguan dengan warga sekitar maka kita harus 

dapat bersosialisasi dengan warga secara baik 

6. Pelatihan yang pernah di dapatkan: ESQ 

7. Dengan adanya spiritual company ini menjadi 

ibadah lebih ditekankan dan ini yang menjadikan 

salahsatu kelebihan dari Waroeng Group 

disbanding tempat makan yang lain. 

Nama:muhaimin  

Jabatan: staff dapur 

Lama bekerja: 11 

tahun 

1. Hubungan antara pekerja dan pimpinan biasa saja, 

numun untuk karyawan pusat sering berkunjung 

untuk mengecek keadaan outlet. 

2. Kesejahteraan belum didapatkan, perusahaan 

harus lebih dapat melihat kondisi karyawan bukan 

hanya memperhatikan untuk sector eksternal 

perusahaan. 

3. Gaji yang diberikan belum dapat memenuhi 

kebutuhan sehari-hari, kebutuhan semakin 

meningkat namun gaji yang diberikan semakin 

menurun. Gaji yang diberikan sekarang jauh lebih 

kecil disbanding gaji saat awal-awal berdirinya 

perusahaan. 

4. Waktu jam kerja yang panjang selama 10 jam 

kerja harusnya disesuaikan dengan gaji bulanan 

karyawan. 

5. Kenyamanan kondisi kerja kurang, kondisi MES 

untuk karyawan tidak sesuai dengan jumlah 

karyawan. 

6. Pelatihan yang pernah didapatkan: pelatihan 

pelayanan konsumen. 

7. Keagamaan yang ada di perusahaan sudah cukup 

baik hal ini menjadi kelebihan perusahaan, namun 

untuk kegiatan rutin harusnya lebih diinovasi, 

motivasi kerja untuk karyawan harusnya juga 

selalu ditekankan bukan hanya materi tentang 

keagamaan saja. 

 

 

Nama: Eko Purwanto 

Jabatan: CS 

Lama bekerja: 2 

Tahun 

1. Hubungan baik-baik sja deengan perusahaan, 

namun apabila terdapat permasalahan dengan 

outlet maka manager outlet yang akan 

mengkomunikasikan dengan pimpinan 

perusahaan, maka untuk karyawan biasa jarang 

untuk berkomunikasi dengan pimpinan 

perusahaan. 

2. Kesejahteraan sudah didapatkan gaji yang 

diberikan pun sudah sesuai dengan kebutuhan 
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sehari-hari. 

3. Gaji yang diberikan sudah sesuai dengan 

kebutuhan sehari-hari. 

4. Waktu kerja walau 10 jam kerja sudah dilihat 

sesuai dengan gaji yang diberikan dan masih 

diberikan waktu untuk istirahat dan shalat yang 

cukup panjang. 

5. Kondisi lingkungan kerja usdah nyaman, kondisi 

MES bagi saya sudah nyaman walaupun 1 kamar 

diisi oleh 3 karyawan. 

6. Belum pernah mendapat pelatihan kerja. 

7. Dengan adanya pengajian rutin karyawan sudah 

sesuai karena perusahaan juga berbasis spiritual 

company. 

Nama: Astri 

Jabatan: kasir 

Lama bekerja: 12,5 

Tahun 

1. Hubungan dengan perusahaan baik-baik saja, 

selama berpindah-pindah outlet di berbagai kota, 

perilaku baik antar karyawan dan perusahaan tetap 

terjaga.  

2. Kesejahteraan sudah tidak didapatkan lagi, pada 

awal-awal berdiri perusahaan karyawan merasa 

disejahterakan. Perubahan dalam penggajian 

karyawan sudah berbeda di bandingkan dahulu 

yang mana gaji jauh lebih besar dahulu, tiket 

mudik karyawan 2 tahun kebelakang sudah tidak 

ada lagi. 

3. Gaji yang diberikan oleh perusahaan apabila sudah 

berkeluarga tidak dapat memenuhi kebutuhan 

sehari-hari. Walaupun bonus tetap ada namun gaji 

pokok yang kecil tidak sesuai dengan kondisi yang 

ada.  

4. Waktu kerja walau 10 jam kerja sudah dilihat 

sesuai dan masih diberikan waktu untuk istirahat 

dan shalat yang cukup panjang. 

5. Kondisi tempat kerja sudah nyaman dan dekat 

dengan tempat tinggal. 

6. Pelatihan kerja yang didapatkan: pelatihan 

operasional komputer. 

7. Untuk kespiritualan perusahaan belum sesuai, 

masih terdapat beberapa point tidak diterapkan 

dengan baik. 

Nama: Muhrozi 

Jabatan: staff dapur 

Lama bekerja: 1 

Tahun 

1. Hubungan baik-baik saja, namun kondisi dengan 

karyawan kantor yang sepertinya terdapat jarak. 

Managemen kantor belum sesuai dengan kondisi 

karyawan. 

2. Belum merasa tersejahtrahkan, karena karyawan 

baru gaji yang diberikan tidak full sesuai dengan 
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Hari/ Tanggal  : Jum’at, 28 Juli 2017 

Durasi Wawancara : 32:22 

Lokasi Wawancara : Outlet Waroeng Steak & Shake (WS) 

Jl. Perumnas Seturan , Yogyakarta 

 

UMK. 

3. Gaji yang diberikan jauh dari kecukupan dalam 

memenuhi kebutuhan sehari-hari. 

4. Waktu kerja sudah sesuai, namun dengan 

keterbatasan jumlah karyawan yang sedikit maka 

waktu untuk istirahat pun akan tersita dan 

mengeluarkan tenaga dua kali lipat. 

5. Kondisi tempat kerja sudah nyaman, dan 

diuntungkan dengan adanya MES yang dapat 

meringankan biaya tempat tinggal. 

6. Belum mendapatkan pelatihan kerja 

7. Keislaman yang dijaga oleh perusahaan sudah baik 

dan hal ini yang menjadi kelebihan dari 

perusahaan. 

Data diri Jawaban 

Nama: ali hartawan 

Jabatan: Manager 

Outlet 

Lama bekerja: 9 

Tahun 

1. Hubungan pekerja dan pimpinan yang dirasa sudah 

cukup baik, owner sudah dianggap sebagai guru 

besar. 

2. Kesejahterkan sudah di dapatkan mulai dari segi 

materi dan ilmu. 

3. Gaji sebenarnya tergantung manusianya, gaji 

apabila di kaitkan dengan keinginan pasti akan 

merasa tidak cukup, namun apabila disyukuri akan 

merasa cukup untu kehidupan sehari-hari.  

4. Waktu kerja masih dirasa kurang, secara umum 

kerja selama 7 jam, namun untuk Waroeng Group 

sendiri waktu kerja 10 jam, dan waktu untuk 

prepare tidak dimasukan kedalam jam kerja yang 

mana dalam prepare itu cukup menyita waktu dan 

tenaga karyawan.  

5. Kondisi tempat kerja sudah sangat baik dari tempat 

outlet yang nyaman dan dengan adanya MES, 

walaupun apabila tinggal di MES namun hal itu 

tidak terlalu membebankan karena biayanya murah 

disbanding harus kos sendiri.  

6. Pelatihan yang pernah didapatkan: pelatihan 
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leadership 3 kali. 

7. Dengan adanya nilai keIslaman menjadikan 

kelebihan dari perusahaan.  

Nama: Aziz 

Jabatan: Pj depan 

Lama bekerja: 5 

Tahun 

1. Hubungan dengan pimpinan biasa saja, tidak 

banyak komunikasi. Manum dari management pusat 

sering komunikasi karena sering datang ke outlet. 

