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BABI 

PENDAHULUAN 

1.1. LATARBELAKANG MASALAH 

Bekerja merupakan aktualisasi diri atas kemampuan yang dimiliki dan 

dilakukan untuk memenuhi kebutuhan hidup. Seperti dikemukakan oleh Hakim 

( 1994) bekerja berarti percaya bahwa dunia dapat memberikan apa yang kita 

butuhkan dan dengan bekerja kita dapat memberikan kontribusi. 

Bekerja pun merupakan suatu pola hidup yang memiliki tahapan-tahapan 

tersendiri, dan pensiun sebagai suatu peristiwa akhir dari siklus kerja. Miller dan 

Form (1951) dalam Brophy dan Willis (1981) menerangkan siklus kerja sebagai 

berikut: ( 1) tahap persiapan (preparatory), semua pengalaman dan perilaku di 

masa kanak-kanak dan remaja yang berhubungan dengan pengetahuan serta sikap 

terhadap dunia kerja, (2) tahap perkenalan (initial stage), semua pekerjaan 

temporer yang dijalani selama masa pendidikan belum selesai. Pekerjaan

pekerjaan temporer yang dijalani bisa berkaitan dengan pendidikannya atau tidak 

berkaitan. Namun demikian, individu mulai banyak mendapatkan informasi 

mengenai dunia kerja yang sebenamya, (3) tahap percobaan (trial phase), setelah 

menyelesaikan pendidikannya banyak individu yang menghabiskan dua hingga 

tiga tahun pertama untuk mencoba berbagai pekerjaan. Hal ini juga dipengaruhi 

oleh tingkat pendidikan, makin tinggi dan baik pendidikannya, makin banyak 

kesempatan untuk mencoba, ( 4) tahap menetap (stable phase), individu membuat 

suatu komitmen jangka panjang terhadap suatu pekerjaan atau karimya. lndividu 

I Pengaruh Program Masa Persiapan..., Fadhila Ovi Rahmawati, Ma.-IBS, 2008



2 

mungkin mengubah posisinya dalam perusahaan, namun hal itu untuk 

pengembangan karimya, dan (5) pensiun (retirement), jika individu yang telah 

mencapai usia tertentu, maka ia harus 'mengundurkan diri' dari dunia kerja. 

Dengan kata lain, ia memasuki masa pensiun. 

Pensiun umumnya dihadapi oleh orang yang bekerja dalam badan 

komersial yang terorganisasi atau dalam pemerintahan (Parkinson, 1990). 

Sehingga apabila dihadapkan pada kondisi pensiun, ini merupakan konsekuensi 

apabila seseorang bekerja pada suatu badan komersial. Lain halnya dengan 

pengusaha yang tidak memiliki batasan waktu untuk pensiun. 

Ketentuan usia pensiun di berbagai negara adalah an tara 55 tahun hingga 

65 tahun. Di Indonesia, ketentuan mengenai usia pensiun pegawai negeri sipil 

adalah 56 tahun bahkan bisa mencapai 60 tahun, sedangkan bagi pegawai swasta 

adalah 55 tahun atau tergantung kebijakan perusahaan. Sebagian besar dari orang

orang yang memasuki usia ini, kurang siap menghadapi pensiun yang cenderung 

dianggap sebagai hari-hari yang buruk dan tidak menyenangkan ditambah dengan 

status baru, yaitu lanjut usia. Seperti dikemukakan Hurlock (1980) bahwa pensiun 

seringkali dianggap sebagai kenyataan yang tidak menyenangkan, sehingga 

menjelang masanya tiba sebagian orang sudah merasa cemas karena tidak tahu 

kehidupan macam apa yang akan dihadapinya kelak. Soegino ( anonimus, 2007) 

berpendapat hal yang sama bahwa pensiun adalah masa yang sangat tidak 

menyenangkan, suram, tidak akan dihormati lagi, dan kehilangan semua fasilitas 

jabatan yang selama ini dinikmati. Kecenderungan anggapan buruk terhadap 

pensiun muncul dari mereka yang menganggap pensiun dari sudut pandang 
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negatif, terutama mereka yang bekerja untuk memenuhi kepuasan (uang, jabatan, 

dan harga diri). Akibatnya, orang itu tidak tahu harus berbuat apa setelah 

memasuki masa pensiun. Anggapan negatif ini tentu menimbulkan kecemasan 

seperti stres dan menurunkan motivasi mereka dalam bekerja ditambah dengan 

anggapan bahwa semakin tua semakin malas bekerja. Banyak orang yang takut 

menghadapi masa tua karena asumsinya j ika sudah tua, maka fisik akan makin 

lemah, makin banyak penyakit, cepat lupa, penampilan makin tidak menarik dan 

makin banyak hambatan lain yang membuat hidup makin terbatas (Jacinta, 2001). 

Reaksi cemas tersebut memungkinkan karyawan menjadi malas bekerja, sering 

membolos, atau bersantai dengan mengabaikan pekerjaan kantor. 

Oleh karena itu, sudah selayaknya apabila perusahaan bertanggung jawab 

dalam mempersiapkan mental para karyawan dalam menghadapi pensiun dengan 

mengadakan program masa persiapan pensiun (MPP) untuk dapat mempersiapkan 

diri tennasuk penyesuaian diri terhadap kehidupan pensiun. Ini dimaksudkan 

untuk mengubah anggapan negatif terhadap pensiun dan mempersiapkan mental 

karyawan. Selain itu juga, program MPP ini menciptakan citra positif di mata 

karyawan, karena, pelaksanaan program MPP ini dapat pula dianggap sebagai 

tanda terima kasih perusahaan kepada karyawannya. 

Di samping itu, perusahaan dapat memberikan pembekalan berupa 

pelatihan sebelum pensiun yang diberikan selama program MPP berjalan, berupa: 

materi psikologi lanjut usia, pengelolaan kesehatan pada masa tua, 

kewiraswastaan, marketing, dan manajemen keuangan (Agus, 2004) yang secara 

garis besar membantu mempersiapkan mental karyawan agar saat menjalani 
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pensiun tidak mengalami sindrom pasca kekuasaan (post power syndrome) dan 

memiliki wawasan tentang berbagai usaha yang dapat dikembangkan oleh para 

pensiunan. Namun, tetap terjadi ketidakpuasaan dari karyawan terhadap program 

MPP maupun terhadap pembekalan yang diberikan karena tidak sepenuhnya 

membantu mempersiapkan mental mereka dalam menghadapi pensiun bahkan 

mereka masih merasa cemas terhadap samar-samamya kehidupan yang akan 

dijalani selama pensiun. 

Penelitian yang penulis lakukan didasarkan pada pentingnya 

mempersiapkan rencana pensiun dimulai dari saat pegawai pertama kali bekerja 

hingga akhimya berhenti bekerja seperti yang dibahas dalam Majalah SWA 

Sembada dalam edisi "Merancang Masa Depan Pensiun Kaya Raya" bahwa untuk 

mendapatkan masa pensiun yang sejahtera, waktu yang tepat untuk mulai 

merancang pensiun adalah sejak mulai bekerja atau saat mulai menghasilkan 

uang, yaitu umur 25 tahun. Namun, berdasarkan survei bertajuk AXA retirement 

scope 2008 yang dilakukan oleh AXA International terhadap 18.202 pekerja dan 

pensiunan yang berasal dari 26 negara, diperoleh kesimpulan bahwa masyarakat 

Indonesia masih belum sadar akan pentingnya persiapan pensiun, meski ada 

kemajuan dari generasi sebelumnya (para pensiunan). Dari hasil surve1 itu, 

diketahui bahwa 53% pekerja di Indonesia mulai mempersiapkan pensiun pada 

usia 39 tahun. Usia ini masih lebih baik dibandingkan dengan para pendahulunya 

(pensiunan) yang barn memulai persiapan pensiun pada usia 4 7 tahun (Afriyanto, 

2008). 
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Program MPP yang diberikan lembaga, dalam hal ini Bank Indonesia (81), 

adalah dengan memberikan kesempatan untuk tidak bekerja selama 6 bulan 

sebelum mencapai Batas Usia Pensiun (BUP) untuk mempersiapkan pensiun. 

Dengan rentan waktu yang relatif cepat ini, penulis melakukan penelitian untuk 

mengetahui apakah dengan pemberian MPP ini mampu mempersiapkan mental 

para karyawan yang akan menghadapi masa pensiun hanya dalam jangka waktu 6 

bulan. Sebagai pembanding, akan diteliti pula karyawan yang tidak menjalani 

MPP. 

