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ABSTRAK
Studi Deskriptif: Proses Pengambilan Keputusan
Karyawan PT Caltex Pasifik Indonesia yang Mengambil
Program Pengunduran Diri Sukarela
(Voluntary Resignation Program)
Reni Wulansari Marselina
Universitas Sanata Dharma
Yogyakarta
2009
Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan proses pengambilan keputusan
individu ka ryawan P T C altex Pasifik Indonesia yang m engambil pr ogram
pengunduran di ri s ukarela. PT C altex Pasifik Indonesia m erupakan salah satu
perusahaan yang m engadakan r estrukturisasi pe rusahaan dengan mengadakan
program pe ngunduran diri s ukarela p ada t ahun 2004. D alam p engambilan
keputusan i ndividu tersebut memerlukan sebuah pr oses agar dapat mengambil
keputusan yang tepat.
Penelitian i ni m erupakan pe nelitian kua litatif de ngan m enggunakan m etode
penelitian de skriptif kua litatif. Jumlah s ubjek pe nelitian yang di gunakan da lam
penelitian ini s ebanyak lima or ang de ngan kriteria m antan karyawan PT C altex
Pasifik Indonesia yang memiliki pe ngalaman ke rja s epuluh t ahun, be rusia 40 -50
tahun ke tika mengambil pr ogram pe ngunduran di ri s ukarela da n m emiliki
keluarga. Data-data yang diperoleh dalam pe nelitian ini be rupa da ta w awancara.
Data-data yang diperoleh kemudian dibuat tema, dikategorisasikan, direkapitulasi
dan ditarik kesimpulan.
Hasil pe nelitian ini ada lah setiap subjek telah melewati proses pe ngambilan
keputusan. T ahap da lam pr oses pe ngambilan keputusan t ersebut adalah t ahap
menentukan s asaran, t ahap m enghimpun da ta, tahap m engambangkan pilihan,
tahap m engevaluasi da n m emutuskan, da n t ahap m elaksanakan pi lihan. Kelima
subjek m emutuskan unt uk m engambil pr ogram pengunduran di ri s ukarela yang
ditawarkan perusahaan. Saat ini, setiap subjek telah memiliki aktifitas yang dapat
mengisi kegiatan sehari-hari dan telah dapat menyesuaikan diri dengan gaya hidup
yang baru sebagai pensiunan.

Kata Kunci: Proses Pengambilan Keputusan, Pengunduran Diri Sukarela
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ABSTRACT
Descriptive Study: Decision Making Process of
PT Caltex Pacific Indonesia’s Employees Who Has Taken Voluntary
Resignation Program
Reni Wulansari Marselina
Sanata Dharma University
Yogyakarta
2009
The research aims at describing the standing of individual decision making
process of P T C altex P acific Indonesia’s employees w ho ha s t aken V oluntary
Resignation Program ( VRP). PT C altex P acific Indonesia was on e co mpanies
which restructurized the company to optimize company performance by offering
VRP.
In or der to the a chieve t he obj ectives, a research with data a nalysis
employing qualitative approach has been conducted and presented i n descriptive
method i n w hich t he writer of t he r esearch describes data f rom int erview
supported by five former employees of PT Caltex Pacific Indonesia (subject) with
certain criteria. Data g athered are themed, categorized a nd r ecapped t o get i nto
conclusion.
The r esults of t he r esearch s how t hat f irst, every s ubject ha s pa ssed the
individual making decision making process. The process are first, setting targets;
second, every s ubject gathered information; third, every s ubject ex panded their
choices t o t ake or not t o t ake V RP; f orth, they d ecided and evaluated their; and
fifth, every subject had to determined their choice as their decision. All those five
subjects ha ve t aken VRP of fered by P T C altex P acific Indonesia, t hey h ave had
new activities and have adapted their life style as retirement.

Keyword: Decision Making Process, Resignation Voluntary
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BAB I
PENDAHULUAN
A. Latar Belakang Masalah
Lima puluh tahun belakangan ini tren pasar pekerja bergerak pada program
pensiun l ebih a wal, atau pe nsiun di ni ( Dorn & S ousa-poza, 2007). Dorn dan
Sousa-poza (2007) meneliti bahwa a da t ren yang m engarahkan pe kerja unt uk
memilih mengambil program pensiun di ni a tau l ebih a wal. Hasil da ri pe nelitian
tersebut, menunjukkan bahwa al asan yang p aling j elas d ari pe rusahaan dalam
mengadakan pr ogram i ni adalah restrukturisasi i ndustri at au perusahaan s ecara
besar-besaran.
Persaingan perusahaan dalam duni a bi snis yang semakin ketat dan
kemungkinan masuknya pendatang baru dalam industri, menjadi salah satu alasan
suatu perusahaan merestrukturisasi perusahaannya (Suyono, 2005). Persaingan ini
membuat s uatu perusahaan mencari s uatu strategi ba ru agar m ereka t etap bisa
bertahan di dalam dunia bisnis. Salah satu strategi yang dipilih perusahaan untuk
merestrukturisasi kinerja perusahaan adalah pengoptimalan kinerja karyawan.
Program pe ngunduran di ri s ukarela, m erupakan s alah s atu cara pe rusahaan
untuk bisa mengoptimalkan kinerja karyawan dalam merestrukturisasi perusahaan.
Beberapa i ndustri besar m erestrukturisasi s istem pe rusahaannya d engan alasan
pengefektifan ki nerja ka ryawan p erusahaan. Proses m erger Bank E ksim, B DN,
BBD, da n Bapindo m enjadi B ank M andiri, m enawarkan pr ogram p engunduran
diri pada Februari 1999 dan direalisasikan pada November 2000 (Majalah Human
Capital, 2006) . PT C altex Pasifik Indonesia m enawarkan program pe ngunduran
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diri s ukarela pada Desember 2003, da n di realisasikan pa da Maret 2004 (Koran
Kompas, 2004) . PT T elekomunikasi Indonesia T bk menawarkan p rogram
pengunduran di ri s ukarela pa da akhir 2006 d an di realisasikan M aret 2007
(www.telkom-indonesia.com, 2006).
Peneliti pa da pe nelitian ingin melihat pr oses s eorang indi vidu dalam
menentukan pi lihan da lam m engambil suatu ke putusan, d alam ha l ini keputusan
untuk m engambil pr ogram pe ngunduran di ri s ukarela yang di tawarkan ol eh
perusahaan. Subjek penelitian ini merupakan mantan karyawan PT Caltex Pasifik
Indonesia.
PT Caltex Pasifik Indonesia adalah perusahaan minyak swasta asing terbesar
yang ada di Indonesia. Pada tahun 2004, PT Caltex Pasifik Indonesia mengadakan
program pe ngunduran d iri s ukarela d an pa da t ahun t ersebut pul a P T Caltex
Pasifik Indonesia m enjadi P T C hevron P asifik Indonesia s ebagai ko mitmen
restrukturisasi perusahaan.
Pada program pengunduran diri sukarela yang ditawarkan PT Caltex Pasifik
Indonesia, perusahaan menawarkan sejumlah uang sebagai kompensasi yang akan
diterima ol eh karyawan yang me mutuskan mengambil pr ogram ini . Besarnya
kompensasi yang di tawarkan pe rusahaan t idak s edikit, ha l i ni t erkait de ngan
jabatan terakhir da n masa ke rja d ari ka ryawan tersebut (Buku Panduan
Pengunduran Diri Sukarela PT Caltex Pasifik Indonesia, 2003).
Besarnya jumlah kompensasi tentunya sangat menarik bagi setiap karyawan
yang menjadi s asaran p rogram i ni. N amun m ereka ha rus da pat m emilih unt uk
menerima s ejumlah uang yang bi sa m ewujudkan keinginan mereka di l uar
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perusahaan, dengan m eninggalkan segala f asilitas da n kenyamanan yang
diberikan pe rusahaan a tau m emilih t etap be kerja di perusahaan dengan s egala
fasititas dan kenyamanan yang diberikan perusahaan.
Program pengunduran diri sukarela ini, menjadi satu masalah tersendiri bagi
karyawan yang m enjadi s asaran. Seorang ka ryawan di hadapkan pa da pi lihan
untuk mengikuti pr ogram ini a tau tidak. Karyawan tersebut harus p ensiun l ebih
awal dari usia pensiun yang belum ia capai jika ia memutuskan untuk mengikuti
program ini.
Seorang karyawan memerlukan proses pengambilan keputusan yang panjang
agar bi sa m engambil ke putusan yang t epat. Keputusan yang b aik adalah
keputusan yang membawa pengambil ke putusan kepada h ari d epan yang
disenanginya ( Manurung, 1986). Proses pe ngambilan ke putusan yang t epat
dilakukan dalam waktu yang tidak singkat. Hal ini diungkapkan oleh Dr. Akram
Rida (2005) bahwa pinsip dalam membuat keputusan adalah jangan tergesa-gesa.
Membuat ke putusan ad alah media unt uk mencapai t arget at au t ujuan yang
diinginkan.
Tanggung j awab untuk me milih alternatif pilihan dalam pe ngambilan
keputusan terletak pada i ndividu yang m engambil ke putusan, ba ik untuk
kepentingannya s endiri a tau kepentingan s uatu or ganisasi yang diwakilinya
(Supranto, 1991). D alam hal i ni s eorang i ndividu adalah k aryawan yang bekerja
dalam perusahaan yang menawarkan program pengunduran diri sukarela, ia harus
bisa me mberikan ke putusan yang b ertanggung j awab unt uk di rinya sendiri
ataupun organisasi terkecilnya yang melekat pada dirinya yaitu keluarga. Dengan
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kata l ain, pengambilan keputusan t etap berada pada i ndividu karyawan tetapi
harus me mpertimbangkan ke pentingan o rganisasi dalam ha l ini keluarganya dan
dirinya sendiri.
B. Rumusan Permasalahan
Bagaimana proses pengambilan keputusan karyawan PT C altex P asifik
Indonesia yang mengikuti program pengunduran diri sukarela?
C. Tujuan Penelitian
Tujuan pe nelitian i ni a dalah unt uk m engetahui pr oses pengambilan
keputusan ka ryawan P T C altex P asifik I ndonesia yang m engikuti program
pengunduran diri sukarela.
D. Manfaat Penelitian
Penelitian ini diharapkan memberikan dua manfaat:
1. Manfaat Teoritis
Hasil penelitian i ni di harapkan bi sa m emberikan informasi dan
wacana bagi perkembangan ilmu psikologi industri dan organisasi dalam
hal m anajemen s umber da ya m anusia d an p engambilan ke putusan
individu
2. Manfaat Praktis
Hasil pe nelitian ini d iharapkan me njadi refleksi bagi p ara
karyawan perusahaan yang akan mengambil pengunduran diri sukarela
serta m emberikan referensi ba gaimana gambaran membuat k eputusan
dalam menghadapi masalah.

BAB II
DASAR TEORI
A. Keputusan
1. Definisi Keputusan
Seorang m anusia da lam ke hidupannya s ering k ali m enemui be rbagai
permasalahan da lam hi dup. D alam me nyelesaikan masalah-masalah t ersebut,
sebagai s eorang i ndividu, m anusia di tuntut unt uk bi sa m emilih s uatu p ilihan
untuk m enyelesaikan m asalahnya, yaitu de ngan m embuat s uatu ke putusan.
Keputusan d apat di artikan s ebagai s ebuah pi lihan da ri du a atau l ebih
kemungkinan ( Salusu,1996). P endapat l ain di kemukan ol eh M organ &
Cerrulo (1984, dalam Salusu 1996), keputusan merupakan sebuah kesimpulan
yang dicapai s esudah melakukan pe rtimbangan, setelah s atu ke mungkinan
dipilih dan sementara yang l ain di kesampingkan. K eputusan be rarti juga
menentukan sebuah pilihan atau arah tindakan tertentu (Drummond,1993).
Menurut A tmosudirjo (1984), keputusan m erupakan s ebuah a khir da ri
proses pe mikiran tentang apa

yang di tanggapi s ebagai m asalah, sebagai

sesuatu penyimpangan, atau sebagai s esuatu yang di rencanakan atau dituju,
dengan m enjatuhkan pi lihan pa da s alah s atu alternatif p emecahannya. Ia
menjelaskan juga b ahwa ke putusan memiliki s ifat f uturistik, artinya ba hwa
efek dari keputusan itu akan berlangsung atau ada di hari-hari mendatang dari
individu tersebut.
Dari teori-teori di atas dapat dijelaskan bahwa keputusan merupakan hasil
dari proses pemikiran yang telah melalui tahap pertimbangan dan merupakan
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pilihan yang di pilih sebagai pe mecahan permasalahan dalam m enanggapi
sebuah pe rmasalahan yang di hadapi untuk k emudian ha ri ba gi i ndividu
tersebut. Masalah diartikan sebagai s esuatu yang m enyimpang dari s esuatu
yang dikehendaki, direncanakan atau dituju.

2. Jenis – Jenis Keputusan
Menurut Sutherland (1977, dalam Salusu 1991) menyebutkan ada empat
jenis keputusan, antara lain :
a.

Tujuan.
Sebuah cita–cita yang di buat ol eh pe mbuat ke putusan yang
berhubungan dengan apa yang sebenarnya diinginkan.

b.

Keputusan strategis
Keputusan strategis adalah sebuah keputusan yang mempersoalkan
apa yang d apat di buat u ntuk m encapai t ujuan d an m emiliki j angka
waktu yang lebih lama.

c. Keputusan taktis
Keputusan taktis adalah sebuah keputusan yang mengarah
bagaimana m elaksanakan ke putusan s trategi da n memiliki ja ngka
waktu yang lebih pendeknya.
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d.

Keputusan operasional.
Keputusan operasional adalah keputusan yang mengarakan kepada
pelaksanaan suatu yang lebih nyata atas sebuah keputusan yang telah
diputuskan melalui keputusan taktis dan memiliki jangka waktu yang
lebih singkat dan lebih cepat dalam perencanaan pencapaian tujuan.

3. Hal Penting yang Harus Ada Dalam Sebuah Keputusan
Menurut Dr. Akram Rida (2005), ada tiga hal penting yang harus ada
dalam sebuah keputusan. Tiga hal itu sebagai berikut:
a. Menentukan secara sadar.
Sebuah keputusan adalah hasil dari sebuah pemikiran. Serangkaian
informasi a tau da ta-data t ersebut di butuhkan untuk m endapatkan
sebuah pemikiran yang baik.
b. Ada pilihan
Banyaknya al ternatif at au pilihan dalam m enyelesaikan suatu
permasalahan akan memberikan kemudahan dan kebebasan kepada
pengambil keputusan untuk menentukan prioritas
c. Target yang hendak dicapai
Target merupakan faktor eksternal yang mendorong pengambil
keputusan terus maju ke depan.
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4. Beberapa Cara Kompromi Y ang Memuaskan U ntuk M emecahkan
Masalah
Menurut seorang pe neliti A merika, Nicholas N icholaidis ( 1978, dalam
Adair, 1985), ada be berapa cara kom promi yang m emuaskan unt uk
memecahkan masalah d alam m embuat s ebuah ke putusan. C ara-cara t ersebut
sebagai berikut:
a. Sepakat, ke sepakatan yang di maksud a dalah pa ling t idak m emiliki
batas t ertentu dengan ke pentingan, ni lai dan kebutuhan dari i ndividu
pengambil keputusan
b. Memenuhi s tandar ni lai pa ra p engambil ke putusan yang da pat
diterima ol eh pe ngambil ke putusan i tu s endiri m aupun m ereka yang
dipengaruhi oleh keputusan tersebut
c. Mempertimbangkan s ecara m asuk a kal s esuai de ngan kont eks yang
ada
d. Memberikan suatu gambaran terbaik ataupun terburuk atas hasil yang
mungkin dapat diantisipasi dalam sebuah pengambilan keputusan.
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B. Proses Pengambilan keputusan
1. Definisi Pengambilan Keputusan
Manusia da lam me nentukan ha sil da ri pe mikiran atas pe rmasalahannya,
memerlukan s ebuah pr oses. P roses t ersebut dinamakan dengan proses
pengambilan keputusan. Drummond (1993) menjelaskan bahwa pengambilan
keputusan merupakan pr oses da ri a wal s ampai a khir unt uk m encapai s ebuah
hasil at au tujuan yang baik, yaitu pemecahan masalah. Lebih lanjut ia
menjelaskan bahwa di dalam proses pengambilan keputusan, terdapat sebuah
proses mengenai penciptaan kejadian-kejadian dan pembentukan masa depan.
Proses p engambilan ke putusan j uga d apat di mengerti s ebagai s ebuah
pendekatan sistematis terhadap suatu permasalahan. Proses ini diawali dengan
pengumpulan ol eh f akta-fakta da n data-data pe nentu yang matang da ri
alternatif yang dihadapi dan pengambilan tindakan yang menurut perhitungan
merupakan t indakan yang pa ling t epat ( Siagian, 1998) . M eddin ( 1996)
mendefinisikan pe ngambilan ke putusan s ebagai pr oses unt uk m enghasilkan,
mengevaluasi da n m emilih s uatu pi lihan ke putusan di antara pi lihan yang
relevan. Terry ( 1994, dalam M eddin, 1996) ba hwa pe ngambilan ke putusan
merupakan pemilihan pengambilan alternatif p erilaku dari dua a lternatif
pilihan atau lebih. Di dalam pilihan tersebut terdapat suatu ketidakpastian atau
resiko.
Meddin ( 1996) m enjelaskan t entang Expected V alue T heory dalam
menuntukan sebuah pilihan. Teori ini menjelaskan bahwa sebuah pilihan dapat
ditentukan de ngan m empertimbangkan ni lai-nilai yang di harapkan m uncul
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dari pilihan tersebut. Pilihan sering diartikan sebagai dengan berbagai macam
hasil da n ke mungkinan kemunculan ke berhasilan s ehingga da pat di andaikan
bahwa s uatu alternatif yang di duga me miliki ni lai yang l ebih dan
kemungkinan kemunculan ke berhasilannya b esar aka n menjadi al ternatif
pilihan.
Von Neumon dan Mortenstern (1994, dalam Meddin, 1996) menjelaskan
bahwa s ebuah ke putusan di ambil de ngan di dasarkan p ada k egunaan ya ng
diharapkan ( expected utility) da ri s uatu pi lihan. Utility dimengerti s ebagai
nilai-nilai pe rsonal da ri pa da kr iteria obj ektif, s ehingga a kan m uncul
subjektifitas di da lam m enentukan apakah alternatif yang s atu lebih berdaya
guna dari pada alternatif yang lain.
Dari teori-teori di atas dapat disimpulkan bahwa pengambilan keputusan
adalah sebuah proses dari awal sampai akhir untuk menentukan sebuah pilihan
untuk m encapai ha sil at au tujuan yang berguna bagi masa de pan seorang
individu.

Dalam m

enentukan s

ebuah ke

putusan, i

ndividu a

kan

mempertimbangkan nilai-nilai yang t erkandung di da lam s ebuah pi lihan dan
juga kegunaan dari pilihan tersebut.

2.

Proses Pengambilan Keputusan
Siagian ( 1974, d alam S yamsi, 1989) m engemukakan ur utan pr oses
pengambilan keputusan sebagai berikut:
a.

definisi masalah

b.

pengumpulan data
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c.

analisis data

d.

penentuan alternatif-alternatif

e.

pemilihan alternatif yang terbaik

f.

memutuskan

g.

implementasi dan monitoring hasil

h.

evaluasi.

Dari e valuasi i ni a da ke mungkinan unt uk m engubah t ujuan da n s asaran
dalam menghadapi masalah yang sama berikutnya.
Menurut Simon (1979, dalam Syamsi, 1989) meliputi, 4 hal:
a. mengamati l ingkungan yang m emungkinkan unt uk m embuat
keputusan
b. kegiatan perencanaan, dalam arti menemukan, mengembangkan dan
mengadakan analisis s erangkaian ke mungkinan t indakan da lam
rangka pembuatan keputusan
c. kegiatan pemilihan, yakni memilih tindakan tertentu dari bermacammacam kemungkinan tindakan yang dapat ditempuh
d. kegiatan pe ninjauan, d alam a rti a pa yang t elah di pilih t ersebut
kemudian dilaksanakan, dan diadakan.
Dari beberapa t eori pr oses yang t elah di paparkan, J ohn A dair ( 1985)
menyimpulkan s ebuah pr oses pe ngambilan keputusan. Ia memaparkan
tahapan yang ha rus ad a dalam pr oses p engambilan ke putusan m enjadi l ima
tahapan, yaitu:
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a. Menentukan sasaran
Membuat s pesifikasi s asaran

dengan

meyakini pe rlunya

mengambil keputusan.
b. Menghimpun informasi
Menghimpun da n m engorganisasikan da ta, m encek f akta, opi ni,
mengidentifikasi s ebab-sebab yang m ungkin, m enentukan ke ndala
waktu dan berbagai kriteria lain.
c. Mengembangkan pilihan
Membuat da ftar a rus t indakan yang m ungkin m enghasilkan
gagasan.
d. Mengevaluasi dan memutuskan
Membuat da ftar pr o da n kont ra, m enguji a kibat-akibat y ang
muncul, menseleksi yang terbaik.
e. Melaksanakan
Bertindak unt uk m enghasilkan ke putusan, m emantau ha sil da n
meninjau kembali.

3. Dasar-dasar pengambilan keputusan
Menutut S yamsi ( 1989), pe ngambilan ke putusan s angat t ergantung pa da
permasalahan yang di hadapi da n i ndividu i tu s endiri. Ia m enjelaskan ba hwa
setiap individu adakalanya membuat keputusan menggunakan intuisinya tetapi
adakalanya i ndividu m embuat ke putusan yang didasarkan ol eh pe ngalaman
waktu yang te lah lalu, mengingat pe rmasalahan yang di hadapi s ama
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sedangkan s ituasi da n kondi sinya t idak j auh be rbeda. S elanjutnya, i a
menjelaskan dasar-dasar pengambilan keputusan tersebut sebagai berikut:
a. Pengambilan Keputusan Berdasarkan Intuisi
Sebagian be sar ke putusan-keputusan yang di buat da lam hi dup
setiap i ndividu a dalah b erdasarkan i ntuisi. K eputusan yang di ambil
berdasarkan intuisi atau perasaan merupakan keputusan yang bersifat
subjektif. K esubjektifitasan ke putusan i ni ka rena ke putusan t ersebut
dapat didasarkan pada sugesti, pengaruh dari luar, rasa suka terhadap
sesuatu (

preferensi) da

nf

aktor k

ejiwaan.

Individu

mempertimbangkan pilihan-pilihan yang i a ha dapi be rdasarkan
informasi yang ia te lah miliki da n s esuai de ngan pr efensinya, unt uk
kemudian de ngan pr oses i ntuitif m enuju s uatu t indakan yang
mencerminkan keputusan terbaik yang individu pilih (Mangukubroto
& Trisnadi, 1983). Pengambilan keputusan berdasarkan intuisi relatif
membutuhkan w aktu yang singkat, unt uk pe rmasalahan yang s angat
terbatas, dan lebih tepat pa da m asalah-masalah yang be rsifat
kemanusiaan.
Menurut T erry ( 1985, dalam S yamsi, 1989) m enjelaskan ba hwa
keputusan i ntuisi s ulit d iukur ke benarannya ka rena ke sulitan d alam
mencari alat pembanding. Kesulitan lainnya adalah untuk menentukan
sebuah ke putusan t ersebut ba ik a tau bu ruk. K esubjektifitasan da ri
pengambilan ke putusan be rdasarkan i ntuisi a dakalanya di perlukan
untuk memecahkan permasalahan yang sangat peka dengan perasaan
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sehingga p engambilan keputusan i tu m emang be rdasarkan pa da
permasalahan yang dihadapi untuk kemudian dipecahkan.
Menurut S uryadi &

Ramdhani ( 1998), proses pe ngambilan

keputusan be rdasarkan i ntuisi da pat di dorong ol eh na luri, pe rasaaan
yang dalam, pemikiran yang reflektif. Dalam pengambilan keputusan
dengan menggunakan intuisi tidak banyak tergantung pada fakta yang
lengkap. Dalam pendekatan ini, individu dapat mengambil keputusan
dengan informasi yang sedikit.
b. Pengambilan keputusan Berdasarkan Rasional
Menurut S yamsi ( 1989), k eputusan yang be rsifat r asional ba nyak
berkaitan dengan pertimbangan dari segi daya guna. Masalah-masalah
yang di hadapi i ndividu m erupakan m asalah-masalah

yang

memerlukan pemecahan rasional. Pada p engambilan keputusan
berdasarkan r asional, i ndividu a kan mempertimbangkan hasil yang
akan di peroleh de ngan pe ngobanan yang h arus di berikan unt uk
memperoleh hasil yang di inginkannya. Dilihat da ri s egi ha sil,
dikatakan e fektif j ika pe ngorbanan atau usaha yang t elah ditetapkan
mencapai ha sil yang s eoptimal m ungkin. D ari s egi us aha a tau
pengorbanan, di katakan be rdaya guna j ika ha sil yang di targetkan
dapat di capai de ngan usaha s eminimum m ungkin. Selain itu, ia
menjelaskan bahwa keputusan yang dibuat berdasarkan pertimbangan
rasional lebih bersifat objektif.
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Menurut S uryadi & Ramdhani ( 1998), pe ndekatan pr oses
pengambilan ke putusan r asional m emberikan

perhatian

pada

hubungan antara k eputusan dengan t ujuan d an s asaran d ari i ndividu.
Suatu keputusan da pat dikatakan r asional jika dapat di jelaskan da n
dapat di benarkan de ngan m engkaitkan d engan s asaran d ari i ndividu.
Dengan kata lain, keputusan itu dibuat untuk memenuhi maksud dari
individu. Individu a kan m enyusun ur utan-urutan t ujuan da n
sasarannya yang di hendaki s ebelum i a m engidentifikasi a lternatif
yang akan dipilih.
c. Pengambilan keputusan berdasarkan pengalaman
Pengalaman adalah guru t erbaik. M enurut S yamsi ( 1989),
pengalaman memang dapat dijadikan pedoman dalam menyelesaikan
masalah. Keputusan yang berdasarkan pengalaman sangat bermanfaat
bagi p

engetahuan p

raktis.

Pengalaman da

n

kemampuan

memperkirakan apa yang m enjadi l atar b elakang m asalah dan
bagaimana ar

ah

penyelesaiannya s

angat m

embantu

dalam

menyelesaikan masalah.
Menurut S uryadi & R amdhani ( 1998), s eorang i ndividu ha rus
dapat memutuskan pertimbangan pengambilan keputusan berdasarkan
pengalamannya. Individu yang s udah m enimba banyak p engalaman
tentu lebih matang dalam membuat keputusan dari pada individu yang
sama s ekali be lum m empunyai p engalaman apa-apa. Peristiwa-
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petistiwa yang l alu tidak akan pernah sama d engan pe ristiwa pa da
saat ini. Oleh sebab itu, penyesuaian individu senantiasa diperlukan.
d. Pengambilan keputusan berdasarkan fakta
Menurut S yamsi ( 1989), i ndividu da lam m engambil ke putusan
sebaiknya didukung oleh fakta yang memadai. Kumpulan fakta yang
telah di kelompokkan s ecara s istematis di sebut data. Data m erupakan
bahan mentah informasi yang dicari individu. Maka data harus diolah
lebih dul u m enjadi i nformasi, ke mudian i nformasi i nilah di jadikan
pengambilan ke putusan. K eputusan yang di dasarkan s ejumlah fakta,
data atau informasi yang cukup itu merupakan keputusan yang sehat,
solid, da n ba ik. Informasi yang t erpercaya i tu l ebih da hulu ha rus
dioleh dengan cermat. Pengolahan dengan cermat m elalui: di agnosa,
pengelompokan dan interpretasi.
Menurut S uryadi &

Ramdhani ( 1998), f akta akan memberi

petunjuk ke putusan apa yang a kan di ambil. S eorang i ndividu yang
selalu bekerja s ecara s istimatis aka n mengumpulkan s emua f akta
mengenai s atu m asalah da n ha silnya m erupakan ke mungkinan
keputusan a kan l ahir d engan s endirinya, artinya f akta merupakan
petunjuk keputusan apa yang harus diambil. Namun adakalanya fakta
yang ada t idak selamanya l engkap da n jelas. A da k emungkinan
bahwa fakta-fakta yang ditemui saling bertentangan sehingga individu
harus mencari jalan keluar lain.
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e. Pengambilan keputusan berdasarkan wewenang
Menurut S yamsi ( 1989), ba nyak ke putusan yang di ambil ka rena
wewenang yang di miliki s eorang i ndividu. Setiap i ndividu yang
menjadi pemimpin organisasi mempunyai tugas dan wewenang untuk
mengambil ke putusan dalam r angka m enjalankan kegiatan demi
tercapainya tujuan organisasi dengan hasil yang berguna.
Syamsi ( 1989) m enjelaskan ba hwa ke putusan yang be rdasarkan
pada w ewenang be laka a kan m enimbulkan s ifat r utin da n
mengasosiasikan de ngan pr aktek di ktator. K eputusan be rdasarkan
wewenang ka

dang-kadang ol

eh i

ndividu s

ering m

elewati

permasalahan yang s eharusnya di pecahkan sehingga m alah dapat
mengaburkan tujuan dari permasalahan itu agar segera diselesaikan.

C. Pensiun
1.

Definisi pensiun
Beberapa ba tasan definisi pe nsiun berdasarkan pe ran pekerjaan bagi
individu. Parnes dan Nessel (1983, dalam Corsini, 1987) mengatakan bahwa
pensiun a dalah s uatu kondi si di mana i ndividu yang telah be rhenti be kerja
pada s uatu pekerjaan yang biasa di lakukan. Batasan yang l ebih jelas d an
lengkap ol eh C orsini ( 1987) m engatakan ba hwa pe nsiun a dalah suatu masa
dimana seorang i ndividu m emisahkan di ri dari pe kerjaannya, t empat
biasanya i ndividu di gaji. P ensiun m erupakan s uatu pe rubahan yang pe nting
dalam pe rkembangan hidup i ndividu yang ditandai de ngan t erjadinya
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perubahan s osial. P erubahan i ni ha rus di hadapi ol eh pa ra pe nsiunan de ngan
penyesuaian diri terhadap keadaan tidak bekerja, berakhirnya karir di bidang
pekerjaan, berkurangnya penghasilan, dan bertambah banyaknya waktu luang
yang kadang – kadang terasa sangat mengganggu (Kimmel, 1974).
Dari t eori-teori di a tas da pat di simpulkan ba hwa pe nsiun m erupakan
suatu kondi si a tau s uatu m asa da ri i ndividu di mana i a t elah be rhenti be kerja
dan memisahkan diri dari tempat pekerjaannya.

2.

Usia Pensiun
Menurut Allen (2003), usia pengunduran diri terbagi atas tiga:
a. Usia Pensiun Normal
Batas us ia p engunduran di ri nor mal bi asanya ditetapkan sesuai
dengan pe rusahaan

tempat ka ryawan

bekerja

Usia

normal

pengunduran diri s ebuah perusahaan kebanyakan ada lah enam pul uh
lima tahun. Adakalanya usia normal perusahaan berkisar antara 60-65
tahun.
b. Usia Pensiun Dini
Usia pe ngunduran diri dini merupakan usia ka ryawan yang
mengundurkan diri sebelum batas umur yang ditetapkan oleh tempat
karyawan bekerja dan t elah m engabdi kurang l ebih s epuluh t ahun di
perusahaan. Perusahaan m emberikan kesempatan karyawan untuk
memilih pe ngunduran di ri a wal, bertujuan untuk m engurangi
pengunduran di ri pada m asa usia pengunduran di ri nor mal. Dalam
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jenis us ia pe ngunduran di ri ini merupakan inisiatif ka ryawan itu
sendiri atau atas permintaan tempat ka ryawan be kerja. Biasanya
pensiun i ni di karenakan ol eh s ebab tertentu seperti ke sehatan yang
tidak memungkinkan lagi atau kondisi suatu perusahaan.
c. Usia Pensiun Terlambat
Tidak ada b atasan usia dalam jenis usia pe ngunduran di ri ini.
Perusahaan memperbolehkan ka ryawan m engatur pe nundaan waktu
dan usia pengunduran dirinya. Karyawan diberikan keleluasaan untuk
menjadwal ul ang pe ngunduran di ri. B entuk pe ngunduran di ri i ni,
sangat berguna b agi ka ryawan da n pe rusahaan dikarenakan adanya
permasalah dalam m emperoleh atau melatih pengganti ka ryawan
tersebut.
Di Indonesia, pe rusahaan yang t elah sampai pa da t ingkat m enjalankan
pemberhentian k aryawannya di karenakan us ia l anjut, pa da um umnya
menjalankan pemberhentian yang d atangnya d ari pi hak pengusaha m elalui
penetapan um ur pensiun. Untuk pe gawai ne geri, pe merintah m enetapkan
Undang-undang N o. 32 t ahun 1979 tentang pe mberhentian pe gawai ne geri
sipil pasal 3, bahwa :
a. Pegawai N egeri S ipil y ang t elah mencapai batas us ia pe nsiun,
diberhentikan dengan hormat sebagai pegawai negeri sipil.
b. Batas us ia pe nsiun s ebagaimana di maksud dalam a yat ( a) adalah 56
tahun. Menurut H adi P oerwono ( 1982) "Pemerintah s endiri da lam
menjalankan

peremajaan

pegawainya

menganut pol

itik

20
pemberhentian y ang bersifat s emi p aksaan". Dimana Pemerintah
memberi ke sempatan bagi p egawai ne geri s ipil unt uk mengambil
inisiatif pensiun de ngan ha k pe nsiun p ada um ur 55 t ahun. Dalam
umur 50 t ahun s ebagai batas us ia m inimum um tuk m emperoleh ha k
pensiun. N amun, j ika pegawai ne geri itu t idak m engajukannya,
pemerintah akan memberhentikannya pada umur 56 tahun.

