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DAFTAR PERTANYAAN 
 

Tanya Jawab 
Informasi yang terkait dengan program pensiun dini 
Darimana bapak/ibu mengetahui tentang 
program penisun dini 

 

Adakah kriteria karyawan yang harus 
mengikuti program pensiun dini 

 

Berapa lama waktu pemberitahuan 
sebelum pensiun dini dilaksanakan 

 

Bagaimana cara sosialisasi program 
penisun dini ke karyawan 

 

Adakah perusahaan memberikan 
pelatihan khusus bagi karyawan yang 
mengikuti pensiun dini setelah purna 
bakti 

 

Adakah kecemasan/kekhawatiran pada 
anda yang mengikuti penisun dini 

 

Alasan mengikuti program pensiun dini 
Menurut bapak/ibu apa sudah pantas 
kompensasi yang diterima 

 

Kompensasi apa saja yang diterima saat 
anda mengikuti pensiun dini 

 

Menurut anda, perlukah PT. TELKOM 
Madiun melakukan program pensiun 
dini 

 

Menurut anda, alasan apa yang membuat 
karyawan mengikuti pensiun dini 

 

Apa yang menyebabkan karyawan 
mengikuti pensiun dini : 
1. Karyawan tersebut merasa jenuh dan 

sudah tidak nyaman lagi di 
lingkungan kerjanya. 

2. Tekanan dari atasan karena atasan 
melihat karyawan tersebut sudah 
tidak produktif lagi. 

3. Adanya ketidaktransparanan dalam 
hal promosi jabatan yang dilakukan 
oleh manajemen. 

4. Kondisi kesehatan yang tidak 
memungkinkan untuk memenuhi 
tuntutan irama kerja. 

5. Karyawan merupakan suami-istri 
yang bekerja di kantor yang sama. 

6. Ketidakpuasan dalam penghasilan 
yang diterima setiap bulan. 

7. Punya bisnis sampingan di luar yang 
lebih besar dibandingkan gajinya 
setiap bulan. 

8. Ada masalah rumah tangga yang 
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lebih besar terkait dengan keuangan 
atau tekanan dari pasangan sehingga 
pensiun dini dianggap jalan keluar 
yang  paling tepat 

Manfaat yang diperoleh setelah mengikuti program pensiun dini 
Keluarga  
Perusahaan  
Kegiatan lain setelah tidak bekerja lagi  
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