Berdasarkan ura1an di atas, penulis merasa tertarik untuk membahas 

program MPP yang menjadi pokok permasalahan dengan mengangkat judul 

skripsi, yaitu "Pengaruh Program Masa Persiapan Pensiun terhadap Kesiapan 

Karyawan dalam Menghadapi Pensiun (Studi Kasus pada Pensiunan BI)". 

1.2. PERUMUSAN MASALAH 

Perumusan masalah dari penelitian ini adalah apakah program MPP 

membantu mempersiapkan karyawan dalam menghadapi pensiun. 

1.3. TUJUAN PENELITIAN 

Tujuan dari penelitian ini antara lain: 

1. Untuk mengetahui apakah program MPP membantu mempersiapkan 

karyawan dalam menghadapi pensiun. 

2. Untuk mengetahui perbedaan tingkat kesiapan pensiun antara 

responden yang menjalani MPP dan responden yang tidak menjalani 

MPP. 
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1.4. MANFAAT PENELITIAN 

Manfaat dari penelitian ini antara lain: 

• Manfaat bagi BI adalah memberikan informasi tambahan bagi lembaga 

untuk lebih memaksimalkan kesiapan karyawan dalam menghadapi 

pensiUn. 

• Manfaat bagi karyawan adalah menyadari arti pentingnya persiapan untuk 

pensiUn. 

• Manfaat bagi ilmu pengetahuan: 

1. Menambah wawasan bagi organisasi lain yang Juga peka terhadap 

tanggung jawabnya kepada karyawan. 

2. Sebagai masukan bagi penelitian selanjutnya dalam mengembangkan 

penelitian mengenai program masa persiapan pensiun. 

1.5. BATASAN PENELITIAN 

Batasan dalam penelitian ini mencakup antara lain: 

1. Penelitian dengan pendekatan studi kasus yang dilakukan pada Bl. 

2. Objek penelitian adalah pensiunan BI yang sebelum pensiun menjalani 

MPP dan tidak menjalani MPP. Penulis tertarik untuk memilih 

pensiunan BI sebagai objek penelitian karena adanya pertimbangan 

bahwa karyawan BI memiliki beban pekerjaan yang cukup berat 

sehingga akan mempengaruhi mereka apabila mereka telah berhenti 

bekerja nantinya. 
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3. Berstatus penstunan 81. Pensiunan yang diambil sebagai objek 

penelitian adalah mereka yang pensiun I (satu) tahun terakhir yang 

berakhir masa kerjanya dimulai dari bulan Juli 2007 hingga dengan 

bulan Juni 2008. 

4. Pensiun karena adanya peraturan organisasi (involuntary retirement) 

sesuai dengan batas usia pensiun dan masa kerja yang telah ditentukan 

(regular compulsory retirement). 

5. Cakupan demografi penelitian di wilayah provinsi DKI Jakarta 

sehingga objek penelitian merupakan pensiunan BI yang berdomisili di 

Jakarta. 

1.6. SISTEMATIKA PENYUSUNAN LAPORAN 

Secara sistematis penulisan laporan ini disusun sebagai berikut: 

BAB 1 

BAB2 

BAB3 

PENDAHULUAN 

Bab ini membahas secara singkat tentang latar belakang masalah, 

perumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, batasan 

penelitian, dan sistematika penyusunan laporan. 

LANDASAN TEORl 

Bab ini menguraikan tinjauan pustaka, penelitian terdahulu, 

kerangka pemikiran, dan hipotesis penelitian. 

METODE PENELITIAN 

Bab ini membahas mengenai waktu dan tempat penelitian, metode 

pengumpulan data, dan metode analisis data. 
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2. Pensiun karena adanya peraturan (involuntary/compulsory retirement). 

Yaitu pensiun karena adanya peraturan organisasi mengenai batas usia 

pensiun tanpa memperhatikan apakah individu tersebut menghendaki 

atau tidak. Menurut Erikson (1977) dalam Hurlock (1980), ini dianggap 

sebagai suatu pertanda telah dimulainya penurunan fisik dan mental 

mereka. Pensiun karena adanya peraturan ini terbagi atas dua bagian, 

yaitu: 

a. Pensiun yang biasa/umum (regular compulsory retirement), yaitu 

individu diminta untuk pensiun tepat pada usia dan masa kerja 

yang telah ditentukan. 

b. Pensiun karena permintaan perusahaan (early retirement), yaitu 

individu diminta untuk mengajukan pensiun lebih dulu dari batas 

waktu yang telah ditentukan dengan alasan kesehatan, 

reorganisasi, dan lain-lain. 

2.1.3. Penyesuaian Diri terhadap Pensiun1 

Ketidaksiapan menghadapi masa pensiun timbul karena adanya 

kekhawatiran tidak dapat memenuhi kebutuhan-kebutuhan tertentu. Perubahan 

yang diakibatkan oleh masa pensiun ini memerlukan penyesuaian diri. Atchley 

( 1977) mengatakan bahwa proses penyesuaian diri yang paling sulit adalah pada 

masa pensiun. 

'Juliana I. Saragih. 2006. Pola Penyesuaian Diri Para Pcnsiunan. 
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Pada dasamy~ pensiun merupakan masa transisi karena seseorang yang 

memasuki tahap pensiun sedang melangkah dari satu tahap perkembangan dewasa 

menengah ke tahap perkembangan dewasa akhir atau lanjut usia. Oleh sebab itu, 

kondisi perpindahan tahap perkembangan ini mengarah kepada transisi peran, 

karena seseorang yang memiliki identitas sebagai pekerja akan berubah menjadi 

pensiunan atau tidak lagi bekerja. Transisi ini dapat mengakibatkan krisis, karena 

terdapat proses merelakan berbagai hal yang diperoleh dari peran sebelumnya 

yang sangat penting artinya bagi kesejahteraan. Individu yang pensiun tersebut 

perlu untuk melakukan penyesuaian diri terhadap terjadinya transisi tersebut 

(Ebersole & Hess, 1990 dalam Sulistyorini, 2000). 

Menurut Schneider ( dalam Partosuwido, 1993 ), penyesuatan d iri 

merupakan kemampuan untuk mengatasi tekanan kebutuhan, frustasi, dan 

kemampuan untuk mengembangkan mekanisme psikologis yang tepat. Hambatan 

dalam penyesuaian diri dapat dilihat dari tanda-tanda kecemasan tinggi, rasa 

rendah diri, depresi, ketergantungan pada orang lain, dan tanda-tanda 

psikosomatis (Kristiyanti dkk, 2001 ). 

Penyesuaian diri pada aspek penyesuaian pribadi menurut Mu 'tadin (2002) 

adalah kemampuan individu untuk menerima dirinya sendiri sehingga tercapai 

hubungan yang harmonis antar dirinya dengan lingkungannya. Keberhasilan 

penyesuaian pribadi ditandai dengan tidak adanya rasa benci, lari dari kenyataan 

dan tanggung jawab, dongkol, kecewa, atau tidak percaya pada kondisi yang 

dialaminya. 
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Sebaliknya, kegagalan dalam penyesuatan pribadi ditandai dengan 

guncangan emosi, kecemasan, ketidakpuasan, dan keluhan terhadap nasib, yang 

disebabkan adanya kesenjangan antara individu dengan tuntutan lingkungan. Hal 

ini menjadi sumber konflik yang terwujud dalam rasa takut dan kecemasan, 

sehingga untuk meredakannya, individu perlu melakukan penyesuaian diri. Salah 

satu kondisi yang mempengaruhi penyesuaian diri terhadap pensiun adalah bahwa 

bimbingan dan perencanaan pra pensiun akan membantu penyesuaian diri 

(Papalia, 1998). 

2.1.4. Human Resource Management: Employee's Benefits and Services1 

Proses perencanaan manajemen sumber daya manusia dipengaruhi oleh 

lingkungan ekstemal dan lingkungan internal. Pengaruh lingkungan eksternal 

berupa regulasi pemerintah, aturan hukum, serikat buruh, kondisi ekonomi 

domestik maupun internasional serta lokasi organisasi. Adapun pengaruh 

lingkungan internal berupa strategi organisasi, tujuan, kebudayaan organisasi, 

kelompok kerja, serta gaya kepemimpinan. 

