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Transjakarta Siap Bayar Tunggakan Lembur 

Karyawan, ini Syaratnya 

PT Transportasi Jakarta siap membayar Tunggakan lemburan karyawannya asalkan mereka punya 
dasar dan bukti yang kuat. 

Kemarin, sejumlah karyawan Transjakarta mendatangi gedung DPRD DKI Jakarta untuk melapor 
tindakan Badan Usaha Milik Daerah itu karena dianggap mengabaikan hak–hak karyawannya. 

Kepala Divisi Sekretaris Korporasi dan Humas PT Transportasi Jakarta Nadia Diposanjoyo mengatakan, 
untuk mendapatkan dasar yang kuat supaya pihaknya bisa membayarkan uang lemburan itu, para 
karyawan harus mengajukan gugatan ke Pengadilan Hubungan Industrial (PHI). 

“Kita siap bayar, apabila ada dasar yang kuat. Rekomendasi kami kepada pihak karyawan yang merasa 
haknya belum ditunaikan, dapat mengajukan gugatan ke PHI agar bisa menjadi dasar hukum yang 
incraacht bagi setiap pihak,” kata Nadia saat dikonfirmasi Rabu (16/7/2020). 

Nadia mengatakan, tuntutan Uang Lembur yang disebut belum dibayarkan tak bisa dicairkan begitu saja. 
Ada kentuan dan aturan yang harus dilewati. Selama para karyawan itu belum mendapat rekomendasi 
PHI maka pihaknya tidak akan menggelontorkan sejumlah dana untuk memenuhi tuntutan para 
karyawan Transjakarta ini. 

“Jadi menurut kami perihal penting seperti ini perlu dasar hukum yang kuat, dan dasar hukum ini akan 
menjadi sah apabila ada keputusan PHI,” tandasnya. 

Sebelumnya, Politikus Gerindra DPRD DKI Jakarta, Syarif mengaku heran dengan PT Transportasi 
Jakarta (Transjakarta) yang menunggak bayaran Uang Lembur para karyawannya. 

“Orang sudah PT kok walaupun belum Tbk. Transjakarta itu sudah PT loh sudah mandiri,”kata Syarif. 

Para Karyawan Transjakarta ini pada Selasa (15/7/2020) kemarin mengadu ke DPRD DKI Jakarta terkait 
kasus ini karena PT Transportasi Jakarta terkesan acuh. Syarif lantas menyarankan para karyawan itu 
untuk mensomasi Transjakarta. 

Dia berjanji pihaknya akan menjadi penengah untuk menyelesaikan sengketa tersebut, dan pihak 
Transjakarta bersedia membayarkan uang lemburan para karyawan yang masih ditunda itu. 

“Untuk itu saya bilang somasi dulu tembusan ke DPRD nanti kita mediasi," ucapnya. 
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