
RETIREMENTRETIREMENTRETIREMENTRETIREMENT

(PEMUTUSAN HUBUNGAN KERJA)(PEMUTUSAN HUBUNGAN KERJA)



Pemutusan Hubungan KerjaPemutusan Hubungan Kerja

--Merupakan bagian dari pengelolaan karirMerupakan bagian dari pengelolaan karir

--Pengalaman “sukaPengalaman “suka--duka” duka” �� puncak karir, puncak karir, 

waktu untuk beristirahat; trauma karena waktu untuk beristirahat; trauma karena waktu untuk beristirahat; trauma karena waktu untuk beristirahat; trauma karena 
perubahan dari masa produktif menjadi perubahan dari masa produktif menjadi 
tidak produktif. tidak produktif. 



Beberapa Bentuk Pemutusan Beberapa Bentuk Pemutusan 

Hubungan KerjaHubungan Kerja

1.1. Pemecatan (pemecatan konstruktif, Pemecatan (pemecatan konstruktif, 
pemecatan adil/tidak adil, pemecatan pemecatan adil/tidak adil, pemecatan 
karena kelebihan pekerja, dll)karena kelebihan pekerja, dll)karena kelebihan pekerja, dll)karena kelebihan pekerja, dll)

2. Pensiun (pensiun dini, pensiun lambat)2. Pensiun (pensiun dini, pensiun lambat)



PEMECATANPEMECATAN

Attwood & Dimmock (1996) mengemukakan bahwa Attwood & Dimmock (1996) mengemukakan bahwa 
menurut hukum , karyawan dianggap dipecat jika:menurut hukum , karyawan dianggap dipecat jika:

�� Kontrak kerja yang menjadi dasar kerjanya diakhiri oleh Kontrak kerja yang menjadi dasar kerjanya diakhiri oleh 
majikan dengan atau tanpa peringatanmajikan dengan atau tanpa peringatan

Sebuah kontrak yang berjangkaSebuah kontrak yang berjangka--waktuwaktu--tetap habis masa tetap habis masa �� Sebuah kontrak yang berjangkaSebuah kontrak yang berjangka--waktuwaktu--tetap habis masa tetap habis masa 
berlakunya tanpa diperbaharui.berlakunya tanpa diperbaharui.

�� Mereka keluar dari kerja ‘dalam keadaan sedemikian Mereka keluar dari kerja ‘dalam keadaan sedemikian 
rupa sehingga (mereka) berhak untuk mengakhirinya rupa sehingga (mereka) berhak untuk mengakhirinya 
tanpa pemberitahuan dgn alasan perilaku majikan ‘tanpa pemberitahuan dgn alasan perilaku majikan ‘--
pemecatan yang membangun (konstruktif).pemecatan yang membangun (konstruktif).



Beberapa jenis pemecatan menurut Attwood & Beberapa jenis pemecatan menurut Attwood & 
Dimmock (1996), antara lain :Dimmock (1996), antara lain :

1.1. Pemecatan yang konstruktif Pemecatan yang konstruktif �� terjadi apabila terjadi apabila 
pimpinan menekan karyawan untuk mundur dengan pimpinan menekan karyawan untuk mundur dengan 
cara yang berlawanan dengan isi kontrak.cara yang berlawanan dengan isi kontrak.

2.2. Pemecatan yang adil dan tidak adil Pemecatan yang adil dan tidak adil �� alasan alasan 
pemecatan adil menurut hukum, berkaitan dengan pemecatan adil menurut hukum, berkaitan dengan pemecatan adil menurut hukum, berkaitan dengan pemecatan adil menurut hukum, berkaitan dengan 
masalah:masalah:

-- kemampuan/kecakapan karyawankemampuan/kecakapan karyawan

-- tingkah lakutingkah laku

-- kelebihan pekerjakelebihan pekerja

-- mempekerjakan pekerja tsb akan melawan hukummempekerjakan pekerja tsb akan melawan hukum

-- beberapa alasan penting lainbeberapa alasan penting lain



Alasan bagi pemecatan yang tidak adil :Alasan bagi pemecatan yang tidak adil :
1.1. Pemecatan karena menjadi anggota/aktif dalam Pemecatan karena menjadi anggota/aktif dalam 

kegiatan Serikat Buruh Bebas.kegiatan Serikat Buruh Bebas.
2.2. Pemecatan karena diskriminasi ras/jenis kelamin.Pemecatan karena diskriminasi ras/jenis kelamin.
3.3. Pemecatan karena kehamilanPemecatan karena kehamilan

Karyawan yang dapat mempersoalkan Karyawan yang dapat mempersoalkan 
pemecatan yang tidak adil mengacu pada pemecatan yang tidak adil mengacu pada 
daftar hak karyawan (Attwood&Dimmock, daftar hak karyawan (Attwood&Dimmock, daftar hak karyawan (Attwood&Dimmock, daftar hak karyawan (Attwood&Dimmock, 
1996) :1996) :