Perencanaan sumber daya manusia tersebut diimplementasikan dalam 

proses-proses yang meliputi perekrutan sumber daya manusia, penghargaan 

terhadap sumber daya manusia, pengembangan sumber daya manusia, serta 

memelihara dan memproteksi sumber daya manusia. Penghargaan terhadap 

sumber daya manusia yang ada dapat dilakukan melalui evaluasi kinerja, 

pemberian kompensasi, analisis desain dan pekerjaan, serta adanya benefit dan 

services yang diberikan. 

2fvancevich, John. 2004. Human Resource Management 9'h ed. 
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Kompensasi keuangan tidak langsung dapat disebut benefit dan services 

(indirect financial compensation). Hal tersebut dapat didefinisikan sebagai 

penghargaan dan pelayanan yang diberikan pemberi kerja diluar gaji atau upah. 

Adapun alasan-alasan pemberi kerja memberikan service dan benefit adalah: 

1. Karena adanya kewajiban dari pemerintah seperti social security. 

2. Untuk memberikan kompensasi yang kompetitif dengan pemberi kerja 

yang lain. 

3. Hasil dari perjanjian dengan serikat pekerja. 

4. Untuk meningkatkan produktifitas pekerja. 

Benefit dapat dikelompokkan menjadi dua yaitu: 

1. Programs benefit yang diwajibkan (mandated benefit programs) yang 

meliputi unemployment insurance, social security, dan kompensasi 

pekerja. 

2. Benefit yang disediakan secara sukarela oleh perusahaan (voluntarily) 

yang meliputi: 

• Kompensasi untuk waktu istirahat (break time, coffee break, 

liburan, ijin sakit dan lain-lain). 

• Proteksi asuransi (kesehatan, j iwa dan kecelakaan ). 

Adapun service merupakan program yang disediakan secara sukarela oleh 

pemberi kerja yang meliputi rencana kepemilikan saham (stock ownership plans), 

rencana sebelum pensiun dan program edukasi lainnya, program peduli anak, 

layanan keuangan, dan program peduli orang tua. 
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Untuk dapat memberikan benefit dan service secara efektif dapat 

dilakukan hal-hal sebagai berikut: 

I. Menetapkan tujuan dan strategi untuk mencapai benefit dan service 

yang akan dilakukan. 

2. Melibatkan para pekerja maupun serikat pekerja dalam mengambil 

keputusan pemberian benefit and services. 

3. Mengkomunikasikan secara efektif benefit dan services yang diberikan. 

4. Memantau biaya secara ketat. 

2.1.4.1. Employee's Benefits 

Employee's benefit dapat dikelompokkan menjadi mandated benefit 

programs dan voluntary benefit program. Adapun mandated benefit programs 

berupa: 

a. Unemployment Insurance 

Program ini didesain ketika tingkat penangguran begitu tinggi sehingga 

pemerintah menciptakan program untuk membantu mereka yang dipecat atau 

berhenti bekerja. Unemployment insurance didesain dengan beberapa tujuan 

sebagai berikut: 

1. Menyediakan pendapatan kas secara periodik pada pekerja dalam 

jangka pendek kepada involuntary unemployment. 

2. Untuk membantu para pengangguran mendapatkan pekerjaan. 

3. Untuk mendorong para pemberi kerja agar menciptakan stabilisasi 

jumlah pekerja. 
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4. Untuk menstabilkan penawaran tenaga kerja dengan menyediakan 

benefit sehingga para pekerja yang terampil dan berpengalaman tidak 

perlu mencari pekerjaan lain dalam jangka pendek pengangguran. 

b. Social Security 

Tujuan dari social security adalah untuk menyediakan pendapatan kepada 

orang yang telah pensiun sebagai pendapatan tambahan pendapatan, pembayaran 

pensiun pribadi, maupun gaj i paruh waktu. Ide dasar dari social security adalah 

bahwa pekerja dan pemberi kerja membayar pajak yang nantinya akan digunakan 

untuk pembayaran maupun sebagai fasilitas kepada para pensiun di masa yang 

akan datang. 

c. Kompensasi Pekerja 

Merupakan kompensasi yang diterima pekerja terkait dengan biaya yang 

dikeluarkan untuk pengobatan atas penyakit maupun kecelakaan yang diderita 

berhubungan dengan pekerjaan yang dilakukan. 

Sedangkan voluntary benefit programs dapat dirangkum dalam suatu 

label sebagai berikut: 
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Tabell. l. Voluntary Benefit Programs 

1. Paid Leave Holidays, vacations, sick leave, rest time, rest time, jury duty 

leave, funeral leave, military leave, personal leave, lunch 

time, maternity leave, paternity leave. 

2. Unpaid Leave Maternity leave, paternity leave 

3. Life Insurance Wholly employer-financed, partly employer-financed 

4. Medical care Employee coverage: wholly employer-financed, partly 

employer-financed 

Financial coverage: wholly employer-financed, partly 

employer-financed 

5. Dental care Employee coverage: wholly employer-financed, partly 

employer-financed 

Financial coverage: wholly employer-financed, partly 

employer-financed 

6. Other Sickness and Accident: wholly employer-financed, partly 

insurance employer-financed. 

Long-term disability: wholly employer-financed, partly 

employer-financed. 

7. Retirement Defined benefit pension: wholly employer-financed, partly 

employer-financed. 

Defined contribution: Saving and thrift, deferred profit 

sharing, employee stock ownership, money purchase pension. 

8. Miscellaneous Reimbursement accounts, flexible benefit plans. 
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Banyak perusahaan mendorong karyawannya untuk membeli saham 

perusahaan agar meningkatkan insentif mereka untuk bekerja, kepuasan pekerja, 

kualitas pekerjaan karyawan dan mengurangi ketidakhadiran maupun perputaran 

karyawan yang tinggi. Rencana pembelian dapat dilakukan melalui pengurangan 

gaji maupun perusahaan membiayai pembelian saham tersebut. Kadangkala 

perusahaan menyetujui untuk membeli saham kembali (buyback) pada tingkat 

harga tertentu jika dilihat bahwa karyawan mungkin akan mengalami kerugian 

yang signiftkan dari pembelian saham perusahaan. Dalam hal ini, perusahaan 

cenderung untuk melakukan profit-sharing sehingga ketika perusahaan 

mengalami keuntungan, karyawanpun dapat merasakan keuntungan tersebut dan 

diharapkan dapat memacu mereka untuk bekerja lebih keras. 

b. Program Pendidikan 

Banyak perusahaan mendukung program pendidikan bagi para 

karyawannya. Bahkan, para pekerja dapat menerima bantuan biaya pendidikan 

bebas pajak dari para pemberi kerja menurut undang-undang pajak di Amerika. 

c. Preretirement Programs 

Banyaknya perusahaan yang menawarkan program pensmn dini 

mendorong perusahaan untuk menawarkan program rencana sebelum pensiun 

(preretirement programs) kepada para pekerjanya. Program rencana sebelum 

pensmn dapat berupa seminar seminar, booklet-booklet, infonnasi-inforrnasi 

material lainya, dan bahan pelatihan pelatihan maupun rencana rencana dalam 
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menghadapi masa pensmn. Lebih dari 75 perusahaan besar di Amerika telah 

mengadopsi peogram National Council on the Aging's Retirement Planning. 

Topik-topik mendasar yang sering dibahas dalam program ini antara lain 

kesehatan, manajemen pengelolaan uang, isu-isu hukum, dan mengenai 

perumahan. Setiap sesi dalam program ini dipresentasikan dan didiskusikan secara 

mendalam agar para caJon pensiun mendapatkan persiapan yang cukup sebelum 

menghadapi masa pensiunnya. 

d. Child Care 

Tidak kurang dari 5.000 orang tua setiap harinya gagal untuk bekerja 

karena mereka tidak dapat menemukan tempat penitipan anak. Untuk mengatasi 

hal tersebut, maka perusahaan dapat menawarkan jam kerja yang fleksibel, 

mendirikan tempat kerja yang dekat dengan rumah, menawarkan fasilitas tempat 

penitipan anak, maupun menyediakan program program yang terkait lainnya. 