2. Kesejahteraan sudah didapat tergantung maisng-

masing manusia menyikapinya. 

3. Gaji sudah cukup, tinggal disyukuri saja karena 

kekurangan pasti ada.  

4. Waktu jam kerja sangat banyak karena sebelum jam 

buka masih tetap mengerjakan prepare dapur dan 

peralatan yang dimana tidak termasuk dari jam 

kerja. 

5. Fasilitas tempat kerja sudah nyaman, dengan adanya 

MES sangat membantu, jumlah potongan untuk 

biaya MES juga jauh lebih rendah apabila tinggal di 

kos. 1 kamar MES diisi 4 karyawan namun ruangan 

MES cukup lebar jadi tidak masalah. 

6. Pelatihan yang pernah didapatkan: ESQ 

7. Pengajian karyawaan 1 minggu sekali dan pengajian 

warga sekitar outlet satu bulan sekali sudah sangat 

cukup dan menambah pengetahuan agama. 

Nama:Eko Yulianto 

Jabatan: staff dapur 

Lama bekerja: 11 

tahun 

1. Hubungan antara pekerja dan pimpinan pusat baik-

baik saja, untuk pengontrolan ke outlet dari 

karyawan pusat ada namun jarang. 

2. Kesejahteraan hidup tergantung manusia, secara 

umum sudah tersejahterakan. 

3. Gaji yang diberikan sudah sesuai tergantung 

masing-masing karyawan mengaturnya, dan tinggal 

disyukuri saja walaupun terdapat kekurangan. 

4. Waktu kerja sudah sesuai, karena apabila bekerja 

dengan ikhlas maka akan dapat disyukuri segala 

sesuatunya. 

5. Fasilitas yang ada ditempat kerja sudah sangat 

cukup. 

6. Pelatihan yang pernah didapatkan: ESQ, pelatihan 

pemadam kebakaran. 

7. Dengan adanya pengajian rutin sangat menambah 

ilmu keIslaman karyawan, dan ini sangat baik 

dibandingkan rumah makan yang lain.  

 

 

Nama: Nanda N 

Jabatan: staff depan  

1. Hubungan dengan managemen pusat biasa saja. 

2. Kesejahteraan dahulu dirasa sudah sejahtera, namun 

untuk akhir-akhir ini kesejahteraan bagi karyawan 

dirasa kurang, karena untuk kedepan akan dibuat 
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Hari/ Tanggal  : Senin, 31 Juli 2017 

Durasi Wawancara : 39:48 

Lokasi Wawancara : Outlet Waroeng Steak & Shake (WS) 

Jl. Kaliurang Km.14 , Yogyakarta  

 

Lama bekerja:4,5 

Tahun 

peraturan baru dalam waktu kerja menjadi shift. 

3. Distribusi gaji sebenarnya belum cukup untuk 

kehidupan sehari-hari, namun harus tetap disyukuri. 

4. Waktu jam kerja sudah sesuai karena masih ada jam 

istirahat dan shalat. 

5. Fasilitas yang ada sudah sangat cukup dan nyaman. 

6. Belum mendapatkan pelatihan kerja. 

7. Dengan adanya pengajian rutin yang diadakan oleh 

perusahaan, karyawan mendapatkan ilmu lebih dan 

manfaat. 

Nama:Nurul huda  

Jabatan: staff dapur 

Lama bekerja: 4 

Tahun 

1. Hubungan dengan managemen pusat baik, 

walaupun jarang bertemu. 

2. Kesejahteraan sudah didapatkan, seperti adanya 

BPJS Ketenagakerjaan. 

3. Gaji yang diberikan apabila belum berkeluarga akan 

cukup-cukup saja, berbeda apabila sudah 

berkeluarga maka gaji yang didapatkan pasti akan 

kurang. 

4. Waktu kerja yang ada apabila masih awal kerja 

berat, namun apabila sudah terbiasa maka waktu 

kerja tersebut dapat dikondisikan. 

5. Fasilitas tempat kerja yang diberikan sudah sangat 

cukup untuk karyawan. 

6. Pelatihan yang didapatkan: pelatihan penyajian 

7. Dengan adanya nilai tambahan agama sangat 

diuntungkan dan menjadi nilai positif perusahaan.  

Data diri Jawaban 

Nama:Nur Huliyanto 

Jabatan: Staff Depan 

Lama bekerja:13 

Tahun 

1. Hubungan yang dirasakan antara pekerja dan 

pimpinan seperti mitra kerja, walaupun dari 

managemen pusat jarang datang ke outlet. 

2. Kesejahteraan yang dirasakan kurang, namun 

kita harus tetap mengsyukuri saja. 

3. Distribusi gaji yang diberikan masih kurang, 

fasilitas makan hanya diberikan nasi dan minum 

sedangkan untuk lauk pauk karyawan membeli 

sendiri, sedangkan waktu kerja yang dilakukan 
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karyawan jauh lebih besar,  waktu untuk 

persiapan bahan baku sebelum outlet buka tidak 

dihitung sebagai waktu kerja. 

4. Untuk waktu kerja tidak ada masalah, hanya 

waktu persiapan kerja yang cukup berat dan 

tidak dihitung sebagai waktu kerja menjadi 

kendala bagi karyawan. 

5. Fasilitas bagi karyawan sudah cukup layak, 

adanya MES bagi karyawan sangat membantu. 

6. Pelatihan yang dapatkan: ESQ 

7. Dengan adanya pengajian rutin merasa di 

untungkan, namun waktu pengajian dengan jam 

kerja terlalu terforsir. 

Nama: Uri Edi 

Jabatan: Staff Depan 

Lama bekerja: 8 bulan  

1. Hubungan antara pekerja dengan pimpinan pusat 

biasa saja.  

2. Kesejahteraan belum dirasakan, gaji yang 

diberikan tdak sebanding dengan jam kerja. 

3. Terkait pembagian gaji masih bingung 

bagaimana perusahaan memberkan gaji kepada 

karyawannya, gaji pokok yang harusnya 

diberikan full namun tidak diberikan secara full, 

namun gaji yang diebrikan di tambah dengan 

bonus lembur kerja, banus kerja pun hanya 

diberikan apabila penjualan memenuhi target 

maka pendistribusian gaji dirasa kurang. 

4. Waktu kerja dirasa sangat membebankan 

karyawan, karena tidak sebanding dengan gaji 

yang didapatkan karyawan. 

5. Fasilitas yang diberikan perusahaan sudah 

standar, MES sudah sangat cukup 

6. Belum mendapatka pelatihan kerja. 

7. Pengajian rutin dari perusahaan sangat bagus, 

hal ini yang membedakan Waroeng Group 

dengan rumah makan lainnya, dan denan adanya 

pengajian rutin menambah ilmu keagamaan. 

Nama:Febri Sutanto 

Jabatan: Kasir 

Lama bekerja: 3 Tahun 

1. Hubungan anatar pekerja dengan pimpinan 

perusahaan hanya sebatas pekerja dan pimpinan. 

2. Kesejahteraan yang dirasa sudah cukup dari hal 

materi dan fasilitas.  

3. Gaji yang diberikan belum sesuai, seharusya 

tetap di dapatkan gaji lembur dan bonus-bonus. 

4. Waktu kerja yang sudah sesuai. 

5. Fasilitas yang diberikan sudah sangat nyaman, 

walaupun terdapat biaya MES Rp. 50.000 per 

bulan, hal itu tidak masalah karena jauh lebih 
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rendah dibandingkan harus ngekos sendiri 

6. Belum pernah mendaoatkan pelatihan kerja. 

7. Dengan adanya pengajian yang diadakan 

perusahaan sangat membantu karyawan untuk 

menimba ilmu agama, dan hal ini yang menjadi 

kelebihan perusahaan. 