-- Kayawan dgn masa kerja < 2 thn berturutKayawan dgn masa kerja < 2 thn berturut--turut.turut.
-- Karyawan dgn masa kerja < 5 thn, yg bekerja antara 8 Karyawan dgn masa kerja < 5 thn, yg bekerja antara 8 

-- 16 jam seminggu.16 jam seminggu.
-- Karyawan yg bekerja krng dr 8 jam seminggu.Karyawan yg bekerja krng dr 8 jam seminggu.
-- Karyawan yang “biasanya” bekerja di luar negeri.Karyawan yang “biasanya” bekerja di luar negeri.
-- Karyawan yang telah melewati umur pensiunKaryawan yang telah melewati umur pensiun



Pemecahan masalah pemecatan yang Pemecahan masalah pemecatan yang 
tidak adil:tidak adil:

-- Diterima kembaliDiterima kembali
4 faktor yg harus diperhitungkan ketika 4 faktor yg harus diperhitungkan ketika 
menerima kembali seorang karyawan yg menerima kembali seorang karyawan yg 
dipecat:dipecat:

1.Upah yg blm dibayarkan, termasuk kenaikan 1.Upah yg blm dibayarkan, termasuk kenaikan 1.Upah yg blm dibayarkan, termasuk kenaikan 1.Upah yg blm dibayarkan, termasuk kenaikan 
upah yg seharusnya telah diterima.upah yg seharusnya telah diterima.

2.Perlunya menjaga kesinambungan kerja 2.Perlunya menjaga kesinambungan kerja 
karyawan yg dipecat.karyawan yg dipecat.

3.Setiap tunjangan yg mjd hak karyawan yg 3.Setiap tunjangan yg mjd hak karyawan yg 
dipecat.dipecat.

4.Tanggal perintah pengadilan utk penerimaan 4.Tanggal perintah pengadilan utk penerimaan 
kembali.kembali.



Pemecahan masalah pemecatan yang Pemecahan masalah pemecatan yang 
tidak adil (cont’d):tidak adil (cont’d):

-- Dipekerjakan kembaliDipekerjakan kembali

-- Diberi ganti rugiDiberi ganti rugi

4 jenis ganti rugi:4 jenis ganti rugi:

1. Pembayaran dasar1. Pembayaran dasar1. Pembayaran dasar1. Pembayaran dasar

2. Pembayaran ganti rugi2. Pembayaran ganti rugi

3. Pembayaran tambahan3. Pembayaran tambahan

4. Pembayaran khusus 4. Pembayaran khusus 



�� Pemecatan dengan alasan kemampuan Pemecatan dengan alasan kemampuan 
atau kecakapan karyawan atau kecakapan karyawan �� mencakup mencakup 
ketidakmampuan karyawan (disengaja ketidakmampuan karyawan (disengaja 
atau tidak), sakit jangka pendek dan atau tidak), sakit jangka pendek dan 
jangka panjang, kurangnya kecakapan jangka panjang, kurangnya kecakapan 
untuk melakukan pekerjaan.untuk melakukan pekerjaan.

�� Pemecatan dengan alasan tingkah laku Pemecatan dengan alasan tingkah laku 
karyawan karyawan �� pada umumnya dimuat dlm pada umumnya dimuat dlm 
peraturan yang menyangkut disiplin peraturan yang menyangkut disiplin 
perusahaan maupun yang bertentangan perusahaan maupun yang bertentangan 
dengan hukum &  UU. dengan hukum &  UU. 



��Pemecatan karena kelebihan pekerja.Pemecatan karena kelebihan pekerja.

Definisi kelebihan pekerja :Definisi kelebihan pekerja :

--Apabila perusahaan berhenti beroperasi.Apabila perusahaan berhenti beroperasi.

--Apabila employer mengubah lokasi perusahaan.Apabila employer mengubah lokasi perusahaan.

--Apabila employer hanya membutuhkan sedikit Apabila employer hanya membutuhkan sedikit 
karyawan utk pekerjaan yg ada.karyawan utk pekerjaan yg ada.

PertimbanganPertimbangan--pertimbangan dlm melaksanakan pertimbangan dlm melaksanakan 
pemecatan karena kelebihan pekerja:pemecatan karena kelebihan pekerja:

1.1.Siapa karyawan yg dinyatakan berlebih (tdk Siapa karyawan yg dinyatakan berlebih (tdk 
diperlukan).diperlukan).