Hasil penelitian membuktikan bahwa perusahaan yang memiliki child care ini 

mampu menekan jumlah karyawan yang tidak hadir sehingga dapat menurunkan 

tingkat perputaran pekerja, meningkatkan kepuasan kerja karyawan, 

meningkatkan produktivitas karyawan, serta loyalitasnya. 

e. Elder Care 

Mirip dengan child care tetapi program ini diperuntukkan bagi penyediaan 

bantuan maupun asuransi bagi mereka yang telah berada pada usia senja. Adapun 

program-progam yang ditawarkan dapat berupa perawatan secara berkala maupun 

program-program pelatihan yang dapat meningkatkan kepedulian terhadap mcreka 

yang telah berusia lanjut. 
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f. Financial Services 

Beberapa organisasi membantu dan mendorong karyawannya untuk 

menyimpan dana melalui tebungan pekerja, serikat pekerja, maupun lembaga 

keuangan lainnya. Hal ini dimaksudkan sebagai investasi pekerja agar mereka 

memiliki dana yang cukup ketika mereka telah pensiun nanti. 

g. Social And Recretional Programs 

Saat ini, lebih dari 50.000 organisasi menyediakan fasilitas rekreasi bagi 

para pekerjanya. Hal ini dimaksudkan untuk menjaga kebugaran pekerja sehingga 

mereka dapat bekerja semaksimal mungkin. 

2.2. PENELITIAN TERDAHULU 

Penelitian terdahulu merupakan skripsi yang disusun pada tahun 2000 oleh 

lndah Sulistyorini yang berjudul Gambaran Perencanaan Masa Pensiun Pegawai 

Negeri Sipil, fakultas psikologi Universitas Indonesia. 

Penelitian yang dilakukan bertujuan untuk mendapatkan gambaran tentang 

perencanaan caJon pensiunan pegawai negeri sipil (PNS) dalam kehidupan masa 

pensiun dengan objek penelitian adalah sejumlah PNS golongan II, golongan III, 

dan golongan IV pada beberapa departemen pemerintahan dan instansi di Jakarta 

yang akan memasuki masa pensiun. 

Penelitian ini menggunakan hope and fears questionnaire yang ditujukan 

untuk menggali tujuan hidup individu di masa pensiun yang tercermin dalam 

pemyataan harapan dan kekhawatiran calon pensiunan pada kehidupan masa 

pensiunnya. Hasil jawaban dianalisis melalui metode analisis isi untuk 

mendapatkan gambaran isi tematik yang terkandung dalam setiap pemyataan. lsi 
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tematik merujuk pada ke tujuh ranah yang berperan pada kepuasan hidup di masa 

pensiun, yaitu kehidupan religius, kontak sosial, serta kondisi dan situasi sosial 

dimana individu berada. 

Hasil penelitian menunjukkan harapan yang diinginkan dan kekhawatiran 

yang ditakutkan saat pensiun sebagai berikut: 

I. Pada ranah aktivitas, harapan yang diinginkan adalah melakukan 

aktivitas seperti berwiraswasta atau bekerja kembali, sedangkan 

kekhawatiran yang ditakutkan adalah kegagalan atau menghadapi hal

hal yang dapat menghambat terwujudnya harapan untuk berwiraswasta 

dan kekhawatiran terhadap kurangnya kesempatan kerja bagi 

pensmnan. 

2. Pada ranah keluarga, harapan yang diinginkan adalah kehidupan anak

anak yai~ dalam hal pendidikan, pekerjaan, berkeluarga, keberadaan 

cucu, serta kemandirian dan sikap, moral, serta akhlak, sedangkan 

kekhawatiran yang ditakutkan berkaitan dengan kehidupan anak -anak 

seperti pendidikan anak yang belum atau tidak selesai, nasib anak-anak 

berkaitan dengan pekerjaan, berkeluarga, menghasilkan cucu dan 

kemandirian. 

3. Pada ranah kesehatan, harapan yang diinginkan adalah kesehatan 

jasmani dan tetap dapat menjaga kesehatan, sedangkan kekhawatiran 

yang ditakutkan adalah kondisi fisik yang menurun atau terserang 

penyakit khususnya berkaitan dengan usia lanjut. Untuk kesehatan 

mental muncul kekhawatiran berkaitan dengan penyesuaian diri 
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terhadap perubahan-perubahan dalam kaitannya dengan penstun dan 

keadaan di usia lanjut. 

4. Pada ranah kehidupan religius, harapan yang diinginkan adalah untuk 

mendekatkan diri kepada Tuhan Yang Maha Esa dan meningkatkan 

amal ibadah, sedangkan kekhawatiran yang muncul berkaitan dengan 

kegiatan ibadah dan bekal atau kesiapan menghadap Tuhan atau 

ditimpakan beban, cobaan, musibah, hukuman Tuhan seperti halnya doa 

yang tidak terkabul. 

5. Pada ranah kontak sosial, harapan yang diinginkan adalah menJaga 

hubungan baik dengan mantan rekan-rekan kerja dan melakukan atau 

meningkatkan keterlibatan dalam kegiatan-kegiatan sosial 

kemasyarakatan, sedangkang kekhawatiran yang muncul berkaitan 

dengan kehilangan hubungan dan komunikasi dengan mantan rekan 

sekerja dan penyesuaian diri dengan situasi bermasyarakat. 

6. Pada ranah keuangan dan materi, harapan yang diinginkan adalah 

mencan tambahan penghasilan, menghemat pengeluaran dan 

menabung, sedangkan kekhawatiran yang muncul berkaitan dengan 

menurunnya jumlah penghasilan dan tidak dapat mencukupi kebutuhan 

hidup di masa pensiun. 

7. Pada ranah kondisi dan situasi sosial, harapan yang diinginkan adalah 

perhatian dan pelayanan pemerintah terhadap kesejahteraan pensiunan, 

kestabilan pada kondisi sosial, ekonomi, politik, pertahanan dan 

keamanan nasional, sedangkan kekhawatiran yang ditakutkan adalah 
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kurangnya perhatian dan pelayanan pemerintah akan kesejahteraan 

pensiUnan. Secara umum pula kekhawatiran akan ketidakstabilan 

keadaan ekonomi, sosial, politik, dan keamanan dalam cakupan yang 

lebih luas. 

2.3. KERANGKA PEMIKIRAN 

Adanya anggapan negatif tentang pensiun menimbulkan kecemasan dan 

dengan pelaksanaan program MPP akankah berpengaruh dalam mempersiapkan 

karyawan menghadapi pensiun atau tidak berpengaruh dalam mempersiapkan 

karyawan dalam menghadapi pensiun. Pengaruh tersebut dilihat berdasarkan 

tingkat kesiapan pensiun maupun kecemasan pensiun. 

Gambar 2. 1. Keraogka Pemikirao 

2.4. HIPOTESIS PENELITIAN 

Hipotesis yang terdapat dalam penelitian ini, antara lain: 

I. Ho: Tidak ada hubungan antara keikutsertaan MPP dengan tingkat 

kesiapan pensiun. 

Ha: Ada hubungan antara keikutsertaan MPP dengan tingkat kesiapan 

pensiun. 
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2. Ho: Tidak ada hubungan antara keikutsertaan MPP dengan kecemasan 

. 
pens tUn. 

Ha: Ada hubungan antara keikutsertaan MPP dengan kecemasan 

. 
pen stUn. 

3. Ho: Tidak ada hubungan antara kecemasan pensiun dengan tingkat 

kesiapan pensiun. 

Ha: Ada hubungan antara kecemasan pensiun dengan tingkat kesiapan 

pens tUn. 

4. Ho: Tidak ada hubungan antara tingkat kesiapan pensiun dengan tingkat 

kebahagiaan pensiun. 

Ha: Ada hubungan antara tingkat kesiapan pensiUn dengan tingkat 

kebahagiaan pensiun. 

5. Ho: Tidak ada hubungan antara golongan kepegawaian dengan tingkat 

kesiapan pensiun. 

Ha: Ada hubungan antara golongan kepegawaian dengan tingkat 

kesiapan pensiun. 

6. Ho: Tidak ada hubungan antara golongan kepegawaian dengan 

kecemasan pensiun. 

Ha: Ada hubungan antara golongan kepegawaian dengan kecemasan 

pens tUn. 
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BAB III 

METODE PENELITIAN 

3.1. WAKTU DAN TEMPAT PENELITIAN 

Penelitian ini akan dilakukan terhadap penstunan BI yang penstun 

terhitung 1 (satu) tahun terakhir. Pengambilan data dari responden dilakukan pada 

pertengahan bulan Mei hingga pertangahan bulan Juni 2008. 