 

 

Nama: Adimas Yuda 

Jabatan: Staff Dapur 

Lama bekerja: 4 Tahun 

1. Hubungan pekerja dengan pimpinan perusahaan 

baik-baik saja 

2. Kesejahteraan belum didapatkan, dari segi 

kesejahteraan karywaan harus lebih diperhatikan 

lagi dari segi gaji, bonus. 

3. Gaji yang diberikan belum sesuai karena harga 

kebutuhan pokok semakin meningkat, 

sedangkan gaji segitu-gitu saja. 

4. Jam kerja yang ada tidak ada masalah, karena 

sudah peraturan dari perusahaan, hanya saja gaji 

dan waktu kerja harusnya sesuai, dan jam 

persiapan outlet harusnya tetap dihitung sebagai 

jam kerja, karena jam persiapannya pun cukup 

panjang walaupun jam istirahat 2 jam. 

5. Fasilitas perusahaan sangat menguntungkan 

karyawan dengan adanya MES, cukup 

membantu karyawan. 

6. Pelatihan yang didapatkan: pelatihan pemadam 

kebakaran. 

7. Dengan adanya pengajian rutin perusahaan 

menjadi salahsatu kebanggaan bagi karyawan, 

karena dapat saling mengenal dengan 

masyarakat, keilmuan terhadap agama semakin 

meningkat. Spriritual company ini yang 

menjadikan kelebihan perusahaan. 

Nama: Ali widodo 

Jabatan: Manager 

Outlet  

Lama bekerja: 15 

Tahun 

1. Hubungan pekerja dengan perusahaan sudah 

seperti keluarga sendiri, setiap terdapat masalah 

selalu berkonsultasi dengan pimpinan 

perusahaan.  

2. Kesejahteraan tergantung bagaimana manusia 

mensyukurinya. 

3. Gaji yang didapatkan sudah cukup dan di 

syukuri. 

4. Waktu kerja sudah pas. 

5. Fasilitas perusahaan salah satunya MES sangat 

nyaman bagi karyawan 

6. Pelatihan yang didapatkan: pelatihan 

kepemimpinan, ESQ. 

7. Dengan adanya pengajian sangat diuntungkan, 
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Hari/ Tanggal  : Selasa, 1 Agustus 2017 

Durasi Wawancara : 50:16 

Lokasi Wawancara : Outlet Waroeng Steak & Shake (WS) 

Jl. Pandega Karya No.18A , Yogyakarta  

 

yang dahulu tidak mengenal ilmu agama 

sekarang sedikit-sedikit mulai mendapatkan 

ilmu agama, selain bekerja karyawan juga 

belajar agama, dunia dan akhirat berjalan 

berdampingan.  

Data diri Jawaban 

Nama: Setyo Widodo 

Jabatan: Staff Dapur 

Lama bekerja: 8 Tahun 

1. Hubungan antara pekerja dan karyawan baik-

baik saja. 

2. Kesejahteraan masih kurang, dilihat dari 

keterbukaan anatara lapangan dan managemen 

kurang terbuku dalam hal pemasukan outket 

dan gaji karyawan. 

3. Gaji yang diberikan belum sebanding dengan 

pekerjaan, karena manusia akan selalu merasa 

kurang. Tidak ada pembeda antara karyawan 

lama dan karyawan baru, semua di sama 

ratakan dalam hal pengganjian. 

4. Waktu kerja sudah sesuai yang terpenting 

mensejahterakan karyawan. 

5. Fasilitas perusahaan sudah baik dengan adanya 

MES. 

6. Pelatihan kerja: ESQ, pelatihan pemadam 

kebakaran. 

7. Sala satu kelebihan perusahaan yakni dengan 

adanya nuansa islami tersebut. 

Nama:  Joko Listanto 

Jabatan: Staff Dapur 

Lama bekerja: 3 Tahun  

1. Hubungan kerja dari ihak managemen dan 

karyawan hanya sebatas karyawan dan 

pimpinan. Kontrol dari perusahaan biasanya 1 

bulan sekali datang ke outlet. 

2. Kesejahteraan karyawan sudah di dapatkan. 

3. Gai yang diberikan perusahaan tidak jelas 

karena peraturannya berbeda walaupun 

pemasukanoutlet besar namun gaji yang 

diberikan sama saja, dan manusia selalu 

merasa tidak cukup. 

4. Waktu kerja sudah pas yang terpenting gaji 
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disesuaikan dengan jam kerja. 

5. Fasilitas perusahaan untuk karyawan sudah 

nyaman, lokasi outlet dekat dengan warga. 

6. Pelatihan kerja belum didapatkan karena 

berhalangan untuk mengikuti pelatihan 

kebakaran. 

7. Dengan adanya pengajian bagi karyawan 

sangat diuntungkan dan hal ini menjadi 

kelebihan perusahaan karena menambah iman. 

Nama: Andi Setiawan  

Jabatan:  8 Tahun 

Lama bekerja: Staff 

Dapur 

1. Hubungan antara pekerja dan karyawan, di sisi 

pihak tetap menjadi karyawan saja, namun 

apabila terdapat masalah akan berkonsultasi 

dengan pimpinan untuk menyelesaikan 

masalah secara bersama-sama. 

2. Kesejahteraan untuk saat ini masih 

tersejahterahkan, selagi masih bekerja maka 

akan melakukan pekerjaan secara maksimal 

3. Gaji yang di dapatkan saat ini sudah cukup, 

karena gaji seberapa pun akan selalu kurang. 

4. Waktu kerja lebih enak apabila menggunakan 

waktu shif, karena waktu untuk mencari nafkah 

di luar perusahaan masih dapat di cari di 

tempat lain. 

5. Fasilitas perusahaan yang ada sudah cukup 

nyaman dengan adanya MES walau gaji di 

potong Rp. 50.000/ bulan, tambahan fasilitas 

untuk karyawan harusnya di tambah fasilitas 

olahraga untuk karyawan. 

6. Pelatihan yang didapatkan: ESQ, pemadam 

kebakaran, sistem pembayaran computer. 

7. Dalam bekerja juga harus mementingkan 

perintah agama, maka dengan adanya 

pengajian dan diwajibkannya shalat menjadi 

nilai tambah bagi perusahaan. Waktu pengajian 

sudah cukup 1 minggu sekali dan khataman 1 

bulan sekali per outlet. 

 

 

Nama: Wildan N. 

Jabatan:Penanggung 

Jawab  Depan 

Lama bekerja: 7 Tahun 

1. Hubungan antara pekerja dengan pimpinan 

perusahaan jarang berhubungan, lebih banyak 

berhubungan dengan manager outlet. 

2. Kesejahteraan sudah di dapatkan, insyaallah 

berkecukuan asal mensyukuri. 

3. Gaji yang didapatkan sudah cukup. 

4. Waktu kerja sudah enak 10 jam, lebih baik dari 

pada part time karena penghasilan yang 

didapatkan dapat full karena sudah diniatkan 

untuk merantau. 
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Hari/ Tanggal  : Rabu, 2 Agustus 2017 

Durasi Wawancara : 38:15 

Lokasi Wawancara : Outlet The Penyeters 

Jl. Affandi, Caturtunggal, Kec. Depok, Kabupaten Sleman, Daerah 

Istimewa Yogyakarta 55283, Indonesia 

 

5. Fasilitas perusahaan sudah cukup untuk 

karyawan, biaya MES cukup rendah Rp. 

50.000 per bulan. 

