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BAB V 

KESIMPULAN DAN SARAN 

 

5.1 Kesimpulan 

Dari hasil pengamatan dan analisis mengenai Sistem Pemutusan 

Hubungan Kerja Karyawan, yang telah penulis lakukan di PT. Asuransi 

Jasa Indonesia (Jasindo), maka dapat ditarik kesimpulan sebagai 

berikut: 

1. Sistem penerapan pemutusan hubungan kerja yang dilakukan oleh 

PT. Asuransi jasa Indonesia (Jasindo), didasarkan pada alasan-

alasan yang kuat yang sesuai dengan peraturan ketenagakerjaan 

dan undang-undang tenaga kerja yang berlaku. Alasan-alasan 

tersebut diantaranya adalah sebagai berikut: 

a. Pengusaha melakukan kesalahan kepada karyawan 

b. Karyawan meninggal dunia 

c. Karyawan mengundurkan diri 

d. Berakhirnya kesepakatan kerja waktu tertentu 

e. Calon karyawan tidak memenuhi syarat 

f. Karyawan tidak mencapai standar kinerja individu karyawan 

yang ditetapkan 

g. Masa sakit yang berkepanjangan 

h. Tidak mampu bekerja karena alasan kesehatan 

i. Pelanggaran peraturan tata tertib dan disiplin 
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j. Pemberhentian karena karyawan ditahan/dihukum yang 

berwajib 

k. Pemberhentian umum 

l. Pemberhentian karena lanjut usia 

m. Perkawinan antar karyawan 

Dengan mempertimbangkan segala hal di atas, maka 

diharapkan dapat memberikan kebijakan yang terbaik untuk para pihak 

baik atasan maupun bawahan, walaupun tindakan pemutusan 

hubungan kerja (PHK) harus menjadi pilihan terakhir dalam mengatasi 

masalah pada PT. Asuransi Jasa Indonesia (Jasindo). 

PT. Asuransi Jasa Indonesia (Jasindo), sebelum mem-PHK 

karyawan melakukan pengumpulan bukti-bukti untuk memperkuat 

alasan PHK karena karyawan melakukan kesalahan atau pelanggaran 

berat berupa penggelapan uang, dengan menunjukan bukti-bukti 

sebagai berikut: 

a. Karyawan tertangkap tangan saat melalukan pelanggaran 

b. Karyawan mengakui perbuatannya tanpa tekanan 

c. Adanya laporan kejadian yang dibuat oleh pihak yang 

berwenang di perusahaan dan didukung oleh beberapa orang 

saksi. 

Dengan dilakukannya pemutusan hubungan kerja (PHK) 

tersebut, maka PHK diatas termasuk ke dalam sifat pemutusan 

hubungan kerja secara tidak hormat. Hal lain pun dapat menjadikan 

terputusnya hubungan kerja yaitu karena berakhirnya kontrak untuk 
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perjanjian kerja, Pemensiunan dan Pemberhentian umum. Dimana 

jenis kompensasi PHKnya akan diberikan kepada karyawan yang 

bersangkutan, tentunya dengan ketentuan-ketentuan yang telah 

ditetapkan oleh PT. Asuransi Jasa Indonesia (Jasindo). 

2. Mengenai hal-hal yang harus diperhatikan dalam pemutusan 

hubungan kerja dapat disamaratakan untuk seluruh karyawan, 

karena PT. Asuransi Jasa Indonesia (Jasindo) dapat melakukan 

pemutusan hubungan kerja tanpa izin kepada panitia daerah dan 

panitia pusat dalam kondisi sebagai berikut: 

a. Karyawan dalam masa percobaan, paling lama 3 bulan dan 

hanya diadakan untuk satu kali percobaan. 

b. Karyawan mengajukan pengunduran diri atas kemauan sendiri 

c. Karyawan yang hubungan kerjanya telah berakhir atau selesai 

3. Perhitungan uang pesangon ditetapkan berdasarkan perhitungan 

satu tahun masa kerja efektif dihargai satu bulan pendapatan dan 

paling banyak dua belas bulan pendapatan. 