3.2. METODE PENGUMPULAN DATA 

Jenis penelitian yang dilakukan adalah penelitian deskriptif, yaitu suatu 

metode penelitian yang berusaha menggambarkan dan menginterpretasi objek 

sesuai dengan apa adanya. Penelitian ini juga sering disebut noneksperimen 

karena peneliti tidak melakukan kontrol dan memanipulasi variabel penelitian. 

Dengan metode deskriptif, peneliti memungkinkan untuk melakukan hubungan 

antar variabel, 
.. 

menguJI hipotesis, mengembangkan generalisasi, dan 

mengembangkan teori yang memiliki validitas universal (West, 1982 dalam 

Sukardi, 2003 ). 

Metode pengumpulan data yang dilakukan dalam penelitian ini adalah 

sebagai berikut: 

I. Data Primer. 

Data primer adalah data yang dikumpulkan secara langsung dari objek 

yang diteliti dalam hal tnt pensiunan Bl. Penelitian dengan 

menggunakan data primer m1 dilakukan dengan cara mendatangi 
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secara langsung tempat tinggal masing-masing pensaunan. Hal ini 

dilakukan untuk memperoleh data-data yang diperlukan yang 

berhubungan dengan masalah yang sedang dihadapi. Dalam teknik 

pengumpulan data primer~ penulis menggunakan dua cara, yaitu: 

a. Kuesioner (Questionnaire). 

Kuesioner adalah suatu teknik pengumpulan data dengan cara 

membagi daftar pertanyaan kepada responden agar responden 

tersebut memberikan informasi yang dibutuhkan dalam penelitian 

ini. Penyebaran kuesioner dilakukan pada tanggal 5 Juni 2008 

hingga 25 Juni 2008, dengan cara mengantarkan kuesioner ke 

tempat tinggal masing-masing responden. Para responden diberi 

waktu selama 2 (dua) hari untuk mengisi kuesioner tersebut. 

Pengembalian kuesioner dilakukan setelah tenggat waktu tersebut 

dengan mengkonfirmasikan sebelumnya kepada responden. 

b. Wawancara (Interview). 

Wawancara adalah suatu teknik pengumpulan data dengan cara 

melakukan komunikasi atau berdialog secara langsung dan 

mengadakan tanya jawab kepada pihak-pihak internal perusahaan 

yang berwenang untuk memberikan informasi dan data-data yang 

dibutuhkan dalam penelitian ini. Wawancara digunakan untuk 

memperoleh data mengenai prosedur pelaksanaan program MPP 

melalui Direktorat Sumber Daya Manusia BI. 
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2. Data Sekunder. 

Data sekunder, yaitu data yang diperoleh atau dikumpulkan dari 

sumber-sumber tertulis yang sudah ada yang berupa dokumen. Data ini 

digunakan untuk mendukung bentuk tabel atau diagram. Pengumpulan 

data sekunder ini dilakukan dengan cara mempelajari teori-teori 

literatur dan membaca buku-buku atau majalah dan sumber data 

lainnya di dalam perpustakaan yang berhubungan dengan objek 

penelitian sebagai dasar dalam pemecahan masalah ini. Oleh karena 

itu, pengumpulan data atau informasi ini dilakukan di perpustakaan 

atau di tempat lainnya dimana tersimpan buku-buku serta sumber

sumber lainnya. 

Dalam mengambil sampel, peneliti menggunakan teknik non-probability 

sampling dengan penentuan accidental sampling mengambil responden sebagai 

sampel berdasarkan kebetulan, yaitu siapa saja yang secara kebetulan bertemu 

dengan peneliti dapat digunakan sebagai sampel hila orang yang kebetulan 

ditemui cocok sebagai sumber data (Sugiyono, 2004). 

Untuk penentuan besamya sampel yang digunakan, L.R. Gay dalam 

bukunya Educational Research (1995) menyatakan bahwa untuk riset deskriptif 

besamya sam pel yang diperlukan adalah 10% dari populasi. Berdasarkan data 

yang diperoleh dari Dana Pensiun Bank Indonesia (DAPENBI), mengenai 

keberadaan karyawan yang pensiun terhitung 1 (satu) tahun terakhir, terdapat 58 

pensiunan yang berdomisili di Jakarta. 
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Untuk penentuan sampel, sesuai dengan teori Central Limit Theory, yang 

menyatakan bahwa jumlab minimum sampel untuk mencapai kurva normal 

setidaknya adalab mencapai nilai responden minimum 30 orang (Mendenhall dan 

Beaver, 1981) dan dalam penelitian ini digunakan 30 pensiunan sebagai 

responden. Data mengenai karyawan yang sebelumnya menjalani MPP atau tidak, 

penulis dapatkan dari Direktorat Sumber Daya Manusia Bl. 

3 .. 3. METODE ANALISIS DATA 

Prosedur pengolaban data yang dilakukan dalam penelitian ini 

menggunakan program Microsoft Excel dan SPSS vol. 16 for Windows dengan 

urutan sebagai berikut: 

1. Menginput basil data primer berupa kuesioner. 

2. Melakukan uji reliabilitas pada alat ukur berkenaan dengan 

kemampuan alat ukur tersebut memberikan basil yang konsisten. 

Untuk analisis reliabilitas dapat digunakan metode Cronbach's Alpha 

dan jika koefisien yang didapat > 0.60, maka instrumen penelitian 

tersebut reliabel (Tedi Heriyanto, 2002). 

3. Mengolab data input dengan analisis frekuensi yang digunakan untuk 

mengetahui jumlab responden dalam bitungan persentase dari variabel

variabel berdasarkan pertanyaan dari kuesioner. 

4. Menggunakan analisis cross tabulations untuk memperoleb tabel yang 

menyajikan gabungan distribusi frekuensi dari dua atau lebib variabel 

dan untuk menggali informasi-informasi dari bubungan antar variabel 

terse but. 
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BABIV 

ANALISIS DAN PEMBAHASAN 

4.1. GAMBARAN UMUM OBJEK PENELITIAN 

4.1.1. Sejarah Bank Indonesia 

Dalam perjalanan sejarahnya, BI telah memberikan berbagai kontribusi 

bagi perekonomian nasional. Sejarah BI dimulai ketika pada tahun 1828 didirikan 

De Javasche Bank sebagai bank sirkulasi pada masa pemerintahan Hindia 

Belanda. Pada tahun 1953, Undang Undang Pokok Bank Indonesia (UUPBI) 

menetapkan BI sebagai Bank Sentral Indonesia menggantikan fungsi De Javasche 

Bank. Kemudian pada tahun 1968 Undang Undang Bank Sentral 1968 

menetapkan tugas BI membantu pemerintah sebagai penjaga nilai rupiah dan agen 

pembangunan. Dengan dikeluarkannya Paket Kebijaksanaan 27 Oktober 1988 

(Pakto ), BI ikut mendorong perkembangan industri keuangan di Indonesia. 

Namun seiring dengan terjadinya krisis moneter di Asia pada tahun 1997, 

BI mengambil tindakan yang perlu dilakukan untuk keluar dari krisis, seperti 

mengambangkan nilai tukar, menutup bank-bank bermasalah, dan merestruktur 

bank-bank yang tidak sehat. 

Pada tahun 1999 babak bam dalam sejarah BI dimulai sesuai dengan 

dikeluarkannya UU No.23/1999 yang menetapkan kedudukan BI sebagai lembaga 

negara yang independen. Pada tahun 2004, DPR mengesahkan UU No.3/2004 

yang mengamandemen beberapa pasal dalam UU No.23/99. 
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4.1.2. Visi dan Misi Bank Indonesia 

Bl adalah Bank Sentral Republik Indonesia yang merupakan lembaga 

negara yang independen dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya, bebas dari 

campur tangan pemerintah dan atau pihak lain, kecuali untuk hal-hal Jain yang 

secara tegas diatur dalam Undang-Undang tentang Bl. 

1. Visi Bank Indonesia 

Menjadi lembaga Bank Sentral yang dipercaya secara nasional maupun 

intemasionaJ melalui penguatan nilai-nilai strategis yang dimiliki serta 

pencapaian inflasi yang rendah dan stabiL 

2. Misi Bank Indonesia 

Mencapai dan memelihara kestabilan nilai Rupiah melalui pemeliharaan 

kestabilan moneter dan pengembangan stabilitas sistem keuangan untuk 

pembangunan nasional jangka panjang yang berkesinambungan. 