6. Pelatihan kerja: ESQ, pelatihan kasir. 

7. Keagaaman yang di ajarkan perusahaan 

menjadikan nilai tambah, shalat menjadi 5 

waktu full tanpa ada beban. Pengajian dengan 

warga menjadi sarana dekat dengan warga 

sekitar outlet hal ini menjadi keuntungan bagi 

perusahaan. 

Nama:  Sri Widodo 

Jabatan: Staff Dapur 

Lama bekerja: 4,5 Tahun 

1. Hubungan antara karyawan dengan perusahaan 

hanya sebatas karywan biasa. 

2. Kesejahteraan belum didapatkan, dalam hal 

pekerjaan cukup berat sedangkan gaji yang di 

dapatkan tidak sesuai dan peraturan bagi 

karyawan pun selalu berubah-ubah, tidak 

mementingkan karyawan. 

3. Gaji yang di berikan belum sesuai, harusnya 

selayaknya tenaga yang di kerjakan, waktu 

persiapan kerja yang tidak masuk dalam jam 

kerja seharsnya dapat di masukkan menjadi 

jam kerja karyawan. 

4. Waktu kerja yang ada sudah bagus, apabila ada 

perubahan menjadi sift tidak apa-apa. 

5. Fasilitas bagi karyawan sudah cukup, yang 

terpenting potongan MES jangan tinggi-tinggi. 

6. Pelatihan kerja: pelatihan pemadam kebakaran. 

7. Dengan adanya pengajian rutin karyawan dan 

warga kalau bisa waktu untuk buka outlet lebih 

siang, karena selesai pengajian mepet dengan 

jam buka outlet, sedangkan untuk persiapan 

kerja belum dilakukan, namun secara 

keseluruhan dengan adanya pengajian menjadi 

nilai lebih bagi perusahaan sebelum bergabung 

ke waroeng group tidak bisa mengaji, sekarang 

sudah agak lancer membaca Al-Qur’an. 
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Data diri Jawaban 

Nama: Ellania  

Jabatan: Manager 

Outlet  

Lama bekerja: 2 Tahun 

1. Hubungan  antara pekerja dan pimpinan hanya 

sekedar menghormati, berbeda apabila hubungan 

dengan sesame karyawan memiliki hubungan 

lebih seperti keluarga sendiri. 

2. Kesejahteraan belum didapatkan, dalam hal 

pengurangan karyawan memiliki damapak bagi 

karyawan, sedikitnya jumlah karyawan tidak 

sebanding dengan pekerjaan, kekurangan 

karyawan tidak segera di tutupi oleh perusahaan , 

hal ini yang menjadi salah satu alasan 

kesejahteraan karyawan yang kurang. 

3. Gaji yang diberikan kurang pas, walaupun 

kesetaraan UMK, namun antara pegawai outlet 

yang satu dengan outlet yang lain berbeda, 

seharusnya gaji antara karyawan disamakan, 

penggajian pun tidak jelas, tidak ada keterbukaan 

dalam hal pemasukan. 

4. Jam kerja dapat di kondisikan, namun apabila 

waktu kerja full 10 jam seperti waktu di habiskan 

hanya untuk berada di outlet. 

5. Fasilitas kerja sudah cukup, selama ada MES, 

Kendaraan inventaris dan aman sudah cukup.  

6. Pelatihan kerja: pelatihan kepemimpinan. 

7. Pengajian yang di adakan perusahaan menjadi 

kelebihan bukan hanya fokus kerja namun fokus 

juga dalam hal ibadah, harus di perhatikan lagi 

dalam membaca Al- Qur’an agar lebih di 

rutinkan. 

Nama: Suci 

Jabatan: Staff Dapur 

Lama bekerja: 1,5 

Tahun 

1. Hubungan antara pekerja dengan pimpinan 

perusahaan hanya sebatas di anggap sebatas 

antara pekerja dan pimpinan. 

2. Kesejahteraan belum didapatkan  

3. Gaji yang didapatkan antara adil dan tidak adil, 

adil dalam hal fasilitas tempat tinggal, tambahan 

uang saat malam minggu. Namun gajinya secara 

keseluruhan masih tidak sebanding dengan 

pekerjaan. 

4. Waktu kerja kurang lebih 10 jam sudah sesuai. 

5. Faslitas kerja sudah memadai, tambahan fasilitas 

harusnya adanya fasilitas wii. 

6. Pelatihan yang di dapatkan: pelatihan pemadam 

kebakaran. 

7. Dengan adanya hafalan surat, mengaji dan shalat 

berjamah menjadi semangat dalam bekerja hal 
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ini menjadi kelebihan dari perusahaan. 

Nama: Sinta 

Jabatan: Staff Dapur 

Lama bekerja: 20 Juli 

2017 (masa training) 

1. Karena masih karyawan baru jadi belum dapat 

mengetahui dengan pimpinan pusat, namun 

dengan sesame karyawan yang lain sudah seperti 

keluarga karena selalu bersama-sama. 

2. Kesejahteraan belum di rasakan karna masih 

karyawan baru. 

3. Gaji yang didapatkan karena masih dalam masa 

training belum dapat menyukupi kebutuhan. 

4. Waktu kerja sudah cukup karena 10 jam kerja 

terdapat sekitar 2 jam waktu untuk istirahat. 

5. Fasilitas kerja yang ada dengan adanya MES 

sudah sangat nyaman. 

6. Pelatihan kerja: belum mendapatkan pelatihan 

kerja. 

7. Pengajian dari perusahaan menambah iman bagi 

karyawan. 

 

 

Nama: Indah 

Jabatan: Kasir 

Lama bekerja: 17 Juli 

2017 (masa training) 

1. Hubungan antara karyawan dan pimpinan 

perusahaan biasa saja, namun dengan sesame 

karyawan sudah sangat nyaman seperti keluarga 

sendiri, tidak ada kesenjangan antara pegawai 

lama dan pegawai baru. 

2. Kesejahteraan belum di rasakan karna masih 

karyawan baru. 

3. Gaji yang di dapatkan sedikit sudah menyukupi, 

namun teteap belum sesuai dengan jam kerja. 

4. Waktu kerja kurang efektif dalam hal waktu 

prepare kerja yang tidak di hitung sebagai jam 

kerja, selebihnya terkait waktu kerja 10 jam tidak 

masalah. 

5. Fasilitas kerja yang ada dengan adanya MES 

sudah sangat nyaman. 

6. Pelatihan kerja: belum mendapatkan pelatihan 

kerja 

7. Dengan adanya pengajian karyawan di 

untungkan, karena rumah makan yang lain tidak 

mengajarkan nilai agama, sedangkan di waroeng 

group sangat di tuntut untuk ibadah. 

Nama: Sefin  

Jabatan:  Staff Depan  

Lama bekerja: 1 

Agustus 2017 (masa 

traning) 

1. Hubungan dengan pimpinan perusahaan dan 

karyawan belum dirasakan, namun dengan 

sesama karyawan sudah baik, masih dalam masa 

perkenalan namun tetap di rangkul. 

2. Kesejahteraan belum di rasakan karna masih 

karyawan baru. 

3. Belum mendapatkan gaji. 
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Hari/ Tanggal  : jum’at, 4 Agustus 2017 

Durasi Wawancara : 34:21 

Lokasi Wawancara : Outlet Bebek Goreng H. Slamet 

Jl. Gejayan Yogyakarta 55281 Telp: 082226156103 

 

4. Waktu jam kerja masih menyesuaikan karena 

masih dalam masa training. 

5. Fasilitas kerja yang ada dengan adanya MES 

sudah sangat nyaman. 

6. Pelatihan kerja: belum mendapatkan pelatihan 

kerja 

7. Masih belum mengetahui terkait program 

pengajian untuk karyawan. 