3. Macam-Macam Pensiun
Menurut Hurlock (1996), ada dua Pensiun, yaitu :
a. Pensiun sukarela (voluntery retiretment),
Pengunduran diri sukarela biasanya terjadi karena beberapa alasan,
antara lain masalah kesehatan dan keinginan individu itu sendiri.
b. Pensiun wajib atau terpaksa (involuntery retiretment).
Pengunduran d iri ini b iasanya te rjadi ka rena tempat indi vidu
bekerja m enetapkan us ia t ertentu unt uk pe ngunduran di ri, t anpa
mempertimbangkan a pakah i ndividu t ersebut s iap a tau t idak
menerima pemberhentian tersebut.

D. Pengunduran Diri Sukarela
1. Definisi Pengunduran Diri
Menurut ka mus be sar ba hasa i ndonesia ( 1989), pe ngunduran di ri
diartikan penarikan di ri i ndividu s ecara t etap dari ne gara d alam bidang sipil,
militer da n s ebagainya. Pengunduran di ri j uga dapat di artikan de ngan cara
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individu untuk benar-benar be rhenti da ri pe kerjaannya ( www.answer.com).
Teori l ain m engatakan ba hwa pe ngunduran d iri di artikan de ngan pr oses
individu yang m engundurkan di ri da ri pe kerjaan t etapnya da n bi asanya
mengalami penurunan pendapatan (Statt, 1994).
Untuk pengunduran diri dapat simpulkan merupakan suatu cara individu
untuk berhenti atau mengundurkan diri dari pekerjaan tetapnya.

2.

Alasan-Alasan Individu Mengikuti Program Pengunduran Diri Sukarela
Menurut M clain e t a l. ( 2004), a lasan-alasan s eorang i ndividu
mengambil Pengunduran diri sukarela:
a.

Individu t ersebut t elah merencanakan unt uk m engundurkan di ri
setelah mencapai usia tertentu.

b.

Alasan kesehatan yang tidak baik dan ketidakmampuan untuk terus
tetap bekerja

c.

Keinginan dari individu untuk benar – benar tidak lagi bekerja

d.

Keinginan untuk mengurangi hidup yang penuh dengan stres kerja

e.

Keinginan untuk bersenang-senang

f.

Keinginan intuk mengundurkan diri lebih awal

g.

Meninggalkan t anggung j awab yang i ndividu ba wa da lam
pekerjaan

h.

Keinginan untuk beristirahat
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E.

Proses Pengambilan Keputusan Pengunduran Diri Sukarela

Program pe ngunduran diri s ukarela, merupakan s alah satu cara perusahaan
untuk bi sa m engoptimalkan ki nerja ka ryawan da lam

merestrukturisasi

perusahaan. Beberapa i ndustri be sar m erestrukturisasi s istem pe rusahaannya
dengan alasan pengefektifan kinerja karyawan perusahaan.
Program pe ngunduran di ri s ukarela i ni, m enjadi satu masalah tersendiri bagi
karyawan. Seorang karyawan dihadapkan pada pilihan untuk mengikuti program
ini atau tidak. Karyawan t ersebut harus d apat m emberikan keputusan yang t epat
bagi dirinya dan keluarga. Karyawan tersebut harus pensiun lebih awal dari usia
yang be lum i a cap ai jika ia memutuskan unt uk mengikuti pr ogram i ni. S eorang
karyawan memerlukan proses pe ngambilan ke putusan yang p anjang agar bi sa
mengambil ke putusan yang t epat. M embuat keputusan a dalah m edia unt uk
mencapai target atau tujuan yang diinginkan.
Suatu ke putusan yang baik a dalah ke putusan yang m embawa pengambil
keputusan kepada ha ri de pan yang di senanginya. Keputusan yang b aik
dipengaruhi ol eh be berapa ha l a ntara l ain: l ingkungan, b agaimana l ingkungan
karyawan m empengaruhi pr oses pe ngambilan ke putusan; ke mampuan individu,
bagaimana k emampuan karyawan menyelesaikan pe rsoalan t ersebut d an intuisi,
bagaimana pengalaman mempengaruhi pengambilan keputusan.
Peneliti pa da pe nelitian i ngin m elihat pr oses s eorang i ndividu da lam
menentukan pi lihan da lam m engambil suatu ke putusan, da lam ha l i ni ke putusan
untuk m engambil pr ogram pe ngunduran di ri s ukarela yang di tawarkan ol eh
perusahaan. Pensiunan yang m enjadi subjek da ri penelitian ini merupakan
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mantan karyawan PT Caltex Pasifik Indonesia. PT C altex P asifik Indonesia
adalah perusahaan minyak swasta asing terbesar yang ada di Indonesia. PT Caltex
Pasifik Indonesia b erganti na ma m enjadi P T C hevron Pasifik Indonesia sebagai
komitmen restrukturisasi perusahaan pada tahun 2004.

F. Pertanyaan Penelitian
Berdasarkan landasan teori t ersebut di at as, maka pe rtanyaan pokok masalah
yang di ajukan da lam penelitian i ni adalah bagaimana pr oses pe ngambilan
keputusan ka ryawan PT C altex P asifik Indonesia yang mengambil ke putusan
pengunduran diri sukarela?

BAB III
METODE PENELITIAN
A. Jenis Penelitian
Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif. Menurut Furchan
(1992), m etode kua litatif a dalah pr osedur pe nelitian yang m enghasilkan da ta
deskriptif: uc ap a tau t ulisan da n pe rilaku yang dapat di amati da ri or ang-orang
(subjek) itu sendiri. Melalui metode kualitatif, kita dapat mengenal orang (subjek)
secara pr ibadi da n melihat m ereka m engembangkan definisi m ereka s endiri
tentang dunia ini.
Penelitian memakai m etode pe ndeskripsian data-data yang di peroleh,
dengan t idak m enutup ke mungkinan p enjelasan tentang h al-hal l ain yang da pat
terungkap s elama di lakukan pe nelitian. M etode kua litatif di gunakan unt uk
memperoleh pr oses pe ngambilan ke putusan karyawan PT. Caltex Pasifik
Indonesia yang telah mengambil program pengunduran diri.

B. Variabel Penelitian
Bentuk pe nelitian i ni a dalah s tudi de skriptif k arena i tu t idak a da kon trol
terhadap variabel. Variabel da lam pe nelitian ini ada lah proses pe ngambilan
keputusan karyawan PT. Caltex P asifik Indonesia yang mengambil program
pengunduran diri.
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C.

Subjek Penelitian

Subjek pe nelitian merupakan mantan karyawan PT C altex Pasifik
Indonesia yang telah mengambil pr ogram pengunduran di ri pada t ahun 2003 2004. Subjek penelitian ini adalah subjek yang memiliki kriteria:
1. Masa kerja minimal sepuluh tahun
Pemilihan ini be ralasan ba hwa ka ryawan yang memiliki ma sa
kerja m inimal s epuluh t ahun m erupakan ka ryawan yang t elah
menguasai pe kerjaannya, m engetahui kondi si ke rja, da n t elah
beradaptasi de ngan l ingkungan ke rjanya. S elain i tu, m asa sepuluh
tahun dalam satu perusahaan seorang karyawan telah memiliki posisi
yang cukup baik ataupun sedang meniti karir pada perusahaan itu
2. Berusia 40 -50 t ahun ke tika m engambil ke putusan

program

pengunduran diri sukarela
Dalam pe raturan perusahaan, usia pe nsiun nor mal ka ryawan P T
Caltex P acific Indonesia, a dalah 56 t ahun, s ehingga penelitian i ni,
peneliti me ngambil kisaran usia subjek p ada us ia 40-50 t ahun. P ada
kisaran us ia t ersebut ka ryawan be lum m asuk m asa pe nsiun nor mal,
namun telah memasuki kriteria perusahaan untuk memilih usia pensiun
dini. Selain itu kisaran usia ini, seorang karyawan telah menikah dan
memiliki ke luarga da n pada us ia t ersebut ka ryawan masih termasuk
usia produktif dalam masa kerja (Hurlock, 1996).
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3. Telah memiliki keluarga
Subjek pe nelitian merupakan seseorang yang telah memiliki
keluarga. K eluarga m erupakan lingkungan yang paling d ekat d engan
seseorang. Seseorang yang telah berkeluarga, memiliki istri dan anak,
akan berusaha mendapatkan dukungan dari anggota keluarganya dalam
proses pengambilan ke putusannya, t erlebih s ebuah keputusan besar
yang m enyangkut ke langsungan ke hidupan ke luarga t ersebut.
Komunikasi me madai a ntara s uami da n istri me ngenai ma sa pe nsiun
yang ak an mereka ha dapi, cukup membantu bagaimana m ereka da pat
merencanakan k ehidupan s erta gaya hi dup s elanjutnya, d emi
kelangsungan hidup keluarga mereka (Parkinson & dkk, 1990).
Pengambilan sampel p enelitian ini ada lah pengambilan sampel de ngan
kriteria t ertentu ( Poerwandari, 2005) . M enurut P oerwandari ( 2005) s ampel
penelitian i ni m enggunakan pe ndekatan pe nelitian yang m empertimbangkan da n
mempelajari s ebuah fenomena yang memenuhi kr iteria t ersebut. Selain itu,
sampel pe nelitian mengunakan sampel be rdasarkan teori, yaitu s ampel dengan
kriteria tertentu berdasarkan teori demi terpenuhi tujuan penelitian ini.

D.

Batasan Operasional

Batasan ope rasional be rtujuan unt uk m enghindari t erjadinya k ekaburan
atau salah pengertian dari va riabel yang aka n diteliti s erta m emperjelas ba tasanbatasan bagian peneliti untuk membuat pertanyaan sehingga dapat mempermudah
dalam mendapatkan data yang sesuai dengan maksud penelitian.
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Pengambilan ke putusan ada lah s ebuah pr oses dari aw al s ampai akhi r
untuk menentukan sebuah pilihan untuk mencapai hasil atau tujuan yang berguna
bagi m asa de pan karyawan tersebut. Dalam menentukan s ebuah k eputusan,
karyawan akan m empertimbangkan ni lai-nilai yang t erkandung di da lam sebuah
pilihan dan juga kegunaan dari pilihan tersebut. Karyawan juga memakai intuisi,
beberapa f akta d an data, serta pe ngalaman yang ka ryawan alami, r asakan da n
dapatkan dalam menentukan sebuah pilihan dari alternatif pilihan.
Proses pengambilan keputusan terdiri dari lima tahapan yaitu: menentukan
sasaran, m enghimpun i nformasi, m engembangkan pi lihan, m engevaluasi da n
memutuskan pilihan sera me laksanakan pi lihan. Dalam prosesnya, pe ngambilan
sebuah keputusan dipengaruhi oleh lingkungan dan kemampuan manusia.
Penelitian mengungkapkan bagaimana k aryawan PT C altex P asifik
Indonesia yang m engambil pr ogram p engunduran di ri s ukarela. P rogram i ni
diadakan pa da t ahun 2003 . Penelitian ini me ngunakan s ubjek ka ryawan yang
mengambil program pengunduran diri sukarela yang saat ini bertempat tinggal di
Yogyakarta.

E.

Metode Pengambilan Data

Metode yang di gunakan dalam pe nelitian ini adalah wawancara.
Wawancara adalah suatu metode de ngan percakapan atau tanya j awab yang
diarahkan untuk mencapai tujuan tertentu. Banister dkk (1994, dalam Poerwandari
2005), mengemukakan bahwa wawancara kualitatif dilakukan untuk memperoleh
pengetahuan t entang m akna-makna s ubjektif yang di pahami i ndividu berkenan
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dengan t opik yang di teliti, s uatu ha l yang t idak da pat di lakukan melalui
pendekatan l ain. Wawancara di lakukan unt uk m emperoleh g ambaran da n
pemahaman mengenai be rbagai ha l yang t erkait s eperti m isalnya pe ngalaman,
perasaan maupun pikiran individu.

F.

Pedoman Wawancara

Pedoman w awancara merupakan p edoman yang di buat ol eh p eneliti
sebagai a rahan pa da s aat pe neliti m emberikan pertanyaan pada pe niti. Pedoman
wawancara di maksudkan agar w awancara t erfokus pa da pe rmasalahan dan
menghindari ke mungkinan t erlupakannya h al-hal yang he ndak di ungkap
(Poerwandari, 2005). Pedoman wawancara di buat be rdasarkan batasan i stilah
yang dibuat oleh peneliti dan dapat dilihat pada tabel 1.
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Tabel 1: Pedoman Wawancara
No

Tahap proses

Daftar Pertanyaan

pengambilan keputusan
1

Menentukan sasaran

Bagaimana keadaan awal sebelum memutuskan
ikut program pengunduran diri sukarela?
Apakah yang diinginkan atau yang diharapkan
karyawan ketika mengetahui adanya program
pengunduran sukarela?

2

Menghimpun informasi

Informasi atau fakta apa yang ditemukan di
lapangan terkait dengan program sukarela?
Apa yang dilakukan karyawan untuk mencari
informasi tentang program pengunduran diri
sukarela?

3

Mengembangkan

Pilihan atau alternatif apa yang Anda temukan

pilihan

berkaitan dengan program pengunduran diri
sukarela?
Apakah yang menjadi dasar atau alasan pada saat
mengembangkan pilihan tersebut?

4

Memutuskan dan

Apa yang Anda pertimbangankan dalam

mengevaluasi pilihan

menentukan pilihan?
Mengapa Anda pertimbangankan hal tersebut?
Bagaimana Anda mempertimbangkan kelebihan
dan kelemahan setiap pilihan tersebut?
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5

Melaksanakan pilihan

Apa keputusan Anda?
Bagaimana hasil yang Anda peroleh dari
keputusan yang Anda buat?
Bagaimana keadaan Anda saat ini?

G.

Metode Analisa Data

Data pe nelitian kua litatif t idak be rbentuk angka, t etapi l ebih be rbentuk
narasi, de skripsi, c erita, dokum en t ertulis a taupun be ntuk non a ngka l ainnya
(Poerwandari, 1998) . P engolahan da ta i ni di mulai de ngan m engorganisasikan
data. D ata yang t erkumpul dari hasil wawancara tersebut akan di pindahkan o leh
peneliti dari hasil rekaman tape recorder ke dalam bentuk tulisan atau yang sering
disebut t rankrip v erbatim. Langkah pe nting l ainnya s ebelum a nalisis d ilakukan
adalah membubuhkan kode-kode pada materi yang diperoleh. Pemberian kode ini
dimaksudkan ut nuk da pat m engorganisasikan da n m ensistematiskan da ta s ecara
lengkap dan mendetail sehingga data dapat memunculkan gambaran tentang topik
yang diperoleh. Dengan demikian, pada akhirnya peneliti akan dapat menemukan
makna dari data yang dikumpulkannya. Secara praktek dan efektif, langkah awal
koding dapat dilakukan melalui:
1. Peneliti m enyusun t ranskrip verbatim ( kata d emi ka ta) sedemikian
rupa s ehingga ada kol om kos ong c ukup b esar di s ebelah kanan
transkrip. H al i ni a kan memudahkan m embubuhkan kode -kode a tau
catatan tertentu diatas transrip tersebut.
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2. Peneliti s ecara ur ut da n kontinyu m elakukan pe nomoran pa da ba risbaris transkrip tersebut.
3. Peneliti me mberikan nama da n tanggal unt uk masing-masing b erkas
transkrip verbatim dari setiap subjek dengan kode tertentu.
Setelah langkah di atas, peneliti aka n m embaca trankrip tersebut unt uk
dapat me ngidentifikasi te ma-tema yang muncul. Kemudian pe neliti a kan
menuliskan tema-tema yang muncul di s ebagian bagian yang kos ong di s ebelah
kanan t ranskrip. S etelah i tu, t ema-tema yang m uncul t ersebut ak an dicari pol a
hubungan a ntar t ema yang s elanjutnya a kan di peroleh pol a antar k ategori. P ada
tahap akhir peneliti akan menginterpratsi dan membuat kesimpulan dari data yang
terkumpul tersebut.

H. Keabsahan data
1. Kredibilitas
Kredibilitas menjadi istilah yang digunakan untuk menggantikan kons ep
validitas. Kredibilitas s tudi kua litatif te rletak p ada ke berhasilan mencapai
maksud m engeksplorasi m asalah a tau m endeskripsikan s etting, pr oses,
kelompok sosial atau pola interaksi yang kompleks. Deskripsi mendalam yang
menjelaskan kemajemukan aspek-aspek yang t erkait da n i nteraksi da ri
berbagai a spek me njadi s alah satu ukuran kr edibilitas pe nelitian kualitatif.
Konsep k redibilitas i ni j uga ha rus m ampu m endemonstrasikan ba hwa un tuk
melihat kompleksitas h ubungan a ntar a spek t ersebut, pe nelitian di lakukan
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dengan c ara t ertentu yang m enjamin ba hwa s ubjek pe nelitian di identifikasi
dan dideskripsikan secara akurat (Poerwandari, 2005).
Dalam pe nelitian kualitatif va liditas di capai m elalui or ientasinya da n
upayanya m endalami duni a e mpiris de ngan menggunakan metode yang lain
cocok unt uk pe ngambilan da n a nalisis da ta (Stangl, 1980, S arantakos, 19 93,
dalam Poerwandari, 2005). Konsep yang dipakai antara lain:
a. Validitas komunikatif
Validitas kom unikatif di lakukan melalui d ikonfirmasikannya
kembali data dan analisisnya pada responden penelitian.
b. Validitas argumentasi
Validitas ar gumentasi t ercapai bi la pr esentasi t emuan dan
kesimpulan da pat di ikuti de ngan ba ik rasionalnya, s erta da pat
dibuktikan dengan melihat kembali ke data mentah.
c. Validitas ekologis
Validitas ekologis menunjukkan sejauh mana studi dilakukan pada
kondisi alamiah dari subjek yang diteliti, sehingga justru kondisi ‘apa
adanya’ d an ke hidupan sehari-hari m enjadi kont eks pe nting d alam
penelitian. P enelitian t idak m emberikan pe rlakuan a papun t erhadap
subjek penelitian.
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2. Dependabilitas
Dependabilitas me nggantikan istilah reliabilitas de ngan penelitian
kuantitatif. Peneliti kua litatif t idak sepakat de ngan upaya p engendalian atau
manupulasi pe nelitian eksperimental unt uk m eningkatkan r eliabilitas da n
mengusulkan ha l yang d ianggap l ebih pe nting, a ntara l ain ( sarantakos, 1993
dalam poerwandari, 2001):
a. koherensi, yakni ba hwa m etode yang di pilih memang m encapai
tujuan yang diinginkan
b. keterbukaan, s ejauh

mana pe neliti m embuka di ri de ngan

memanfaatkan metode-metode yang berbeda untuk mencapai tujuan
c. diskursus, s ejauh m ana dan s eintensif a pa pe neliti m endiskusikan
temuan dan analisisnya dengan orang lain.

3. Konfirmabilitas
Konfirmasibilitas diusulkan untuk mengantikan konsep tradisional tentang
objektivitas. Dalam Penelitian kualitatif, hal yang penting adalah objektivitas
dalam pe ngertian t ransparansi, yakni ke sediaan peneliti m engungkap s ecara
terbuka pr oses da n elemen-elemen pe nelitiannya s ehingga m emungkinkan
pihak lain melakukan penilaian (Poerwandari, 2001).

BAB IV
HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN
A.

Profil Perusahaan PT Caltex Pasifik Indonesia

Hubungan ke rjasama a ntara C altex de ngan Indonesia, t erjadi s ejak 1920 -an.
Pada tahun 1924, sebagai perusahaan pertama yang menginjakkan kaki pertama di
asia untuk m engeksplorasi da n m emproduksi m inyak di

Indonesia, Caltex

mengutus seorang geologis untuk mengekspedisi pulau Sumatra. Setelah 17 tahun
kemudian, pe rusahaan m ulai pe ngeboran m inyak pe rtamanya, yang s ekarang ini
bernama l apangan m inyak D uri. Lapangan m inyak D uri merupakan l apangan
minyak bumi terbesar di dunia dengan menggunakan metode injeksi uap.
Pada t ahun 1944, Caltex me nemukan tempat lain di da erah R iau yaitu, di
daerah M inas, yang m erupakan s umur m inyak t erbesar di A sia T enggara. Pada
tahun 1952, Produksi minyak dimulai setelah Indonesia merdeka.
Perusahaan C altex, melalui be berapa cab angnya, t ermasuk PT C altex Pasifik
Indonesia, m emproduksi ha mpir s etengah da ri m inyak m entah di Indonesia da n
secara aktif mencari sumber minyak mentah di daerah Sumatra bagian tengah. Di
Indonesia, Caltex memasarkan dan menjual minyak pelumas di seluruh Indonesia.
PT C altex Pasifik Indonesia ada lah rekan kerja ut ama ba gi p erekonomian
Indonesia da n be rperan akt if da lam k emasyarakatan di Indonesia. Operasi P T
Caltex P asifik Indonesia de ngan BPMIGAS secara f ormal m embagi ha sil
operasinya dengan kontrak bagi hasil produksi dengan Indonesia. Total produksi
per hari dari Caltex di Indonesia rata-rata 503.000 barel per hari. Hal ini membuat
Indonesia merupakan salah satu negara produksi minyak terbesar.
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Operasi ha ri de mi ha ri da n penanaman modal da ri P T C altex Pasifik
Indonesia, memiliki dampak yang cukup besar bagi perekonomian Indonesia. Gaji
dan upa h yang di bayarkan P T C altex P asifik Indonesia m eningkatkan
kesejahteraan para pe kerja. Lebih da ri 7000 ka ryawan da n 32.000 bi snis pa rtner
dari Caltex, lebih dari 97 % dari karyawan dan manager adalah orang Indonesia.
Lebih da ri 1000 ka ryawan Indonesia t elah m enyelesaikan pe nugasannya di
Amerika untuk mengembangkan profesionalisme dan kemampuan teknis mereka.
Pengembangan kemampuan ini termasuk mengembangkan sumber da ya manusia
itu sendiri dan mentransfer kemampuan teknologi yang dipakai dalam operasi di
perusahaan. Beberapa karyawan asing, membantu memberikan arahan pada
karyawan lokal, unt uk membuka ke mampuan mereka pa da t eknologi baru da ri
seluruh dunia.

B. Persiapan dan Pelaksanaan Penelitian
Peneliti m elakukan beberapa p ersiapan yang berkaitan dengan proses
penelitian sebelum me lakukan penelitian. Langkah awal yang di lakukan peneliti
dalam persiapan i ni a dalah m enjalin ke dekatan de ngan s ubjek pe nelitian a tau
rapport. Kedekatan antara p eneliti da n subjek pe nelitian merupakan faktor yang
penting da lam pe nelitian kualitatif. Kedekatan in diharapkan akan menciptakan
relasi yang baik sehingga subjek dapat dengan nyaman menceritakan pengalaman
pribadi subjek. Alasan lain dari adanya rapport adalah memberikan kejelasan dari
penelitian ini sehingga proses yang berjalan bisa mendukung proses penelitian ini
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Peneliti m endapati ba hwa s ubjek dapat be kerja s ama s erta m endukung
penelitian ini pada proses rapport. Mereka cukup antuisias untuk dapat membagi
pengalaman hi dup da n mau m enceritakannya d emi ke lancaran penelitian ini.
Dalam proses rapport, p eneliti memberikan sebuah informed c onsent. Informed
consent merupakan suatu pe rsetujuan yang di berikan s etelah s ubjek m endapat
informasi da ri pe neliti. I si da ri informed c onsent ini memuat tuj uan penelitian,
kriteria pe milihan subjek, metode pe nelitian, hak da ri s etiap subjek dan manfaat
berpatisipasi dari penelitian ini. Dengan persetujuan ini subjek mengetahui benar
arah dari penelitian ini.
Selain melakukan rapport, peneliti juga melakukan persiapan yang berkenaan
dengan t eknik pe nelitian. P ersiapan pe nelitian i ni a ntara l ain d engan m embuat
panduan w awancara untuk m emberikan panduan dalam j alannya p roses
wawancara. Peneliti jug a me mpersiapkan perlengkapan wawancara an tara l ain
tape r ecorder, ka set ko song s erta buku catataan unt uk m embuat c atatan yang
diperlukan sebagai kelengkapan data proses wawancara.
Waktu yang digunakan selama proses penelitian adalah:
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Tabel 2. Waktu Dan Tempat Pelaksanaan Penelitian
Subjek Tempat
1

2

3

4

5

Rumah subjek

Rumah subjek

Rumah subjek

Rumah subjek

Rumah subjek

Tanggal

Waktu

Keterangan

23 Juni 2008

10.00-11.00

Rapport

24 Juni 2008

10.00-12.00

Wawancara

19 juli 2008

10.00-11.30

Cross check

1 Juli 2008

15.00-17.00

Rapport

3 Juli 2008

14.00-16.00

Wawancara

22 Juli 2008

17.00-19.00

Cross check

5 Juli 2008

17.00-18.00

Rapport

6 Juli 2008

16.00-18.00

Wawancara

25 Juli 2008

17.00-19.00

Cross check

09 Juli 2008

09.00-11.00

Rapport

10 Juli 2008

10.00-13.00

Wawancara

19 Agustus 2008

17.00-19.00

Cross check

02 Agustus 2008

10.00-11.00

Rapport

09 Agustus 2008

10.00-13.00

Wawancara

13 September 2008

09.00-11.00

Cross check
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Tabel 3. Identitas Subjek

Nama

Subjek 1

BM

Subjek 2

SR

Subjek 3

BT

Subjek 4

DS

Subjek 5

PS

Alamat
Depok,
Yogyakarta
Maguwoharjo,
Yogyakarta
Sleman,
Yogyakarta
Babarsari,
Yogyakarta
Seturan,
Yogyakarta

Pendidi
kan

Usia
Status

Usia

Lama

Jumlah

saat ini

kerja

anak

48

53

23

tahun

tahun

tahun

42

47

22

tahun

tahun

tahun

47

52

23

tahun

tahun

tahun

50

55

31

tahun

tahun

tahun

50

55

32

tahun

tahun

tahun

saat
pensiun

S1

Menikah

SMU

Menikah

S1

Menikah

SMU

Menikah

SMK

Menikah

3 orang
4 orang
2 orang
3 orang
3 orang
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C. Hasil Penelitian
1.

Hasil Wawancara Subjek 1-BM
a. Latar Belakang Subjek
Subjek adalah seorang pensiunan PT Caltex Pasifik Indonesia yang
saat i ni ba nyak m enghabiskan w aktu di

rumah. S ubjek m engawali

karirnya ke tika s ubjek masih ba ngku kul iah d an m engikuti w awancara
ketika pe rusahaan ini s edang m encari ka ryawan baru, yang ada di
kampus. Subjek sebelum menjadi karyawan Caltex, beliau pernah kuliah
praktek selama satu bulan di perusahaan tersebut. Hal ini juga membuat
subjek juga cukup tertarik pada perusahaan ini.
Pada 9 J uni 1982, s ubjek r esmi m enjadi k aryawan PT C altex
Pacific Indonesia. Awalnya subjek menjadikan pekerjaannya sebagai batu
loncatan unt uk bi sa m encari pe kerjaan l ain. H al i ni di sebabkan ka rena
tempat ke rja subjek yang j auh da ri or angtuanya, yang be rada di pul au
Jawa s edangkan beliau berada di pul au S umatra. S elain i tu, subjek anak
keempat dari sepuluh bersaudara yang cukup memiliki andil di keluarga
sehingga s ulit unt uk m eninggalkan ke luarga yang j auh. N amun s etelah
subjek jalani, tidak terasa ia sudah menjalaninya sampai 20 tahun.
Karir subjek di pe rusahaan i ni dinilai cukup ba ik. B eberapa ka li
subjek dipindahkan di b eberapa di strik da n dipercaya unt uk m emimpin
sebuah tim di departemen. S ubjek j uga s enang u ntuk berkegiatan s osial.
Subjek sering te rlibat di da lam be berapa k egiatan-kegiatan s osial yang
diadakan oleh departemen sosial yang ad a da lam pe rusahaan. Hal i ni
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yang me mbuat merasa s enang da n merasa di butuhkan oleh masyarakat.
Sampai akhi rnya, pe rusahaan menawarkan program p engunduran
sukarela. Subjek pada awalnya t idak berniat unt uk m engambil pr ogram
ini tapi pada akhirnya dengan beberapa pertimbangan, subjek mengambil
program ini.
Subjek saat ini bertempat tinggal di Yogyakarta, bersama istri dan
anak-anaknya. S ewaktu bekerja dul u, s ubjek m erasa kur ang unt uk bi sa
menghabiskan waktu bersama sehingga saat ini subjek cukup senang bisa
berkumpul. Subjek juga lebih bisa menghabiskan waktu bersama dengan
istri. Subjek saat ini bisa memantau langsung kegiatan anak-anaknya.
Subjek memiliki tiga orang anak, yaitu dua orang anak perempuan
dan s atu or ang anak laki-laki. Ketiganya s aat i ni be rada di Y ogyakarta
dan m emilih unt uk m enyelesaikan s tudinya di kota Y ogyakarta. A nak
pertama subjek saat ini sudah menyelesaikan studi sarjananya dan sedang
mengambil g elar pr ofesi di U niversitas G adjah Mada. Anak ke dua d an
ketiga subjek, pada saat ini masih menyelesaikan kuliahnya.
Setelah berhenti be kerja, subjek ba nyak m enghabiskan w aktunya
di rumah. Kegiatan yang dilakukan subjek saat ini antara lain melakukan
pekerjaan r umah, m engelola pondoka n kos -kosan, m enjabat R T di
lingkungannya, dan ikut kegiatan kampung.
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b. Analisa Data Subjek
Berdasarkan dari ha sil w awancara, maka pr oses pe ngambilan
keputusan individu dari subjek 1-BM:
1) Tahap menentukan sasaran
Dari hasil wawancara subjek, didapatkan bahwa subjek bekerja di
perusahaan merasa cukup baik, terutama ketika berada di Dumai, yaitu
salah satu di strik subjek pernah di tugaskan. Subjek sering unt uk
terlibat da n be rhubungan l angsung p ada m asyarakat s ekitarnya.
Sampai akhirnya subjek dipindahtugaskan ke Rumbai, yang membuat
subjek sulit untuk bisa terlibat lagi dalam kegiatan sosial.
Pada saat awal program i ni di tawarkan pa da ka ryawan ol eh
perusahaan, subjek tidak memiliki niat untuk mengambil program ini.
Subjek merasa r agu un tuk mengambilnya. Subjek ha nya m embaca
sepintas l alu mengenai ada nya pr ogram yang di tawarkan oleh
perusahaan ini. Hal i ni di sebabkan s ubjek t idak m emiliki rencana
untuk mengambil pensiun sebelum usianya mencapai 56 tahun. Subjek
juga tidak terfikirkan akan adanya program ini, sehingga subjek seperti
tidak peduli dengan adanya program ini.
( 3 2-37)

” Waktu pertama kali terima, kita juga gak niat sama sekali
untuk am bil. k ita anggap angi n l alu. Waktu i tu di terima
pemberitahuannya, k alo anda m engambil k ompensasinya s egitu,
terus kita baca sepintas karena gak ada ni at sama sekali, gak ada
planning full.”
Subjek ke mudian m encoba unt uk m enghitung kom pensasi y ang
subjek terima jika subjek mengambil pr ogram i ni. D ari pe rhitungan
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tersebut, subjek mulai me miliki keinginan-keinginan yang da pat
subjek wujudkan jika subjek mengambil program ini. Subjek memiliki
keinginan unt uk t idak ke mbali be kerja s eandainya subjek nanti
mengambil pr ogram i ni. Subjek ingin t idak a da or ang yang
mengendalikan di rinya l agi.