4.1.3. Sistem Program Masa Persiapan Pension pada Bank Indonesia 

Peraturan Dewan Gubemur BI nomor 6/14/PDG/2004 mengatur tentang 

sistem MPP karyawan Bl, yang menyebutkan bahwa program MPP adalah 

kesempatan yang diberikan oleh lembaga kepada karyawan untuk tidak masuk 

bekerja selama 6 bulan sebelum mencapai BUP. BUP adalah keadaan ketika 

karyawan golongan I hingga golongan VI mencapai usia 56 tahun serta karyawan 

golongan VII dan golongan VIII mencapai usia 58 tahun, sehingga harus berhenti 

bekerja. Tujuan dari program MPP adalah agar karyawan mempersiapkan diri 

dalam menghadapi pensiun. 
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Sebelum ditetapkannya Peraturan Dewan Gubemur Bl nomor 

6/14/PDG/2004, program MPP telah diatur dengan Peraturan Dewan Gubemur BI 

nomor 6/9/PDG/2004 yang menyatakan bahwa program MPP diberikan selama 1 

(satu) tahun sebelum mencapai BUP dan program MPP yang diberikan wajib 

untuk diikuti bagi semua golongan dengan ketentuan bagi karyawan yang masih 

menginginkan bekerja di BI selama periode wajib MPP, diharuskan untuk 

mengajukan permohonan secara tertulis 6 bulan sebelum memasuki MPP. 

Namun, dalam rangka optimalisasi pemanfaatan sumber daya manusia 

(SDM), Peraturan Dewan Gubemur BI nomor 6/14/PDG/2004 mengenai sistem 

MPP memberikan pilihan bagi karyawan untuk menjalani MPP atau tetap bekerja 

hingga BUP. Karyawan yang memilih untuk menjalani MPP wajib mengajukan 

permohonan secara tertulis kepada Direktorat SDM untuk menjalani MPP 

selambat-lambatnya 1 (satu) tahun sebelum pensiun dan karyawan dapat 

menjalani MPP setelah memperoleh persetujuan dari pejabat yang berwenang. 

Apabila karyawan mengajukan tetapi tidak mendapat persetujuan dari pejabat 

yang berwenang maka karyawan tersebut tidak dapat menjalani MPP. 

4.2. ANALISIS BASIL DAN PEMBAHASAN 

Sesuai dengan tujuan dari penelitian ini, maka penulis melakukan 

penelitian ini terhadap pensiunan BI yang menjalani MPP sebelum memasuki 

BUP. Sebagai perbandingan, dilakukan pula penelitian terhadap pensiunan BI 

yang tidak menjalani MPP sebelum memasuki BUP. 
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4.2.1. Populasi dan Sam pel 

Data pensiunan 1 (satu) tahun terakhir dari bulan Juli 2007 hingga Juni 

2008 berjumlah 58 orang terdiri dari 32 orang yang menjalani MPP dan 26 orang 

yang tidak menjalani MPP. Penulis mengambil sampel berjumlah 30 orang 

dengan proporsi lebih kurang 50% dari masing-masing populasi yang dianggap 

mewakili keseluruhan populasi, sehingga total 30 responden terdiri dari 16 orang 

yang menjalani program MPP dan 14 orang yang tidak menjalani program MPP. 

Valid MPP 

Gambar 4. 1. RespondeD MPP dan Tidak MPP 

• M?F 

• T1iuMFF' 

Sumber: data diolah 

Tabel 4. 1. Responden MPP dan Tidak MPP 

Keikutsertaan 

Freauencv Percent Valid Percent 
16 53.3 53.3 

TidakMPP 14 46.7 46.7 
Total 30 100.0 100.0 

Sumber: data diolah 

4.2.2. Analisis Responden yang Menjalani MPP 

Cumulative 
Percent 

53.3 

100.0 

Sampel yang menjalani MPP berjumlah 16 responden yang terdiri dari 14 

pria (87%) dan 2 wanita (13%). 
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Gam bar 4. 2. Jenis Kelamin Responden MPP 

Pria 

Wan ita 
Total 

Sumber: data diolah 

Tabel4. 2. Jenis Kelamin Responden MPP 

Jenis.Kelamin_MPP 

Frequency Percent Valid Percent 
14 87.5 87.5 

2 12.5 12.5 
16 100.0 100.0 

Sumber: data diolah 
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Cumulative 
Percent 

87.5 

100.0 

Responden yang menjalani MPP didominasi oleh golongan III yang 

berjumlah 8 (delapan) orang (50%), kemudian golongan IV yang berjumlah 3 

(tiga) orang (19%), golongan V yang berjumlah 2 (dua) orang (12%), dan 

golongan VI yang berjumlah 3 (tiga) orang (19%). 

Gam bar 4. 3. Golongan Kepegawaian Responden MPP 

Sumbcr: data diolah 
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Tabel4. J . Golongan Kepegawaian Responden MPP 

GolonCJ•.Kepegawaian_MPP 

Cumulative 
FreQuency Percent Valid Percent Percent 

Gol. Ill 8 50.0 50.0 50.0 
Goi.IV 3 18.8 18.8 68.8 
Got. v 2 12.5 12.5 81 .2 
Gol. VI 3 18.8 18.8 100.0 
Total 16 100.0 100.0 

Sumber: data diolah 

34 

Adapun rata-rata lama bekerja responden adalah 30 tahun dengan jangka 

waktu bekerja paling cepat adalah 22 tahun dan jangka waktu bekerja paling lama 

adalah 35 tahun. 

3 

1 5 

1) 5 

0 

Gambar 4. 4. Lama Bekerja Responden MPP 

Sumber: data diolah 

:;:z t ahu:l 

g ~ I t ahun 

g:Stahua 

g:!9tahu~ 

g ,:;otahun 

" ~ 1 tahun 

"-:2 •a hun 

W34 tahun 

W}) tahun 
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25 

27 
28 

29 

30 

31 

32 

34 

35 

Total 

Tabel4. 4. Lama Bekerja Responden MPP 

Lama.Bekerja_MPP 

Freauencv Percent Valid Percent 
1 6.2 6.2 

1 6.2 6.2 

1 6.2 6.2 
1 6.2 6.2 

1 6.2 6.2 

2 12.5 12.5 

2 12.5 12.5 

3 18.8 18.8 
2 12.5 12.5 

2 12.5 12.5 

16 100.0 100.0 

Sumber: data diolah 

4.2.2.1. Program Masa Persiapan Pension 

35 

Cumulative 
Percent 

6.2 

12.5 

18.8 
25.0 

31 .2 

43.8 

56.2 

75.0 
87.5 

100.0 

Dari gambar 4.5., alasan dari keikutsertaan responden menjalani MPP antara 

lain untuk melakukan persiapan teknis menghadapi pensiun, untuk menyesuaikan 

psikologi diri dengan lingkungan sosial, untuk mencari pekerjaan, untuk 

menikmati fasilitas yang diberikan lembaga yaitu tidak bekerja namun 

mendapatkan gaji penuh, untuk mematuhi peraturan yang diberikan lembaga, dan 

untuk memberikan kesempatan kepada karyawan lain mengembangkan karir. 

Namun, alasan terbesar adalah melakukan persiapan teknis untuk menghadapi 

pensmn. 
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Sumber: data diolah 
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Program MPP merupakan program yang diberikan oleh BI kepada 

karyawannya namun bersifat tidak wajib untuk diikuti. Terkait dengan hal 

terse but, sebesar 10 responden menginginkan program MPP menjadi program 

yang wajib untuk diikuti bagi seluruh karyawan dengan alasan bahwa setiap orang 

yang akan menjalani masa peralihan yang membutuhkan waktu dan program 

wajib MPP menjadi salah satu masa peralihan tersebut, sedangkan 6 (enam) 

responden merasa program MPP tidak waj ib untuk diikuti karena pada dasarnya 

pilihan untuk menjalani atau tidak menjalani ada pada pilihan masing-masing 

individu sesuai dengan motivasi dan kebutuhan masing-masing karyawan 

terse but. 
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• Ya dan s1tatnya 
WllJlh 

• Ya dan s1tatnya 
tJ,iakwapt 

Sumber: data diolah 
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Untuk lamanya pelaksanaan program MPP itu sendiri, 14 responden 

menginginkan pelaksanaan program MPP diberikan selama 1 (satu) tahun karena 

waktu 1 (satu) tahun dirasa cukup untuk menyesuaikan kondisi keuangan, 

lingkungan, mental, fisik, termasuk menyesuaikan diri terhadap kenyataan akan 

pensiun dan waktu 1 (satu) tahun adalah waktu yang tepat untuk memulai 

berwiraswasta karena masih dapat menanggung beban usaha. 