Sedangkan untuk uang penghargaan masa kerja 

perhitungannya adalah sebagai berikut: 

a. Masa kerja 3 tahun atau lebih tetapi kurang dari 6 tahun sama 

dengan 2 bulan pendapatan. 

b. Masa kerja 6 tahun atau lebih tetapi kurang dari 9 tahun sama 

dengan 3 bulan pendapatan. 

c. Masa kerja 9 tahun atau lebih tetapi kurang dari 12 tahun sama 

dengan 4 bulan pendapatan. 
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d. Masa kerja 12 tahun atau lebih tetapi kurang dari 15 tahun sama 

dengan 5 bulan pendapatan. 

e. Masa kerja 15 tahun atau lebih tetapi kurang dari 18 tahun sama 

dengan 6 bulan pendapatan. 

f. Masa kerja 18 tahun atau lebih tetapi kurang dari 21 tahun sama 

dengan 7 bulan pendapatan. 

g. Masa kerja 21 tahun atau lebih tetapi kurang dari 24 tahun sama 

dengan 8 bulan pendapatan. 

h. Masa kerja 24 tahun atau lebih sama dengan 10 bulan 

pendapatan 

Untuk uang penggantian hak yang seharusnya diterima oleh 

karyawan adalah cuti besar yang belum diambil, dan biaya atau 

ongkos pulang untuk karyawan dan keluarganya ke tempat dimana 

karyawan diterima bekerja. 

4.  Masalah yang dihadapi oleh PT. Asuransi Jasa Indonesia       

(Jasindo) dalam pemutusan hubungan kerja (PHK), umumnya 

adalah terjadinya konflik yang menimbulkan perselisihan antara 

atasan dan bawahan atau antara pimpinan dan karyawan yang 

bersangkutan, dimana karyawan yang di-PHK mencurigai atasan 

menekan haknya untuk mendapat uang pesangon, uang 

penghargaan masa kerja dan uang penggantian hak sebagai 

kompensasi PHK. Disisi lain atasan atau pimpinan menilai tuntutan 

karyawan berlebihan, tidak sesuai dengan peraturan. Perselisihan 

tersebut meliputi: 
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a. Perselihan hak, perselisihan yang timbul karena kelalaian salah 

satu pihak, sehingga menimbulkan keluh kesah karyawan yaitu 

dimana karyawan merasa diperlakukan tidak adil atau tertekan 

dari tindakan atasan yang bersangkutan. 

b. Perselisihan kepentingan, perselisihan yang timbul karena tidak 

adanya kesesuaian pendapat atau perbuatan dalam syarat-

syarat dan perjanjian kerja, sehingga salah satu pihak akan 

dirugikan. 

c. Perselisihan dalam serikat karyawan, perselisihan yang timbul 

karena perbedaan pendapat mengenai perjanjian kerja, hal-hal 

yang harus diperhatikan dalam PHK, sampai pada kompensasi 

PHK. 

5. Solusi yang dilakukan oleh PT. Asuransi Jasa Indonesia untuk 

mengatasi masalah dalam pemutusan hubungan kerja, dapat 

dilakukan dengan cara musyawarah untuk mufakat yang dilakukan 

oleh pihak atasan dan bawahan yang bersangkutan, penyelesaian 

dengan cara diatas disebut penyelesaian secara bipartit. Apabila 

penyelesaian dengan cara bipartit tidak berhasil, maka dapat pula 

diselesaikan dengan cara Penyelesaian di luar Pengadilan 

(Arbitrase, Konsiliasi dan Mediasi) dan Penyelesaian melalui 

Pengadilan (Pengadilan Hubungan Industrial dan Mahkamah 

Agung), penyelesaian melalui Mahkamah Agung dapat dilakukan 

dengan 2 cara yaitu melalui Kasasi dan Peninjauan kembali. 
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5.2 Saran 

Dengan tidak bermaksud melangkahi wewenang perusahaan dan 

dengan pengetahuan terbatas, penulis akan mencoba memberikan 

saran yang berkaitan dengan penerapan sistem pemutusan hubungan 

kerja karyawan yang dimaksudkan untuk memberikan masukan pada 

perusahaan, yaitu: 

1. Untuk mengurangi masalah perselisihan yang terjadi antara atasan 

dan bawahan, apabila pemutusan hubungan kerja dilakukan oleh 

perusahaan karena alasan apapun, sebaiknya perusahaan lebih 

bersifat terbuka terhadap karyawannya. Artinya perusahaan harus 

dapat membina hubungan kerja yang harmonis, serasi dan 

kooperatif agar terciptanya suasana kerja yang baik, sehingga 

apabila PHK dilakukan dalam bentuk apapun karyawan akan 

menerima dengan baik pula. 

2. Untuk mengantisipasi adanya perbedaan pendapat yang menjadi 

penyebab terjadinya perselisihan kepentingan dan perselisihan 

dalam serikat karyawan, sebaiknya perusahaan melakukan 

musyawarah antara serikat karyawan dengan pimpinan disertai unit 

pengelola sumber daya manusia untuk pembuatan peraturan 

kekaryawanan, syarat-syarat pemutusan hubungan kerja dan 

peraturan kerja bersama guna menyatukan pemikiran, pendapat 

serta hak dan kewajiban para pihak, sehingga tidak akan terjadi 

keluh kesah karyawan yang dapat merugikan salah satu pihak 

dalam perusahaan.   
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