Berarti jug a

subjek

ingin bi sa

mengendalikan apa yang miliki dan seolah subjek memiliki usaha atau
perusahaan sendiri. Hal ini subjek ungkapkan dalam kutipan berikut:
(159-162)

“Saya j elas s udah gak m au j adi pe gawai j adi udah m au
masuk k e P T at au k embali k erja, buk an orang lain y ang m engatur
saya tapi s aya m engendalikan apa y ang s aya puny a, s eolah-olah
punya perusahaan sendiri.”
Selain ke inginan unt uk t idak ke mbali be kerja, s ubjek m emiliki
keinginan unt uk b ebas da ri t ekanan-tekanan yang s elama i ni yang
membebaninya.
2) Tahap menghimpun informasi
Pada tahap ini subjek m encoba untuk menghimpun informasi dari
lingkungan s ekitarnya. S ubyek menemukan fakta yang t erkait de ngan
program i ni. S ubjek m elihat ba hwa adanya pr ogram i ni disebabkan
perusahaan m elakuan efisiensi bi aya k arena p roduksi m inyak da ri
perusahaan pa da s aat i tu m enurun. B egitu ba nyaknya ka ryawan di
dalam pe rusahaan, dinilai menambah bi aya p roduksi, s edangkan
produksi m inyak t erus menurun. H al i ni di nilai t idak e fisien ba gi
perusahaan.
(146-147)

“…karena efisiensi, k arena pr oduksi m inyak t urun,
pegawainya masih banyak.”
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Subjek mendapatkan data-data yang berkaitan dengan program ini
dari perusahaan hanya dari sebuah surat pemberitahuan yang diedarkan
ke seluruh karyawan PT Caltex Pasifik Indonesia. Untuk memberikan
kesiapan ba gi pa ra pe ngambil pr ogram i ni, pe rusahaan m engadakan
pembekalan yang t erkait de ngan uang pe sangon yang ak an diterima
agar m ereka yang m enerima pe sangon dapat gambaran uang t ersebut
akan diinvestasikan dalam bentuk usaha jasa atau barang.
Dalam m endukung ke putusannya, s ubjek be rusaha unt uk m encari
informasi dengan berdiskusi. Dengan diskusi ini, subjek mendapatkan
masukan da ri teman-teman sekantor, berkaitan rencana-rencana
mereka a taupun us aha-usaha yang ak an mereka j alankan jika
mengambil pr ogram in i. Subjek de ngan be berapa t eman saling
mendiskusikan ke inginan m asing-masing indi vidu jika mereka
mengambil program ini.
Selain mencoba mencari informasi dari teman-teman sekantor yang
pasti m endapat i nfomasi i ni, s ubjek j uga be rusaha unt uk kom promi
dengan ke luarga. K eluarga yang di maksud s ubjek di sini a dalah
keluarga int i, yaitu anak-anak da n i stri. Subjek memang tida k
melibatkan keluarga besar untuk mengkompromikan pilihan ini.
Subjek menanyakan dukungan dari istri atas program ini. Dari hasil
kompromi, i stri s ubjek menyerahkan ke putusan pada s uami ( subjek).
Istri subjek merasa tidak memiliki masalah jika subjek nanti tidak lagi

44

berada di l ingkungan Caltex yang s elanjutnya be rada di ka mpung
dengan tidak mendapatkan fasilitas yang dahulu subjek dapatkan.
Selain istri, subjek m encoba unt uk be rtanya pe ndapat a nak-anak.
Mereka di berikan gambaran keadaan jika s ubjek mengambil pr ogram
ini, berarti mereka sudah tidak akan mendapatkan fasilitas perusahaan
yang selama ini ada. Dari pendapat anak-anak terhadap gambaran yang
diberikan sepertinya mereka cukup mendukung keputusan dari subjek.
Anak-anak tidak merasa ke beratan atas ha l-hal yang di paparkan
kepada mereka ini.
Selain be rdiskusi de ngan t eman-teman dan keluarga, subjek juga
mendapatkan informasi terkait dengan pe sangon yang a kan subjek
dapatkan na ntinya j ika m engambil pr ogram i ni. S ubjek m endapatkan
informasi dari buku yang subjek baca. Subjek tertarik jika uang dapat
bekerja unt uk s eseorang, buka n s eseorang yang b ekerja unt uk
mendapatkan uang. Hal ini terkait dengan keinginan subjek yang sudah
tidak i ngin b ekerja kembali, s ehingga i nformasi yang ada di buku i ni
menjadi informasi yang menarik baginya.
(167-170)

“Saya pernah baca teori, saya baca buku-buku, bagaimana
uang bisa bekerja untuk saya, buku-buku investor, bukan saya bekerja
untuk uang tapi sekarang uang bekerja untuk saya. Uang seberapapun
pasti gak pe rnah puas s aya mikirnya k ayak gi tu gak habi s-habis. i ni
mentoknya kapan?”
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3) Tahap mengembangkan pilihan
Program pe ngunduran diri s ukarela da ri pe rusahan i ni ha nya
memiliki dua pilihan yang harus dipilih oleh setiap karyawan. Mereka
harus memilih salah satu dari pilihan tersebut.
(189)

“Pilihannya ambil atau gak.”

Dari pi lihan i ni, s ubjek mengembangkan pi lihan t ersebut m enurut
alasan-alasan yang ada. Dengan mengambil program pengunduran diri,
subjek akan

meninggalkan ke mapanan yang pada s aat i tu subjek

miliki. Kemapanan ini dilihat dari pekerjaan dengan penghasilan yang
selama ini subjek dapatkan tiap bulannya. Subjek sudah tidak memiliki
pekerjaan yang selama ini menjadi kegiatan rutin keseharian subjek.
(44-45)

“meninggalkan hal -hal s elama i ni y ang s udah m apan,
misalnya dari segi penghasilan atau kerjaan.”
Subjek menilai jika subjek mengambil keputusan pensiun pada saat
ini m elalui pr ogram pe ngunduran di ri s ukarela i tu, subjek masih
memiliki ke sempatan yang l ebih l uas da lam be rbagai bi dang, s eperti
fisik yang kua t, ma sih dalam us ia yang b elum te rlalu tua, da n us aha
yang masih dapat berkembang baik.
Pilihan lain jika subjek masih tetap bekerja di p erusahaan sampai
pensiun normal, subjek menilai ada bahwa kemungkinan kemandekan
karir yang subjek miliki. Jenjang karir subjek akan semakin sulit. Hal
ini di sebabkan ka rena p erusahaan yang s ering m engalami pe rubahan
sistem m anajemen yang be rtujuan unt uk m erampingkan bi aya da n
efisiensi da ri ki nerja ka ryawan. Perubahan dan ef isiensi pe rusahaan
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ini, dinilai oleh subjek bisa berkibat pada karir subjek yang sudah tidak
bisa be rkembang. K emungkinan t ekanan pe kerjaan da ri pe rusahaan
semakin t inggi a taupun pos isi yang subjek miliki tida k sebaik
sebelumnya.
Selain ke mandekan ka rir, be rpisah de ngan ke luarga ba ik de ngan
istri dan juga anak-anak menjadi hal yang pasti akan terjadi jika subjek
mengambil ke putusan tidak mengambil pr ogram ini . Hal ini te rjadi
karena an ak-anak berada di Yogyakarta dan ke mungkinan i stri l ebih
sering berada di Yogyakarta daripada ada di Riau.
4) Tahap memutuskan dan mengevaluasi pilihan
Dari pi lihan yang t elah a da, m aka s ubjek m encoba unt uk
mengevaluasi pi lihan t ersebut de ngan be berapa pe rtimbangan y ang
mendukung pilihan tersebut.
Salah satunya ad alah anak-anak. S ubjek bertanya keinginan anakanaknya tentang tempat studi mereka selanjutnya. Ternyata anak-anak
menginginkan untuk bersekolah di Yogyakarta. Hal ini menjadi bahan
pertimbangan ba gi subjek unt uk m emutuskan pi lihan terbaik ba gi
dirinya.
(40-41)

“ada informasi baru, anak-anak mau ke Yogya”

Pada t ahun 2003, anak pertama s ubjek sudah be rkuliah da n a nak
kedua j uga s udah be rsekolah SMA di Yogyakarta. S etelah itu, ketika
anak ke tiga da ri s ubjek ditanyai kemana ke inginannya unt uk
menempuh sekolah SMA, ternyata anak subjek juga ingin menempuh
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sekolah di Yogyakarta mengikuti ke dua ka kaknya. Maka da ri s ini
dapat di lihat ba hwa, a nak-anak s ubjek t idak i ngin m eneruskan
sekolahnya di Riau. Dari pilihan tersebut, jika subjek tidak mengambil
program pe ngunduran d iri s ukarela, anak-anak s ubjek s udah t idak
berada di Riau.
Keuntungan lain yang didapat ada lah jika m engambil pr ogram
penguduran di ri s ukarela i ni, m aka s ubjek t etap akan berkumpul
dengan a nak-anaknya d an da pat be rkumpul d engan or angtua s ubjek
yang s udah t ua. Hal i ni l ebih membahagiakan ka rena s elama i ni,
subjek s udah j auh d ari k eluarga besarnya yang k ebanyakan be rada di
Yogyakarta.
Dengan m enghitung ko mpensasi yang akan d iberikan, s ubjek
memiliki be berapa r encana yang bi sa subjek jalankan, j ika subjek
mengambil program ini. Selain harus membiayai ketiga anaknya yang
masih memerlukan bi aya demi kelangsungan pe ndidikan m ereka,
keadaan ekonomi r umah t angga s etelah mengambil pr ogram
pengunduran di ri sukarela merupakan s alah s atu ha l yang cukup
penting bagi subjek. H al i ni di karenakan s ubjek pa da s aat i tu pa sti
sudah tidak memiliki pemasukan tetap yang dapat menopang ekonomi
keluarga. Subjek mempertimbangkan sebidang tanah yang telah subjek
miliki di Yogyakarta yang da pat subjek gunakan unt uk menopang
ekonomi ke luarga walaupun t idak s ebesar gaji yang subjek miliki
ketika di pe rusahaan. N amun kom pensasi yang a kan subjek terima,
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subjek dapat m embangun s ebuah us aha, s ebagai m odal penopang
ekonomi. Kos-kosan merupakan us aha yang subjek nilai c ukup dapat
menggantikan penghasilan yang subjek terima setiap bulannya Subjek
merasa us aha kos -kosan m emiliki t ingkat ke gagalan da n r esiko yang
rendah, w alaupun ke untungan yang di raih d ari usaha i ni j uga t idak
banyak. Lokasi da ri t anah t ersebut yang c ukup s trategis, m embuat
subjek yakin usahanya dapat berjalan baik.
Subjek j uga m eninjau da ri s egi non m ateri da ri kom pensasi yang
akan subjek terima jika subjek memilih mengambil program ini. Dari
segi materi kompensasi memang akan mendatangkan kelebihan materi
yang l ebih be sar, t api da ri s egi non m ateri, s ubjek m embandingkan
dengan mereka yang tidak mengambil program i ni, subjek akan lebih
akan terlebih dahulu merintis usaha atau karir di luar perusahaan. Jika
mereka yang t idak m engambil pr ogram i ni, na nti a khirnya pe nsiun,
mereka baru akan memulai usaha mereka di luar perusahaan dari uang
pensiun m ereka, s edangkan s ubjek yang l ebih da hulu a kan m enerima
kompensasi, pa da t ahun yang s ama p ada t ahun m endatang, s ubjek
sudah menuai hasil dari usahanya, sehingga subjek melihat ini sebuah
keuntungan lain dari kompensasi yang akan subjek terima.
Faktor l ain yang m enjadi ba han unt uk m engevaluasi a tas pi lihan
yang a da, adalah ke bosanan yang di alami s ubjek. S ubjek m erasa
bahwa pekerjaan yang subjek miliki monoton dan tidak ada perubahan.
Walaupun s ubjek s udah di pindahtugaskan ke be rbagai di strik di
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Sumatra, tapi s ubjek merasa s uasananya t etap sama. Hal i ni ka rena
subjek menilai di rinya t idak s uka be kerja di ka ntor. Dari pos isi yang
ada pada saat-saat terakhir, yaitu pada level manajerial, yang bertugas
untuk membuat rancangan dan perencana kerja, membuat subjek tetap
berada di kantor. Dari sini, subjek merasa tidak ada bentuk nyata kerja
yang diberikan subjek untuk perusahan. Subjek hanya merancang dan
merencanakan suatu pekerjaan bagi bawahannya dan subjek ini merasa
ini cukup sulit.
Budaya or ganisasi yang a da da lam pe rusahaan m embuat s ubjek,
merasa t idak nyaman sebagai or ang yang be rtanggung j awab atas
bawahan yang subjek pimpin. B udaya disiplin yang di terapkan ol eh
orang-orang asing yang bekerja di p erusahaan dirasa subjek c ukup
kuat. Dari peraturan, ini subjek merasa bahwa tidak ada toleransi yang
bisa s edikit m elunakkan pe raturan i tu. H al i ni di sebabkan ka rena
karyawan yang sering melanggar disiplin yang akan berpengaruh pada
penilaian performansi k aryawan. Performansi ka ryawan perusahaan
akan di nilai s etiap pa da a khir t ahun. S ebagai s eseorang yang
bertanggung j awab a tas m anajerial pe rusahaan, s ubjek s ering ka li
memberikan toleransi penilaian bagi bawahan ataupun rekan kerjanya.
Penilaian i ni c ukup b erpengaruh p ada ke majuan ka rir ka ryawan,
baik unt uk ke naikan da n j uga k enaikan j abatan, s ehingga ha l i ni
membuat s tres s ubjek karena subjek harus me nilai. Subjek merasa
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tidak tega j ika o rang ya ng subjek nilai i ni, a khirnya ha rus di pecat
karena performansinya buruk.
Tugas unt uk m enilai pe rformansi ka ryawan i ni s angat
memberatkan s ubjek. Subjek merasa m elawan hati nur aninya yang
berjiwa s osial yang s ering m emberikan toleransi ba gi ba wahan
perusahaan. Hal i ni m enjadi t ekanan bagi s ubjek. J ika bi sa i ngin bi sa
mengubah s emua i ni, s esuai de ngan k arakter s ubjek, na mun ha l i ni
jelas cukup sulit.
Hal lain dapat mempengaruhi pertimbangan subjek, bahwa subjek
merasa ha k yang subjek terima tida k sesuai d engan pekerjaan yang
subjek berikan pe rusahaan. S ubjek m embandingkannya de ngan
mereka yang m embanting t ulang, n amun ha k yang subjek terima
sangat s edikit. Subjek ingin ada k eseimbangan atas ha k yang subjek
terima dengan apa yang subjek berikan pada perusahaan.
(66-67)

“Di gaji sekian gak i mpas d engan yang di berikan. Sa ya
bandingkan de ngan or ang l ain y ang b ekerja di l uar c altex m ungkin
mereka bant ing t ulang.” … (67-69)“Pengennya bal ance de ngan apa
yang s aya be rikan y ang s aya t erima. M ungkin bagi pe rusahaan saya
sudah memberikan tapi perasaan ini.”
Usia subjek yang subjek nilai masih c ukup muda unt uk bi sa
berkarya da lam m asyarakat, menjadi ha l yang juga dipertimbangkan
oleh s ubjek. Dengan usia s ebenarnya t idak muda l agi, subjek merasa
masih memiliki ke kuatan melakukan a ktifitas, jika na ntinya subjek
harus ke luar d ari pe rusahaan d an a khirnya ha rus membantu
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masyarakat. Hal ini menjadi semangat lain bagi subjek jika subjek bisa
membantu masyarakat dengan kemampuan dan tenaganya.
Dari pe rtimbangan usia s ubjek y ang s ebenarnya j uga t idak m uda
lagi, jaminan kesehatan juga menjadi hal lain yang cukup penting bagi
subjek. Dengan m engambil program pengunduran di ri, maka j aminan
kesehatan yang s elama ini m enjadi f asilitas da ri pe rusahaan akan
menjadi t anggung j awab pr ibadi d ari s ubjek. Namun subjek yakin
dengan asuransi yang saat i ni s angat ba nyak di tawarkan m enjadi
langkah baik untuk menjaminan keuangan dan kesehatan bagi dirinya.
Subjek meyakini ba hwa w alaupun j ika subjek nanti ke luar d ari
perusahaan, j ika subjek bisa menangani ha l i ni de ngan baik sama
seperti s ebelum subjek keluar d ari pe rusahaan. T ergantung d ari
individu i tu s endiri da lam m enjaga ke sehatannya. S ubjek m enilai
bahwa m ateri buka nlah satu pe nentu ba gi s eseorang unt uk s ehat da n
berumur panjang.
Memikirkan masak-masak setiap pertimbangan yang ada m enjadi
salah s atu c ara agar ke putusan yang di hasilkan s ubjek, m erupakan
keputusan yang t epat. J ika d iperhitungkan da ri unt ung a tau r ugi
mengambil pr ogram i ni, ba gi s ubjek, t entunya merupakan h al m asih
sulit di bayangkannya. Namun jika di lihat da ri ni lai ua ng s aat ini
dengan be berapa a thun kedepan yang be rbeda, maka s ubjek m enilai
lebih m enguntungkan j ika s ubjek m engambil pr ogram pe ngunduran
diri saat ini, daripada harus mengambil pensiun normal.

52

5) Tahap melaksanakan pilihan
Dari pe rtimbangan-pertimbangan

yang

ada, m aka s ubjek

memutuskan unt uk m engambil pr ogram pe ngunduran di ri yang
ditawarkan pe rusahaan walaupun m asih ada ke raguan d alam di harihari terakhir.
(146-148)

“akhirnya pertimbangan-pertimbangan kayak itu, maka kita
OK k ita am bil aj a dan memutuskan unt uk V RP w alaupun har i-hari
terakhir masih bimbang karena awalnya gak ada niat.”
Saat i ni m erasa enj oy d engan keadaan yang ad a. Subjek merasa
nyaman de ngan ke hidupan s etelah ke luar da ri pe rusahaan. S ubjek
dapat bekerja dimana subjek berada saat ini. Subjek dapat memberikan
ide-ide y ang subjek punya dari p engalaman yang subjek miliki da ri
perusahaan. Subjek merasa be rguna d an bi sa m embantu b agi
masyarakat sekitar tempat tinggalnya saat ini.
(97)

“Saya c ukup e njoy.” …(97-101)“Saya s ekarang bi sa be kerja di
kampung i ni, s etelah s aya k eluar dar i c altex, b agaimana s aya bi sa
membantu k ampung de ngan k asih i de at au k onsulatan k arena s istem
organisasi di k ampung m asih s ederhana, m isalnya pr oyek c akruk
dengan r encana y ang ada s aya bi sa m emakai pr ogram m anajerial
yang saya punya untuk memasukkan disana.”
Subjek m erasa t ekanan yang s elama i ni m embebani di ri, s udah
lebih r ingan. Subjek bisa be rkumpul de ngan ke luarganya da n l ebih
dekat de ngan anak-anak. Subjek menikmati ke hidupan ba ru yang
dimiliki s aat ini . Subjek mengikuti ke giatan-kegiatan ka mpung,
menghadari acara-acara lingkungan
Subjek lebih bisa membaur dengan masyarakat. keadaan awal pada
saat m asih menjadi k aryawan pun dapat di rasakan pada s aat
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mengambil program pengunduran diri ini. Subjek masih bisa berguna
bagi ma syarakat d engan te rpilihnya s ubjek

menjadi R T di

lingkungannya.
Meskipun ba nyak ha l yang t erwujud, na mun ba nyak j uga ha l-hal
yang t idak s emudah yang subjek bayangakan dalam m ewujudkannya.
Perbedaan situasi da n ka rakter m asyarakat l ingkungan m enjadi
tantangan ba gi di rinya unt uk bi sa be rtahan de ngan pe rbedaanperbedaan yang ada dalam masyarakat.
Perasaan kehilangan untuk be rkumpul de ngan t eman-teman,
terkadang ad a pa da d iri s ubjek. Namun a risan pa ra pe nsiunan
karyawan P T C altex yang di selenggarakan s etiap t iga bul an s ekali,
bisa m engobati ke inginan unt uk da pat be rkumpul t eman-teman lama
yang sekarang b ersama bertempat t inggal di Yogyakarta. S elain itu
banyaknya k egiatan-kegiatan kampung yang s ekarang ada, subjek
merasa di perlukan da n bi sa m endapatkan h al-hal ba ru yang l ebih
menyenangkan.

2.

Hasil Wawancara Subjek 2-SR
a. Latar Belakang Subjek
Subjek adalah seorang mantan karyawan PT C altex P acifik
Indonesia. Saat ini subjek sedang merintis usaha baru bersama keluarga.
Kesibukan m ulai ke mbali a da unt uk b eberapa kur un w aktu s aat i ni.
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Subjek c ukup a ktif da lam pe rsekutuan d oa

yang be rada di

lingkungannya.
Subjek m erupakan a nak ke dua dari tujuh bersaudara. Subjek
berasal d ari S olo da n be sar di S emarang. S ubjek c ukup t erbiasa hi dup
mandiri sedari kecil. Hal ini dikarenakan sejak SMP, subjek sudah biasa
untuk membiaya sekolah dari hasi kerjanya. Hal ini terjadi karena sejak
SMP ke las dua , ba pak da ri s ubjek m engambil pe nsiun di ni, s ehingga
keluarga berusaha menanamkan hidup mandiri kepada anak-anaknya.
Tahun 1982, s ubjek m engawali ka rirnya pa da PT C altex P asifik
Indonesia. S ubjek m erupakan s eorang l ulusan S MA yang t ertarik pa da
sebuah perusahaan minyak asing, yang pa da s aat i tu PT C altex Pasifik
Indonesia s edang m embuka l owongan b agi pa ra l ulusan S MA. Setelah
gagal unt uk m asuk pe rguruan t inggi yang di inginkan, ka rena k etiadaan
biaya kul iah, s ubjek m endapat pe mberitahuan lowongan d ari ka kak
subjek yang s udah be kerja. A khirnya s ubjek m encoba unt uk m elamar,
beberapa ka li l olos t es da n wawancara. Terakhir m endapat s urat
penerimaan karyawan dan mengikuti pelatihan karyawan baru.
Subjek merintis karirnya dari karyawan non-staff sampai akhirnya
mencapai supervisor shiff di salah satu departemen di Duri, Riau. Subjek
cukup lama bertahan, walaupun banyak halangan yang terjadi pada diri
subjek. Dengan nasihat dari beberapa teman yang menguatkannya untuk
tetap bertahan dan tetap bekerja, subjek bisa melewati semua tantangan
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tersebut. S ubjek a khirnya m enjadi or ang yang c ukup c epat m enjadi
karyawan staff dalam kurun waktu yang cukup singkat.
Subjek memiliki e mapat orang a nak, yaitu t iga orang pe rempuan
dan satu orang anak laki-laki. Anak pertama subjek, perempuan, saat ini
sudah menempuh kuliah di salah satu universitas swasta di Yogyakarta.
Anak ke duanya, pe rempuan, s aat i ni m asih dud uk di ba ngku S MP d i
salah satu SMP N egri di Y ogyakarta. Anak ketiga, laki-laki, m asih
bersekolah di S D s wasta ka tolik di Y ogyakarta, da n yang t erakhir,
perempuan masih berusia 6 bulan.
Awal s etelah mengambil pr ogram i ni, s ubjek be berapa k ali
membangun us aha unt uk bi sa m empertahankan pe masukan ke luarga,
namun s elalu g agal. S ubjek i ngin m embangun us aha, unt uk bi sa
memberikan lapangan pekerjaan bagi g enerasi-generasi m uda. N amun
saat ini , subjek sedang m encoba unt uk ke mbali m embangun s ebuah
usaha baru, yaitu sebuah bengkel pengecatan mobil.
b. Hasil Analisis Data Subjek
1) Tahap menentukan sasaran
Subjek m erasa bi ngung pa da a wal pr ogram p engunduran di ri
sularela i ni di tawarkan pe rusahaan. S ubjek m asih m enghiraukan
mengenai pe mberitahuan perusahaan atas t awaran ini. Subjek cukup
bingung de ngan t awaran t ersebut, a pakah subjek harus me ngambil
program itu atau tidak.
(118)

“Walaupun sempat bingung awalnya, mau ambil atau gak”
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Subjek l alu m encoba unt uk m emikirkan t awaran i tu. Subjek
memperhitungkan ke inginan-keinginan yang m ungkin bi sa subjek
capai de ngan

kompensasi

yang di tawarkan ol eh

perusahaan.

Kompensasi yang di tawarkan ol eh pe rusahaan d inilai s ubjek m ampu
untuk m embuat s ebuah us aha yang na ntinya bi sa m embuka l apangan
kerja. S ubjek memang berkeinginan unt uk m emiliki s ebuah us aha
keluarga s ejak lama. Subjek ingin bi sa m emberikan l apangan ke rja
bagi p ara generasi-generasi m uda, yang s ekarang i ni s epertinya
semakin s ulit m encari kerja. P engangguran di mana-mana me mbuat
subjek semakin berkeinginan untuk bisa membantu negara untuk bisa
memberikan lapangan kerja b aru. Subjek tidak i ngin l agi unt uk
menjadi ka ryawan, tetapi i ngin bisa m embangun us aha at as ke ndali
dirinya sendiri.
Subjek be rharap d engan a danya pr ogram i ni pe rusahaan bi sa
meregenerasi karyawan yang ada di perusahaan. Subjek ingin memberi
kesempatan ba gi generasi m uda unt uk be rkarya pada pe rusahaan i ni.
Generasi ba ru da lam pe rusahaan t entunya akan memunculkan i de-ide
baru

yang l ebih kr eatif da n da pat m emajukan pe rusahaan,

menggantikan generasi tua.
(143-145)

“Saya i ngin memberikan kesempatan bagi m ereka yang

muda unt uk bi sa j uga berkarya m enggantikan kami-kami ini yang
sudah tua dan mungkin tidak bisa kreatif lagi seperti mereka.”
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Subjek i ngin bi sa hi dup pa ntas s esuai de ngan i man a gamanya.
Subjek ingin bi sa m emberikan s esuatu ba gi ne gara. S ubjek be rharap
jika subjek mengambil program pengunduran diri ini, usaha yang akan
subjek dirikan bi sa m embantu m engurangi pe ngangguran d an
memperkuat ekonomi negara ini.
2) Tahap menghimpun informasi
Subjek m encari i nformasi yang t erkait ha l s ebagai i nfo t ambahan
mengenai a pa yang s edang t erjadi pa da t ubuh pe rusahaan.Subjek
menemukan bahwa saham PT Caltex Pasifik Indonesia, dibeli oleh PT
Chevron, s ehingga be rganti na ma m enjadi P T C hevron Pasifik
Indonesia. Hal ini yang memicu terjadinya program pengunduran diri
Sukarela.
(122-124)

“Terlebih k etika C altex m enjadi c hevron, i ni j uga
menunjukkan ada terjadi sesuatu yang membuat Caltex akhirnya dibeli
Chevron.”
Subjek juga menemukan bahwa selain PT Caltex Pacific Indonesia,
PT D irgantara Indonesia j uga m elakuan pr ogram pe ngunduran di ri
pada k aryawannya. D ari ha l pe ngalaman t eman subjek yang b ekerja
pada P T D irgantara Indonesia, a danya pr ogram i ni menimbulkan
gejolak bu ruk pa da p erusahaan. N asib ka ryawan yang t etap bekerja
pada pe rusahaan tersebut, semakin tidak menentu. Gaji K aryawan
perusahaan tersebut urung dibayarkan pada karyawan perusahaan. Dari
hal t ersebut s ubjek m enyatakan j ika pe rusahaan I ndonesia s aja s udah
seperti i tu gejolaknya, t erlebih perusahaan asing, da lam ha l i ni
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Amerika, yang mungkin akan menimbulkan gejolak yang lebih buruk
dari yang sudah ada.
Fakta t erkait de ngan pr ogram i ni s udah s ubjek da patkan unt uk
menambah i nformasi s ubjek s ebelum subjek memutuskan unt uk
mengambil pr ogram i ni a tau t idak, na mun subjek mencari pe ndapat
lingkungan t erdekatnya, yaitu ke luarga. Subjek tidak melibatkan
keluarga b esar at au saudara-saudara s ubjek dalam m encari i nformasi
mempertimbangkan pilihan ini. Subjek hanya berusaha untuk berdikusi
dengan ke luarga. Subjek berdiskusi de ngan i stri da n a nak pe rtama
subjek, yang dinilai sudah bisa berfikir secara logika. Subjek mencoba
membicarakan tentang kompensasi y ang aka n diterima jika subjek
memutuskan unt uk m engambil pr ogram i ni a taupun t idak m engambil
program i ni. D ari ha sil pe mbicaraan tersebut, mereka m enyerahkan
kepada s ubjek ke putusaannya. Istri da n a nak s ubjek m endukung
apapun yang menjadi keputusan subjek.
(90)

“Saya sudah bicara dengan istri dan anak pertama saya, cici”

Perusahaan dalam pe ngadaan program i ni m emberikan br iefing
kepada k aryawan perusahaan mengenai pr ogram i ni. Perusahaan
memberikan gambaran beberapa hal yang bisa para karyawan lakukan
dalam berinvestasi atas kompensasi yang akan diterima. Subjek cukup
tertarik a tas i nformasi y ang di berikan pe rusahaan da n m enurutnya
cukup membantu untuk memberikan gambaran ke depan.
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3) Tahap mengembangkan pilihan
Pilihan yang ditawarkan perusahaan hanya mengambil program ini
atau tidak pengambil program ini. Dari dua pilihan ini subjek mencoba
untuk m engembangkan pilihan i ni. H al-hal apa s aja yang m ungkin
terjadi jika subjek memutuskan ut nuk m engambil pr ogram i ni a tau
tidak mengambil program ini.
Subjek mengembangkan pilihan jika tidak mengambil program ini,
yaitu tetap be kerja di P T C altex P asifik Indonesia, dengan beberapa
alasan sesuai d engan dirinya. T erkait de ngan fakta yang t elah subjek
dapatkan s ebelumnya, k emungkinan bahwa n asib teman subjek yang
bekerja di pe rusahaan P T D irgantara i ndonesia, mungkin s aja t erjadi
hal i ni t erlihat pa da be berapa t ahun i ni, s ubjek s edikit s ekali
mendapatkan kenaikan gaji. Subjek merasa bahwa kemungkinan besar
karirnya s udah tidak dapat be rkembang l agi. Jabatan yang subjek
dapatkan sepertinya sudah tidak dapat naik lagi.
Subjek juga melihat kemungkinan lain yang bisa terjadi jika nanti
ternyata subjek memilih untuk tidak mengambil program ini dan tetap
bekerja,yaitu te ntang kematian. Subjek masih memiliki ma sa ke rja
sekitar 14 tahun ke depan. Jika subjek meninggal dunia di tengah masa
kerja 14 tahun tersebut maka keluarga subjek tidak akan mendapatkan
kompensasi yang jumlahnya sama dengan penawaran program ini. Hal
yang m ungkin t erjadi karena ke matian t idak bisa di prediksi ol eh
manusia.
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Pilihan unt uk m engambil pr ogram i ni j uga s ubjek ke mbangkan.
Jika s ubjek m engambil pr ogram i ni, m aka s ubjek m ungkin bi sa l ebih
memiliki w aktu yang l ebih ba nyak de ngan ke luarganya. S elain
keluarga i nti, s ubjek m ungkin bi sa l ebih m emperhatikan or angtua
subjek dan leluarga besar. Usaha yang dapat dibangun dari kompensasi
yang di terima, ke mungkinan akan d apat t erwujud. U saha i ni
kemungkinan d apat m ewujudkan s ebuah l apangan k erja ba gi or angorang yang sedang mencari kerja.
(190-192)