PertimbanganPertimbangan--pertimbangan dlm melaksanakan pertimbangan dlm melaksanakan 
pemecatan karena kelebihan pekerja (cont’d):pemecatan karena kelebihan pekerja (cont’d):

2. Pelatihan bagi karyawan yang “tdk diperlukan”. 2. Pelatihan bagi karyawan yang “tdk diperlukan”. 
Tujuan pemberian pelatihan :Tujuan pemberian pelatihan :
--Kepedulian mengenai masa depan karyawan.Kepedulian mengenai masa depan karyawan.
--Mengurangi kekhawatiranMengurangi kekhawatiran
--Meningkatkan nama baik perusahaan.Meningkatkan nama baik perusahaan.--Meningkatkan nama baik perusahaan.Meningkatkan nama baik perusahaan.

3. Ganti rugi yg harus diberikan.3. Ganti rugi yg harus diberikan.
--Jumlahnya ditetapkan oleh hukum.Jumlahnya ditetapkan oleh hukum.
--Tergantung pada umur, masa kerja,upah Tergantung pada umur, masa kerja,upah 
mingguan.mingguan.



�� Pemecatan karena pembatasan yg sahPemecatan karena pembatasan yg sah��

apabila mempekerjakan karyawan apabila mempekerjakan karyawan 
merupakan pelanggaran hukum.merupakan pelanggaran hukum.

�� Pemecatan karena alasan penting lainnya:Pemecatan karena alasan penting lainnya:

-- Pemecatan karyawanPemecatan karyawan--sementara yg sementara yg 
menggantikan karyawan yg cuti hamil menggantikan karyawan yg cuti hamil menggantikan karyawan yg cuti hamil menggantikan karyawan yg cuti hamil 
atau sakit.atau sakit.

-- Pemecatan karyawan yg berselisih dan tdk Pemecatan karyawan yg berselisih dan tdk 
dpt didamaikan. dpt didamaikan. 



PENSIUNPENSIUN

�� Usia pensiun normal Usia pensiun normal �� 5555--56 thn; 56 thn; 

�� Program pensiun kerjaProgram pensiun kerja

Alasan perusahaan menyediakan program Alasan perusahaan menyediakan program 
pensiun kerja:pensiun kerja:pensiun kerja:pensiun kerja:

-- Membantu pengangkatan karyawan baru & Membantu pengangkatan karyawan baru & 
dipertahankannya karyawan.dipertahankannya karyawan.

-- Menunjukkan bhw perusahaan adalah majikan Menunjukkan bhw perusahaan adalah majikan 
yg baik.yg baik.

-- Jaminan keuangan di usia lanjut.Jaminan keuangan di usia lanjut.



PENSIUN (CONT’D)PENSIUN (CONT’D)

�� Pensiun pribadiPensiun pribadi

�� Pensiun dini Pensiun dini 

-- menyarankan karyawan yg telah menyarankan karyawan yg telah 
mendekati usia pensiun untuk mengambil mendekati usia pensiun untuk mengambil mendekati usia pensiun untuk mengambil mendekati usia pensiun untuk mengambil 
pensiun lbh awal.pensiun lbh awal.

-- bersifat suka relabersifat suka rela

�� Pensiun lambatPensiun lambat



Konseling sebelum Pemutusan Hubungan Kerja Konseling sebelum Pemutusan Hubungan Kerja 
(Preretirement Counseling)(Preretirement Counseling)

-- Hasil Survey terhadap pemilik perusahaan Hasil Survey terhadap pemilik perusahaan 
(dalam Dessler, 1997) menunjukkan bahwa (dalam Dessler, 1997) menunjukkan bahwa 
sebanyak 30% employer memiliki program sebanyak 30% employer memiliki program 
konseling sebelum PHK. konseling sebelum PHK. 

-- Topik yang umum dibicarakan dalam konseling Topik yang umum dibicarakan dalam konseling 
tsb, a.l :tsb, a.l :
Topik yang umum dibicarakan dalam konseling Topik yang umum dibicarakan dalam konseling 
tsb, a.l :tsb, a.l :

1. Penjelasan mengenai manfaat program 1. Penjelasan mengenai manfaat program 
keamanan sosial (social security)keamanan sosial (social security)

2. Waktu santai/senggang2. Waktu santai/senggang

3. Investasi dan keuangan3. Investasi dan keuangan



-- Topik yang umum dibicarakan dalam Topik yang umum dibicarakan dalam 
konseling (cont’d) :konseling (cont’d) :

4. Kesehatan4. Kesehatan

5. Pengaturan hidup5. Pengaturan hidup

6. Penyesuaian psikologis6. Penyesuaian psikologis6. Penyesuaian psikologis6. Penyesuaian psikologis

7. Karir kedua di luar perusahaan7. Karir kedua di luar perusahaan

8. Karir kedua di dalam perusahaan8. Karir kedua di dalam perusahaan