Data diri Jawaban 

Nama:  Tri Rofiat 

Jabatan:  Manager 

Outlet 

Lama bekerja: 10 

Tahun 

1. Hubungan antara karyawan dan pimpinan baik, 

terlebih sebagai manager outlet yang mana 

sebagai penghubung antara karyawan dengan 

pimpinan tentunya memiliki hubungan lebih 

dengan karena banyak konsultasi dengan 

pimpinan terkait outlet melalui manager outlet. 

2. Kesejahteraan Alhamdulillah sudah didapatkan, 

sudah mampu membelli kendaraan pribadi dll. 

Namun terdapat beberapa karyawan yang belum 

mendapatkan kesejahteraan harusnya perusahaan 

lebih memperhatikan karyawan karena karyawan 

adalah penggerak utama dalam perusahaan. 

3. Gaji yang di dapatkan kurang, karena pendapatan 

keseharian harusnya sesuai dengan tenaga yang 

diberikan oleh karyawan, namun teteap 

bersyukur dengan keadaan. 

4. Waktu kerja sudah enak 10 jam kerja di 

bantdingkan dengan waktu sift. 

5. Fasilitas karyawan yang didapatkan udah sesuai, 

dan untuk olahraga perbulan di berikan dana oleh 

perusahaan untuk olahraga. 

6. Pelatihan kerja: pelatihan kepemimpinan, 

pelatihan pemadam kebakaran, ESQ. 

7. Walaupun bekerja namun teteap memperhatikan 

dalam hal ibadah, maka hal ini menjadi 

kelebihan bagi perusahaan karena bukan hanya 

mengedepankan duniawi namun akhirat juga di 

perhatikan. Yang sebelumnya belum dapat 
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membaca Al-Qur’an sekarang sudah mulai 

lancar. 

Nama: Safik 

Jabatan: 6 Tahun 

Lama bekerja: Staff 

Dapur 

1. Tidak semua karyawan mengenal dengan 

management, hanya segelintir yang mengenal 

anatara karyawan dan managenet, hanya 

beberapa karyawan pusat yang mengontrol 

outlet. 

2. Kesejahteraan sudah didapat namun untuk 

beberapa hal yang harus keluar dari perusahaan. 

3. Gaji yang didapatkan awal berdirinya perusahaan 

gaji karyawan dapat memenuhi kebutuhan, untuk 

saat sekarang gaji sangat rendah, tidak dapat 

memnuhi kebutuhan keseharian. 

4. Waktu kerja sudah sesuai, hanya masalah jam 

prepare  yang tidak di hitung jam lembur 

maupun jam kerja. 

5. Fasilitas kerja masih belum sesuai, karena 

jumlah MES yang ada tidak sebanding dengan 

jumlah karyawan yang tinggal di dalam MES. 

6. Pelatihan kerja: ESQ, pelatihan pemadam 

kebakaran. 

7. Pengajian rutin dari perusahaan bagi karyawan 

sangat bagus, karena tida semua perusahaan 

mementingkan dalam hal ibadah. 

Nama: Wawan 

Jabatan: Kasir 

Lama bekerja: 9 Tahun 

1. Hubungan antara pekerja dan pimpinan managemen dahulu pada 

tahun 2010 hubungan pekerja dan pimpinan sangat nyaman, namun 

untuk dari tahunn 2011 hingga sekarang hubungan kekeluargaan 

memudar. 

2. Kesejahteraan dahulu di dapatkan pada awal-awal berdirinya 

perusahaan, untuk sekarang kesejahteraan sangat rendah yang di 

dapatkan karyawan. Untuk karayawan yang berhenti juga tidak 

diberikan uang pesangon, tidak ada apresiasi pengabdian terhadap 

karyawan padahal karyawan merupakan asset bagi perusahaan 

karena penggerak utama perusahaan adalah karyawan. 

3. Gaji yang diberikan sangat tidak sesuai dengan jerih payah 

karyawan. Gaji antara pekerja yang lama dan pekerja yang baru 

tidak ada perbedaan, harusnya ada perbedaan gaji anatara pegawai 

yang lama dan pegawai yang baru, karena keloyalitasannya 

berbeda. 

4. Terkait waktu kerja ya tinggal di ikuti saja. 

5. Dengan adanya fasilitas MES menjadi salah satu keringanan bagi 

karyawan yang merantau karena tidak perlu membayar kos, hanya 

di potong Rp. 50.000 per bulan untuk biaya MES 

6. Pelatihan kerja: ESQ, seharusnya semua karyawan mendapatkan 

pelatihan ESQ , terakhir pelatihan ESQ di adakan pada tahun 2010. 

7. Pengajian karyawan oleh perusahaan sebenarnya ibadah sudah 
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Hari/ Tanggal  : Sabtu, 5 Agustus 2017 

Durasi Wawancara : 51:33 

Lokasi Wawancara : Outlet Bebek Goreng H. Slamet 

Jl. Kolonel Sugiono No. 26 Yogyakarta 55152 Telp: (0274) 379515 

 

masing-masing, tidak harus ada perintah dari managemen, apabila 

karyawan sudah memiliki iman maka tidak harus di perintahkan, 

keuntungan dengan adanya pengajian tentu ada keuntungan, namun 

hikmah dengan adanya pengajian tidak ada hikmahnya bagi 

managemen seperti hanya sebagai formalitas saja dengan adanya 

pengajian tersebut. 

Data diri Jawaban 

Nama: Fajar 

Meihandoko 

Jabatan: Training 

Lama bekerja: 1 Bulan 

1. Hubungan dengan pimpnan biasa saja, namun 

hubungan sesame karyawan sudah seperti 

keluarga tidak ada kesenjangan antara 

karyawan baru dan karyawan lama. 

2. Kesejahteraan sudah di dapatkan. 

3. Gaji sudah sesuai, karena juga masih dalam 

masa training. 

4. Waktu kerja 10 jam tidak berat, karena masih 

ada waktu yang cukup untuk istirahat. 

5. Fasilitas kerja sudah tercukupi, adanya MES 

dan perlengkapan MES sudah sangat memadai. 

6. Pelatihan kerja belum di dapatkan. 

7. Adanya pengajian sangat membantu karyawan 

dalam hal ibadah. 

Nama:  Sidiq Jailani 

Jabatan: 

Penanggungjawab 

Depan  

Lama bekerja: 4 Tahun 

1. Hubungan karyawan dengan pimpinan biasa 

saja, namun hubungan antar sesama outlet 

sangat erat seperti keluarga, sesama keluarga 

pun sudah seperti keluarga. Salah satu yang 

membuat lama bekerja di perusahaan ini adalah 

hubungan kekeluargaan dan kenyamanannya. 

Namun hubungan managemen bagi karyawan 

dilihat sangat acak-acakan tidak adanya 

komunikasi yang baik antar pegawai 

managemen. 

2. Kesejahteraan insyaallah sudah. 

3. Gaji  yang didapatkan antara cukup dan kurang, 

tergantung masing-masing untuk 

mensyukurinya. 

4. Waktu kerja sebenarnya cukup panjang, namun 
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dengan adanya karyawan yang sudah dianggap 

menjadi keluarga jadi waktu kerja yang ada 

tidak terasa dan biasa saja. 

5. Fasilitas kerja dengan adanya MES 

menjadikeringanan bagi karyawan, namun 

kondisi MES yang ada tidak cukup memadai 

bagi karyawan, jumlah MES yang ada tidak 

sebanding dengan jumlah karyawan yang ada. 

6. Pelatihan kerja: pelatihan foodtrack, antisipasi 

kebakaran, pelatihan franchise. 