“kalau saya ambil mungkin saya masih cari usaha yang lain
bersama t eman-teman s aya, bi sa be rkumpul de ngan anak -anak dan
orangtua saya, membuka lapangan kerja lagi yang lain”
4) Tahap memutuskan dan mengevaluasi pilihan
Dari pi lihan yang t elah ada d an setelah mengembangkan pilihan
yang a da, s elanjutnya subjek m enseleksi pi lihan t ersebut, s esuai
dengan keadaan yang ada dengan dirinya.
Jumlah pe sangon yang m enjadi kom pensasi dari pr ogram i ni
menjadi salah satu hal yang menentukan pertimbangan subjek. jumlah
pesangon da ri p rogram ini m emiliki f ormula yang b erbeda de ngan
formula dana pensiun jika subjek pensiun normal. Subjek mengadakan
perbandingan j umlah yang subjek terima unt uk m enentukan pi lihan
mana yang ha rus subjek ambil. D ari pe rbandingan t ersebut, s ubjek
menilai jumlah yang diterima subjek pada saat pensiun normal ternyata
lebih t inggi d ari kom pensasi yang di tawarkan pada s aat i ni. namun
perbedaan t ersebut m enurut s ubjek t idak be gitu s ignifikan, ha nya
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selisih pul uhan j uta. S elain i tu, s ubjek m emperhitungkan i nflasi yang
mungkin t erjadi. N ilai m ata ua ng pa da s aat i ni be rbeda de ngan ni lai
mata uang 14 tahun lagi.
Subjek memiliki standar minumum untuk bisa menentukan apakah
kompensasi i ni bi sa m enjamin ke hidupan s esudah s ubjek m engambil
program i

ni. s

tandar m

inimum i

ni, m

encakup ke butuhan

mempersiapkan biaya sekolah anak-anak, yang ternyata menginginkan
bersekolah di Y ogyakarta. Kebutuhan unt uk m embangun us aha j uga
diperhitungkan. S ubjek m elakukan s emuanya de ngan pe mikiran
matang. Subjek juga mencoba unt uk t idak sembarangan da lam
menentukan ha l pe rtimbangan, a gar pe rencanaan pe nggunaan
kompensasi yang ak an subjek dapatkan m emenuhi ke butuhan j ika
subjek mengambil program itu.
(91-92)

“kita puny a s tandar m inimum y ang s eharusnya k ita dape t
berapa. kalau memenuhi kita berani, kita ambil.”
Semua pe rtimbangan i tu be rguna de mi e konomi ke luarga j ika
subjek m engambil pr ogram i ni t idak ke kurangan. M engatur e konomi
secara r inci m enjadi k unci pe rtimbangan s ubjek. M enurut s ubjek
masalah e konomi m enjadi pe nting k arena m asih ba nyak k ebutuhan
dari keluarga.
Kondisi ne gara i ni j uga m enjadi pe rtimbangan s ubjek. ke adaan
negara ini yang menurut subjek belum stabil. Terlebih jika subjek tetap
bekerja di p erusahaan. Perusahaan as ing i ni s ering ka li di demo ol eh
pihak put ra da erah yang l ebih m erasa m emiliki tanah. Dari ma salah
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ini, perasaan aman yang sudah terusik dari subjek atas keadaan negara
ini, m enjadi pe rtimbangan s ubjek. K etidaknyamanan i ni be kerja di
perusahaan yang menurut subjek sudah tidak stabil dan bisa berakibat
buruk ba gi di rinya. H al i ni ka rena s ubjek sudah m elihat da n
membandingkan de ngan ka sus t eman s ubjek yang be rada di P T
dirgantara Indonesia. Subjek tidak ingin bernasib sama dengan mereka
yang tidak jelas s tatus kepegawaiannya ka rena ga ji yang t erkadang
menunggak.
5) Tahap melaksanakan pilihan
Dari pilihan yang ada, setelah mengembang setiap pilihan yang ada
dengan pe rtimbangan yang s esuai de ngan ke adaan s ubjek, a khirnya
subjek m emilih unt uk mengambil pr ogram pe ngunduran di ri s ukarela
yang di tawarkan ol eh pe rusahaan. D engan pe rtimbangan yang
mengarahkan pi lihan yang t erbaik m enurut s ubjek a dalah m engambil
program ini.
Hasil yang di dapatkan s etelah subjek m enjalankan ke hidupan
setelah m engambil pr ogram i ni, s ubjek m erasa be rsyukur. Subjek
bersyukur k arena h ampir s egala pe rtimbangan s ebelum ke putusan i ni
diambil, be rjalan ba ik. Subjek t idak m enyesal de ngan ke putusannya.
Subjek be nar-benar be rsyukur d engan keadaan s ekarang i ni, yang
merupakan pensiunan, subjek masih bisa hidup layak dan nyaman.
(179)

“Saya menyesal kalau tidak mengambil VRP”
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Subjek m erasa l ebih s antai m enjalankan ha ri-hari. Beban yang
subjek miliki tida k

seberat te rdahulu. Subjek

lebih

banyak

menghabiskan w aktunya di r umah, sehingga subjek dapat be rkumpul
dengan ke luarga, m engatarkan i stri ke pa sar, a tau m engantarkan da n
menjemput anak subjek sekolah.
Subjek merasa be rutung da pat m enjalani hi dup i ni t anpa ha rus
bekerja ke ras s etiap harinya u ntuk m encukupi kebutuhan ke luarga,
dibandingkan dengan m ereka yang harus bekerja m embanting t ulang,
walaupun s ebelumnya s ubjek pe rnah m endapatkan ke gagalan us aha
yang subjek bangun bersama k eluarga be sarnya. M enurut s ubjek
kegagalan i ni m enjadi p elajaran unt uk bi sa m embangun us aha l ebih
baik dari yang terdahulu.

3. Hasil Wawancara Subjek 3-BM
a. Latar Belakang Subjek
Subjek adalah seorang mantan karyawan PT C altex P asifik I ndonesia.
Saat ini, s etelah s ubjek memutuskan m engambil pr ogram pe ngunduran diri
sukarela, subjek memutuskan ke mbali be kerja di PT M andau Cipta T enaga
Nasional, salah satu perusahaan anak pe rusahaan P T C hevron P asifik
Indonesia. P erusahaan i ni be rgerak p ada pe ngadaan da ya l istrik t ambahan
bagi PT Chevron Pasifik Indonesia, di lapangan pengeboran minyak.
Masa ke cil s ubjek di habiskan s ubjek di Palembang, t etapi or ang t ua
subjek berdarah j awa. Subjek adalah a nak ke dua da ri t ujuh be rsaudara.
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Sebagai ana k kedua d ari ke luarga be sar, subjek memiliki ta nggung ja wab
yang cukup be sar unt uk bi sa m embiayai s ekolah a dik-adiknya. M eskipun
orangtua subjek mampu untuk membiayai mereka semua, tapi subjek merasa
cukup m emiliki t anggung j awab unt uk bi sa m embantu bi aya s ekolah a dikadik yang masih memerlukan biaya.
Subjek m emiliki dua or ang a nak pe rempuan. Anak pertama s ubjek saat
ini be kerja di C anada, da n a nak ke dua s ubjek, s aat i ni m asih be rkuliah
semester ke dua, di U niversitas G adjah Mada. Istri s ubjek saat i ni
menjalankan bi snis pr operti da n pe rancangan r umah, da n pe nyewaan k oskosan.
Subjek mengawali karirnya pada PT Caltex Pacific Indonesia pada tahun
1981 setelah subjek menyelesaikan kuliahnya di Institut Teknologi Bandung
pada t ahun 1980. Subjek mengikuti s erangkain tes yang di adakan oleh
perusahaan, da ri t es t ertulis di B andung, t es wawancara di J akarta da n
terakhir t es k esehatan di P ekanbaru, R iau. Subjek resmi m enjadi ka ryawan
PT Caltex Pacific Indonesia pada tahun 1981, s ebagai maintanance engineer
di s alah satu departemen perusahaan, yang m engurusi b agian pengaadaan
tenaga daya listrik di lapangan pengeboran minyak.
Karir s ubjek di da lam pe rusahaan i ni, c ukup ba ik. D alam w aktu yang
cukup singkat berbagai promosi kenaikan jabatan, subjek dapatkan. Selain itu
juga, s ubjek s ering ka li m endapatkan ke sempatan m endapatkan pe latihanpelatihan manajemen perusahaan yang seringkali di adakan, ba ik di da lam
negri m aupun di l uar ne gri. D engan ka rir yang cukup ba ik i ni, s ubjek bisa
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bertahan c ukup l ama p ada pe rusahaan. S ubjek bertahan 23 t ahun s ebagai
karyawan PT Caltex Pacific Indonesia. Selain karena karir yang cukup baik,
subjek m erasa b ahwa fasilitas yang di berikan pe rusahaan c ukup b aik
sehingga subjek bisa bertahan.
Saat ini , subjek kembali be kerja, yang m emaksa subjek harus be rpisah
dengan k eluarganya. Subjek bekerja di J akarta, s ementara ke luarga s ubjek
berada di Y ogyakarta. Subjek sering m elakukan perjalanan JakartaYogyakarta, agar bisa bertemu dengan keluarganya.
b. Hasil Analisis Data Subjek
1) Tahap menentukan sasaran
Pada a wal pr ogram pe ngunduran di ri s ukarela i ni di tawarkan
perusahaan, terjadi ketidaksepakatan antara subjek dengan istri. Subjek
sudah c ukup t ertarik de ngan pr ogram i ni, na mun i stri s ubjek be lum
mensetujui keinginan subjek.
Subjek m emiliki membuka bi snis s ebuah l embaga pe latihan.
Subjek ingin segala kemampuan yang subjek miliki selama bekerja di
perusahaan t idak m andek. Subjek ingin bisa membagikan kepada
orang lain. Pelatihan-pelatihan dan pengalaman yang selama ini subjek
dapat dari perusahaan bisa subjek bagikan kepada karyawan-karyawan
baru.
Membuka s ebuah kos -kosan dengan standar m enengah ke at as,
atau sebuah galeri kerajinan tangan sebagai usaha sampingan, juga bisa
subjek wujudkan j ika subjek mengambil pr ogram ini . Lokasi ta nah
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yang s ubjek m iliki, di nilai c ukup de kat d engan beberapa uni versitas
besar di Y ogyakarta. U saha i ni bi sa m emberikan pemasukan
tambahan.
(80)

“Saya juga berencana membuat kos-kosan di Yogyakarta”

Dengan melihat s ekilas kom pensasi yang di tawarkan perusahaan
kepada s ubjek, subjek juga bi sa m empersiapkan da na unt uk kul iah
anak subjek ke luar negri. Saat itu, anak subjek masih duduk kelas dua
SMP, s ehingga pe rlu pe mikiran unt uk m endanai m asa d epan
kuliahnya.
Kembali be kerja j uga m enjadi ke inginan yang pa ling a khir yang
ingin subjek wujudkan j ika s egala ke inginan s ubjek di atas t idak
berjalan d engan b aik. m enurut s ubjek, subjek memiliki ke mampuan
yang bi sa di jual ba gi pe rusahaan l ain

yang m emerlukan

kemampuannya.
2) Tahap menghimpun informasi
Subjek m encoba unt uk m encari i nformasi m engenai pr ogram
pengunduran di ri s ukarela i ni. Subjek menemukan bahwa ada
perusahaan lain yang m elakukan hal yang s ama de ngan P T C altex
Pasifik Indonesia, yaitu BP/ARCO. F ormula pe rhitungan kom pensasi
yang di tawarkan pe rusahaan t ersebut be rbeda de ngan formula
kompensasi yang ditawarkan PT CPI.
Pembengkakan bi aya pr oduksi a tas pe mbelian l istrik ne gara da n
penurunan produksi minya, membuat PT CPI harus mencari jalan agar
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bisa m eminimalkan pe ngeluaran da n m engefisienkan ki nerja
perusahaan. P rogram i ni m enjadi j alan ke luar d ari pe rusahaan unt uk
bisa keluar dari masalah ini.
Dengan fakta yang s ubjek temui, subjek mencoba m enanyakan
kembali ke pada i stri. S ubjek ke mbali be rdikusi de ngan i stri t entang
rencana ke inginan-keinginan yang a da da lam di ri s ubjek. S ubjek
meminta pendapat istri atas beberapa hal yang terjadi, sampai akhirnya
mereka mendapat kesepakatan.
Anak-anak s ubjek dimintai pe ndapat m ereka at as r encana s ubjek.
Subjek m eminta ijin dari anak-anak atas k eputusan s ubjek. Dari ha sil
diskusi de ngan a nak-anak, s ubjek m endapatkan dukung an. A papun
yang menjadi keputusan subjek, anak-anak akan mengikutinya.
(86)

“Pertama y ang s aya l akukan, m engkomunikasikan s ekaligus
meminta ijin kepada anak-anak seandainya saya mengambil VRP.”
Subjek juga mencari info dari beberapa teman. Subjek menanyakan
beberapa hal yang dianggap penting. Subjek menanyakan pengalaman
beberapa t eman yang pe rnah pe ngikuti pr ogram pe ngunduran di ri di
perusahaannya. D ari p engalaman t eman s ubjek t ersebut, s ubjek
menjadikan pengalaman t ersebut s ebagai a cuan, apa yang subjek
lakukan da n ba gaimana m engatur kom pensasi y ang na ntinya subjek
terima dan kelola jika subjek mengambil program ini.
3) Tahap mengembangkan pilihan
Pada t ahap i ni, s ubjek menemukan pi lihan yang di tawarkan ol eh
perusahaan ha nya pi lihan m engambil pr ogram i ni a tau t idak. P ilihan
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ini menurut subjek terlalu sedikit. Jika mengambil program ini, berarti
subjek sudah t idak b ekerja l agi di pe rusahaan da n m enerima
kompensasi, sedangkan jika me milih tidak mengambil pr ogram ini ,
maka subjek akan bekerja s eperti bi asanya. P ilihan ini t idak
memberikan alternatif pilihan lain yang bisa para karyawan ambil.
Alasan yang bagi subjek ketika mengembangkan pilihan ini adaah
karir. Bagaimana k elanjutan ka rir da ri di ri s ubjek j ika subjek tetap
bertahan di p erusahaan. B isa s aja ka rir s ubjek tidak bisa s ebaik
sebelumnya. Namun jika subjek ambil program ini, karir di perusahaan
berarti b erakhir, m aka s ubjek ha rus bi sa m emanfaatkan ke mampuan
yang t elah subjek dapatkan selama be kerja, masih bisa eks is da n
bermanfaat bagi orang lain.
4) Tahap memutuskan dan mengevaluasi pilihan
Subjek m engevaluasi s etiap pi lihan yang ad a dengan membuat
daftar. Subjek mencoba m embuat da ftar ha l yang da pat m enjadi da ta
yang m enentukan pe rtimbangan pi lihan yang a da s esuai d engan
keadaan diri subjek. Dengan hati yang tenang, Subjek memuat daftar
hal-hal yang m ungkin s aja yang da pat subjek lakukan setelah subjek
nanti mengambil program pengunduran diri sukarela.
Dukungan i stri da n a nak-anak

dalam

mempertimbangkan

keputusan yang ha rus s ubjek a mbil m enjadi ha l y ang cukup pe nting.
Keputusan subjek ini, subjek nilai harus bisa membahagiakan mereka
juga. Bukan hanya kebahagian pribadi tapi juga kebahagiaan bersama.
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(148-150)

“saya be kerja untuk k esejahteraan d an k ebahagiaan
keluarga, s eandainya mereka t idak m endukung, s aya t idak ak an
mengambil VRP”
Pendidikan a nak-anak m erupakan ha l pe nentu pe rtimbangan
subjek, da lam m emutuskan a pakan subjek harus m engambil pr ogram
ini atau tidak. Jika subjek mengambil program ini, maka subjek dapat
mempersiapkan da na ku liah ke l uar ne gri ba gi anak s ubjek. Subjek
berharap dapat mencukupi dana kuliahnya sampai selesai.
Pertimbangan subjek selanjutnya ad alah bagaimana subjek dapat
mempertahankan pemasukan keluarga jika subjek mengambil program
ini. S ubjek memikirkan ba gaimana ga ya hi dup s ubjek da n ke luarga
setelah

subjek

mempertahankan

mengambil pr ogram ini .
pemasukan

keluarga,

Selain

subjek

itu

dalam

menyelesaikan

rancangan bangunan kos -kosan yang subjek nilai dapar menghasilkan
pemasukan yang c ukup. T anah yang di miliki s ubjek, di nilai s ubjek
cukup m enjanjikan j ika di bangun kos -kosan d an bi sa di manfaatkan
sebagai pemasukan yang bi sa di kelola ke luarga de mi kesejahteraan
keluarga.
5) Tahap melaksanakan pilihan
Keputusan s ubjek a tas program i ni a dalah m engikuti pr ogram
pengunduran di ri s ukarela i ni. Subjek tidak menyesal de ngan
keputusannya t ersebut, walaupun subjek anggap ke putusan i ni c ukup
berat. K eputusan i ni m enyangkut ke hidupan s ubjek be rsama de ngan
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keluarganya. Hal i ni be rat ka rena pa da s aat i tu subjek belum
mengetahui apakah keputusan ini akan sukses atau gagal.
Saat i ni, s ubjek m erasa c ukup n yaman t inggal di Y ogyakarta.
Keluarganya j uga c ukup ba hagia

dan n yaman berada di Y ogya.

Subjek bahagia d engan ke putusannya. Subjek merasa ke putusannya
tepat.
Subjek kembali be kerja di J akarta. Hal i ni j uga memberikan satu
suasana baru keluarga. S ubjek dan keluarga m emerlukan biaya ekstra
untuk bi sa be rkumpul be rsama. Subjek juga me rasa kur ang me miliki
waktu be rkumpul de ngan ke luarga, t api subjek benar-benar t idak
menyesal dengan keputusan yang subjek ambil.
(192-193)

“Saya bahagi a, s aya r asa k eputusan y ang dul u s aya am bil

adalah keputusan yang paling tepat.”
4. Hasil Wawancara Subjek 4-DS
a. Latar Belakang Subjek
Subjek adalah mantan karyawan PT C altex P asifik Indonesia, y ang
kini banyak menghabiskan waktu di rumah. Subjek sudah 31 tahun bekerja
di pe rusahaan t ersebut. B anyak pe ngalaman dan cerita yang subjek
dapatkan selama subjek menjadi karyawan PT Caltex Pasifik Indonesia.
Subjek m emulai ka rirnya di pe rusahaan pa da t ahun 1973. S ebelum
masuk ke perusahaan tersebut, subjek sudah bekerja di Jakarta, tapi subjek
tidak suka dengan pekerjaan yang subjek dapatkan pada saat ini. Akhirnya,
paman da ri s ubjek yang sudah bekerja di P T C altex P asifik Indonesia,
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memberikan informasi t entang ada nya l owongan pekerjaan yang ada d i
perusahaan tersebut. Subjek merasa tertarik dengan tawaran tersebut, lalu
subjek langsung menuju Pekanbaru untuk melamar pekerjaan tersebut.
Beberapa t es p enerimaan karyawan yang di adakan perusahaan,
berhasil subjek lewat, dan akhirnya subjek diterima menjadi karyawan PT
Caltex P asifik Indonesia. Setelah menjadi ka ryawan perusahaan tersebut,
serangkaian pe latihan u ntuk m eningkatkan ke mampuan da ri pe rusahaan,
semakin memperkaya kemampuan subjek dalam bekerja.
Subjek m erupakan anak ke 6 da ri 11 be rsaudara. S ubjek be rasal da ri
Yogyakarta. Orangtua subjek asli berdarah jawa. subjek langsung bekerja
setelah subjek lulus dari SMA. Subjek mencoba merantau ke Riau. Subjek
merasa s enang de ngan suasana pe kerjaan disana, karena subjek anggap
cukup menantang.
Subjek m emiliki 3 o

rang a nak yang s ekarang s emua s udah

menyelesaikan sekolahnya. K etiganya s aat i ni s udah be kerja. Anak
pertama dan kedua sudah menikah dan memiliki anak. Anak pertama dan
ketiga s ubjek b erada di Y ogyakarta, dan yang k edua be kerja di M adiun.
Subjek bersama istri sering mengunjungi cucunya ke Madiun.
Kegiatan subjek saat ini tidak terlalu banyak. Setiap pagi subjek sering
berolahraga unt uk m enjaga ke sehatan, da n m engikuti ke giatan k ampung.
Subjek merasa s enang bisa ke mbali be rada di

Yogyakarta, selain

menghabisakan w aktu p ensiun, i ngin bi sa be rdekatan de ngan ke luarga
besarnya, terutama ibu subjek yang sudah tua.
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b.

Hasil Analisis Data Subjek
1) Tahap menentukan sasaran
Pada aw al s ubjek m engetahui a danya pr ogram i ni, subjek merasa
tidak niat untuk mengambil program ini. Subjek menghiraukan adanya
program ini. Hal ini karena beberapa tahun lagi setelah tahun tersebut,
subjek a kan m emasuki pensiun. Namun setelah ada p enjelasan da ri
pihak pe rusahaan m engenai a danya pr ogram i ni. s ubjek m ulai
memikirkan pilihan tersebut.
Penjelasan dari perusahaan ini, membuat subjek ingin mewujudkan
keinginan yang sudah lama ada pada dirinya. Subjek ingin untuk bisa
berkumpul de ngan ke luarga be sarnya di Y ogyakarta. K einginan
tersebut terutama ingin bisa deket dengan ibu subjek yang sudah tua.
Keadaan ibu yang sudah tua, terlebih keadaan rumah ibunya ya ng
perlu di r enovasi, m embuat s ubjek memikirkan kembali ta waran ini.
Subjek da pat m ewujudkan ke inginan t ersebut dengan kompensasi
yang di berikan ke pada s ubjek j ika subjek memilih program
pengunduran diri sukarela ini.
(49-51)

“Saya ingin bi sa m enemani i bu dan de kat dengan k eluarga
lainnya. D an r umah s aya pe rlu di r enovasi, saya pe ngen bi sa
renovasi rumah.”
Subjek m emiliki s ebidang t anah yang b erada di Y ogyakarta.
Subjek juga i ngin m embangun s ebuah kos -kosan at au apotek s ebagai
usaha. Usaha ini dirasa cocok bagi subjek yang bisa subjek wujudkan
jika subjek nanti pensiun.
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2) Tahap menghimpun informasi
Subjek mendapatkan beberapa f akta yang t erkait de ngan program
ini. S ubjek mendapatkan i nformasi ba hwa pr ogram pe ngunduran di ri
sukarela ini ada terkait dengan adannya merger perusahaan PT Texaco
di A merika de ngan P T C hevron. R estrukturisasi pe rusahaan i ni
membuat pe ngbludakan j umlah ka ryawan pe rusahaan.

Untuk

mengurangi jumlah karyawan yang dinilai tidak efisien, maka mereka
membuat suatu program agar mengurangi jumlah karyawan.
Banyaknya j umlah karyawan perusahaan akan m embuat bi aya
yang di keluarkan pe rusahaan a kan l ebih be sar s edangkan pr oduksi
minyak s emakin t urun. Pendapat s ubjek bahwa pr ogram i ni di buat
manajemen perusahaan karena di nilai bi sa m enyesesaikan masalah
perusahaan bagi perusahaan ini.
Informasi y ang subjek dapatkan i ni, m enjadi i nformasi pe nting
bagi s ubjek unt uk bi sa subjek diskusikan ke pada i stri da n a nakanaknya. S ubjek berusaha berkompromi atas keinginan-keinginannya.
Subjek menanyai pe ndapat ana k-anak a tas pr ogram i ni. S ubjek
berusaha unt uk m enjelaskan kepada mereka da n memberikan cetakan
hasil da ri i nformasi pe rusahaan agar bi sa m ereka t elaah. Dari ha sil
kompromi i ni, m ereka m engembalikan l agi ke putusan ke pada di ri
subjek, na mun m ereka mendukung a papun ke putusan yang s ubjek
akan ambil.
(43-46)

“Saya bertanya kepada anak-anak, dan s aya jelaskan kepada
Saya be rtanya k epada anak -anak, dan s aya j elaskan k epada
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saya,ketentuan dar i perusahaan s aya pr int, l alu s aya kasih ke ana kanak. lalu mereka menyerahkan keputusan kepada saya lagi.”
Selain dengan ana k-anak, s ubjek j uga m encari informasi de ngan
teman-teman sekantor at as t awaran ini. Mereka saling m endikusikan
rencana m ereka m asing-masing atas t awaran kom pensasi y ang
mungkin bisa mewujudkan atas usaha baru yang bisa mereka jalankan.
3) Tahap mengembangkan pilihan
Pilihan yang ditawarkan perusahaan adalah mengambil program ini
atau t idak m engambil pr ogram i ni. S ubjek m engembangkan pi lihan
tersebut dengan melihat efek yang akan terjadi jika subjek mengambil
program itu atau tidak mengambil program ini.
Subjek melihat jika subjek mengambil pr ogram pengunduran di ri
sukarela ini, maka subjek bisa berdekatan dengan keluarga besar yang
ada di J awa. Berdekatan dengan keluarga ada lah keinginan subjek
sudah lama. Subjek benar-benar bisa berkumpul dengan ibu yang tua.
Selain i bu, subjek juga i ngin bi sa be rkumpul de ngan anak-anak serta
cucu. Hal ini karena anak-anak dan cucu-cucu subjek sudah berada di
Jawa. P rogram i ni ke sempatan s ubjek unt uk b isa m ewujudkan itu
semua.
(38)

“tapi kalo saya ambil, saya bisa berdekatan dengan cucu, anak
dan menantu”
Subjek j uga m elihat ke mungkinan j ika subjek tidak mengambil
program pengunduran diri sukarela ini dan subjek menunggu beberapa
tahun unt uk pe nsiun secara nor mal. P ilihan j ika subjek tidak
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mengambil pr ogram pe ngunduran di ri s ukarela i ni, a danya k enaikan
gaji yang bisa menambah uang pensiun yang diterima jika subjek nanti
pensiun normal.
4) Tahap memutuskan dan mengevaluasi pilihan
Dari pi lihan yang t elah ada, maka s ubjek mencoba unt uk
mengevaluasi pi lihan t ersebut de ngan be berapa pe rtimbangan yang
mendukung pilihan tersebut.
Kompensasi

yang di tawarkan pe rusahaan

menjadi ba han

pertimbangan subjek. S ubjek m encoba unt uk b erfikir ul ang. S ubjek
menghitung kembali jumlah yang ditawarkan oleh perusahaan sebagai
intensif ba gi s ubjek d apat m ewujudkan ke inginan-keinginan s ubjek
untuk m embangun us aha, be rinvestasi atau merenovasi rumah i bu
subjek. S ubjek j uga m emikirkan ni lai m ata ua ng da n ke adaan
perusahaan setiap tahunnya yang be rbeda, sehingga w alaupun ni lai
uang p ensiun nor mal yang di tawarkan p erusahaan l ebih be sar, t etapi
nilai ua ng i tu pada s aat be rbeda de ngan pada s aat i tu dan keadaan
perusahaan apakah masih sama de ngan saat i ni. Hal t ersebut m enjadi
bahan evaluasi setiap pilihan yang ditawarkan perusahaan pada subjek.
Subjek j uga m erasa s udah t ua. K ekuatan t ubuh s aat i ni a kan
berkurang setiap tahunnya. Subjek melihat bahwa dengan kompensasi
yang diberikan perusahaan, subjek dapat membuat asuransi kesehatan
sebagai pr oteksi ke sehatan. J ika s ubjek ha rus m engikuti pa da m asa
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pensiunnya t iba, m aka beban a suransi yang di bayarkan ol eh s ubjek
akan semakin besar.
(61-63)

“Dengan pertimbangan i ni, s aya berfikir dengan kompensasi
tersebut, saya bisa membuat suatu asuransi kesehatan bagi diri. Kalau
lebih tua, saya syarat asuransi akan lebih berat.”
Dengan usia ini, subjek sudah saatnya berkumpul dengan keluarga
menikmati ha sil ke rjanya pa da s aat i ni m asih bekerja. Anak-anak,
cucu-cucu, m enantu s erta i bu s ubjek s udah be rada di Y ogyakarta.
Berkumpul d engan k eluarga, t erutama i bu s ubjek yang s udah t ua,
untuk m enemani di s isa hi dupnya, a kan s anat membuat s ubjek l ebih
bahagia.
5) Tahap melaksanakan pilihan
Dengan pertimbangan yang telah m engevaluasi s etiap subjek,
subjek memutuskan un tuk m engambil pr ogram pe ngunduran di ri.
Dengan mengevaluasi pertimbangan-pertimbangan yang sesuai dengan
keadaan subjek, keputusan subjek lebih untuk mengikuti program ini.
Saat ini setelah subjek pensiun dan menikmati hasil keputusannya,
subjek merasa t idak menyesal dengan k eputusan yang pernah subjek
putuskan.
Awalnya s ubjek m emang m erasa ka get de ngan keadaaannya
kerena subjek merasa sudah terbiasa untuk beratifitas pagi, namun saat
ini aktifitas yang subjek miliki sudah mulai sedikit berkurang. Subjek
saat ini lebih santai menjalani hidup dan merasa puas dengan keadaan
yang subjek terima saat ini.
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Subjek merasa ini adalah keputusan yang tepat. Subjek saat ini bisa
berkumpul de ngan ke luarga. Rencana-rencana yang t elah dibuat
diawal ba nyak yang b erjalan baik, sehingga subjek sekarang b ersama
istri bisa be rkumpul d engan a nak-anak, cucu-cucu d an m enantu.
Subjek cukup puas dengan keputusannya.
(109-111)

“Menurut s aya t epat, s aya k alo s aya t etap di s ana be lum
tentu kayak sekarang, bisa berkumpul dengan anak-anak, menantu dan
cucu.”
Subjek berhasil membangun sebuah apotek sebagai usaha keluarga.
Awalnya s ubjek c ukup banyak t erlibat da lam m anajemen a potik, t api
sekarang banyak dibantu oleh salah satu anak subjek, sehingga subjek
menjadi lebih memiliki sedikit kegiatan.
Masa pensiun t elah s ubjek r asakan. Subjek banyak unt uk t erlibat
pada m asyarakat s ekitar. S ubjek m encoba unt uk bi sa lebih
bermasyarakat de ngan lingkungan. Subjek merasa b ersyukur bi sa
merasakan hidup yang lebih santai. Subjek merasa bahwa subjek harus
bisa memanfaatkan yang telah subjek terima dengan cara berhemat dan
mengubah gaya hi dup. M engubah gaya hi dup da ri yang bi sa
mengeluarkan ua ng s ecara b erlebihan, t etapi s ekarang harus bi sa
berhemat.
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5. Hasil Wawancara Subjek 5-PS
a. Latar Belakang Subjek
Subjek adalah mantan karyawan PT Caltex PaSifik Indonesia. Subjek
mengawali ka rirnya di pe rusahaan p ada t ahun 1972.