Satu responden setuju dengan pelaksanaan program MPP selama 6 (enam) 

bulan karena tidak perlu menunggu terlalu lama untuk menghadapi pensiun yang 

sesungguhnya dan 1 (satu) responden terakhir merasa menginginkan pelaksanaan 

program MPP diberikan selama minimal 6 (enam) bulan dan maksimal 1 (satu) 

tahun 6 ( enam) bulan yang disesuaikan dengan kebutuhan masing-masing 

karyawan dan pekerjaan terakhir yang dijabatnya. 
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Sumber: data diolah 
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Alasan terbanyak menjalani MPP adalah untuk melakukan persiapan 

teknis menghadapi pensiun dengan merencanakan kegiatan apa yang akan 

dilakukan pada saat pensiun untuk mendapatkan gambaran mengenai kegiatan 

rutin pengganti setelah tidak lagi aktif bekerja. Sesuai dengan alasan responden 

tersebu~ tentu ada pula kegiatan yang direncanakan pada saat responden 

menjalani MPP. 

Kegiatan yang direncanakan pada saat pensiun antara lain berwiraswasta, 

bekerja kembali, fokus dengan keluarga, merenovasi tempat tinggal, mengunjungi 

orang tua yang tidak sempat dilakukan saat bekerja, menekuni hobi, menjalani 

ibadah dengan lebih tekun, bersosialisasi dengan lingkungan sekitar, dan 

bersosialisasi dengan rekan seusia untuk merencanakan berbagai kegiatan yang 

akan dilakukan. 

Pada gambar 4.8., rencana kegiatan utama yang akan dilakukan pada saat 

MPP adalah memulai berwiraswasta, akan tetapi dari 5 (lima) responden yang 

berencana, tidak ada satu responden pun yang melaksanakan hal tersebut pada 

saat MPP dengan alasan karena jangka waktu yang terlalu cepat untuk memulai 

usaha dari nol dan keuntungan yang belum tentu akan tercapai dalam waktu 6 

Pengaruh Program Masa Persiapan..., Fadhila Ovi Rahmawati, Ma.-IBS, 2008



39 

(enam) bulan. Alasan ini pula yang melatar belakangi jangka waktu program MPP 

yang sebaiknya diselenggarakan dalam waktu 1 (satu) tahun. 

Gambar 4. 8. Rencana Kegiatan yang Dilakukan Saat MPP 

8% 
• rerwlraswasta 

• Eekerp l:emt ah 

• .Fok•..ts ltn~.11. 
kduar~a 

• L:m:.11 y a 
m~nd:uu hot 1 dll 

Sumber: data diolah 

Kegiatan yang justru terlaksana saat MPP hingga pensiun adalah fokus 

pada keluarga dengan meluangkan waktu sepenuhnya untuk keluarga yang 

sebelumnya tidak dapat dinikmati selama masih aktif bekerja. Adapula kegiatan 

lain yang dilakukan untuk menikmati masa pensiun dengan bersantai atau 

travelling. Tidak jarang pula pensiunan lebih aktif di bidang kerohanian pada saat 

pensiun untuk menjalani ibadah dengan lebih tenang dan khusu ' atau menyalurkan 

hobinya di saat pensiun, seperti berkebun dan olahraga, yang tidak dapat secara 

rutin dilakukan pada saat masih aktif bekerja. 

Mengabdi di bidang kemanusiaan juga dipilih sebagai kegiatan yang saat 

ini dilakukan. Satu responden memulai berwiraswasta pada saat pensiun dan 

waktu MPP selama 6 ( enam) bulan dimanfaatkan untuk mendalami jenis usaha 

yang akan dijalaninya. Kegiatan lain adalah tetap aktif bekerja dengan kondisi 

fisik yang tentunya masih mendukung. Serta kegiatan lain yang dilakukan adalah 

dengan berkarya di organisasi non-profit. Kegiatan lain yang tidak menjadi option 
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dalam pertanyaan ini adalah menjalani berbagai seminar dan bekerja sambilan 

sesuai dengan profesi. 

Gambar 4. 9. Kegiatan yang Saat lni Dilakukan Responden MPP 

• Menekumhobt 
• HPlttangkanwaktu 11nt•U.: kel113ftll 
• Travdlmg 
•Uen~au it :ltbtdmgk.::manustawt 

• l f•'mulat b(•r..vtr:J:.-··vl!::ta 
Td::tJI rtl:tlf uo::k~p. 
F..,.rr,arya tit r:-gJn:S&SI :JOn-rrrfit 
l f~r"mhan£,kan u::ah:~ yang ~tiah ada 

• .Akhf lt btd:.u.gb::"l)ha/.taa 

Lamnya mengt]ruu semm3r, dll 

Sumber: data diolah 

Keseluruhan responden yang menjalani MPP menyatakan bahwa program 

MPP yang diberikan bermanfaat. Manfaat tersebut antara lain dapat menambah 

ilmu dan persiapan untuk pensiun, menjadi lebih siap dalam menghadapi pensiun, 

mendapatkan berbagai informasi yang tidak didapatkan saat bekerja, untuk 

beradaptasi diri dengan kehidupan berikutnya, memberikan keleluasaan tanpa cuti 

untuk mengerjakan hal-hal yang diminati, mendapatkan ilmu, menambah 

wawasan, bebas dari kesibukan dan kemacetan sehingga mengurangi stres, dapat 

lebih dekat dengan keluarga yang dulu disibukkan oleh pekerjaan, dapat 

menyesuaikan diri dengan situasi sekitar secara nyata, dapat bersantai di rumah 

selama 6 (enam) bulan, dan persiapan supaya tidak mengalami post power 

syndrome. 
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Dengan pelaksanaan program MPP yang telah dijalani 16 responden, 

kesemua responden memberikan gambaran kepuasaan terhadap pemberian 

program MPP. Penelitian tentang kepuasan responden terhadap pemberian 

program MPP dilakukan dengan menggunakan skala Likert satu hingga enam. 

Skala 1 (satu) menandakan "sangat tidak puas", skala 2 (dua) menandakan "tidak 

puas", skala 3 (tiga) menandakan "kurang puas", skala 4 (empat) menandakan 

"cukup puas", skala 5 (lima) menandakan "puas", dan skala 6 (enam) menandakan 

"sangat puas". 

Tabel 4. 5. Tingkat Kepuasao Respooden terhadap Program MPP 

Kepuasan.Menjalani.MPP 

Cumulative 
Frequency Percent Valid Percent Percent 

Valid Tidak Puas 1 6.2 6.2 6.2 
Kurang Puas 3 18.8 18.8 25.0 
Cukup Puas 6 37.5 37.5 62.5 
Puas 5 31 .2 31 .2 93.8 
SangatPuas 1 6.2 6.2 100.0 
Total 16 100.0 100.0 

Sumber: data diolah 

Dari tabel 4.5., hanya 1 (satu) responden yang menyatakan sangat puas 

dan 1 (satu) responden yang menyatakan tidak puas terhadap pelaksanaan 

program MPP, sedangkan mayoritas responden, sebanyak 6 (enam) responden, 

menyatakan cukup puas terhadap pelaksanaan program MPP. 

Tabel 4. 6. Tingkat Kepuasan Rata-rata RespondeD terhadap Program MPP 

Descriptive Statistics 

N Minimum Maximum Mean Std. Deviation 
Kepuasan 16 2.00 6.00 4.1250 1.02470 

Valid N (listwise) 16 

Sumbcr: data diolah 
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N ilai rata-rata tingkat kepuasan responden terhadap pelaksanaan program 

MPP adalah 4.1250 yang memiliki nilai Iebih dari 4 (empat). Hal ini menandakan 

bahwa rata-rata responden yang menjalani MPP cukup puas terhadap program 

MPP yang diberikan. Dengan tingkat kepuasan yang hanya berada pada nilai 

cukup puas, penulis dapat menyimpulkan bahwa program MPP tidak memberikan 

kontribusi maksimal untuk karyawan dalam mempersiapkan mental menghadapi 

pensiun, karena pelaksanaan program MPP hanya berjalan selama 6 (enam) bulan. 