7. Pengajian karyawan sangat di untungkan 

karena juga mementingkan ibadah. 

Nama: Roni 

Jabatan: Kasir 

Lama bekerja: 6 Tahun 

1. Hubungan antara karyawan dan pimpinan 

perusahaan biasa saja, namun hubungan dengan 

karyawan lain sudah sepeti keluarga 

2. Kesejahteraan tidak maksimal yang diberikan 

perusahaan, dari UMK 2017 di ikutkan gaji 

UKM 2016, maka karyawan merasa sangat di 

rugikan.  

3. Gaji sangat tidak sesuai, karena UMK yang di 

gunakan perusaaan tidak sesuai 

4. Waktu kerja yang ada tidak sebanding karena 

jam preparekaryawan yang tidak dihutung jam 

kerja, agar waktu kerja yang ada sebanding 

dengan gaji yang di berikan. Paling tidak jam 

preparedihitung ½ dari jam kerja. 

5. Fasilitas kerja dengan adanya MES sangat 

terbantu, namun kenyamanan sangat kurang 

karena terlalu berdesakan dan pengap, harusnya 

jumlah kamar disebandingkan dengan jumlah 

karyawan. 

6. Pelatihan kerja: pelatihan SOP, pelatihan kasir. 

7. Pengajian rutin bagi karyawan sangat di 

untugkan, karena bukan hanya belajar dalam 

berbisnis, namun juga belajar ilmu agama. 

Dahulu sebelm bergabung di perusahaan, shalat 

belum 5 waktu sekarang sudah 5 waktu. 

 

 

Nama: Hendi Irawan 

Jabatan:  5 Tahun 

Lama bekerja: Staff 

Dapur 

1. Hubungan anatar pekerja dan pimpinan 

perusahaan biasa saja karena niat mencari 

nafkah, sedangkan hubungan dengan sesame 

karyawan sudah seperti keluarga. 

2. Kesejahteraan belum didapatkan. 

3. Gaji yang diberikan sebenarnya tidak cukup, 

namuan dicukup-cukupkan saja. 

4. Waktu kerja yang ada tidak sebanding dengan 

gaji yang diberikan, jam prepareyang tidak 
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Hari/ Tanggal  : Minggu, 6 Agustus 2017 

Durasi Wawancara : 37:51 

Lokasi Wawancara : Outlet Bebek Goreng H. Slamet 

Jl. Magelang Yogyakarta 55242 Telp: (0274) 554854 

dihitung sebagai jam kerja menjadi kendala 

bagi karyawan. Namun tetap di syukuri karena 

tidak semua perusahaan mementingkan ibadah 

karyawannya. 

5. Fasilitas kerja dengan adanya MES lumayan 

membantu karyawan karena gaji yang ada tidak 

harus di potong banyak untuk biaya hidup, 

namun jumlah MES yang ada harusnya di 

sesuaikan dengan jumlah karyawan, 13 

karaywan hanya ada 3 kamar. 

6. Pelatihan kerja: pelatihan masak, pelatihan 

pemadam kebakaran, pelatihan bahasa inggris 

untuk outlet the icon 

7. Pengajian bagi karyawan sangat baik, yang 

dulu tidak pernah mengikuti pengajian 

sekarang rutin mengikuti pengajian. 

Nama: Taufiq Suhada 

Jabatan: Manager Outlet 

Lama bekerja: 8 Tahun 

1. Hubungan antara pekerja dan pimpinan 

perusahaan biasa saja, namun tetap 

berterimakasih kepada pimpinan karena 

memiliki owner yang mementingkan ibadah. 

2. Kesejahteraan 2-3 tahan belakang tidak 

mendapatkan kesejahteraan, untuk awal-awal 

perusahaan karyawan sudah mendapatkan 

kesejahteraan. 

3. Gaji yang diberikan sebenarnya tidak besar, 

namun dari beberapa spek seperti sesama 

karyawan yang sudah dianggap saudara, waktu 

ibadah yang cukup, membuat gaji yang 

sebenarnya biasa saja namun tetap bertahan.  

4. Waktu kerja terlalu panjang, dilihat dari 

kesejahteraannya saja sangat rendah. Tenaga 

dan apa yang dikerjakan tidak sebanding. 

5. Fasilitas kerja dengan adanya MES sejauh ini 

membantu karyawan. 

6. Pelatihan kerja: ESQ, pemadam kebakaran. 

7. Dengan adanya spiritual company banyak 

manfaat yang didapatkan oleh karyawan, 

akomodasi penuh untuk karyawan dapat 

melaksanakan ibadah dengan nyaman. 
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Data diri Jawaban 

Nama: Habid  

Jabatan: Manager Outlet 

Lama bekerja: 6 Tahun 

1. Hubungan kerja antara karywan dan pimpinan 

perusahaan sudah seperti keluarga. 

2. Kesejahteraan sudah didapatkan, karena 

kesejahteraan bagi pribadi bukan hanya terkait 

materi, namun juga kenyamanan dalam bekerja. 

3. Gaji yang ada belum sesuai dengan tenaga yang 

diberikan 

4. Waktu kerja yang ada tidak sebanding, 

harusnya dapat di kondisikan dengan keadaan 

karyawan dan penghasilan. 

5. Fasilitas kerja yang ada sudah sesuai standard 

an nyaman,. 

6. Pelatihan kerja: pelatihan kepemimpinan. 

7. Pengajian yang diadakan perusahaan menjadi 

kelebihan bagi perusahaan. 

Nama: Jaka 

Jabatan: 

Penanggungjawab 

Depan 

Lama bekerja: 5 Tahun 

1. Hubungan kerja antara karyawan dan pimpinan 

lumayan baik. 

2. Kesejahteraan dirasakan dengan kenyamanan 

bekerja, kespiritualan yang ada. Namun dari 

segi keadilan karyawan antara karyawan 

lapangan dan karyawan kantor disama ratakan. 

3. Gaji yang di dapatkan belum sebanding dengan 

tenaga yang di berikan. 

4. Waktu kerja belum sesuai, apabila akan di 

rubah sistem jam kerja menjadi sistem sift, 

maka jumlah karyawan harus di tambah. 

5. Fasilitas yang diberikan perusahaan dengan 

adanya MES sudah nyaman dan cukup. 

6. Pelatihan kerja: pelatihan pelayanan 

7. Pengajian yang diadakan perusahaan dapat 

menambah keislaman dari setiap karyawan. 

Untuk jumlah waktu pengajiaannya harusnya 

lebih di tingkatkan lagi. 

Nama: Parwoto 

Jabatan: Staf Depan   

Lama bekerja: 5 bulan 

1. Hubungan kerja antara karyawan dan pimpinan 

perusahaan baik, dari pusat  juga sering datang 

kontrol ke outlet satu bulan sekali, sedangkan 

hubungan dengan sesame karyawan sudah 

seperti keluarga, tidak ada embeda antara 

karyawan lama dan karyawan baru. 

2. Kesejahteraan belum di dapatkan karena masih 

masa training maka gaji yang di berikan belum 

sesuai UMR 
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3. Gaji yang didapatkan sudah cukup, setiap 

minggu juga di berikan uang ekstra. 

4. Waktu kerja sudah sesuai, walau 10 jam namun 

terdapat waktu yang cukup untuk istirahat dan 

shalat, hanya saja waktu dalam hal prepare 

buka outlet yang cukup menyita tidak dihitung 

sebagai jam kerja. 

5. Fasilitas dari perusahaan dengan adanya MES 

sudah cukup bagi karyawan. 