Subjek sudah

berkarya di pe rusahaan l ebih da ri 30 t ahun. S ubjek a dalah s eorang
perawat yang bekerja di r umah sakit pe rusahaan. Perawat r umah s akit
juga merupakan karyawan perusahaan, sehingga juga merupakan sasaran
dari program pengunduran diri sukarela ini.
Subjek adalah anak pertama di ke luarganya. Subjek adalah anak
pertama dari 5 bersaudara. Subjek semenjak SMA sudah berpisah dengan
keluarga. Keluarga be sar s ubjek ada di Jawa T imur s edangkan subjek
bersekolah di B andung. S ubjek s udah t erbiasa untuk be rjauhan de ngan
keluarganya.
Tawaran menjadi seorang karyawan di perusahaan PT Caltex Pasifik
Indonesia, didapatkan dari seorang teman. Sebelum bekerja di perusahaan
ini, subjek sudah bekerja di salah satu rumah sakit yang ada di Bandung.
Namun ka rena t ertarik dengan t awaran t eman, subjek m encoba unt uk
melamar. Subjek mencoba m elamar m elalui ka ntor pus at di Jakarta.
Subjek diterima m enjadi ka ryawan setelah melalui s erangkaian tes yang
ada. Namun karena kantor pusat tidak memiliki rumah sakit perusahaan,
maka s ubjek di posisikan di r umah s akit p erusahaan yang a da di
Pekanbaru.
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Subjek memiliki tiga a nak, yaitu laki-laki dua or ang d an pe rempuan
seorang. A nak pe rtama da n ke dua s udah m enikah s edangkan yang
terakhir m asih m enempuh kul iah pr ofesi a poteker pada w aktu subjek
memutuskan untuk mengambil program pengunduran diri sukarela, tetapi
saat ini sudah lulus.
Kegiataan s ubjek s aat i ni l ebih ba nyak unt uk ke luarga. Subjek lebih
senang be rkumpul de ngan anak, m enantu da n c ucunya. O lahraga,
mengikuti ke giatan ka mpung, p engajian d an be rkebun, m erupakan
kegiatan subjek saat i ni, selain bersama de ngan anaknya m enjalankan
usaha apotek.
b.Hasil Analisis Data Subjek
1) Tahap menentukan sasaran
Pada aw al s ubjek m engetahui pr ogram i ni di tawarkan ke pada
karyawan. S ubjek m engiraukan t awaran tersebut. Subjek tidak
memperhatikan a danya pr ogram ini. Subjek seorang ka ryawan yang
bekerja di rumah sakit perusahaan sehingga subjek merasa tidak cukup
mengetahui a danay pr ogram i ni. P rogram i ni t idak m embuat s ubjek
tertarik untuk mengambil.
(30)

“Saya pe rtama k ali mendengar pr ogram i ni, s aya t idak be gitu
memperhatikan.”
Perusahaan memberikan pe mberitahuan tentang kompensasi yang
bisa setiap karyawan terima jika mengambil program tersebut. Setelah
pemberitahuan tersebut, subjek baru mulai memikirkan tentang adanya
tawaran i ni. S ubjek m ulai m emikirkan ke inginannya unt uk m embuat

80

usaha de ngan j umlah yang di tawarkan ol eh pe rusahaan. Subjek ingin
memiliki us aha yang bi sa me njadi s uatu penghasilan ketika subjek
pensiun. S ubjek i ngin membangun s ebuah kos -kosan sebagai us aha
setelah subjek pensiun.
2) Tahap menghimpun informasi
Subjek mendapat informasi yang terkait hal sebagai info tambahan
mengenai apa yang s edang t erjadi pa da t ubuh pe rusahaan. Subjek
mendapatkan ba hwa a da ke tidakstabilan da lam t ubuh pe rusahaan
sehingga pe rusahaan m enawarkan pr ogram i ni k epada k aryawannya.
Program ini

da ri ha sil inf omasi te rsebut, m erupakan ut nuk

mengefektifkan ki nerja pe rusahaan s ehingga pe rusahaan ha rus
mengurangi jumlah karyawannya.
Subjek m engetahui a danya pr ogram i ni da ri t eman s ubjek yang
menceritakan

adanya pr

ogram i

ni,

sebelum pe

rusahaan

memberitahukan secara resmi ke seluruh karyawannya.
Mendengar i nformasi i ni, s ubjek m encoba unt uk be rtanya p ada
pasangannya. Subjek menanyakan pendapatnya. Selain itu juga subjek
subjek m enanyakan pe ndapat a nak-anaknya d engan adanya pr ogram
ini. Subjek tidak melibatkan orang la in, s elain ke luarga int i da lam
memberikan masukan kepada subjek atas keputusan yang subjek akan
ambil.
(57)

“saya tanya sama anak-anak, mereka terserah.”
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3) Tahap mengembangkan pilihan
Tawaran pilihan yang ditawarkan pe rusahaan, yaitu mengambil
program i ni atau t idak mengambil. S ubjek m encoba m engembangkan
pilihannya de ngan me lihat a kibat d ari s etiap pilihan jika subjek
mengambil salah satunya.
Subjek melihat jika subjek mengambil pi lihan untuk mengambil
program ini, maka subjek akan kehilangan penghasilan yang selama ini
menghidupi ke luarganya. S elain itu juga s ubjek m engingat b ahwa
salah s atu anaknya m asih m emerlukan bi aya ku liah pr ofesi di s alah
satu di perguruan tinggi.
Subjek juga melihat bahwa pilihan untuk tidak mengambil program
ini juga bisa menjadi keputusannya. Subjek melihat bahwa jika subjek
tidak m engambil pr ogram i ni, s ubjek a kan t idak bi sa be rkumpul
dengan ke luarga. Subjek akan be rpisah de ngan a nak-anak, dan cucucucu s ubjek. S ubjek m erasa s udah t ua, subjek ingin bi sa be rkumpul
dengan ke luarganya. Ini a dalah ke sempatan s ubjek unt uk be rkumpul
dengan keluarga dan bisa lebih dekat dengan mereka.
(104-105)

“Kalau s aya t idak am bil pr ogram i ni pa sti s aya gak bi sa
berkumpul dengan cucu-cucu saya.”
4) Tahap memutuskan dan mengevaluasi pilihan
Subjek m encoba unt uk m engevaluasi pi lihan t ersebut. Subjek
mengevaluasi dengan keadaan yang subjek miliki. Subjek memikirkan
setiap pilihan tersebut.
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Subjek ke mbali m empertimbangkan t awaran ko mpensasi ke pada
dirinya. H al i ni k arena s ubjek m erasa m asih membutuhkan bi aya
kuliah salah satu anak subjek. Jumlah kompensasi yang diberikan bisa
subjek bi sa m embiaya perkuliahan s alah s atu anak s ubjek. Dengan
perhitungan yang t idak s embarangan, s ubjek mencoba m emikirkan
bagaimana ke hidupan s etelah subjek mengambil program i ni. S ubjek
harus berhemat dalam penggunaan kompensasi yang diberikan.
(41-44)

“Karena anak saya juga ada y ang ambil magister, dan y ang
lain sudah menikah, apa saya masih bisa membiayai kuliah anak saya
yang am bil S2 ini. Jadi tanggungan s aya m asih ada s atu. T api s aya
pikir dengan kompensasi saya terima pasti bisa memenuhi”
Berdekatan dengan keluarga m enjadi s alah satu pertimbangan.
Subjek m erasa s udah t ua. Subjek ingin bi sa m enghabiskan w aktunya
dengan ke luarga. S elama i ni s ubjek s udah b ekerja, s ehingga s edikit
untuk bisa berkumpul dengan keluarga.
Dengan usia yang sudah tua ini, subjek tidak bisa sembarangan jika
subjek nanti m emerlukan bi aya yang l ebih. Subjek memikirkan nilai
mata ua ng yang b erubah s etiap t ahun. J ika s ubjek ha rus m enunggu
sampai m asa pe nsiun nor malnya t iba, m ungkin s aja ni lai ua ng yang
subjek terima sudah berubah.
5) Tahap melaksanakan pilihan
Keputusan s ubjek a dalah mengambil pr ogram pengunduran di ri
sukarela, setelah melewati serangkaian pertimbangan yang ada. Subjek
merasa keputusannya ini tepat, walaupun awalnya sedikit terpaksa dan
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ada rasa meyesal, tapi akhirnya saat ini subjek merasa senang dengan
keputusannya.
Saat i ni be rsama ana k-anak s ubjek, subjek bisa me nikmati ha sil
kerjanya s elama i ni. Subjek merasa t erhibur da pat be rkumpul de ngan
anak-anak serta cuc u-cucu subjek yang s aat i ni a da. Subjek meresa
senang bisa merasa dibutuhkan oleh keluarga.
Subjek be lum bi sa m enghilangkan ke biasaan-kebiasaan yang
selama ini ada. Awalnya, subjek kaget dengan keadaan yang ada s aat
subjek awal pe nsiun. S ubjek t erbiasa unt uk b angun pa gi, n amun s aat
ini s udah s edikit ke giatan pa gi yang bi sa subjek lakukan. K egiatan
pagi subjek sering subjek isi dengan olah raga.
Subjek j uga t erlibat d engan ke giatan kampung. Subjek menyadari
bahwa s aat i ni subjek tinggal di ka mpung. Subjek harus m ulai bi sa
dengan ke biasaan ba ru yang a da di l ingkungan s ubjek be rada.
Misalnya, kebiasaan lebaran yang ad a di lingkungan subjek sekarang
berada, b

erbeda d engan ke adaan s ubjek masih di l ingkungan

perusahaan. Subjek merasa harus bisa membiasakan diri.
Subjek m engadari ke adaannya s ekarang yang s udah tidak bekerja
lagi, lebih banyak mengganggur dan tanpa penghasilan. Subjek mulai
mengubah gaya hi dup. Subjek mulai m enghentikan ke biasaankebiasaan lama de ngan ke biasaan ba ru s ebagai pe nsiunan bukan
sebagai karyawan. Subjek harus mulai memikirkan penggunaan uang.
Subjek harus lebih hemat. Perencanaan menjadi sangat penting. Hidup
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harus l ebih m emikirkan t entang ke layakan hi dup ke luarga. Subjek
merasa tidak boleh lagi sembarangan dalam mengeluarkan uang.
(89-90)

“Ya pe rencana di sini s ekarang pe nting, gak bi sa
sembarangan, har us l ebih hat i-hati de ngan m enggunakan uang.
Sekarang, kan tidak ada pemasukan.”

Tabel 4. Analisis Hasil Penelitian
Proses y ang Subjek 1
muncul

Subjek 2

Keadaan
awal
sebelum
mengambil
program

Tidak
memiliki niat
dan ragu-ragu
untuk
mengikuti
program
pengunduran
diri sukarela.

Bingung untuk
mengambil
program ini
atau tidak

Keinginan
yang
muncul

• Memiliki
keinginan
untuk tidak
menjadi
pegawai lagi
• tidak ingin
ada tekanan
kerja

• Ingin hidup
pantas
• ada regenerasi
• memberi
kesempatan
bagi yang
muda,
• membuka
lapangan kerja
• tidak ingin
kembali
bekerja

Subjek 3

Subjek 4

Menentukan sasaran
Tidak ingin Tidak niat
mengambil
untuk
karena tidak mengikuti
sepakat
program
dengan istri pengunduran
diri sukarela

• Ingin bisa
mendanai
kuliah
anak,
• membuat
kos-kosan,
• membuka
bisnis,
• berencana
bekerja
kembali

• Ingin dekat
dengan
keluarga,
• merenovasi
rumah,
• memiliki
usaha koskosan atau
apotek

Subjek 5

Persamaan

Tidak
memperhatikan
adanya
program ini
dan tidak
berkeinginan
untuk
mengambil

Awalnya
tidak ingin
mengambil
program
pengunduran
diri sukarela
yang
ditawarkan
perusahaan
Semua
• Subjek
subjek
2,3,4,5 ingin
memiliki
memiliki
keinginan
usaha
untuk
• Subjek 1,2, 4,
berkembang
dan 5 tidak
diluar
ingin bekerja
perusahaan
kembali,
sedangkan
subjek 3
berencana
ingin kembali
bekerja

Ingin memiliki
usaha koskosan

Perbedaan
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Proses
yang
muncul
Fakta
yang
terkait

Subjek 1

Program
pengunduran
diri sukerela
terjadi karena,
ada efisiensi,
karena
produksi
minyak turun

Subjek 3

Subjek 4

Subjek 5

Menghimpun informasi
Adanya
• PT
• Adanya
• BP/ARCO
pengefektifitasan
merger
Digantara
melakukan
kinerja karyawan
perusahaan
Indonesia
program
karena
• Penurunan
salah satu
pengunduran
minyak turun perusahaan
perusahaan
diri sukarela
yang memicu sedang tidak
yang
• Pembengkakan terjadinya
stabil
melakukan
biaya produksi
efisiensi
program ini • Produksi
kinerja
perusahaan
minyak turun
• Saham
Caltex
dibeli
Chevron
• Mengetahui
• Berdiskusi
• Berdiskusi • Berdiskusi
informasi dari
dan
dengan istri
dengan istri
teman
berkompromi
dan anak
dan anak
• Minta pendapat
dengan
• Meminta ijin
• Briefing
dari keluarga
keluarga
dengan anakdari
• Bertanya dan
anak
perusahaan
menjelaskan
• Mencari
kepada anakinformasi
anak
dengan teman
• Diskusi
dengan teman

Persamaan

Perbedaan

Mengetahui
bahwa
perusahaan
sedang
melakukan
efisiensi
kinerja

Subjek 2 dan
subjek 3
mendapatkan
perbandingan
pengalaman
teman yang
mengalami
program yang
sama

Meminta
pendapat
dan
berdiskusi
keluarga

• Subjek 1,3, 4
dan 5
mendapatkan
masukan
pendapat dari
teman
• Subjek 1 dan
2 informasi
dari
perusahaan
menjadi info
yang penting
• Subjek 2
membaca
buku
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Hal yang • Menerima
dilakukan informasi dari
untuk
perusahaan
mencari • mencari
informasi informasi
dengan
berdiskusi dan
berkompromi
dengan istri
dan anak
• Diskusi
dengan teman
• membaca
buku

Subjek 2

Proses y
muncul
Pilihan yang
muncul

ang Subjek 1

Pilihan yang
ada adalah
ambil atau
tidak ambil

Alasan
• meninggalkan
mengembangkan kemapanan,
pilihan
• karir yang
mungkin tidak
secerah
sebelumnya,
• kemungkinan
berpisah
dengan
keluarga dan
istri

Subjek 2

Subjek 3

Pilihan yang
ada adalah
ambil atau
tidak ambil

Mengembangkan pilihan
Pilihan yang
Pilihan yang
ada adalah
ada adalah
ambil atau
ambil atau
tidak ambil
tidak ambil

• karir yang
mungkin
mentok
• kemungkinan
memiliki
usaha
• kemungkinan
berkumpul
dengan
keluarga
• kemungkinan
gaji tidak
naik lagi

Subjek 4

Subjek 5

Persamaan

Pilihan yang
ada adalah
ambil atau
tidak ambil

Pilihan hanya 2
alternatif

Kemungkinan • kemungkinan • tidak ada
karir yang
kedekatan
pemasukan
lebih baik
keluarga
• kemungkinan
atau
• kemungkinan berpisah
kemadekan
kenaikan gaji dengan
keluarga
• usia yang
sudah tua

Perbedaan

Semua subjek
• Subjek 1, 2, dan
mengembangkan
3
pilihannya dengan mengembangkan
melihat
pilihannya
kemungkinan
dengan meilhat
yang mungkin
kemungkinan
terjadi jika mereka karir
memilih salah satu • Subjek 1,2,4 dan
alternatif pilihan
5 melihat
menjadi
kemungkinan
keputusannya
gaji yang tidak
akan mereka
dapatkan lagi,
karena subjek 3
berencana
kembali bekerja
• Subjek 1,2,4, dan
5 melihat
kemungkinan
keinginan untuk
berkumpul
dengan keluarga
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Proses y ang Subjek 1
muncul
Hal yang
• masalah ekonomi
menjadi
• anak-anak yang
pertimbangan ingin di
Yogyakarta,
• berkumpulnya
keluarga,
• kerjaan yang
dinilai monoton,
• kebosanan,
• tidak suka
terhadap budaya
kerja
• usia yang dinilai
masih muda
•
• tidak dapat gaji,
• berkumpul
Alasan
pertimbangan dengan keluarga,
• berjiwa sosial
• ingin
keseimbangan,
• melawan hati
nurani

Subjek 2

• kompensasi
yang
diberikan
• persiapan
anak-anak
sekolah ke
Yogya
• kondisi
negara yang
tidak aman
• sudah tidak
nyaman
bekerja di
perusahaan
perlunya
pengaturan
ekonomi
keluarga
yang lebih
rinci

Subjek 3

Subjek 4

Subjek 5

Persamaan

Perbedaan

Memutuskan dan mengevaluasi pilihan
• sebidang tanah
• kompensasi
• kompensasi
• Semua subjek
• Subjek 1 dan 2
yang telah
yang akan
yang
mempertimbang merasa sudah
dimiliki untuk
diberikan
ditawarkan
kan masalah
tidak nyaman
usaha
kompensasi
dengan suasana
• anak-anak
• anak-anak
yang
akan
di
kerja
• pendidikan anak- yang sudah ada • kehidupan
anak
di Yogyakarta
• Subjek 5
setelah pensiun terima untuk
pemasukan
dan
mempertimbang
• hal-hal yang
• orangtua yang • biaya kuliah
usaha yang
kan usianya
dapat dilakukan
sudah tua
anak
mereka
setelah pensiun • sudah memiliki • kedekatan
inginkan
• mempertahankan rumah
keluarga
•
Semua subjek
pemasukan
• usia yang
mempertimbang
• dukungan istri
sudah tua
kan anak-anak
dan anak
dan keluarga
kebahagiaan
keluarga

orangtua yang
sudah tua yang
saat ini tinggal
sendiri

• masih
memerlukan
biaya kuliah
• nilai mata uang
yang berbeda
• ingin
menghabiskan
waktu dengan
keluarga

Alasan semua
subjek adalah
untuk
kepentingan
keluarga dan
bisa berkumpul
dengan keluarga

Subjek 1
mempertimbang
kan dirinya
yang berjiwa
sosial yang suka
berkegiatan
sosial, ingin ada
keseimbangan
hidup, dan
menuruti hati
nurani
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Cara
• menghitung
menentukan
kompensasi,
pertimbangan • memikirkan
keuntungan,
• membandingkan
usia dan
kesehatan,
• meninjau lewat
hal yang non
materi,
• memikirkan
dengan masakmasak

• memiliki
• membuat daftar • berfikir ulang • memperhitung
hal-hal yang
standar
tentang
kan
minimum
dapat harus
kompensasi
kompensasi
dilakukan
kompensasi
yang diberikan
yang
ditawarkan
• membanding dengan
• memperhitung
kompensasi
kan
kan
• berfikir tentang
keuntungan • dengan hati yang kompensasi
usia
• membanding tenang dan
• memikirkan
mencoba
kan dengan
keadaan
mencari
pengalaman
perusahaan
keseimbangan
teman
hidup
• perencanaan
kegunaan
kompensasi
• memikirkan
lebih matang

Semua subjek
menentukan
pertimbangannya
dengan
memperhitungkan
dan memikirkan
kembali tawaran
kompensasi yang
akan mereka
terima

Subjek 1
menentukan
dengan
pertimbangannya
dengan
membandingkan
usia dan
kesehatan, serta
memikirkan
dengan masakmasak, subjek 2
dengan
membandingkan
pengalaman
teman, subjek 3
dengan hati yang
tenang, subjek 4
dengan
memikirkan
keadaan keadaan
perusahaan dan
subjek 5 dengan
memikirkan usia
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Proses
yang
muncul

Subjek 1

Subjek 2

Subjek 3

Melaksanankan pilihan
Ambil program Ambil program
pengunduran
pengunduran
diri sukarela
diri sukarela

Keputusan

Ambil program
pengunduran diri
sukarela

Ambil program
pengunduran
diri sukarela

Hasil

Enjoy dan dapat
menikmati hidup

Bersyukur
dengan keadaan
yang sekarang
ada

• bahagia
• nyaman hidup
di Yogya
• tidak menyesal
• menemukan
bakat
terpendam istri

Subjek 4

• kaget dengan
keadaan yang
baru
• tidak menyesal
• santai
• berkumpul
dengan
keluarga
• keputusan tepat

Subjek 5

Persamaan

Ambil program
pengunduran diri
sukarela

Semua subjek
memilih
mengambil
program ini

• sedikit
menyesal dan
terpaksa
• senang
• menikmati hasil
• keputusan tepat

perbedaan

Semua subjek • Subjek 3
merasa
menemukan bakat
senang
terpendam istri
dengan
• Subjek 4 awalnya
keputusannya merasa kaget
dengan perubahan
keadaan yang ia
alami.
• Subjek 5 awalnya
merasa sedikit
penyesalan dan
terpaksa dengan
pilihannya,namun
selanjutnya subjek
merasa senang
dan merasa ini
adalah keputusan
yang tepat
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Keadaan
sekarang

• Membantu dan
terlibat dengan
masyarakat,
• menjadi RT
• tidak ada
tekanan
• berkumpul
dengan keluarga
• merasa
kehilangan
berkumpul
dengan temanteman

• lebih banyak di • mendapatkan
rumah
pekerjaan
• hidup lebih
• mengeluarkan
santai
biaya ekstra
• berkumpul
• waktu bersama
dengan
keluarga
keluarga
berkurang
• pernah
mengalami
kegagalan
usaha

• kegiatan
• bingung dengan
berkurang
kebiasaan yang
baru dengan
• hidup lebih
mencoba untuk
bermasyarakat
mengubah
• menjalankan
kebisaan lama
usaha
dan selalu
• menikmati
memikirkan
hasil
perencanaan
• mengubah
pengeluaran
gaya hidup
• ikut terlibat
dengan
dengan kegiatan
berhemat
kampung
• bersyukur
• dapat
dengan
berkumpul
keadaan yang
dengan keluarga
ada

Semua subjek • Subjek 1,2,4 dan
sudah
5 mengikuti
menemukan
kegiatan
kegiatannya
lingkungan
masingsekitar, sedangkan
masing untuk
subjek 3
mengisi
memutuskan
kegiatannya
untuk kembali
sehari-hari.
bekerja
• Subjek1,2,4 dan 5
lebih memiliki
waktu dengan
keluarga
sedangkan subjek
3, berkurangnya
waktu bersama
keluarga
• Subjek 1 sudah
merasa tidak ada
tekanan kerja,
subjek 2 pernah
mengalami
kegagalan usaha,
subjek 3
membutuhkan
biaya ekstra untuk
berkumpul
dengan keluarga,
subjek 4 dan 5
mulai untuk hidup
berhemat
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Skema Hasil Penelitian Berdasarkan Analisis Hasil Penelitian

Awalnya,
tidak memiliki
keinginan
untuk
mengambil
program yang
ditawarkan

Penawaran
dari
perusahan

Menentukan
sasaran

Memiliki
keinginan untuk
berkembang di luar
perusahaan

Menghimpun
informasi

Mengetahui ada
efesiensi
perusahaan
Meminta pendapat
dan berdiskusi
dengan keluarga
Mengembangkan
pilihan
Ambil atau tidak

Keputusan:
mengambil
program
pengunduran
diri sukarela

Melaksanakan
pilihan

Mempertimbangkan
masalah kompensasi yang
akan mereka terima
Mempertimbangkan
keluarga dan anak-anak

Memutuskan dan
mengevaluasi

Melihat kemungkinan
yang terjadi jika
memilih salah satu
pilihan
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D. Pembahasan
Dalam penelitian ini, kelima subjek telah menentukan pilihan terbaik mereka
atas dua bua h pi lihan yang di tawarkan perusahaan kepada m ereka. Menentukan
yang terbaik dari sejumlah pilihan yang ada merupakan esensi dari sebuah proses
pengambilan ke putusan ( Rida, 2005) . K elima s ubjek t elah m emilih unt uk
mengambil program pengunduran diri sukarela.
Pada a wal pr oses p engambilan ke putusan, kelima s ubjek belum me miliki
keinginan untuk mengambil program pengunduran diri ini. Kelima subjek merasa
ragu, bi ngung da n m erasa t idak be rniat unt uk mengikuti pr ogram i ni. Hal ini
dapat t erjadi pa da pa ra pe ngambil ke putusan. Menurut R ida ( 2005) p erasaan
seperti ini da pat t erjadi ka rena a danya k emungkinan rasa t akut karena
ketidaksiapan individu dalam memikul tanggung jawab dan resiko dari keputusan
yang di ambilnya. S elain i tu, ke mungkinan ada ketidakseriusan s ubjek da lam
membuat s ebuah ke putusan, t erlebih ka rena subjek malas m engumpulkan da tadata yang diperlukan dan menganggap remeh persoalan serta memandang negatif
sebuah masalah.
Perasaan takut atau tidak siap dalam menghadapi resiko yang ada juga d apat
terjadi ka rena k eputusan s ubjek i ni, m erupakan ke putusan s trategis y ang
mengangkut j angka pa njang da ri k ehidupan s ubjek ( Sutherland, 1977 da lam
Salusu 1991) . K eputusan unt uk m empercepat m asa pe nsiun, sebelum us ia yang
seharusnya, akan terkait dengan ke hidupan s elanjutnya yang a kan s ubjek j alani
setelah subjek membuat sebuah keputusan mengambil program pengunduran diri
sukarela ini.
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Tetapi dari hasil penelitian ini, ternyata semua subjek juga memiliki keinginan
untuk berkembang di luar perusahaan. Subjek 2, 3, 4,dan 5 i ngin memiliki usaha
atau membuka l apangan ke rja. Usaha te rsebut a ntara la in ingin memiliki kos kosan, bengkel, apotek dan percetakan foto. Selain itu, subjek 1, 2, 4, dan 5 sudah
tidak i ngin be kerja b ekerja di pe rusahaan s edangkan s ubjek 3 be rencana unt uk
kembali me niti ka rir te tapi di lua r P T C altex Pacific Indonesia. K einginankeinginan ini menjadi target bagi individu, jika subjek memilih untuk mengambil
pengunduran di ri s ukarela. Keinginan merupakan s ebuah target yang merupakan
pendorong ba gi pengambil keputusan unt uk t erus m aju m enggapai keinginannya
(Rida, 2005).
Setelah s ubjek m enentukan s asaran, s elanjutnya s ubjek m engumpulkan
informasi yang te rkait de ngan program ini . Dalam pe nelitian ini, semua s ubjek
mendapati f akta b ahwa pe rusahaan sedang mengadakan e fisiensi kinerja
perusahaan de ngan m engurangi jum lah ka ryawannya. S elain i tu, s ubjek 2 da n 3
mendapatkan perbandingan pengalaman teman yang m engalami pr ogram yang
sama. Informasi ini

memberikan p etunjuk ba gi s ubjek t entang f akta da n

pengalaman atas ada nya pr ogram i ni. Fakta a kan m emberikan pe tunjuk ba gi
pengambil ke putusan, k eputusan a pa yang a kan di ambil ( Suryadi da n R amdani,
1998). Petunjuk i ni a kan m enjadi s alah s atu a rahan ba gi s ubjek, a tas t awaran
perusahaan tentang program pengunduran diri sukarela, terlebih bagi subjek 1 dan
2 yang m erasa b ahwa i nfo da ri pe rusahaan m erupakan s alah s atu f aktor penting
dalam memberikan arahan atas keputusannya.
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Selain fakta d an pengalaman dari t eman, dari ha sil pe nelitian, semua s ubjek
mencari inf ormasi d ari keluarga d engan cara m eminta pe ndapat anak-anak da n
istri. U ntuk m engatur gaya hi dup d an p erencanaan m asa pe nsiun, i ndividu
sebaiknya m eminta pe ndapat i stri. D engan komunikasi yang m ememadai,
individu bi sa m enangani r encana k e de pan ke hidupan keluarga m ereka
(Parkinson, R ustomji & V iera, 1990) . Dalam ha l ini, pe ngaruh i ndividu dalam
keluarganya m emang s angat t erasa, terutama ba hwa di ri s ubjek adalah seorang
pemimpin, yaitu ke pala keluarga ( Syamsi, 1989) . O rientasi da ri ke pala kelurga
adalah keluarganya. J ika t ujuan or ganisasi, da lam ha l i ni ke luarga s ama d engan
tujuan i ndividu, maka ke putusan i ndividu a kan m enjadi ke putusan a nggota
keluarga.
Subjek 1, 3, 4 da

n 5 selain mencari i nfo dari ke luarga, mereka m encari

informasi da ri t eman-teman sejawat. Informasi da ri te man sejawat s ubjek
memberikan i nfo t entang u saha yang m ungkin bi sa m ereka j alankan setelah
memasuki masa pensiun. Sebagai informasi tambahan subjek 2 mencoba mencari
informasi de ngan m embaca buku. S ubjek 2 m erasa d engan buku subjek juga
semakin memberikan informasi yang cukup be rharga da lam m emberikan
informasi. Informasi-informasi t ersebut m erupakan i nformasi s ekunder yang
diterima s ubjek. Informasi s ekunder, m erupakan informasi yang di himpun g una
untuk ke pentingan t ambahan be rkenaan de ngan m asalah ut ama, da lam ha l i ni
masalah utamanya ada lah tawaran pr ogram pe ngunduran di ri s ukarela yang
ditawarkan pe rusahaan (Rida, 2005) . Informasi t ambahan i ni m enjadi arahan
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tambahan bagi subjek agar subjek memiliki cukup data untuk bisa menghasilkan
keputusan yang terbaik bagi dirinya.
Tahap

selanjutnya

dalam pr

oses pe

ngambilan ke

putusan

adalah

mengembangkan pi lihan. Pilihan dalam m enyelesaikan suatu masalah akan
memberikan kemudahan dan kebebasan kepada pengambil keputusan(Rida,2005).
Dari h asil pe nelitian alternatif pi lihan yang s ubjek, be rasal da ri tawaran
perusahaan. Alternatif pilihan pada proses pengambilan keputusan individu terdiri
dari 2 pi lihan, yaitu m engambil pr ogram pe nguduran di ri s ukarela da n t idak
mengambil pr ogram s ukarela. J ika s ubjek m engambil pr ogram s ukarela, s ubjek
akan ke luar da ri p erusahaan de ngan kom pensasi yang akan di berikan s esuai
dengan masa ke rja d an j abatan pada s aat m engambil pr ogram i ni. Jika t idak
mengambil pr ogram pe ngunduran di ri s ukarela, m aka s ubjek t etap bekerja
menjadi karyawan perusahaan.
Berdasarkan hasil pe nelitian ini, semua s ubjek m engembangkan pi lihan
mereka d engan melihat kemungkinan yang a kan te rjadi jika me milih salah satu
alternatif pilihan yang diberikan perusahaan. Penilaian subjektif berperan dalam
mengembangkan pi lihan i ni. K esadaran dalam mengembangkan pilihan sesuai
dengan keadaan diri subjek menjadi penting. Peran intuisi yang merupakan suatu
kesadaran yang dimiliki setiap individu dalam mempercayai adanya suatu situasi
tertentu, hal itu akan terjadi a tau tidak mungkin terjadi, memiliki pe ran dalam
proses i ni (Adair, 1985 ). Hal i ni t erlihat dari h asil penelitian, bahwa s ubjek 1, 2
dan 3 m engembangkan pi lihannya m elalui ke mungkinan k emajuan ataupun
kemunduran k arir s ubjek da lam p erusahaan. S ubjek 1, 2, 4

da n 5 melihat
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kemungkinan ke naikan gaji yang m ereka t erima, jika me reka tida k bekerja la gi
dan j ika t etap be kerja di pe rusahaan. S ubjek 1, 2,