6. Pelatihan kerja belum didapatkan. 

7. Dengan adanya pengajian rutin yang diadakan 

oleh perusahaan menjadi dasar bahwa dalam 

bekerja bukan hanya mencari materi namun 

juga mencari pahala. Pengetahuan dalam hal 

agama bagi karyawan juga menambah, dapat 

menambah ketaatan pada diri karyawan. 

 

 

Nama: Rosidiq 

Jabatan: Staf Depan 

Lama bekerja: 3 Tahun 

1. Hubungan kerja antara pekerja dan pimpinan 

perusahaan kurang begitu dekat, hanya sebatas 

antara pekerja dan pimpinan saja. 

2. Kesejahteraan sudah didapatkan, salah satu 

yang membuat tetap bertahan dalam 

perusahaan adalah dengan adanya spiritual 

company. 

3. Gaji yang diberikan sudah strandarnya 

perusahaan. 

4. Jam kerja belum sesuai, dari hal prepare kerja 

yang tidak dihiyung jam kerja sedangkan waktu 

yang digunakan cukup menyita menjadi 

kendala bagi karyawan 

5. Fasilitas kerja dengan adanya MES sudah 

nyaman dan terbantu karena biayanya yang 

sangat terjangkau. 

6. Pelatihan kerja: pelatihan pelayanan. 

7. Pengajian rutin dari perusahaan menambah 

keimanan untuk karyawan hal ini menjadi 

kelebihan bagi perusahaan, setiap hari di tuntut 

untuk selalu melalukan ibadah. 

Nama:  Rohman  

Jabatan: Staf Depan  

Lama bekerja: 1 Tahun 

1. Hubungan kerja antara karyawan dan pimpinan 

perusahaan biasa saja, jarang bertemu karena 

mimiliki pekerjaan masing-masing hubungan 

antara karywan dan perusahaan diwakili oleh 

manager outlet. 

2. Kesejahteraan belum did apatkan 

3. Gaji yang diberikan masih rata-rata saja 

4. Jam kerja sudah cukup, 10 jam kerja tetap di 

berikan 2 jam untuk istirahat dan shalat, hanya 
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Hari/ Tanggal  : Senin, 7 Agustus 2017 

Durasi Wawancara : 48:38 

Lokasi Wawancara : Outlet Bebek Goreng H. Slamet 

Jl. Ring Road Utara, Mlati, Sleman, Yogyakarta 55284 Telp: (0274) 

3006663 

 

jam prepare saja yang dirasa kurang, harusnya 

di hitung sebagai jam kerja 

5. Fasilitas kerja dari perusahaan dengan adanya 

MES cukup bagus. Dan untuk olahraga di 

berikan dana sebulan sekali setiap outlet untuk 

dapat berolahraga. 

6. Pelatihan kerja belum didapatkan. 

7. Pengajian yang diberikan oleh perusahaan 

menambah sedikit-sedikit waktu untuk ibadah, 

karena sudah fasilitas dari perusahaan maka di 

manfaatkan sebaik mungkin. Dengan danya 

spiritual company menjadi kelebihan 

perusahaan. 

Data diri Jawaban 

Nama: M. Sufyan 

Jabatan: Satf Depan 

Lama bekerja: 9 bulan 

1. Hubungan kerja dengan pimpinan perusahaan 

biasa saja, sedangkan apabila dengan karyawan 

sudah seperti keluarga sendiri. 

2. Kesejahteraan sudah mencukupi karena belum 

memiliki tanggungan keluarga. 

3. Gaji masih dapat untuk memenuhi kebutuhan 

sehari-hari. 

4. Waktu kerja kurang lebih 12 jam sangat berat 

walaupun terdapat 2 jam istirahat. 

5. Fasilitas kerja dengan adanya MES sudah 

mencukupi bagi karyawan, terdapat juga dana 

lebih sebulan sekali untuk olahraga para 

karyawan. 

6. Pelatihan kerja belum di dapatkan. 

7. Dengan adanya pengajian rutin untuk karyawan 

terdapat nilai tambah, yang sebulamnya 

karyawan tidak memiliki pengetahuan agama 

sekarang sedikit-sedikit sudah memiliki bekal 

agama dan hal ini salah satu kelebihan bagi 

perusahaan.  
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Nama: Eko Haryanto 

Jabatan: Staf Depan 

Lama bekerja: 5 Tahun 

1. Hubuungan kerja antara karyawan dan pimpinan 

perusahaan biasa saja, sedangkan dengan sesame 

karyawan sudah seperti saudara sendiri, namun 

dari pihak managemen hanya bebrapa yang 

pernah berkunjung ke outlet. 

2. Kesejahteraan belum di dapatkan. 

3. Gaji yang diberikan belum sesuai, karena 

seberapapun besar gajinya pasti akan merasa 

kurang namun yang dirasa gaji yang di berikan 

oleh perusahaan sangat rendah. 

4. Waktu kerja 12 jam kerja dengan 2 jam istirahat 

sudah cukup, di andingkan tempay=t lain namun 

masih cukup dapat di terima hanya saja waktu 

prepare  yang tidak di hitung sebagai jam kerja 

menjadi salah satu kelemahan perusahaan. 

5. Fasilitas kerja yang diberikan oleh perusahaan 

dengan adanya MES sudah layak. 

6. Pelatihan kerja belum di dapatkan. 

7. Dengan adanya program spiritual company 

menjadi salah satu alasan tetap bertahan di dalam 

perusahaan. Dengan adanya pengajian dengan 

masyarakat juga mempererat silatuhrahmi 

dengan warga sekitar outlet dan bisa sama-sama 

saling menyapa. 

Nama: Irfan Ari M. 

Jabatan: Staf Dapur 

Lama bekerja: 4 Tahun 

1. Hubungan kerja antara karyawan dan pimpinan 

perusahaan baik-baik saja jarang bertemu juga, 

sedangkan dengans esama karyawan sudah 

seperti keluarga sendiri. 

2. Kesejahteraan sudah di dapatkan, kesehatan 

karyawan apabila sakit sudah terjamin oleh 

perusahaan. 

3. Gaji yang di berikan sudah sebanding. 

4. Jam kerja 12 jam tidak masalah karena masih di 

berikan waktu 2 jam untuk istirahat dan waktu 

untuk ibadah shalat. 

5. Faslitas kerja dengan adanya MES sudah cukup 

memenuhi, hanya saja fasilitas parkir motor 

untuk karyawan sangat minim. 

6. Pelatihan kerja: pelatihan pemadam kebakaran. 

7. Dengan adanya pengajian rutin yang di adakan 

oleh perusahaan menambah ilmu dan kelebihan 

perusahaan dengan adanya spiritual company 

menjadi nilai tambah, dalam ibadah juga tidak 

ada paksaaan 

 

 

1. Hubungan kerja natar karyawan dan pimpinan 

perusahaan tidak pernah bertemu jadi biasa saja, 
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Nama: Abdul Latif 

Jabatan: Staf Dapur 

Lama bekerja: 2,5 

Tahun 

sedangkan sesame karyawan hubungannya 

cukup baik. 

2. Kesejahteraan  

3. Gaji yang didapatkan sudah terbayarkan.  

4. Waktu kerja 12 jam kerja sudah pas, karena jam 

istirahatnya yang diberikan juga cukup panjang 

di tambah waktu untuk shalat. 

5. Fasilitas kerja dengan adanya MES belum 

nyaman, penataannya masih berantakan, kamar 

mandi pintu banyak yang rusak, dan banyak 

yang bocor  harusnya apabila terdapat 

kerusakkan MES harus segera di tangani. 

6. Pelatihan kerja: pelatihan kebakaran, penyajian. 

7. Dengan adanya pengajian rutin yang di berikan 

oleh perusahaan sudah bagus, karena menambah 

pengetahuan. Yang dahulu shalat subuh 

kesiangan sekarang sudah tepat waktu. 