4 da n 5 pu

n j uga

mempertimbangkan i ntensitas be rkumpul de ngan ke luarga, j ika m ereka t idak
mengambil pr ogram i ni, ke mungkinan unt uk be rkumpul de ngan k eluarga
berkurang d an j ika m ereka m engambil pr ogram i ni, m aka ke mungkinan unt uk
berkumpul dengan keluarga akan semakin besar.
Tahap proses p engambilan keputusan s elanjutnya ad alah bagaimana s ubjek
memutuskan dan mengevalusi pilihannya. Dari hasil penelitian didapatkan bahwa
semua s ubjek m empertimbangkan m asalah ko mpensasi yang a kan di berikan
perusahaan j ika m ereka m engambil pr ogram i ni. B esarnya kom pensasi yang
diberikan ol eh pe rusahaan a kan m enjadi pe masukan yang m enjadi m odal unt uk
kehidupan selanjutnya masing masing-masing individu. Kompensasi ini juga bisa
mewujudkan keinginan-keinginan subjek yang menjadi sasaran yang akan dicapai
jika me reka me ngambil pr ogram pe ngunduran diri s ukarela ini . D alam
perencanaan masa pensiun, terdapat dua hal yang dapat menjadi hal penting yaitu
perencanaan masalah keuangan dan mengubah gaya hidup (Parkinsion, Rustomji,
& V ieira, 1990). D engan m empertimbangkan pe rencanaan m asalah ke uangan,
seorang pe nsiunan bi sa hi dup da n m engatur ke hidupan ke luarganya dengan
memperhitungkan kembali jum lah yang d itawarkan pe rusahaan. Penting b agi
subjek unt uk bi sa m empertimbangkan kom pensasi s ebagai m odal unt uk dapat
dijadikan investasi sebagai penunjang kehidupan selanjutnya, untuk kelangsungan
hidup subjek da n k eluarga, karena pe ndapatan yang bi asanya m ereka t erima,
setelah memasuki pensiun, sudah tidak didapatkan lagi .
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Setiap subjek memiliki standar nilai yang berbeda yang dapat menjadi acuan
diri, unt uk da pat m enerima ni lai kom pensasi yang di tawarkan ha l i ni s esuai
dengan pe rnyataan N icholaidis ( dalam A dair, 1985) ba hwa s etiap pe ngambil
keputusan memiliki s tandar ni lai. Jika s tandar ni lai te rsebut me menuhi standar
nilai para pengambil keputusan, yang dapat diterima oleh pengambil keputusan itu
sendiri maupun mereka yang dipengaruhi oleh keputusan, maka ini akan menjadi
suatu kesepakatan ant ara p engambil ke putusan dengan t awaran pe rusahaan
tersebut.
Selain m

asalah ke

uangan, da

ri ha

sil pe

nelitian s

emua s

ubjek

mempertimbangkan masalah anak-anak dan keluarga. P erasaaan ba hagia be rada
di l ingkuangan ke luarga yang da pat m enerima s ubjek ada di t engah-tengah
lingkungan m ereka a kan m embuat s ubjek m erasa di perlukan da n di butuhkan
sebagai individu (Parkinsion, Rustomji, & Vieira, 1990).
Berdasarkan penelitian i ni j uga, didapatkan ba hwa s ubjek 1 da

n2

mempertimbangkan penilaian suasana k erja yang m ereka ni lai s udah tidak
memberikan kenyamanan bagi m ereka. Ketidakpuasan kerja ak an menyebabkan
adanya pe rasaan negatif t erhadap pekerjaan, pesimis t erhadap m asa de pan
sehingga i ndividu t ersangkutan a kan be rorientasi be rganti pe kerjaan. Perasaan
tidak pua s da pat m enimbulkan pi kiran unt uk ke luar pa da i ndividu yang
dilanjutkan dengan up aya unt uk m encari pekerjaan l ain (Mobley, 1978). Namun
dalam hal ini subjek tidak ingin kembali bekerja jika mereka mengambil program
pengunduran diri sukarela.
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Pertimbangan l ain a da pa da s ubjek 5, subjek mempertimbangkan masalah
usia. P arkinson dkk (1990) m enyatakan bahwa us ia yang l ebih muda da lam
perencanaan m asa pe nsiun, a kan m emberikan k euntungan l ebih b agi i ndividu
yang akan memasuki masa pensiun. Kesiapan diri untuk memasuki masa pensiun
akan memberikan ke kuatan fisik yang lebih baik dari p ada m erencanakan masa
pensiun dalam usia yang lebih tua. Pertimbangan usia terkait dengan perencanaan
kesehatan bagi di ri s ubjek. M empertahankan kesehatan s ubjek sama s eperti
sebelum di rinya pe nsiun de ngan m enjaga vi talitas t ubuh, s angat pe rlu di lakukan
oleh subjek. Dengan vitalitas tubuh yang baik sesuai dengan usia yang ada, maka
dapat m enghindarkan di ri s ubjek da ri r entannya t ubuh t erhadap pe nyakit s eiring
dengan pertambahan usia.
Pertimbangan-pertimbangan tersebut merupakan be ntuk e valuasi s ubjek
terhadap pilihan yang ditawarkan perusahaan. Mereka memutuskan pertimbangan
apa s aja yang m enjadi b ahan untuk mengevaluasi s etiap pilihan yang ad a sesuai
dengan ke inginan-keinginan awal s etiap subjek. Keinginan-keinginan yang ada
berbeda-beda s etiap s ubjek. S etiap s ubjek m emikirkan pe rtimbanganpertimbangan t ersebut l ebih m endalam de ngan pemikiran yang r asional. Setiap
subjek da pat be rfikiran lebih obj ektif de ngan pe mikiran yang r asional,. Hal ini
sesuai dengan pernyataan Suryadi dan Ramdani (1998), yang menyatakan bahwa
pertimbangan r asional yang l ebih obj ektif a kan m emberikan pe rhatian pa da
hubungan antara ke putusan de ngan t ujuan d an s asaran d ari i ndividu. K eputusan
itu dibuat untuk memenuhi maksud atau keinginan subjek. Subjek akan menyusun
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urutan t ujuan da n s asaran yang di hendaki s ebagai t arget yang i ngin dicapai
sebelum subjek mengidentifikasi pilihan yang akan menjadi keputusannya.
Setiap subjek telah mempertimbangkan setiap pi lihannya s esuai de ngan
keinginan-keinginan yang a kan subjek capai. Selanjutnya, subjek ha rus
memutuskan s atu pi lihan da ri dua a lternatif yang di tawarkan p erusahaan kepada
subjek. dari h asil penelitian ini semua subjek me milih untuk mengikuti program
pengunduran di ri s ukarela yang di tawarkan p erusahaan. Setiap subjek memilih
mengikuti program ini sebagai keputusannya.
Sebuah pr oses a khir da ri s etiap s ubjek da lam pr oses pe ngambilan ke putusan
adalah adanya k eputusan, selanjutnya subjek akan m enjalankan ke putusannya
tersebut dengan memantau hasil yang subjek dapatkan setelah keputusan diambil.
Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa subjek merasa senang dengan keputusan
yang ada. P erasaan senang i ni j uga di barengi ol eh perasaan l ain yang perasaan
lain s ebagai bentuk penyesuaian keadaan a wal s etelah pensiun. S ubjek 4 m erasa
sedikit ka get de ngan p erubahan k ehidupan yang a da. S ubjek 5 j uga m erasa
terpaksa d an sedikit m enyesal pa da aw al m enjalani m asa pe nsiunnya. Namun,
kedua subjek ini dan ketiga subjek lainnya segera dapat menyesuaikan diri dengan
kehidupan pensiunnya. Dengan seiring waktu yang berjalan, biasanya orang mulai
sadar ba hwa mereka akan segera m emasuki m asa pe nsiun dan hal i ni
membutuhkan penyesuaian diri yang ba ik (Atchley,1983 d alam Eliana, 2003 ).
Hasil yang l ain t erlihat de ngan a danya p rogram ini, s ubjek 3 m enemukan ba kat
terpendam i stri s ubjek yang s ebelumnya t idak pe rnah m uncul s emasa s ubjek
masih bekerja di perusahaan. Hal ini menimbulkan hal-hal positif baru tidak saja
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bagi subjek tapi juga bagi keluarga subjek sebagai lingkungan yang mendapatkan
pengaruh dari keputusan setiap subjek.
Pelaksanaan merupakan bagian terpenting dari proses pengambilan keputusan,
biasanya m enyangkut s ejumlah keadaan selanjutnya da ri s ebuah ke putusan
(Drummond, 1993) . K eadaan s etelah pr oses pe ngambilan ke putusan m erupakan
keadaan yang ditimbulkan dari keputusan tersebut. Aktivitas yang memiliki tujuan
adalah kebutuhan manusia yang sama kuatnya untuk bisa menjalani kehidupan ini
(Parkinsion, Rustomji, & Vieira, 1990). Setiap subjek memiliki aktivitas yang saat

ini mengisi hari-hari subjek setelah mereka mengambil program pengunduran diri
sukarela. Mereka mulai menata kehidupan diri sendiri dan keluarga.
Hasil pe nelitian m enunjukan ba hwa s emua s ubjek s udah m enemukan
kegiatannya masing-masing untuk mengisi kegiatan sehari-hari mereka. Subjek 1,
2, 4 da n 5 p ada s aat ini, m ereka ba nyak m engikuti kegiatan yang ada di
lingkungan s ekitar, s edangkan s ubjek m emutuskan ut nuk ke mbali b ekerja.
Memiliki waktu lebih banyak dengan keluarga dialami subjek 1, 2, 4 dan 5, hal ini
sesuai de ngan keinginan awal s etiap subjek yang in gin memiliki w aktu lebih
banyak dengan keluarga.
Hal yang be rbeda di alami s ubjek 3. S ubjek 3 memutuskan unt uk ke mbali
bekerja sehingga saat ini sulit memiliki waktu bersama dengan keluarga. Keadaan
ini cukup berbeda dengan keadaan saat subjek 3 m asih bekerja pada perusahaan,
yang m emiliki w aktu de ngan keluarga s ehingga s aat i ni subjek membutuhkan
biaya ekstra unt uk da pat be rkumpul de ngan k eluarga. Walaupun subjek bekerja
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kembali, tekanan kerja yang ia miliki saat ini, lebih ringan dibandingkan dengan
ketika subjek masih bekerja pada perusahaan sebelumnya.
Subjek 2 m engalami kegagalan usaha. Subjek mengakui, hal ini dapat terjadi
karena ada beberapa kesalahan perhitungan perencanaan setelah keputusan subjek
mengambil program ini sehingga bukan kesalahan perhitungan perencaaan untuk
mengambil keputusan mengambil program ini tetapi kesalahan perencanaan usaha
setelah subjek mengambil program ini.
Subjek 4 dan 5 mulai mencoba untuk hidup lebih hemat. Mengatur gaya hidup
setelah pe nsiun m erupakan s yarat unt uk bi sa b ertahan d engan s ituasi e konomi
yang ba ik. M enurut P arkinson dkk

(1990), seorang p ensiunan h arus bi sa

mengubah gaya hidup dari hidup yang masih bekerja ke hidup masa pensiun. Para
pensiunan ha rus da pat m engubah da n m enyesuaikan ga ya hi dup m ereka unt uk
bisa me njalani s ituasi baru yang mereka a lami. Jika s etiap individu bisa
menyesuaikan di ri de ngan ke giatan s erta gaya hidup yang b aru, m aka s etiap
subjek d apat m elewati m asa-masa s ulit me masuki ma sa pe nsiun. Dari penelitian
ini, s etiap s ubjek menjelaskan ba hwa m areka s aat i ni s udah b isa m enjalani
kehidupannya de ngan b aik. S etiap s ubjek s udah bi sa m enyesuaikan gaya hi dup
sebagai s eorang yang t elah pe nsiun, s ehingga s etiap s ubjek m enjelaskan ba hwa
keputusan m ereka t epat ke tika m emutuskan unt uk m engambil p rogram
pengunduran diri sukarela yang ditawarkan perusahaan.
Proses pe ngambilan ke putusan yang di lakukan oleh s ubjek-subjek t ersebut
merupakan s ebuah ke putusan strategis. Sutherland ( 1977) menjelaskan bahwa
keputusan strategis m erupakan sebuah keputusan yang m empersoalkan a pa yang
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dapat dibuat untuk mencapai tujuan dan memiliki jangka waktu yang lebih lama.
Dari pe nelitian ini, setiap subjek berusaha u ntuk memikirkan t idak ha nya
mikirkan target diri sendiri tapi juga target yang ingin dicapai oleh anak-anak dan
istri. Hal dipikirkan oleh subjek karena keputusan strategis yang dibuat oleh para
subjek t ersebut berkenaan de ngan m asa d epan pada di ri s ubjek d an ke luarga.
Subjek ha rus be nar-benar s adar da n memikirkan target apa yang he ndak dicapai
atas pilihan yang ada (Rida, 2005).

BAB V
PENUTUP
A. Kesimpulan
Dari proses penelitian ini disimpulkan bahwa kelima subjek mengalami proses
pengambilan keputusan yang cukup panjang, untuk bisa memutuskan pilihan yang
ditawarkan perusahaan. P roses pe ngambilan ke putusan ini m elalui t ahap
menentukan sasaran, tahap menghimpun informasi dengan mengumpulkan faktafakta yang t erkait dengan pr ogram pe ngunduran di ri s ukarela yang di tawarkan
perusahaan, t ahap m engembangkan pi lihan yang ditawarkan pe rusahaan, t ahap
memutuskan da n m engevaluasi pi lihan dan tahap t erakhir s ubjek ha rus
melaksanakan pi lihan. Kelima s ubjek memutuskan untuk m engikuti pr ogram
pengunduran diri sukarela yang ditawarkan perusahaan.
Hal-hal yang m empengaruhi s ubjek unt uk m empertimbangkan pi lihannya,
pertama ada lah kom pensasi yang di berikan pe rusahaan. H al i ni t erkait de ngan
keadaan ekonomi ke luarga pa da m asa pe nsiunnya. Kedua ad alah keluarga.
Dukungan keluarga terhadap pilihan subjek dan keinginan untuk dapat berkumpul
dengan keluarga, menjadi bahan pertimbangan subjek yang cukup penting untuk
dapat memutuskan pilihan yang tepat menurut mereka.
Keputusan yang di buat oleh ke lima s ubjek i ni merupakan s ebuah ke putusan
strategis yang me nentukan target yang in gin dicapai da n masa d epan bagi di ri
subjek da n ke luarga. K elima s ubjek be rfikir secara s adar da lam m enentukan
keinginan sebagai target yang ingin dicapai karena keputusan ini adalah penentu
kelanjutan kehidupan dari dirinya dan keluarga.
104
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B. Saran
1. Bagi pengambil keputusan individu, program pengunduran diri sukarela:
Dukungan ke luarga da lam menentukan s asaran, akan m embuat i ndividu
lebih m empermudah u ntuk m ewujudkan ke inginannya s etelah p rogram
penguduran di ri s ukarela i ni m enjadi pi lihan k aryawan. Sasaran yang ingin
dicapai i ndividu pa da t ahap m enentukan s asaran da lam pr oses p engambilan
keputusan, sebaiknya tidak ha nya ke inginan i ndividu s eorang t etapi sedapat
mungkin untuk tetap dikompromikan dengan keluarga.
2. Bagi penelitian selanjutnya:
Bagi pe nelitian s elanjutnya yang t ertarik unt uk m embahas t opik yang
sama, diharapkan unt uk da pat m emberikan gambaran proses p engambilan
keputusan tidak hanya d ari s ubjek, tetapi ju ga d ari ke luarga. Dalam ha l ini,
adalah istri dan anak-anak subjek.
Selain i tu, unt uk da pat m emberikan ga mbaran l ain a tas f enomena i ni,
maka diharapkan penelitian selanjutnya dapat memberikan gambaran individu
yang tidak mengambil program pengunduran diri sukarela. Hal ini digunakan
untuk m embandingkan ga mbaran a pakah ada pe rbedaan da lam pr oses
pengambilan ke putusan individu yang m emutusakan unt uk t idak m engambil
program pe ngunduran diri s ukarela. H al i ni m emungkinkan m emberikan
gambaran yang l ebih de tail t entang pr oses pe ngambilan ke putusan i ndividu
dalam program pengunduran diri sukarela pada suatu perusahaan.
Selain i tu, unt uk m enambah ke ragaman s ubjek pe nelitian, di sarankan
untuk memilih perusahaan lain yang me ngalami s ituasi yang s ama, yaitu
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mengadakan e fisiensi ki nerja pe rusahan de ngan m engadakan pr ogram
pengunduran diri sukarela bagi karyawannya.
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Lampiran A. Tabel Koding
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No
1

Tahap proses
pengambilan keputusan

Daftar Pertanyaan

Menentukan sasaran (A)

Bagaimana ke adaan awal sebelum m emutuskan
ikut program pengunduran diri sukarela?
Apakah yang diinginkan atau yang diharapkan
karyawan ketika mengetahui adanya program
pengunduran sukarela?

2

3

4

5

Menghimpun i nformasi Informasi atau fakta apa yang ditemukan di
(B)
lapangan terkait dengan program sukarela?

Koding

A1

A2

B1

Apa yang dilakukan karyawan untuk mencari
informasi tentang program pengunduran diri
sukarela?

B2

Mengembangkan pi lihan Pilihan atau alternatif apa yang anda temukan
(C)
berkaitan dengan program pengunduran diri
sukarela?

C1

Memutuskan dan
mengevaluasi pilihan (D)

Melaksanakan
(E)

Apakah yang menjadi dasar atau alasan pada saat
mengembangkan pilihan tersebut?

C2

Apa yang anda pertimbangankan dalam
menentukan pilihan?

D1

Mengapa anda pertimbangankan hal tersebut?

D2

Bagaimana anda mempertimbangkan kelebihan
dan kelemahan setiap pilihan tersebut?

D3

pilihan Apa keputusan anda?

E1

Bagaimana hasil yang anda peroleh dari
keputusan yang anda buat?

E2

Bagaimana keadaan anda saat ini?

E3
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Lampiran B.
Hasil Penelitian Subjek 1
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Rangkuman Analisis Wawancara Proses Pengambilan Keputusan Individu
Karyawan PT Caltex Pasific Indonesia yang Mengambil Program Pengunduran
Diri Sukarela (Subjek 1-BM).
Tahap proses
pengambilan
keputusan
Menentukan
sasaran (A)

Proses yang
muncul
Keadaan
awal s ebelum
mengambil
program

Keinginan
Menghimpun
informasi (B)

Fakta y ang
terkait
Hal ya ng
dilakukan
untuk m encari
Infomasi

Mengembangkan
pilihan (C)

Memutuskan dan

Pilihan
yang muncul

Tema
•
•
•
•
•
•
•
•
•

gak niat
hanya membaca sepintas
gak kepikiran
keragu-raguan
terlibat dengan masyarakat
berhubungan dengan
masyarakat
tidak mau jadi pegawai
tidak ingin ada tekanan

efisiensi, karena produksi minyak
turun

diskusi
masukan dari teman
dari keluarga, teman
saling diskusi
kompromi keluarga
bertanya dengan anak-anak
baca buku
surat pemberitahuan
pembekalan dari perusahaan
dukungan istri
tidak ada keteribatan selain
keluarga inti
• ngobrol dengan teman
• ambil atau tidak ambil
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Kode

Jwb no.

A1 32-33
A1 34-35
A1 36-37
A1 42-43
A1 102-105
A1 106-108
A2 159-162
A2
166
B1 146-147
B2
B2
B2
B2
B2
B2
B2
B2
B2
B2
B2

47
61-62
125
126
134
136
167-170
192
193-194
217-219
220-221

B2

C1

231-232
189

Alasan
mengembangkan
pilihan

•
•
•
•

meningggalkan kemapanan
karir tidak secerah dulu
berpisah dengan keluarga
istri yang tidak
mendampinginya

C2
C2
C2
C2

44-45
144-145
177
178-179

Hal ya ng
menentukan

•
•

masalah ekonomi
anak-anak

D1
D1

48
40-41
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mengevaluasi

pertimbangan

pilihan (D)

Alasan
pertimbangan

Cara
menentukan
pertimbangan

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Melaksanakan
pilihan (E)

Keputusan
Hasil
Keadaan
sekarang

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

berkumpul dengan keluarga
anak-anak di jogja
kerjaan monoton
kebosanan
rasa bersalah
membosankan
tidak suka dengan budaya kerja
stress
masih muda
tidak dapat gaji
bisa terlibat dengan keluarga
ingin ada keseimbangan
berjiwa sosial
melawan hati nurani
iseng menghitung kompensasi
dengan kompensasi dapat
menopang kehidupan
berfikir keuntungan
membandingkan dari segi usia
dan kekuatan tubuh
meninjau lewat non materi
melihat dari sisi kesehatan
memikirkan masak-masak
mikirkan tentang jaminan
kesehatan
ambil VRP
enjoy
menikmati hidup
membantu kampung
menemui kesulitan
menjadi RT
mendapat dukungan masyarakat
ikut kegiatan kampung
tidak ada tekanan, berkumpul
dengan keluarga, bisa berdikusi
berbaur dengan masyarakat
sekarang udah dapet semua
merasa kehilangan berkumpul
dengan teman-teman
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D1
D1
D1
D1
D1
D1
D1
D1
D1
D2
D2
D2
D2
D2
D3
D3

55-56
65-67
69
70-72
75
83
88-91
101
158
49-50
57-58
80
94-95
98
38-39
51-53

D3
D3

150-151
201-205

D3
D3
D3
D3

212-215
224-228
233-235
241-248

E1
E2
E2
E3
E3
E3
E3
E3
E3

172
113
181
114-118
119
122
123-124
182
185-186

E3
E3
E3

199
208-211
249-251

no
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40

verbatim
Saya elektro
Saya angkatan 74
81, saya juni 1981
Saya pernah KP disana.
Waktu tinggal skripsi itu ada utusan dari caltex, datang ke sekolah-sekolah, untuk
rekrutmen terus kita ikut-ikut gitu aja.
Wawancara waktu itu, bukan tes
Ditanyain,kapan lulusnya, skripsinya ngambil apa,sederhana pertanyaanya,tidak yang
complicated tapi mungkin karena , entah jawaban cukup berkesan barangkali,terus
akhirnya dipanggil sama caltex supaya tes, apptitude test
Jadi di jakarta, sebelum bulan juni tapi masih tahun yang sama sekitar bulan april
Waktu wawancara itu dibilang,mau gak nanti kerja di caltex,ya kita liat gitu aja tapi
akhirnya dipanggil.
Namanya mahasiswa,panggilannya koq begitu menarik hati nanti pesawat.
Biasanya ke kampus naik sepeda terus tinggal di hotel, pokoknya hebat sekali
Ya aptitude test, di jakarta smu pangudi luhur kalo gak salah, terus balik lagi habis
tes, tau-tau ada pangilan lagi supaya anda diterima dan lapor ke bagian persoalia di
jakarta terus data-data saudara dilengkap kemudian ke jakarta.
Jadi gak bingung ngelamar sana, ngelamar sini, yang ada dulu dipegang.
Dulu itu yang tinggal sekitar lima orang tapi banyak yang gak mau.
Mungkin lihat, sumatranya, bayangannya masih hutan belantara gitu saya pernah
KP di sana bisa melihat kayak apa sih caltex.
Diluar emang hutan belantara tapi kalo di dalam kayak gitu dan selain itu melihat
perusahaannya sudah mapan dan gak mau repot.
Rencana semula sih gak jangka panjang disana, masih ragu-ragu paling-paling
setahun, dua tahun.
Kita coba dulu, karena jauh terutama jarang-jarang berjauhan dari keluarga
terutama ibu. Saya anak ke 4 dari 10.
Namun dengan berjalannya waktu disana, gak kerasa, setahun, dua tahun, lima
tahun,akhirnya sampai 23 tahun.
Penawaran 2003 tapi efektifnya 2004 dan diputuskan sekitar maret 2004
Waktu pertama kali terima, kita juga gak niat sama sekali untuk ambil. kita anggap
angin lalu.
Waktu itu diterima pemberitahuannya, kalo anda mengambil kompensasinya segitu,
terus kita baca sepintas karena gak ada niat sama sekali, gak ada planning full.
Pensuin muda memang sudah masuk kategori boleh mengambil atau gak tapi kalo
yang full sampai 56 kan 2011, gak kepikiran.
Saya menerima informasi kompensasi itu saja masih bertugas di jakarta tapi setelah
pulang ke sumatra dipikir-pikir dan iseng-iseng ngitung kalo kerja terus kemudian
ada informasi baru, anak-anak mau ke jogja semua terus kita evaluasi lagi tawaran

116

kode tema

A1

gak niat

A1

hanya membaca
sepintas

A1

gak kepikiran

D3

iseng menghitung
kompensasi

D1

anak-anak

41
42
43
44
45
46
47
48
49
50

ini.
Yang jelas pada saat itu belum kepikiran, setelah 1-2 bulan itu dipikir, masih ada
keragu-raguan mau ambil atau gak.
Pertimbangannya, kalo ambil, berarti meninggalkan hal-hal selama ini yang sudah
mapan, misalnya dari segi penghasilan atau kerjaan.
Yang memberatkan, nanti kalau sudah dari sana, mau ngapain, gak kepikiran
karena cukup mendadak dan gak ada planning tapi dengan diskusi-diskusi,
kebetulan kita sudah punya tanah di sini setelah kita hitung terutama masalah
ekonomi nanti gimana, karena gak dapet gaji bulanan tapi dengan modal itu kita
tau mau ngapain.

51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79

Semula disini ada bangunan belakang dan kayaknya prospek bagus, lalu
setelah kita pikir dari kompensasi itu kita bikin satu lagi dan menopang kehidupan
selanjutnya tapi mungkin gak setinggi pas waktu disana.
Paling gak, bisa kita atur ini dengan yang ada, kita masih tetap jalan.
Dari segini ini keuntungan lain kita terus ngumpul dengan anak-anak terus ada juga
orangtua sudah tua-tua.
Kita selama ini jauh, kalo ada apa diserahkan ke adik, kayaknya seenaknya sendiri.
Sekarang gantian, sekarang terlibat langsung, kalau sakit paling gak membantu, ada
yang lain-lain.
Saya kembali ke pengambilan keputusan itu,waktu saya kembali ke rumbai, belum
kepikiran, masih kerja seperti biasa, terus ada masukan dari kawan, hei kamu ambil
gak, kan biasa tanya-tanya kayak gitu.
Jadi faktor-faktor terutama yang menekan itu, banyak sih, tapi akumulasi ini dari
beberapa hal.
Disamping anak yang kuliah di jogja dan sekolah disini.
Anak saya udah kuliah setahun disini, dan adiknya SMA disini,tinggal yang bungsu
dan lulus smp, maunya ikut ke jogja jadi kan habis yang disana.
Ada faktor-faktor yang non materi, yang berhubungan dengan pekerjaan, sudah
beberapa tahun rasanya tetap monoton, gaji dikatakan cukup posisi juga lumayan
tapi ada rasa kebosanan meski saya sudah dipindah kemana-mana tetap saja sama
situasinya kondisi, bentuknya gitu-gitu aja, tantangan juga tinggi,tapi suasananya
tetep gak ada perubahan.
Mungkin karena sumatra tok kecuali ada yang pindah ke jakarta, mungkin lain atau
pindah ke jogja apa lagi.
Yang lain masalah perkerjaan, terus terang kerjaan saya gak berat tapi malah gak
berat itu kadang-kadang merasa bersalah. Di gaji sekian gak impas dengan yang
diberikan.
Saya bandingkan dengan orang lain yang bekerja di luar caltex mungkin mereka
banting tulang.

80 Pengennya balance dengan apa yang saya berikan yang saya terima.
81 Mungkin bagi perusahaan saya sudah memberikan tapi perasaan ini karena
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A1

keragu-raguan

C2

meningggalkan
kemapanan

B2
D1
D2
D3

D1
D2

diskusi
masalah ekonomi
tidak dapat gaji
berfikir kompensasi
dapat menopang
kehidupan

berkumpul dengan
keluarga
bisa terlibat dengan
keluarga

B2

masukan dari teman

D1

anak-anak di jogja

D1
D1

kerjaan monoton

D1

rasa bersalah

D2

ingin ada
keseimbangan

kebosanan

82
83
84
85
86
87

saya tipe orang yang gak suka di kantor karena setelah saya di level manejerial,
kebanyakan dikantor dan itu sangat membosankan.
Membuat planning dan desain itu pasti kantor jadi gak ada kerjaan yang saya
berikan.
Mengatur anak buah dengan cara yang baru, agak susah.
Caltex itu adalah perusahaan yag betul-betul bagus tapi ada beberapa hal bagi

88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101

orang timur yang agak-agak kurang pas disana ada ketegasan dan kedisplinan no 1,
kadang-kadang orang timur, toleransi yang sifatnya mendekati sosial. misalkan, pak
saya pulang cepat dikit karena anak sakit atau saya terlambat karena kehujanan
karena gitu tapi ya, mereka gak mau tau.jam 7 ya jam 7.
Itu disiplin memang bagus tapi kita sebagai orang timur, apa gak bisa memberikan
toleransi untuk hal kayak gitu, itu kadang-kadang berlawanan itu ujung-ujungnya
dipenilaian di akhir tahun itu, perfomansi pegawai karena saya tipe orang yang
melebihi jiwa di sosial, banyak memberikan toleransi.
Saya pengen mengubah tapi gak bisa sendiri sesuai dengan karakter saya.
Ada teman yang tegas tapi saya sekeras itu kadang-kadang gak bisa.
Saya harus melawan hati nurani saya. Itu malah presure yang paling besar.
Menurut saya apa lagi ketika ada penilaian, karena impact-nya sangat pengaruh
pada karir seseorang baik gaji pada kenaikan pangkat dan bisa saja di keluarkan.
Ini stress yang paling tinggi dan gak tega.

102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122

Saya selama ini di kompleks terus, jadi hubungan keluar itu kurang, hubungan
dengan masyarakat sekitar kurang, saya malah berusaha sendiri ketika saya
bertugas di dumai itu, melibatkan diri dengan kelompok CD ( Community
development), itu departement yang berbeda dengan departemen yang saya handel.
Saya IT, tapi saya sengaja ikut terjun kesana untuk bisa berhubungan dengan
masyarakat, malah ditunjuk untuk ngasih bantuan sapi atau pertanian sampai ke
pulau rupat terus kemana-mana.
Saya malah terhibur dengan hal-hal yang kayak gitu, tapi tidak berapa lama setelah
itu saya dipindah tugas lagi, ke Rumbai.
Baru saya bisa bersosialisasi dengan masyarakat, terus pindah dan di Rumbai,
orangnya udah lain orangnya banyak, programnya banyak.
Saya cukup enjoy.
Saya sekarang bisa bekerja di kampung ini, setelah saya keluar dari caltex,
bagaimana saya bisa membantu kampung dengan kasih ide atau konsulatan karena
sistem organisasi di kampung masih sederhana, misalnya proyek cakruk dengan
rencana yang ada saya bisa memakai program manajerial yang saya punya untuk
memasukkan disana.
Namun setelah saya disini, gak segampang yang saya duga, terutama ide-ide.
Saya maklum karena situasi berbeda, masyarakat yang heterogen ekonomi yang
berbeda,pendidikan yang berbeda.
Mereka tidak terikat. Berbeda dengan pegawai dan saya sekarang jadi RT.
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D1

membosankan

D1

tidak suka dengan
budaya kerja

D2

berjiwa sosial

D2

melawan hati nurani

D1
A1

stress
terlibat dengan
masyarakat

A1

E2
E3

E3

E3

berhubungan dengan
masyarakat

enjoy
membantu kampung

menemui kesulitan

menjadi RT

123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
142
143

Yang penting saya didukung masyarakat dan mohon petunjuk, saya anggap
tantangan
Pertimbangannya ada yang dari keluarga, dari kawan
Ya saling diskusi, hei kalo ambil ini mau ngapain.
Ada yang wiraswasta ini itu, ada buka angkutan, ada yang mau perternakan,
macem-macem. Saya karena deket sekolahan, ya kos-kosan. Saya ini tipe orang
yang takut resiko tinggi. bukan inverstor beneran. Pokoknya resiko rendah.
Hubungannya dengan kegagalan yang nantinya pasti jatuhnya ke masalah stress.
Saya tipe penakut dan gak mau investasi yang muluk-muluk.
Kos-kosan tingkat kegagalannya rendah dan resikonya rendah. ya keuntungannya
gak banyak.
Pokoknya kompromi keluarga dengan keluar dari caltex,
kita kehilangan fasilitas R and R, pesawat, hotel.
Saya tanya anak-anak, kalo kita gak dapet ini lagi. Rata-rata setelah disini, ngambil
R and R itu jadi jarang. Kalo R and R ya tidur atau pulang ke kampung, tidur di
rumah aja, karena saya sudah bosen tidur di hotel, gak bisa menikmati lagi, bukan
yang suka kemana-mana.
Kalau liburan, pulang tempat orang tua, untuknya anak-anak juga gak menuntut.
Jadi males kemana-kemana. Anak-anak juga udah gak suka jadi saling mengisi. Jadi
kalo kehilangan ini jadi gak rugi atau gak gimana dan mereka tidak terlalu menekan.
Kita nanti bisa jalan-jalan kemana pake mobil juga bisa.

144 Ya suasana kerja, dulu itu suasana di sana perusahaan sering berubah-ubah, intinya
145 mereka berusaha untuk merampingkan, karir itu bakal akan tidak secerah dulu,
146 mungkin bisa mandek karena efisiensi, karena produksi minyak turun, pegawainya
147
148
149
150
151
152
153
154

masih banyak.
Dengan efisiensi jadi pegawai terus berkurang misalnya saya manajer bisa jadi gak
lagi, di departement saya bisa juga semakin sempit. Ini bisa kalo pemutusan
hubungan kerja bisa aja, terus saya mikir daripada ambil sekarang sama besok,
mana untungnya.
Saya mungkin dengan mengambil sekarang, mungkin saya masih ada kesempatan.
Dari segi materi, dengan uang pesangon, saya sekarang masih bisa membeli dan
membangun dan cukup tapi 1 dan 2 tahun kemudian belum tentu bisa, mungin bisa

155
156
157
158

inflasi. Harga uang pun sudah berbeda, ini menjadi gambling karena kita gak tau ke
depannya kayak apa tapi mungkin harga bahan bangunan kalo besok-besok sudah
gak bisa bangun kos-kosan kayak gitu. Harga tanah juga sudah naik.
Selain itu saya masih bisa muda, masih energik kuat dan

159
160
161
162

saya jelas sudah gak mau jadi pegawai jadi udah mau masuk ke PT atau kembali
kerja, bukan orang lain yang mengatur saya tapi saya mengedalikan apa yang saya
punya, seolah-olah punya perusahaan sendiri. Saya gak tergantung boss, karena
caltex saya anggap perusahaan yang baik, kalau saya pengen kerja, kenapa gak di
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E3
B2

mendapat dukungan
masyarakat
dari keluarga, teman

B2

saling diskusi

B2

kompromi keluarga

B2

bertanya dengan
anak-anak

C2

karir tidak secerah
dulu

B1

efisiensi, karena
produksi minyak
turun

D3

berfikir keuntungan

C3
D1

kesempatan

D2

materi
bisa membeli &
membangun

D1
A2

masih muda
tidak mau jadi
pegawai

163 caltex saja, kalau di perusahaan lain jarang yang sebaik caltex ya kan? Dan itu pun
164 belum tentu diterima. Kenapa harus keluar dari caltex kalo saya pengen tetap
165 bekerja itu prinsip saya, mungkin orang lain terserah.
166
167
168
169
170
171
172
173
174
175
176
177

Saya ingin gak ada presure lagi. saya memang dulu bekerja untuk uang.
Saya pernah baca teori, saya baca buku-buku, bagaimana uang bisa bekerja untuk
saya, buku-buku investor, bukan saya bekerja untuk uang tapi sekarang uang
bekerja untuk saya. Uang seberapapun pasti gak pernah puas saya mikirnya kayak
gitu gak habis-habis. ini mentoknya kapan?
Sekarang udah bisa hidup layak, kalau itu masalah gaji, akhirnya pertimbangan pertimbangan kayak itu, maka kita OK kita ambil aja dan memutuskan untuk VRP,
walaupun hari-hari terakhir masih bimbang karena awalnya gak ada niat. Ngapain
kalau sudah keluar dari sini tapi dengan pertimbangan tadi dengan pesangon cukup
kalo dari materi gak ada problem dan dari anak-anak gak ada problem, akhirnya
kita pastikan untuk ambil
Ya tentunya harus berpisah dari keluarga

178
179
180
181
182
183
184

Tante pasti sebagian besar waktunya akan disini, mungkin sekali-kali tegok
kesana,pulang kantor mungkin kerjaannya tidur, tengok gak ada keluarga, terus
tekanan dari perusahaan lebih besar atau tinggi, posisi saya gak bagus lagi
Saya nikmati hidup,
saya ikuti kegiatan kampung, di rumah. Kita tiap hari ada acara. Dulu mungkin
jarang-jarang terima undangan manten, sekarang banyak sekali tapi wajar sekarang
karena keluarga di sini dan warga tapi yang jelas, tekanan sudah agak jadi ringan.

185
186
187
188
189
190
191
192

Saya lebih ringan gak ada tekanan, bisa berkumpul keluarga, bisa diskusi dengan
anak. Kalau berjauhan, gak bisa kayak gini. Anak-anak sudah sekolah di sini.
Mungkin juga sudah rencana-Nya(Tuhan) karena gak pernah kepikiran
Ya gak, ya Cuma dari perusahaan aja.
Pilihannya ambil atau gak.
Ya istilahnya mereka PHK ada perusahaan, ada surat perjanjian, gak menjelekkan
nama atau membocorkan rahasia perusahaan
Gak, cuma ada surat. Kita maklum.

193
194
195
196
197
198

Bagusnya kita dikasih bekal, jadi ada bayangan dari mereka. Itu beberapa minggu
sebelumnya ada. kamu dapet pesangon mau diinveskan apa tapi akhirnya
mengbayangin untung saja, banyak juga dari mereka yang tertipu atau gak berhasil
tapi banyak juga yang berhasil.
Kembali lagi bagaimana orang itu mengambil keputusan dilihat dari segi materi tapi
kepuasaan masing-masing individu.

199 Saya sekarang bisa membaur dengan masyarakat, saya bisa masuk ke cita-cita
200 awal.
201 Kalau saya pensuin penuh apa saya masih kuat atau semangat dalam masyarakat.
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203
204
205
206
207

kalau sekarang masih cukup dan bisa. Kebanyakan mereka, teman-teman kalo telat
mengambil keputusan terlalu lambat, ada kawan yang gak berhasil, langsung drop.
Dulu dia fresh karena suasana kerja tapi tiba-tiba drop, tau-tau hilang semuanya.
Faktor umur, gak siap, ya mecem-macem lah. Itu yang saya takutkan. Saya
jangan-jangan kayak gitu. Berapa tahun lagi saya kayak gitu, sejauh mana saya bisa
mengambangkan diri dalam masyarakat, karena mikirnya bukan materi saja.
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Mikirnya, kalau dihitung-hitung masih untung jadi pegawai. Tapi disini, sekarang
udah dapet semua, yang lain belum bisa tapi dengan usaha yang ada bisa memadai.
Walaupun tidak bisa dibanding dengan ada yang di caltex dan itu jika ditinjau melalui
materi.
Tapi kalo ditinjau dengan yang non materi, gak bisa dibandingkan dan yang jelas
penerimaan, saya lebih duluan memulai untuk meniti karir atau meniti usaha dari
teman-teman yang gak mengambil program ini dan mereka memilih pensiun full.
Kembali lagi bukan salah materi saja. Orang yang mengambil VRP itu orang yang
berani dan yang tinggal itu orang nekat gak mikir, cuma materi yang dipikirkan.
Tante menyerahkan kepada saya, gak mendukung dan gak menolak, jadi kita
kompromi dan gak masalah kalo gak tinggal di caltex atau tinggal di kampung. Gak
ada AC, gak masalah. Kita dulu dari solo, gak ada AC
Gak ada keterlibatan selain keluarga inti, kita gak libatkan mereka dalam meminta
pertimbangan.
Cuma ada orang luar yang menyayangkan dan ada beberapa orang
yang bilang, kamu gak mungkin berani keluar.
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Kalau sekarang gak ada jaminan kesehatan gratis tapi sekarang bisa ada asuransi
kesehatan. Banyak orang juga tanpa itu pun bisa hidup sehat. Bukan orang caltex
bisa hidup layak dan sehat. Jadi tergantung orangnya menjaga kesehatan. Selama
apa yang didapatkan di caltex bisa kita handel, semakin mantep aja kita
melangkah.
Kadang mengherankan, keputusannya itu datangnya tiba-tiba. Semula gak rencana,
sekarang berubah.
Setelah ngobrol-ngobrol dengan teman-teman dan akhirnya tertarik juga dan
akhirnya ambil juga.
Terutama hal ini memang sudah dipikirkan masak-masak, terutama karena
anak-anak masih sekolah, dananya cukup gak, kalau gak cukup, kita gak berani.
Karena kita udah punya tanah di sini dan punya keyakinan, punya usaha mau
ngapain dan gak ada masalah. Ada juga yang meleset, tapi ditabung, terus bisa inves
yang lain atau misalnya dagang kecil-kecilan.
Ya memutuskan hal ini rada bingung awalnya. Dengan masih ada keraguan ketika
mau menyerahkan, belum yakin 100%. Terus di kantor ketemu orang dan ngobrol
tentang kesehatan.

241 Saya ini masih sering sakit bukan jaminan di caltex saya sehat terus. Itu yang
242 membuat saya terus yakin. Kalo cuma itu yang diharapkan, orang caltex saja bisa
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sakit gimana yang orang yang keluar bukan jaminan kalo saya di caltex saya sehat
terus, semuanya memang bersih, higienis tapi bukan jaminan gak jatuh sakit. Saya
semakin mantep yang menentukan sakit atau meninggal itu bukan kita, orang kaya
saja belum tentu sehat terus. Saya berfikir pasti mentok-mentoknya materi.
Hal ini semakin menguatkan saya. Saya tau materi bukan satu-satunya menentukan
saya berumur panjang.
Tapi saya merasa kehilangan berkumpul dengan teman, teman-teman di dumai yang
bisa guyub dan bisa bersosial tinggi, walaupun mungkin disini belum bisa
sepenuhnya. terutama dana tapi satu dua pasti ada yang dijalankan.
Om dari solo,tante wonosari. Ya bisa kami tinggal di jakarta atau di bandung, tapi
kita ambil tengah-tengah. Ya jogja, deket sama orangtua, bisa nengok kapan lagi
bisa membantu, selagi masih kuat dan anak-anak sekolah di jogja
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Rangkuman Analisis Wawancara Proses Pengambilan Keputusan Individu
Karyawan PT Caltex Pasific Indonesia yang Mengambil Program Pengunduran
Diri Sukarela (Subjek 2-SR).
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verbatim
Pertama kali masuk di Caltex itu dulu itu cerita karena kondisi keluarga.
Dulu sejak kelas 2 smp, bapak om sudah pensiun muda di pegawai sipil kodam 4
semarang diponegoro.
Dari mulai smp sampai lulus sma itu saya boleh dikatakan bisa dikatakan paling
tidak 30-40 % sekolah itu dengan pembiayaan, dalam arti tidak bergantung 100 %
pada orang tua dengan berbagai macam usaha,seperti jualan batik di klewer,
bantu-bantu ibu di pasar klewer.
Saya di SMA 1 semarang, setelah lulus kita coba, ikut masuk ke perguruan tinggi,
seperti cita-cita pada umumnya, dulu di PB 1 gak masuk, kata orang itu salah
taktik jadi mau ambil ITB dulu, UNDIP baru UGM terus gak ada yang gol terus
masuk ke PB2, keterima di unsued, geologi, sudirman purwokerto.
Tapi karena keluarga besar, saya anak no 2, mas saya kuliah atas biaya sendiri,
sambil kuliah di ITB, tapi dulu ahli teknik, istilahnya AAT, karena dia setara D3,
politeknik kalau sekarang, dulu namanya program teknik yang tidak bergelar,
pertimbangan itu adik-adik masih kecil-kecil ya sudah walupun diterima di unsud,
orangtua sudah menyatakan, gimana caranya kalo kamu bisa kayak masmu,
silahkan.
Kendalanya adalah di purwokerto itu,om tidak punya siapa-siapa, itu juga menjadi
kendala dilematis dalam kehidupan situasi tapi keluarga tidak mendukung. Karena
situasi dan kondisi tidak mendukung.
Sedikit penyesalan kenapa dulu om tidak mengambil kuliah di UNS, kalau di UNS
saya ini kelahiran SOLO, simbah, pakde, bude, 75% wilayah kota Solo itu masih
keluarga, terus kalau tetap dijalankan, ya tidak ada biaya.
Kalau di solo ditantang dengan orangtua berani, karena kalau mengangkut
masalah
makan, tidur, simbah juga tinggal disitu, pakde bude yang usaha jualan kemeja
yang
jualan di pasar, yang jualan kue segala macam itu, itu kita bisa karena di rumah
sudah biasa membiayai hidup sendiri yang penting biaya kuliah itu tidak
memberatkan kerena bisa dicari dari situ tapi itu karena salah taktik tadi akhirnya
gak kuliah.
Pas santai–santai makan tidur kira-kira tiga setengah bulan, temannya mas saya,
sekarang menjadi asisten manager di medan di PLN, itu ngasih tau, "Hei adikmu
itu
disuruh ikut tes Caltex ada tes melalui DEPNAKER.
Pada saat itu waktunya cuma seminggu, harus bikin surat kartu kuning , surat
pencari kerja, langung daftar, langsung bikin, satu hari langsung jadi, dengan
syarat
yang sudah ada, langung dibuatkan, langsung masuk, 3 hari kemudian tes, begitu
tes
lulus sampai interview di Patraradjasa, langsung berangkat training dan tes
kesehatannya di Rumbai langsung.
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kode tema

37 Dan prosesnya agustus 1981 terus januari 1982, atau 25 januari 1982 saya udah di
38 Rumbai, training selama 1 minggu dan efektif 11 Februari 1982 sudah bekerja,
39 dengan jabatan laborer, buruh keras, buruh kasar.
Kira berjalan 6 tahun, terjadi traumatik, karena bapak saya ambil pensiun muda
40 juga,
jadi hal ini menjadi gambaran dengan kita bisa melihat bahwa Indonesia ini
41 tinggal
42 menunggu waktu, diambang kehancuran tinggal digoyang sedikit hancur. Hal ini
43 terjadi karena
44 kesombongan, bagaimana kita membangun citra untuk eksis, untuk dianggap
45 negara yang besar, karena faktor-faktor orang di Negara kita tidak siap untuk
46 untuk menerima kelebihan Tuhan, misalnya sekarang kayak mbak Reni tiba-tiba
dari pihak keluarga dikasih warisan, dikasih rumah, mobil di kasih uang, kalau
47 kita
48 tidak siap mengelola pasti akan salah arah, itulah yang terjadi di Indonesia, itu
49 kembali kementalitas, kalo di kritik marah. Misalnya disana kita minta over time
50 kerja ke atasan, dan orang atasannya lagi yang orang indonesia bilang overtime
51 itu dibatasi, perjamnya sedangkan kalo di department lain hal seperti ini bisa di
52 split, misalnya ada kelebihan jam 40 jam, kita ambil 12 selanjutnya bisa
53 dimasukkan ke shift berikutnya. Kalo orang yang gak berani maju, karena
54 mentalnya down, gak mampu. Gak berani berjuang, padahal hasil kerja itu pasti
55 ada. Apa yang dikerjakan itu ada bukti otentik bahwa ada yang bisa kita kejar.
56 kalau ditargetkan 10 hari ternyata 5 hari selesai, itu semua digunakan untuk
57 mengangakat derajat martabat, atasan kita kalau dengan orang asing dulu enak,
58 ketika ada overtime ia berani mengatakan seadanya dan ini berjuang demi
59 rekan-rekan bukan atasan. Ia berani berjuang jika atasannya lagi menanyakan,
60 tentang ini. Ya itu bangsa kita itu gak siap dikasih kelimpahan. Ketika dikasih
61 jabatan sudah duduk di atas, ia berusaha mempertahankan jabatannya sendiri dan
62 mencari duit, akhirnya ya sudah urusannya sendiri. Hal itu terjadi 5 -6 tahun
63 setelah kita kerja mati-matian, pulang hanya 1-2 jam , ditelfon atasan disuruh
64 menyelesaikan masalah datang lagi kerja, besoknya pagi harus kerja lagi, tapi
65 akhirnya dengan teman yang sama-sama perantau dari jawa, mereka bilang,
66 sekarang gini aja, kamu tetap bekerja, kalau yang baik masukkan dari 2 belah
67 telingamu, tapi kalo hal buruk masuk telinga kanan keluar telinga kiri dan jangan
68 masuk ke hati kamu tetap kerja, soal kamu dibayar atau tidak, urusan nanti.
69 Kalau ada orang ngejek jangan dimasukkkan hati, ingat adik-adik yang masih
70 butuh sekolahnya.
71 Akhirnya saya tetap bekerja, akhirnya satu saat setelah beberapa tahun dalam 8
atau 9 tahun om sami sudah level 4, tadi buruh kasar menjadi asisten staf salah
72 satu
dari 6 orang pertama dari 400 orang yang sama-sama masuk tahun 82, apa
73 mungkin
74 karena rejeki atau gak macem-macem karena manut, 6 orang pertama yang
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mendapatkan fasilitas, bisa main bowling, main golf, bisa dapat gratisan pesawat,
fasilitas itu bagi karyawan akan didapat setelah kita jadi staf. Akhirnya merasakan
fasilitas tersebut.
Saya terus naik lagi kelas 5, 6, 7 hanya om sami tempuh 3 tahun, karena itu
perjuangan, selain itu didukung orang-orang yang bagus walaupun orang
Indonesia.
Mereka tau siapa yang bekerja.Saya akhirnya dipindah di departmen PG & T, om
sami bisa bikin orang iri, orang-orang yang selevel om sami banyak gak suka.
Selain
itu sejak tahun 93 dengan ada mengurangan expatriate, semakin kerjanya menurut
saya kurang menyenangkan. Pengganti –pengganti orang Indonesia ini kurang
menghargai kinerja bawahan. Berbeda sekali ketika expatriate memberikan reward
kepada kita yang bekerja, di bandingkan orang Indonesia, kalo ditanya gimana
hasilnya, mereka cuma jawab, ya sudah, sudah sukses. Padahal kita
mengerjakannya sampai jam 12 malam, makan jajan sendiri. Padahal dia cuma
tinggal bawa ke atasannya lagi, dan menerima hasil.
Kita liat dulu formula pesangon, dulu isunya 2 sampai 3 kali gaji pokok tapi saya
sudah bicara dengan istri dan anak pertama saya, cici yang kita ajari me-manage
urusan keuangan rumah tangga sehingga kita punya standar minimum yang
seharusnya kita dapet berapa. kalau memenuhi kita berani, kita ambil.
Pada saat ini kita juga mulai mempersiapkan anak-anak, mau sekolah SMA atau
perguruan tinggi mau dimana?Di jawa?
anak-anak sudah gede juga dan selalu berdikusi. Kita tanya-tanya, mereka
menjawab terserah bapak aja ambil yang terbaik, dan saya menjelaskan.
Selain itu kita juga melihat sekali lagi formula pesangon yang ditawarkan di
Caltex
itu kita bisa melihat data-data karyawan dari A sampai Z jika ada perubahan gaji
pokok karyawan maka formulasi pesangon pensiun normal kita akan berubah.
Om sami melihat itu, kita bisa melihat berapa pesangon yang saya dapat jika saya
pensiun normal 55 tahun, lalu dibandingkan. Ternyata masih besar jika pensiun
normal, dan selisih hanya beberapa belas juta tapi kita lihat lagi.
Om sami masih punya masa kerja 14 tahun lagi. Selama itu juga kenaikan gaji di
Caltex tidak melebihi 3,5 %, lalu saya lihat lagi dengan faktor lucky, faktor
keberuntungan tapi setelah saya pikir, kalau gak, saya harus menunggu 14 tahun
lagi. Jika benar ada kenaikan yang cukup besar. lalu saya hitung-hitung lagi
sepertinya masih menguntungkan jika saya mengambil sekarang
Selain itu kita punya temen 4 orang 2 orang dari solo dari semarang itu kasus
dirgantara Indonesia, itu juga jadi pembanding sampai saat ini saja tidak menentu
nasibnya, itu perusahannya indonesia dan itu punyanya Habibi. Apalagi ini
perusahaan Amerika, sedikit-sedikit kalau ada gejolak, anti Amerika, aduh, ini
lebih memprihatinkan.
Anak-anak maunya pada di Jawa. Anak saya pengen SMAnya di Jogja, stela,
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114 anak saya yang kedua, pengen juga sekolah SMP nya di Jogja.
Dengan pertimbangan-pertimbangan kayak gitu, pertimbangan dari keluarga,
115 kayak
116 gitu. tapi dengan seperti ini, om sami juga membantu temen-temen menjadi
117 penasihat, saya tanya mereka ,apa dapet segini sudah menguntungkan belum?
118 sudah. Walaupun sempat bingung awalnya, mau ambil atau gak
119 Memberi pertimbangan keberuntungan tadi, seperti kondisi Negara kita yang
120 semakin gak aman, misalnya mobil-mobil kerja kita di sana sering di lempari,
121 waktu ada kasus putra daerah itu. Apalagi jika terjadi lebih dari itu.
Intinya harus memperbaiki diri, kita harus mengatur. Terlebih ketika Caltex
122 menjadi
chevron, ini juga menunjukkan ada terjadi sesuatu yang membuat Caltex akhirnya
123 di
124 beli Chevron. Temen-teman yang masih ada di sana cuma bilang jalani apa yang
125 ada.
126 Saya mencari yang utama, sebagai iman katolik adalah saya berusaha hidup
127 pantas di depan Tuhan. Kita nerima, bukan gak berusaha, tapi nemerima apa
128 yang sudah menjadi hak kita, hidup pantas, hidup halal, tapi kita jangan terlena
129 dengan diam tanpa berusaha seperti contoh temen saya, pesangon yang begitu
130 besarnya sekarang sudah habis. Berarti semua berasal dari kita bagaimana untuk
131 mau dan bisa hidup pantas dan tidak berlebihan, hidup harus memiliki manfaat.
132 Teman-teman banyak yang datang ngajak kongsi ini itu, tapi saya gak jadi
133 walaupun saya kena tapi ya sudah.
134 Lalu yang terakhir ini, ada yang ngajak usaha cuci cetak foto kerjasama dengan
135 Kodak dan saya gak tau kalau Kodak juga sedang tidak sehat perusahaannya dan
136 sudah diambang kehancuran dan akhirnya setelah 8 bulan berjalan saya tutup
karena gak berjalan baik. Alat-alat saja saya jual murah, sekarang orang lebih
137 sering
138 menggunakan cd, diket, flash disk dan jarang sekarang orang menggunakan film
139 Film sudah gak laku lagi, akhirnya saya sekarang duduk di rumah jadi pengacara,
140 pengangguran banyak acara. Kalau pagi ngater sekolah, siang jemput lagi. Kalau
141 istri minta dianter ke pasar ya dianter ke pasar.
142 Selain itu saya juga ingin ada pergantian regenerasi yang ada di tubuh perusahaan.
143 Saya ingin memberikan kesempatan bagi mereka yang muda untuk bisa juga
berkarya menggantikan kami-kami ini yang sudah tua dan mungkin tidak bisa
144 kreatif
145 lagi seperti mereka. Dengan pergantian regenerasi ini saya juga berarti bisa
146 mengabdi pada negara dengan mengurangi pengangguran yang ada di negara kita.
147 Mereka-mereka yang masih baru mencari pekerjaan, mencari pengalaman bagi
148 hidup mereka.
149 Saya ingin membuka lapangan kerja dengan uang kompensasi yang saya terima.
150 Hal ini tentunya akan membuat angka pengangguran di negara kita pun semakin
151 sedikit.
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Kalau menurut saya, jika dilihat kita yang mengambil VRP , meraka
pensiun-pensiunan VRP yang di jogja mengatakan wah mereka yang disana
kasihan.
Manusia punya harapan. Kalau sudah gak punya harapan, ya sudah.
ternyata kalau anggapan mereka sinau dengan uang itu, ya memang sedikit benar,
tapi kita punya perencanaan yang matang dengan uang tersebut, untuk makan
sekian, anak-anak sekolah sekian, untuk hidup sekian, asuransi sekian.
Hal-hal yang penting untuk kita rencanakan karena sebelum pensiun itu,
karyawan-karyawan itu di briefing yang memberitahuan misalnya
dampak-dampak psikologis, trend usaha yang berjalan, bagaimana kita mengelola
uang yang baik.

163 Iya itu tadi kalo nanti saya mempertahankan masa kerja saya yang masih 14
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184
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tahun, nanti bisa nasibnya kayak dirgantara Indonesia.
Kita gak tau, efek pribadi, misalnya saya kerja terus saya mati, saya gak dapet
segitu lagi paling kita dapat dari asuransi. Paling Cuma 100juta. Sekarang saya
ditawari 500juta. Ya saya terima. Sekarang saja orang saja gak mau gaji dicicil apa
lagi kalo besok.
Kita setelah ini kita harus bisa mengatur biaya segalanya sendiri dengan
lebih rinci. keputusan ini juga perlu pemikiran yang matang, tidak sembarangan.
Mempersiapkan keuangan,mengatur keuangan. Kita harus bisa.
Mereka biasa,
mereka mempertimbangan bahwa kalau saya mantap ya mereka mantep.
Akhirnya saya memutuskan mengambil, mereka menerima.
Kalau saya, semakin banyak yang ikut ambil keputusan mungkin semakin susah
akhirnya.
Disini juga bisa hidup santai dan sederhana. Mau kemana-mana naek motor, bisa
lebih santai.
Saya menyesal kalau tidak mengambil VRP, karena selama 4 bulan di sini, saya
mencoba menghubungi teman yang di sana untuk mengucapkan selamat lebaran,
mereka banyak mengeluh terutama mereka yang tinggal di Duri, banyak
karyawan yang tidak punya kerjaan karena karyawan 4 distrik dipusatkan di 1
distrik dan mereka seakan-akan makan gaji buta.
Bagi mereka yang beriman ini menjadi gejolak dalam dirinya yang akhirnya
mereka
keluar untuk mencari pekerjaan Ada yang pindah perusahaan, ada juga yang
keluar
negri dan di sana sekarang sudah tidak seperti dulu. Perusahaan yang di kontrak
oleh Caltex itu sudah banyak gak ada, jadi lebih sepi.
Pertimbangan saya karena saya pegawai, karir saya sudah mentok, naik gaji juga
gak, cuma sedikit, dari pada sakit hati.
kalau saya ambil mungkin saya masih cari usaha yang lain bersama teman-teman
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saya, bisa berkumpul dengan anak-anak dan orangtua saya, membuka lapangan
kerja lagi yang lain
kalo saya gak ambil, karir saya mentok, mungkin gak naik gaji, atau bisa saja saya
semakin terhimpit dengan yang muda-muda lebih pinter.
Kebosanan bisa muncul dan tidak bisa bekerja seenak awalnya
Saya sudah tidak nyaman dengan tempat kerja saya.

197 Dan saya tidak ingin menjadi karyawan lagi. Saya ingin bisa dihargai lagi dengan
198 saya bisa mengembangkan potensi ini dan saya ambil keputusan untuk VRP
walaupun nanti ada yang nawarin kerja, saya sekarang lebih detail karena saya
199 lihat
200 ke depannya.
201 Kadang-kadang kita merasa beruntung, ketika melihat sekitar.
202 Saya bersyukur, tidak perlu capek-capek kerja, masih bisa makan belum sampe
203 ngutang.
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Rangkuman Analisis Wawancara Proses Pengambilan Keputusan Individu
Karyawan PT Caltex Pasific Indonesia Yang Mengambil Program Pengunduran
Diri Sukarela (Subjek 3-BT).
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verbatim
waktu saya lulus dari ITB bulan maret tahun 81, om sudah mengikuti
serangkaian tes dan interview pada PT Caltex Pasifik Indonesia ( CPI)
yang diadakan di Bandung, Jakarta dan Riau dari bulan Agustus 1980
sampai Februari 1981.
Saya diberi kesempatan untuk wawancara di Infosys department,
Telecommunication and Power Generation & Transmission (PG&T).
Saya diterima dan mulai bekerja di CPI pada tanggal 9 juni 1981 dan
akhirnya saya memilih bergabung dengan PG&T Department sebagai Gas
Turbine Maintenance Engineer.
Kalo hal itu harus dilihat dari segi pekerjaan dan keluarga. Dari segi
pekerjaan, karier saya selama bekerja di CPI cukup baik. Selama 6 tahun
pertama, saya dipromosikan tiga kali menjadi Sr. Maintenance Engineer,
dimana rekan-rekan lain rata-rata mencapai tingkat tersebut dalam waktu
10 – 11 tahun. Pada tahun ke 5, saya diusulkan untuk mendapat pelatihan
di USA selama 1 tahun. Saya diberi kesempatan dan dipromosikan
berturut-turut sebagai Head Planning & Contract President Support
Operation, Superintendent PGWHU (1993), Manager Technical Service
Contarct (1997), Team Manager Planning & Development (2000), dan
Manager Power Generation Operation (2002).
Sebelum saya mengajukan VRP, saya dikasi tau akan ditugaskan sebagai
manager MCTN ( Mandau Cipta Tenaga Nasional) salah satu anak
perusahaan Chevron yang menyediakan daya listrik tambahan.
Kalau dari segi keluarga, lingkungan di CPI sangat menunjang untuk
tumbuh kembangnya anak sampai dengan lulus SMA. Disana segala
fasilitas disediakan, dari perumahan, sarana olahraga, kendaraan, pesawat,
fasilitas antar jemput, medical, sekolah dari TK – SMA, sekuriti selama 24
jam, pokoknya segala fasilitas yang diidamkan disana ada, dan tersedia.
Jadinya pegawai hanya berpikir untuk kerja, kerja dan kerja.
Kalau saya lagi mendapat tugas misal ke Jakarta, saya selalu mendapat
fasilitas terbaik, dari supir pribadi, menginap di hotel bintang 4 atau 5, dan
selama saya pergi, saya selalu bisa memantau anak istri saya di rumah,
karena semua pegawai saling mengenal.
Semakin tinggi jabatannya, semakin banyak fasilitas dan kemudahan yang
diberikan, hal ini tentu saja membuat orang semakin merasa powerfull,
sulit sekali rasannya membayangkan harus meninggalkan segala fasilitas
dan kemudahan ini.
Walau siap atau tidak saat pensiun nanti ( usia 56th) mau tidak mau, harus
meninggalkan lingkungan yang nyaman ini.
Berita akan adanya program VRP sudah mulai terdengar sejak maret 2003,
tapi belum jelas bentuknya, dan kompensasinya. Tidak tahu itu untuk yang
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ngambil atau tidak.
Pada awalnya berita ini masih sekadar rumor yang beredar melalui intranet
CPI, tentu saja sumbernya kurang jelas. Sampai beberapa waktu,
perusahaan belum juga memberikan informasi apapun.
Tapi saya dan tante Linda selalu mendiskusikan hal ini walau tidak juga
mencapai kata sepakat. Tidak tau mau ikut program ini atau tidak. Karena
belum ada formula yang jelas.
Saya lalu membuat daftar resikonya. Resiko apa yang akan diperoleh,
seandainya saya mengambil VRP, misalnya rencana yang saya buat tidak
berjalan sesuai dengan rencana.
Seandainya saya tidak mengambil VRP, apa kenyamanan kerja masih ada,
kesulitan apa yang akan dijumpai dengan bekerja dengan jumlah karyawan
terbatas.
Calon pengambil VRP pasti akan mendapatkan kompensasi berupa uang,
tapi bagaiman dengan karyawan yang tidak mengambil?
Apa yang akan dilakukan setelah mengambil VRP? Apa yang mau
dilakukan dengan uang pensiun plus kompensasi?
Apabila rencana tidak berjalan, apa akan bekerja lagi? Apa diumur yang
relatif tua, masih bisa mendapatkan pekerjaan?
masih banyak lagi alasan yang lain, salah satunya mungkin bagaimana life
style kami nantinya.
Management baru mengumumkan secara resmi pada bulan oktober 2003,
dan targetnya 2000 dari 6500 karyawan mau mengambil program ini.
Karyawan diberi waktu untuk mengambil dan mengisi formulir mulai
tanggal 5 desember dan mengembalikannya pada 5 januari 2004, pihak
perusahaan berharap tidak terjadi saling mempengaruhi diantara karyawan
karena resiko kedepannya merupakan urusan pribadi.
Sampai dengan akhir desember 2003, saya belum memutuskan.
Akhirnya saya dan tante linda melanjutkan diskusi ketika kami sekeluarga
menghabiskan malam tahun baru di Genthing Higlands, akhirnya kami
mencapai kata sepakat untuk mengambil VRP.
Begitu kembali ke Indonesia pada tanggal 2 januari, kalau tidak salah hari
jumat, berarti kami hanya punya waktu 2 hari untuk memastikan niat kami,
karena tanggal 5 januari adalah hari terakhir bagi karyawan untuk
menentukan pilihan.
Harapan saya, dengan uang pensiun dan kompensasi VRP kami dapat
melakukan beberapa alternatif rencana saya bisa menyediakan dana untuk
kuliah anak saya yang pertama di Canada, dan untuk anak kedua, jika
melanjutkan kuliah di USA atau Canada, dana akan tersedia.
Saya juga berencana membuat kos-kosan di Jogjakarta,
saya sudah punya sebidang tanah yang lokasinya dekat dengan
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parah-parahnya, saya berencana akan kembali bekerja, karena
bagaimanapun saya memiliki ’ kompetensi’ yang masih bisa dijual.
Pertama yang saya lakukan, mengkomunikasikan sekaligus meminta ijin
kepada anak-anak seandainya saya mengambil VRP.
Menyampaikan kepada saudara-saudara, menyampaikan kepada atasan
dan vice president yang dekat dengan saya.
Kemudian memindahkan anak kedua saya ke SMP di Yogya dimana kami
akan tinggal.
Saya kemudian membagi tugas dengan tante, saya menyiapkan packing
semua perabotan, tante Linda menyiapkan sekolah anak di Yogja.
Saya juga menyelesaikan desain untuk kos-kosan kami memutuskan untuk
membuat kos untuk golongan menengah, yang mudah di upgrade menjadi
golangan atas seandainya diperlukan.
Kemudian saya juga mempelajari hal-hal yang menyangkut properti
sekaligus mempelajari dan menyiapkan hal-hal yang berhubungan dengan
training.
Hal terakhir yang saya lakukan adalah mencari lowongan pekerjaan yang
membutuhkan seseorang dengan kompetensi yang saya miliki.
sebenarnya tidak acuan baku, bagi saya jika uang kompensasi yang
diperoleh dapat dikelola sesuai dengan rencana awal, minimun dapat
diberdayakan dan membuat hidup menyenangkan. Jika hal terjadi maka
saya menganggap keputusan mengambil VRP telah sesuai harapan.
Macam-macam berita yang saya dapatkan. Dari target yang 2000 orang,
ternyata hanya 1200 orang yang mengambil, dan bisa dikatakan salah
sasaran, karena sebagian besar yang mengambil program itu adalah mereka
yang memiliki kompetensi yang sangat diperlukan CPI. CPI akhirnya
harus mencari pegawai baru, yang berpengalaman, padahal hal ini
sebelumnya tidak pernah dilakukan. Bahkan ada beberapa teman saya yang
dipekerjakan kembali dengan sistem kontrak. Saya juga mendapat kabar
ada beberapa peserta VRP yang jatuh bangkrut karena salah mengelola
uang. Ada yang bisnis menjadi menjadi rekanan CPI tapi gagal, karena
hanya mengandalakan teman di CPI, ada juga yang mengharapkan CPI
versi 2, Ada juga beberapa teman yang masih kerja di CPI tapi merasa
tidak nyaman karena, ditempatkan di tempat yang bukan bidangnya,
sehingga banyak yang berhenti bekerja dan melakukan eksodus keluar
negri.