Nama: Tri Hendro W. 

Jabatan: Manager 

Outlet 

Lama bekerja: 10 

Tahun 

1. Hubungan kerja antara karyawan dan pimpinan 

perusahaan sudah seperti keluarga namun tetap 

professional, terlebih manager outlet sebagai 

penjembatan antara karyawan dengan bagian 

managemen, saling bekerjasama antara manager 

outlet dengan managemen. 

2. Kesejahteraan sudah terpenuhi, walaupun setiap 

manusia pasti akan selalu merasa kurang. 

3. Gaji yang diberikan sudah sesuai. 

4. Waktu kerja walaupun jam operasional lebih 

panjang di banding outlet yang lain namun 

dengan adanya jam istirahat dan jam shalat tidak 

menjadi masalah bagi karyawan. Apabila akan di 

rubah menjadi sistem sift  lebih bagus bagi 

outlet-outlet yang berkembang cocok karena di 

untungkan 

5. Fasilitas perusahaan dengan adanya MES sudah 

memenuhi. 

6. Pelatihan kerja: pelatihan kepemimpinan, ESQ 

7. Dengan adanya pengajian rutin yang di berikan 

perusahaan untuk karyawan menjadi nilai 

tambah dan karyawan harus berkomitmen karena 

dengan adanya pengajian termasuk dakwah yang 

di lakukan perusahaan untuk karyawan. 
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Lampiran III 

Hasil Wawancara Dengan Pihak Penerima program  Corporate Sosial 

Responsibility Spiritual Company Waroeng Group 

1. Apa yang diketahui bapak/ibu dari pengertian Corporate Sosial 

Responsibility? 

2. Program Corporate Sosial Responsibility apa yang diterima oleh bapak/ibu  

? 

3. Apakah dengan adanya Corporate Sosial Responsibility yang di lakukan 

Spiritual Company Waroeng Group bapak/ibu  merasa bermanfaat? 

4. Manfaat seperti apa yang didapatkan bapak/ibu  dari program Corporate 

Sosial Responsibility? 

5. Apakah dengan adanya Corporate Sosial Responsibility yang di lakukan 

Spiritual Company Waroeng Group bapak/ibu  merasa tersejahterakan? 

6. Bentuk kesejahteraan seperti apa yang didapatkan bapak/ibu  dari program 

Corporate Sosial Responsibility? 

 

Hari/ Tanggal  : Senin, 5 Maret 2018 

Durasi Wawancara : 08:22 

Lokasi Wawancara : Pondok Pesantren Putra Al-Falah 

 

Data diri Jawaban 

Nama: Ustadz 

Heryanda 

Falehtihan 

Alamat: Pleret, 

Bantul 

 

1. Dana sosial perusahaan yang pengalokasiannya 

untuk pemberdayaan masyarakat 

2. Program CSR yang didapatkan dalam bentuk 

bantuan dana, yang dialokasikan untuk kemandirian 

pondok dengan menjadikannya modal usaha pondok 

berupa warung sate, untuk nantinya dikelola oleh 

pondok sebagai dana operasional pondok itu sendiri.  

3. Sangat bermanfaat dengan diberikannya dana CSR 

tersebut. 

4. Karena sifat dananya produktif maka dapat 

memberdayakan potensi pondok untuk menjadi 

pondok yang mandiri. Maka manfaatnya sangat 

dirasakan oleh pondok. Pendanaan tersebut 

diberikan pada bulan September 2017. 

5. Sudah merasa tersejahterahkan  
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Hari/ Tanggal  : Selasa, 6 Maret 2018 

Durasi Wawancara : 08:58 

Lokasi Wawancara : via telpon  

 

 

 

6. Terdapat kemanfaatan yang sangat mendasar, yakni 

usaha pondok menjadi berjalan dengan adanya 

suntikan modal yang diberikan waroeng group. 

Pondok menjadi lebih mandiri yang tentunya akan 

mensejahterahkan bagi pondok dan santrinya. Dari 

dana tersebut juga terdapat tingkit perbedaan 

sebelum dan setelah dana tersebut ada, karena SDM 

pondok sudah siap terlebih dahulu sebelum adanya 

dana CSR perusahaan.  

Data diri Jawaban 

 

Nama: Ibu julu 

Alamat: jl. 

Ronggowarsito, 

solo 

 

1. Secara detail terkait apa itu dana CSR belum 

mengetahui, hanya mengetahui bahwa perusahaan 

memberikan dana Cuma-Cuma kepada masyarakat 

sekitar. 

2. Bentuk program CSR yang diterima dalam bentuk 

dana yang digunakan untuk operasional pengajian 

warga. Setiap tahunnya waroeng group juga 

memberikan bantuan sembako pada saat lebaran, 

sebanyak 300 bungkus sembako. Dana tersebut 

sudah diberikan cukup lama sejak 2012. 

3. Manfaat yang diterima sangat banyak. 

4. Manfaat yang didapatkan dari dana tersebut, 

pengajian merasa di perhatikan, ustadz untuk acara 

pengajian dan snack juga diberi dana oleh waroeng 

group. Apabila pengajian berdiri sendiri, tanpa 

adanya bantuan dana tersebut tentunya akan sulit 

karena jumlah jamaah yang cukup banyak sekitar 

200 sampai 300 jamaah. Ustadz yang dihadirkan 

oleh waroeng group juga diinovasi dengan 

mengantinya dengan ustadz yang bagus-bagus.  

5. Jamaah dengan adanya dana tersebut sudah merasa 

sejahtera 

6. Kesejahteraan jamaah dapat dilihat dengan mudah 

diaturnya jamaah, jamaah merasa diperhatikan, 

karena apabila jamaah ada yang sakit maka akan di 

bantu 
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Hari/ Tanggal  : Selasa, 6 Maret 2018 

Durasi Wawancara : 08.33 

Lokasi Wawancara : via telpon 

 

 

 

Data diri Jawaban 

Nama: Bapak heri 

iswanto 

Alamat: punung, 

pacitan, jawa timur 

 

1. CSR merupakan kebijakan perusahaan tentang rasa 

tanggungjawab social terhadap suatu tempat dimana 

karyawan atau keluarga karyawan, maupun 

masyarakat sekitar tinggal. Seperti memberikan 

sumbangan prestasi kepada anak sekolah yang 

kurang mampu, membantu fasilitas umum, 

membantu yang terkena musibah. 

2. Bentuk program CSR yang diterima pada tanggal 7 

Desember 2017 dalam bentuk dana bantuan bencana 

longsor yang ditujukan untuk warga pacitan yang 

baru terkena musibah banjir dan tanah longsor, 

seperti memberikan sembako dan selimut. 

3. Alhamdulillah kami merasa ada manfaat dengan 

diberiannya dana CSR tersebut. 

4. Manfaat yang dirasakan karena warga belum dapat 

beraktifitas kesehariannya di sawah, yang mana 

masih dalam kondisi saling bantu membantu 

tetangga yang terkena musibah. Maka dengan 

adanya bantuan tersebut dapat membantu dari segi 

sembako yang mana dapat digunakan warga untuk 

konsumsi kerja bakti masyarakat. Disisi lain 

manfaat yang dirasakan adalah adanya rasa empati 

untuk saling bantu membantu. 

5. Tentunya saya merasa tersejahterahkan. 

6. Bantuan dana CSR ini sangat bermanfaat sekali, 

selain memberikan sembako, perusahaan juga 

memberikan peralatan shalat (sarung dan mukena), 

yang mana bantuan tersebut masih bias dirasakan 

sampai saat ini. 