120 saya mencari informasi baik dari teman, atau salah satu anggota tim
121 perumus bahkan teman dari perusahaan minyak lain yang pernah
122 melakukan pengurangan pegawainya dengan cara hampir sama, seperti
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BP/ARCO. Semua informasi yang diperoleh hanya digunakan sebagai
sebuah wacana dan bahan diskusi saja, karena menurut saya sangat kecil
kemungkinan formula itu akan digunakan.
VRP ini muncul karena CPI telah melakukan mismanagement be intention
dimana banyak biaya kapital yang dialihkan ke biaya operasional, sehingga
biaya operasionalnya membesar. Biaya operasional ini mendapat langsung
penggantian dari pemerintah, sedangkan biaya kapital dikeluarkan oleh
CPI tetapi dikembalikan oleh pemerintah Indonesia melalui depresiasi.
Ketika itu, biaya operasional menjadi besar sekali untuk membiayai
kontrak pembelian listrik, padahal sebagian besar masuk ke Chevron, di
lain pihak produksi minyak turun hampir 100 ribu barrel dalam 2 tahun
terakhir.
Pilihan yang saya temukan pada program ini hanya ada 2 yaitu mengambil
VRP atau tidak, tidak ada pilihan lain.
Saya memilih untuk mengambil atau mengikuti program ini
Semua ada resikonya. Apabila saya tidak commit pada rencana awal
dan tidak bisa mengelola uang yang ada, maka saya akan berada pada
pihak yang kalah.
Ada macam-macam pertimbangan terutama bagaiman kelangsungan
pendidikan anak-anak setelah VRP,
apa yang akan saya lakukan setelah VRP,
bagaimana mempertahankan income dan ’ life style’,
dan bagaimana karir saya selanjutnya di CPI seandainya tidak mengambil
VRP.
Anak dan istri mendukung, walau tidak bisa membayangkan apa yang akan
terjadi setelah itu. karena saya bekerja untuk kesejahteraan dan
kebahagiaan keluarga, seandainya mereka tidak mendukung, saya tidak
akan mengambil VRP
Ini adalah keputusan yang berat, karena sangat mempengaruhi harkat
hidup, kemungkinannya Cuma ada dua. Sukses atau gagal. Memang ada
beberapa rencana yang tidak terlaksana, tetapi ada hal-hal yang diluar
dugaan semula, dan ternyata saling mendukung misalnya, saya langsung
dapat kerja di Jakarta, trus istri saya berhasil membangun kos-kosan yang
pembangunannya di awasi sendiri, trus mulai membangun rumah disamping
kos-kosan, sejak saat itu istri saya terus mendapat order membangun
rumah. Secara tidak tidak disadari ternyata, istri saya mempunyai
kemampuan yang selama ini terpendam.
Mempertimbangkannya harus dengan hati tenang, dan tidak berat sebelah,
sehingga harus seimbang, harus dilihat dari berbagai aspek, finansial,
kemampuan pribadi, keluarga dan tantangan hidup diluar CPI.
Seperti yang sudah saya ceritakan tadi, saya juga mencari lowongan
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pekerjaan yang membutuhkan kompetensi yang saya miliki, hanya dalam
waktu 1,5 bulan sejak keluar dari CPI, saya langsung mendapat pekerjaan
di Jakarta, sehingga rencana saya untuk membuka membuka bisnis training
dibatalkan.
Awalnya memang sulit, untuk menyesuaikan diri dari ’ comfort zone’
menjadi uncomfort zone’, dimana semua aktifitas harus dilakukan
sendiri. Anak kedua saya pun harus menyesuaikan diri dengan lingkungan
barunya di Yogya, istri saya harus kehilangan teman-temannya, padahal
dulu dia pernah memimpin organisasi ibu-ibu dengan jumlah 900 orang.
tapi sekarang istri dan anak saya sudah merasa nyaman di Jogja.
Sejak saya memutuskan untuk bekerja di jakarta, kebersamaan dengan
keluarga memang menjadi berkurang, yang dulu selama 21 tahun selalu
bersama, sekarang menjadi jarang terjadi.
Saya harus mengeluarkan biaya extra untuk dapat bertemu keluarga,
apakah saya yang kembali ke jogja, atau istri dan anak pergi ke Jakarta.
Tapi hal ini sudah menjadi kebiasaan sekarang
Bagi saya kompensasi yang diberikan jumlahnya tidak banyak dan bisa
ludes dengan cepat apabila salah kelola. Akan tetapi, dengan jumlah
tersebut bisa untuk memulai berbisnis dan mendayagunakannya
Seadainya saya masih bekerja di sana minimum menjadi general Manager.
CPI adalah perusahaan yang mapan, besar dan semua prosedur regulasinya
sudah ada dan semua sudah berlangsung otomatis, dan seolah-olah CPI
sangat tidak bergantung pada karyawan. Kenyataannya memang susah
cari tandingannya, akan tetapi cepat atau lambat CPI akan ditinggalkan.
Dengan adanya bisnis sampingan sekarang dan saya mempunyai
pekerjaan tetap, perolehannya sekarang menjadi lebih comperable dan
persiapan memasuki masa pensiun menjadi lebih siap. Dengan kata lain,
saya tidak menyesali keputusan saya dulu.
Saya bahagia, saya rasa keputusan yang dulu saya ambil adalah keputusan
yang paling tepat.
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Rangkuman Analisis Wawancara Proses Pengambilan Keputusan Individu
Karyawan PT Caltex Pasific Indonesia Yang Mengambil Program Pengunduran
Diri Sukarela (Subjek 4-DS).
Tahap proses
pengambilan
keputusan
Menentukan
sasaran (A)

Proses yang
muncul
Keadaan awal
sebelum
mengambil
program
Keinginan

Menghimpun
informasi (B)

Fakta y
terkait

ang

Hal y
ang
dilakukan unt uk
mencari Infomasi

Tema

pilihan (C)

Pilihan y ang
muncul
Alasan
mengembangkan
pilihan

Memutuskan dan
mengevaluasi
pilihan (D)

Hal y
ang
menentukan
pertimbangan

Alasan
pertimbangan

Jwb
no.

•

gak niat

A1

32-33

•

ingin dekat keluarga

•

renovasi rumah

•

ingin bikin kos-kosan, apotik

A2
A2
A2

48
51
88

•
•

merger perusahaan
penurunan produksi minyak

B1
B1

69-73
74-76

•
•
•

berdiskusi dengan keluarga
anak-anak diajak kompromi
bertanya dan menjelaskan
kepada anak-anak
saling berdikusi dengan teman

B2
B2
B2

40
41
43-46

B2

•
Mengembangkan

Kode

C1

•

jika ambil,berdekatan dgn
keluarga
kalo gak ambil, kenaikan gaji

67-68
38

C1

55

•
•

bisa berdekatan dengan keluarga
ada kenaikan gaji

C2
C2

38-39
56

•
•
•
•
•

ada insentif, sudah tua
anak-anak di jogja
Keluarga terutama ibu
memiliki rumah di jogja
orangtua

D1
D1
D1
D1
D1

34
36
49
58
114

•

ibu sudah tua tinggal sendiri

D2

50

•
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Cara
menentukan
pertimbangan

•
•
•
•

Melaksanakan

Keputusan

pilihan (E)
Hasil

•
•
•
•
•
•
•
•
•

Keadaan
sekarang

•
•
•
•
•
•
•
•
•

berfikir ulang
berfikir dengan kompensasi,
membuat asuransi kesehatan
memikirkan keadaan perusahaan
menghitung kompensasi
ikut program ini
memilih mengambil
tidak menyesal
santai
puas dengan keadaan sekarang
awalnya kaget
keputusan yang tepat
keputusan tepat, berukumpul
dengan keluarga
rencana berjalan baik

biasa beraktifitas pagi
kegiatan sedikit berkurang
menjalankan usaha apotik
hidup dengan masyarakat
bikin apotik untuk usaha
menikmati hasil
mengubah gaya hidup.
berhemat
memanfaatkan dan
mensyukuri
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D3
D3

35
61-63

D3
D3
E1
E1

77-80
82-84
60
97

E2
E2
E2
E2
E2
E2

94
81
96
98

106
109-111

E2
E3
E3
E3
E3
E3
E3
E3
E3
E3

21-23
64
65-66
91
102
105
112
113
115-116

117

no
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36

verbatim
Kalo masuk Caltex, karena om mendengar perusahaan bagus,
yaitu Caltex. dari paman, 1973
Om tertarik dengan cerita paman yang sudah kerja di Caltex,
Caltex itu gak mengenal saudara dan melalui rekritmen biasa, ya tes
normal itu juga yang om suka dari caltex jadi perusahaan
benar-benar melihat performansi dari individu
Ini om anggap sebagai tantangan dan merantau.
asli solo, jawa tengah.
Saya pernah kerja di Jakarta, tapi tidak suka kerja di Jakarta.
Dan apply di pekanbaru.
saya kurang suka hura-hura, dihadapkan suatu pekertaan yang cukup
menantang, yang bisa kita ambil
Ya saya sudah 34 tahun disana, setengah hidup di sana dan kalau ada
cuti baru pulang
om 2008 pensiun.
Suasana kerjanya menjadi tantangan dan saya suka tantangan
walaupun hidup di sana juga keras.
Disiplin membawa kita kerja lebih kerja, ke focus kerja, karena sudah
tersusun rapi, sudah tertata dengan baik. Hal ini menjadi petunjuk
kerja kita, batasan, prosedur, kalau menyimpang pasti ada ganjarannya
Saya sekarang jadi kebawa gaya hidup disana. saya sudah biasa
untuk beraktifitas pagi, dan sudah biasa untuk bangun pagi, jadi
sekarang juga gitu.
Saya tidak kepikiran, jika saya pindah ke perusahaan lain, jadinya
kerjaan om jadi mulai dari nol, saya selama 30 tahun banyak sekali
training yang saya terima, salah satunya juga yang membuat saya
betah.
Pengalaman yang paling menyenangkan, saya bertemu dengan istri
juga di sana, kita ketemu di tempat kerja. Walaupun waktu kerja
sudah tetap, kita ketemu disaat makan pagi, siang atau malam.
Hal itu juga yang membuat saya betah di sana.
Awalnya ada program ini, saya gak niat ambil, tapi setelah ada
penjelasan.
Ada insentif dari yang ditawarkan karena saya juga sudah tua lalu
saya berfikir ulang dan cukup lama
Anak-anak juga sudah bekerja di jawa semua, di jogja. jadi saya

37
38
39
40

mikir anak-anak walaupun sudah mandiri, disini saya hanya berdua,
tapi kalo saya ambil, saya bisa berdekatan dengan cucu, anak dan
menantu
Kami hanya berdiskusi dengan keluarga.
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kode tema

E3

biasa beraktifitas pagi

A1

gak niat

D1
D3
D1

ada insentif, sudah tua
berfikir ulang

C1

anak-anak di jogja
jika ambil,berdekatan
dgn keluarga

C2

bisa berdekatan dengan
keluarga

B2

berdiskusi dengan

keluarga

B2

anak-anak diajak
kompromi

B2

bertanya dan
menjelaskan kepada
anak-anak

41
42
43
44
45
46
47
48
49

anak-anak juga kita ajak kompromi
Saya no 6 dari 11 bersaudara
Saya bertanya kepada anak-anak, dan saya jelaskan kepada
anak-anak, apa yang pernah manajemen bicarakan kepada
saya,ketentuan dari perusahaan saya print, lalu saya kasih ke
anak-anak. lalu mereka menyerahkan keputusan kepada saya lagi.
Mereka hanya mengikuti
Selain pertimbangan anak-anak, saya yang juga ingin dekat dengan
keluarga terutama Ibu saya yang sudah tua ia tinggal sendiri, saya

50
51
52
53
54

ingin bisa menemani ibu dan dekat dengan keluarga lainnya. Dan
rumah saya perlu di renovasi, saya pengen bisa renovasi rumah
Jadi program ini, malah menjadi satu jalan untuk memperkuat saya
untuk ikut dan ambil program ini
Saya sebenernya gak bosan dengan kerjaan saya, toh saya juga 4

D2
A2

55
56
57
58
59
60
61
62
63

tahun setelah itu pensiun, kalo saya gak ambil, setidaknya pasti ada
kenaikan gaji
Saya 50 tahun pensiun. Tahun 2004
Saya juga sudah punya rumah di jogja yang membuat saya, lebih
jadi satu pertimbangan.
Saya ikut program ini.
Dengan pertimbangan ini, saya berfikir dengan kompensasi tersebut,
saya bisa membuat suatu asuransi kesehatan bagi diri. Kalau lebih tua,
saya syarat asuransi akan lebih berat

C1
C2

64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79

Saya saat ini walaupun berkurang, banyak kegiatan juga, olah raga,
terus ada apotek yang saya jalankan. Ya awalnya, saya juga
menjalankan apotik itu
Saya juga ada beberapa karyawan kita, saling diskusi dengan
mereka
Yang saya tau dari program ini ada, karena adanya restrukurisasi
perusaahaan. Hal ini karena perusahaan texaco di amerika itu
bermerger dengan chevron, sehingga banyak karyawannya. Dengan
banyaknya karyawan, maka dianggap tidak efektif, maka terjadilah
program ini.
selain itu, karena produksi minyak yang semakin menurun juga
membuat perusahaan harus mencari jalan bagaimana untuk dapat
mengurangi biaya pengeluaran.
Saya juga berfikir dengan keadaan perusahaan yang
merestrukturisasi tubuh perusahaan, bisa saja saya di PHK, karena
usia yang sudah tua ini, kemungkinan besar saya bisa disingkirkan
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A2
D1

ingin dekat keluarga
Keluarga terutama ibu
ibu sudah tua tinggal
sendiri
renovasi rumah

kalo gak ambil, kenaikan
gaji
ada kenaikan gaji

D1

memiliki rumah di jogja

E1

ikut program ini

D3

berfikir dengan
kompensasi, membuat
asuransi kesehatan

E3

kegiatan sedikit
berkurang

E3

menjalankan usaha
apotik

B2

saling berdikusi dengan
teman

B1

merger perusahaan

B1

penurunan produksi
minyak

D3

memikirkan keadaan
perusahaan

80
81
82
83
84
85
86
87

perusahaan
Ya lebih santai
Dengan hitungan-hitungan dari kompensasi, saya bisa membeli
asset atau berinvestasi yang mungkin 4 tahun lagi ketika saya
pensiun, belum tentu kebeli oleh saya
jadi setelah itu pun jika saya sudah mengambil, saya harus bisa disiplin
memanfaat hasil kompensasi yang saya terima. Nilai diut sekarang
dengan tahun depan kan beda

88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117

E2

santai

D3

menghitung kompensasi

Saya dulu pengen bikin kos-kosan, tapi ternyata, saya bikin apotik
aja. Walaupun ada tabungan, deposito, tapi kita harus bisa menjaga,
terutama gaya hidup, lebih hemat.
Kita sekarang hidup dengan masyarakat luas
Kalo saya siap untuk menghadapi ini, keluarga juga harus bisa
menjaga gaya hidup kita
Saya tidak menyesal Saya harus tegar, karena ini keputusan kita,
bukan dari orang lain, kesadaran sendiri.

A2

ingin bikin kos-kosan,
apotik

E3

hidup dengan masyarakat

E2

tidak menyesal

saya puas juga dengan keadaan sekarang
Ya saya akhirnya memilih mengambil
Awal saya kaget tentang keadaan sekarang, tapi saya sadar bahwa
saya sekarang sudah pensiun. Keputusan itu memang dari hati
sendiri, kecuali kita tidak tulus, misalnya menggejar materi, jika bisa
saja tidak menggunakan..
Saya bikin apotik, juga survey tempat yang paling tepat.
Untuk bekerja kembali saya tidak terfikirkan.
kalo ada pun Cuma sambilan, sudah tua juga.
sekarang menikmati hasil.
Saya merasa ini tepat keputusannya, bagaimanapun saya harus
pensiun, besar pun nominal kompasasi dan tidak pandai menata uang,
sama saja cepat habis…
Menurut saya tepat, saya kalo saya tetap di sana belum tentu
kayak sekarang, bisa berkumpul dengan anak-anak, menantu dan
cucu
Kita harus bisa merubah gaya hidup dari yang serba enak, kita harus
memutar otak untuk berhemat.
Orangtua.
Kalo bisa saya harus bisa memanfaatkan apa yang telah terima dan
mensyukuri
sejauh ini apa yang kita rencanakan bisa berjalan dengan baik

E2
E1
E2
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puas dengan keadaan
sekarang
memilih mengambil
awalnya kaget

E3

bikin apotik untuk usaha

E3
E2

menikmati hasil

E2

keputusan yang tepat

keputusan tepat,
berukumpul dengan
keluarga

E3
E3
D1

mengubah gaya hidup.

E3

memanfaatkan dan
mensyukuri

E2

rencana berjalan baik

berhemat
orangtua

Lampiran F.
Hasil Penelitian Subjek 5

146

Rangkuman Analisis Wawancara Proses Pengambilan Keputusan Individu
Karyawan PT Caltex Pasific Indonesia Yang Mengambil Program Pengunduran
Diri Sukarela (Subjek 5-PS).
Tahap proses
pengambilan
keputusan
Menentukan

Proses yang
muncul

sasaran (A)

Keadaan awal
sebelum
mengambil
program

Menghimpun

Keinginan
Fakta y ang
terkait

informasi (B)

Hal y
ang
dilakukan unt uk
mencari Infomasi
Mengembangkan
pilihan (C)

Memutuskan dan
mengevaluasi
pilihan (D)

Pilihan y ang
muncul

Tema

Jwb
no.

• tidak memperhatikan
• gak pengen ambil

A1
A1

30
32

• pengen buat kos-kosan

A2

99

B1

50-52

B1

53-55

tau dari teman
tidak minta pendapat orang lain
tanya anak-anak
bertanya dengan pasangan
ambil,pendapatan dari mana,
anak-anak gimana?
gak ambil, pisah dengan keluarga
ambil, pemasukan gak ada
tidak ambil, gak bisa berkumpul
dengan cucu
tua, waktunya menghabiskan
waktu dengan keluarga

B2
B2
B2
B2
C1

31
56
57
58
37-38

C1
C1
C1

59
60
104-105

C2

106-107

anak-anak
kehidupan setelah pensiun
kuliah anak-anak
dekat dengan keluarga
kompensasi yang ditawarkan
usia (tua)
masih memerlukan biaya untuk
kuliah anak
• nilai uang yang belum tentu sama

D1
D1
D1
D1
D1
D1
D2

33
34-35
36
48-49
69-70
106
41-44

D2

71-74

• ada gonjang-gonjing
perusahaan
• pengefektifan kinerja karyawan
•
•
•
•
•
•
•
•

Alasan
mengembangkan
pilihan

•

Hal y
ang
menentukan
pertimbangan

•
•
•
•
•
•
•

Alasan
pertimbangan

Kode
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Cara
menentukan
pertimbangan
Melaksanakan

Keputusan

pilihan (E)
Hasil

Keadaan
sekarang

• waktunya menghabiskan waktu
dengan keluarga
• berfikir usia
• berfikir tentang pilihan
• memperhitungkan kompensasi
yang ditawarkan
• ambil program ini
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

sedikit menyesal
senang
kadang-kadang sedikit terpaksa
menikmati hasil
keputusan tepat
ada kebiasaan baru
terbiasa untuk bangun pagi
bingung dengan keadaan yang
baru
ikut kegiatan kampung
tinggal di kampung
mengerem kebiasaan lama
terhibur dengan cucu dan teman
perencanaan menjadi penting
memikirkan penggunaan uang
berkumpul dengan anak-anak
memikirkan kelayakan hidup
pengangguran
bertemu dengan cucu
dibutuhkan keluarga
belum terbiasa dengan kebiasaan
lebaran
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D2

106

D3
D3
D3

40
62
67-68

E1

75

E2
E2
E2
E2
E2
E2
E3
E3

82
84
86
94
95
115-117
26
63-64

E3
E3
E3
E3
E3
E3
E3
E3
E3
E3
E3
E3

65-66
78
80
87
89-90
91
96
98
101
102
108
110-112

no

verbatim

kode tema

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25

Saya dulu udah kerja di bandung, tapi ada yang nawarin kerja, di kerja di
pekanbaru, perusahaan besar, gajinya besar, saya coba ngelamar, terus tes
dan di terima.
Saya masuk tidak melalui bantuan siapa-siapa, saya masuk lewat tes.
Tidak ada yang menghubung-hubungkan. Cuma karena ada temen yang
menawarkan, saya coba. Saya masuk ke Caltex pun lewat Caltex Jakarta.
tapi di tempatkan di rumbai.
Saya berasal dari jawa timur.
Saya sebelumnya, memang awalnya kesepian disana, tapi saya sadar saya
cari uang, walaupun dengan kadang-kadang tidur tidak nyenyak, tapi ya
akhirnya betah. Saya sebenarnya sudah jauh dari orangtua sejak smp,
karena sma saya di Bandung
Jadi saya juga sudah berpengalaman pisah dari orangtua. Sudah tau rasanya
merantau, perasaan berat jauh dari orangtua sudah biasa, tapi karena
melihat pekanbaru dulu yang masih hutan, sepi, ya sedih juga.
Tapi setelah dijalani, banyak teman juga, akhirnya betah juga berada di
Pekanbaru. Kalau mau jalan-jalan sama teman-teman ke pekanbaru
Saya selama itu kerja disana, udah kayak, kampung halaman jadinya.
Separuh hidup jadinya udah dihabiskan di sana. Jawa timur udah kayak
bukan rumah saya. Rumah saya, ya di Pekanbaru
Kalau lebaran atau cuti, baru pulang ke Jawa Timur. Logat aja udah, logat
sana, logat minang, terbawa sama daerah sana, karena lingkungan banyak
orang minang, jadi saya ikut logat sana.
Kerja di Caltex membuat saya disiplin, dan mendidik anak-anak menjadi
disiplin.

26
27
28
29

Di sini juga saya terbawa selalu bangun pagi. Walaupun saya pensiun, tetap
terbawa sampai sekarang. Bangun pagi tetap.
Ya saya di sana juga sudah fasilitas lengkap, jadi membuat betah
Di sana saya juga training, yang memperkaya kemampuan saya

E3

30
31
32
33
34
35
36
37
38
39

Saya pertama kali mendengar program ini, saya tidak begitu memperhatikan.
Karena saya tau dari teman-teman saya.
Dulu saya, malah gak pengen ngambil.
Yang saya pikirkan adalah bagaimana anak-anak.
kehidupan kita. Sekolah mereka. Itu kan gak bisa main-main. Karena saya
belum kepikiran
Tentang kuliah mereka.
kalau mau ambil program ini saya mau ngapain. Pendapatan dari mana,
anak-anak gimana.
Kemudian saya berfikir, saya sudah tua dan anak-anak juga sudah mulai

A1
B2
A1
D1
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terbiasa untuk
bangun pagi

tidak
memperhatikan
tau dari teman
gak pengen ambil
anak-anak

D1

kehidupan setelah
pensiun

D1

kuliah anak-anak
ambil,pendapatan
dari mana, anakanak gimana?

C1
D3

berfikir usia

40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55

bisa mandiri.
Karena anak saya juga ada yang ambil magister, dan yang lain sudah
menikah, apa saya masih bisa membiayai kuliah anak saya yang ambil S2
ini. Jadi tanggungan saya masih ada satu. Tapi saya pikir dengan
kompensasi saya terima pasti bisa memenuhi…
Anak saya 3, yang pertama dan kedua sudah tuntas. Dan yang ketiga
sekarang mengelola apotik yang kami jalankan, dan sudah selesai kuliah
sekarang. Anak-anak saya juga sudah besar.
Ya salah satunya yang membuat saya tertarik, karena dekat menantu,
anak-anak, cucu saya…
yang saya tau, bahwa perusahaan memang ada sedikit gonjang ganjing
tentang masalah produksi minyak. Saya sebagai karyawan rumah sakit, yang
mungkin tidak berhubungan langsung, Cuma tau sedikit.
Tapi sepertinya untuk pengefektifan kinerja karyawan, maka mereka para
atasan membuat program ini. mungkin pake PHK tapi pesangonnya lebih
gede mungkin.

D2

masih memerlukan
biasa untuk kuliah
anak

D1

dekat dengan
keluarga

B1

ada gonjang-gonjing
perusahaan

B1

pengefektifan
kinerja karyawan
tidak minta pendapat
orang lain

56 Sewaktu itu pun saya tidak minta pendapat dari kakak, adik.
57 saya langsung aja ambil, tapi saya tanya sama anak-anak, mereka terserah.

B2
B2

58 Cuma keluarga inti saja yang saya tanya. Sama pasangan saya yang pasti.

B2

59 Ya kepikiran, kalau saya pikir kalo gak ambil, saya pisah dengan keluarga.

C1

60 Kalo ambil, pemasukan jadi gak ada.
61 Ya saya harus memilih. Semua Pilihan pasti ada enaknya ada enggaknya.

C1

tanya anak-anak
bertanya dengan
pasangan
gak ambil, pisah
dengan keluarga
ambil, pemasukan
gak ada

62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79

D3

berfikir tentang
pilihan

E3

bingung dengan
keadaan yang baru

E3

ikut kegiatan
kampung

D3

memperhitungkan
kompensasi yang
ditawarkan

D1

kompensasi yang
ditawarkan

D2

nilai uang yang
belum tentu sama

E1

ambil program ini

E3

tinggal di kampung

Lalu saya pikr-pikir lagi, ya ikut saja lah..
Saya karena sudah gak kerja gini, pertama bingung juga. Biasa ada
rutinitas, biasa kerja.
Saya sekarang ikut-ikut kegiatan disini, berkumpul sama anak-anak,
arisan-arisan keluarga, olahraga, jalan-jalan pagi
Pada waktu hitung-hitungan dulu, juga kepikiran, kalau saja saya tetap
bekerja dan menunggu 5 tahun lagi. Karena, saya biasa bekerja, pemasukan
tetap ada. Tapi bagi saya memang lebih besar uang yang tawarkan oleh
program ini.
kenapa hal ini saya pikirkan, karena saya memperhitungkan nilai uang yang
setiap tahun, belum tentu sama. Jika saya mendapat uang dengan jumlah
yang sama pada saat pensiun, belum tentu nilainya sama dengan saya
ambil pada saat itu.
Dari perbandingan itu, jadi saya memang memutuskan ambil program ini.
Ya tapi setelah itu saya harus hemat. Kita gak bisa seroyal dulu, gak usah
beli yang gak penting.
Sekarang kita udah di kampung jadi gak semewah dulu. Tapi karena
kebiasaan saya tetap rapi, jika ketemu sama orang, jadi kelihatan mewah.
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80
81
82
83
84
85

Mengerem kebiasaan lama yang sering membeli keperluan yang tidak
terlalu penting
Saya sedikit menyesal, karena kalo dulu gak ambil pasti masih bisa
jalan-jalan kemana. Karena disini sudah gak kemana-mana.
tapi saya anggap aja sekarang saya sedang cuti lama, seneng juga
sekarang…

E3

mengerem kebiasaan
lama

E2

sedikit menyesal

E2

senang

86
87
88
89
90

Kadang-kadang ada sedikit terpaksa, tapi gak apa-apa.
Karena saya biasa kerja, tapi saya sekarang banyak ketemu ama
teman-teman, terhibur juga, bisa ketemu cucu.
Ya perencana disini sekarang penting, gak bisa sembarangan, harus lebih
hati-hati dengan menggunakan uang. Sekarang, kan tidak ada pemasukan.

E2

kadang-kadang
sedikit terpaksa

E3

terhibur dengan
cucu dan teman

E3

perencanaan
menjadi penting

91
92
93
94
95

Jadi harus mikir-mikir kalo menggunakan uang.
Kadang-kadang kangen juga ketemu bertemu teman-teman, tapi kalau
kerja kayaknya sudah capek.
Sekarang menikmati apa yang ada
Alhamdullilah, keputusan saya anggap tepat, minimal bagi saya .

E3

memikirkan
penggunaan uang

96 Saya pulang kesana, anak-anak bisa kumpul, gak berpisah-pisah. Anak-anak
97 sudah selesai semua.

E3

98 Ya kita tetap mikir tentang kelayakan hidup kita sekarang.

E3

E2
E2

99 Dulu, pengen buat kos-kosan sebagai usaha tapi dengan satu lain hal, gak
100 jadi.
101 Pengangguran di rumah.

A2

102
103
104
105

Ya kadang-kadang ke madiun bertemu dengan cucu saya. Ya jalan-jalannya
beda sekarang.
Kalau saya tidak ambil program ini pasti saya gak bisa berkumpul dengan
cucu-cucu saya.

E3

106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117

Saya sudah tua,mbak. Ya sekarang waktunya menghabiskan waktu
dengan keluarga.
Saya seperti dibutuhkan dengan anak-anak saya. Kengen juga kalo gak
bertemu dengan mereka.
Pertama saya di sini belum terbiasa, waktu lebaran contohnya, salaman
pas di masjid saja, koq gak ada yang datang ke rumah. Dulu di sana banyak
yang datang ke rumah, makanan banyak.
Tapi di sini gak ada yang datang padahal makanan banyak, ya mungkin
kebiasaan yang berbeda. Memang harus bisa mengubah pandangan itu ya
Di sini banyak kebiasaan, kebiasaan baru saja, yang mungkin dulu gak
pernah di lakukan dulu. Misalnya berkumpul keluarga, gaya hidup yang
berubah, harus hemat.
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E3

C1
D2,D1
,C2

menikmati hasil
keputusan tepat
berkumpul dengan
anak-anak
memikirkan
kelayakan hidup
pengen buat koskosan

pengangguran
bertemu dengan
cucu
tidak ambil, gak bisa
berkumpul dengan
cucu
tua,waktunya
menghabiskan
waktu dgn keluarga

E3

dibutuhkan keluarga

E3

belum terbiasa
dengan kebiasaan
lebaran

E2

ada kebiasaan baru
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