Program MPP akan lebih bermanfaat secara optimal apabila dilaksanakan selama 

1 (satu) tahun. 

Karyawan dengan mindset sebagai seorang pekerja memerlukan waktu 

peralihan yang cukup lama, dan dengan pelaksanaan I (satu) tahun program MPP 

tentu persiapan yang dilakukan jauh lebih matang daripada pelaksanaan yang 

hanya 6 (enam) bulan. Pelaksanaan selama I (satu) tahunjuga akan memberi lebih 

banyak kesempatan pengembangan karir bagi karyawan lain dan tentunya 

kaderisasi bagi lembaga. 

Namun, apabila lembaga merasa usia 55 tahun masih produktif bekerja, 

kebijakan penetapan BUP yang justru lebih baik diubah dari 56 tahun menjadi 58 

tahun dan MPP diberikan ketika karyawan berusia 57 tahun, sedangkan sifat 

pemberiannya tidak wajib untuk diikuti karena pada dasarnya program MPP 

diperuntukkan bagi karyawan yang belum mempersiapkan diri dalam menghadapi 

pensaun. 
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4.2.2.2. Tingkat Kesiapan dan Kebahagiaan Responden MPP 

Penelitian tentang tingkat kesiapan responden terhadap pensiun saat ini 

dilakukan dengan menggunakan skala Likert satu hingga enam. Skala 1 (satu) 

menandakan "sangat tidak siap", skala 2 (dua) menandakan "tidak siap", skala 3 

(tiga) menandakan "kurang siap", skala 4 (empat) menandakan "cukup siap", 

skala 5 (lima) menandakan "siap", dan skala 6 (enam) menandakan "sangat siap". 

Tabel4. 7. Tingkat Kesiapao Peosiuo Respoodeo MPP 

Kesiapan.Pensiun_MPP 

Cumulative 
FreQuency Percent Valid Percent Percent 

Valid Kurang Siap 3 18.8 18.8 18.8 
Cukup Siap 3 18.8 18.8 37.5 
Siap 4 25.0 25.0 62.5 
SangatSiap 6 37.5 37.5 100.0 
Total 16 100.0 100.0 

Sumber: data diolah 

Dari tabel 4.7., dari 16 responden yang menjalani MPP hanya 6 (enam) 

responden yang sangat siap menjalani pensiun saat ini, sedangkan 10 responden 

lainnya, 4 (em pat) responden menyatakan siap, 3 (tiga) responden menyatakan 

cukup siap, dan 3 (tiga) responden sisanya menyatakan kurang siap. 

Tabel 4. 8. Tingkat Kesiapao Peosiuo Rata-rata Respondeo MPP 

Descriptive Statistics 

N Minimum Maximum Mean Std. Deviation 
Keslapan.Pensiun_MPP 16 3.00 6.00 4.8125 1.16726 
Valid N (listwise) 16 

Sumber: data diolah 

Untuk tingkat kesiapan menjalani pensiun saat ini, nilai rata-rata 

responden yang menjalani MPP adalah 4.8125 yang memiliki nilai di atas 4 

(empat). Hal ini menandakan bahwa rata-rata responden yang menjalani MPP 

cukup siap menjalani pensiun saat ini. 
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Penelitian dengan menggunakan skala Likert satu hingga enam dilakukan 

pula terhadap tingkat kebahagiaan pensiun yang saat ini dijalani. Skala I (satu) 

menandakan "sangat tidak bahagia", skala 2 (dua) menandakan "tidak bahagia", 

skala 3 (tiga) menandakan "kurang bahagia", skala 4 (empat) menandakan "cukup 

bahagia", skala 5 (lima) menandakan "bahagia", dan skala 6 (enam) menandakan 

"sangat bahagia". 

Tabel 4. 9. Tingkat Kebahagiaan Pensiun Responden MPP 

Kebahagiaan.Pensii.U'I_MPP 

Cumulative 
Frequency Percent Valid Percent Percent 

Valid Tidak Bahagia 1 6.2 6.2 6.2 
Kurang Bahagia 3 18.8 18.8 25.0 
Cukup Bahagia 3 18.8 18.8 43.8 
Bahagia 8 50.0 50.0 93.8 
Sangat Bahagia 1 6.2 6.2 100.0 
Total 16 100.0 100.0 

Sumber: data diolah 

Dari tabel di atas, hanya 1 ( satu) respond en yang menyatakan san gat 

bahagia dan 1 (satu) responden yang menyatakan tidak bahagia atas kehidupan 

pensiun yang saat ini dijalani, sedangkan mayoritas responden, sebanyak 8 

(de Iapan) responden, menyatakan bahagia atas kehidupan pensiun yang saat ini 

dijalani. 

Tabel 4. 10. Tingkat Kebahagiaan Pensiun Rata-rata Responden MPP 

Descriptive statistics 

N Minimum Maximum Mean Std. Deviation 
Kebahagiaan. 
Pensiun_MPP 

16 2.00 6.00 4.3125 1.07819 

Valid N (listwise) 16 

Sumber: data diolah 
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Untuk tingkat kebahagiaan pensiun, nilai rata-rata responden yang 

menjalani MPP adalah 4.3125 yang memiliki nilai di atas 4 (empat). Hal ini 

menandakan bahwa rata-rata responden yang menjalani MPP cukup bahagia 

dengan kehidupan pensiun yang saat ini dijalani. 

4.2.3. Analisis Responden yang Tidak Menjalani MPP 

Sampel yang tidak menjalani MPP berjumlah I4 responden yang terdiri 

dari II pria (79%) dan 3 (tiga) wanita (2I%). 

Valid 

Gambar 4. 10. Jenis Kelamin Responden Tidak MPP 

Prta 

Sumber: data diolah 

Tabel 4. 11. Jenis Kelamin Responden Tidak MPP 

Jenis.Kelamin_TidakMPP 

Cumulative 
Freauencv Percent Valid Percent Percent 

Pria 11 78.6 78.6 78.6 
Wan ita 3 21 .4 21 .4 100.0 
Total 14 100.0 100.0 

Sumber: data diolah 

Responden yang tidak menjalani MPP didominasi oleh golongan IV yang 

berjumlah 7 (tujuh) orang (50%), kemudian golongan III yang berjumlah 4 

(empat) orang (29%), golongan V yang berjumlah 2 (dua) orang (I4%), dan 

golongan VI yang berjumlah seorang (7%). 
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Gambar 4. 11. Golongan Kepegawaian Responden Tidak MPP 

Sumber: data diolah 

Tabel 4. 12. Golongan Kepegawaian Responden Tidak MPP 

Golongan.Kepegawaian_TidakMPP 

Cumulative 
Freauencv Percent Valid Percent Percent 

Gol. Ill 4 28.6 28.6 28.6 
Goi.IV 7 50.0 50.0 78.6 
Gol. v 2 14.3 14.3 92.9 
Gol. VI 1 7.1 7.1 100.0 
Total 14 100.0 100.0 

Sumber: data diolah 
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Adapun rata-rata lama bekerja responden adalah 31 tahun dengan jangka 

waktu bekerja paling cepat adalah 30 tahun dan jangka waktu bekerja paling lama 

adalah 33 tahun. 

Gambar 4. 12. Lama Bekerja Responden Tidak MPP 
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Sumbcr: data diolah 
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Tabel 4. 13. Lama Bekerja Respoodeo Tidak MPP 

Lama.Bekerja_TidakMPP 

Cumulative 
Freauencv Percent Valid Percent Percent 

5 35.7 35.7 35.7 

3 21 .4 21 .4 57.1 

2 14.3 14.3 71 .4 

4 28.6 28.6 100.0 
Total 14 100.0 100.0 

Sumber: data diolah 
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Adapun alasan mengapa respoden tersebut tidak menjalani program MPP, 

antara lain bahwa kinerjanya masih dibutuhkan oleh lembaga termasuk 

mendapatkan kesempatan promosi menjelang MPP, sehingga untuk mengajukan 

MPP, pejabat yang berwenang tidak memberikan persetujuan kepada karyawan 

yang mengajukan MPP. Adapula yang menyatakan bahwa pada dasarnya 

responden suka bekerja sehingga responden tersebut lebih memilih bekerja, 

ditambah dengan lingkungan kerja yang mendukung. Lingkungan kerja yang 

mendukung menjadi salah satu faktor responden tetap memilih bekerja hingga 

akhir masa jabatan. 

Alasan lain menyatakan bahwa program MPP yang diberikan kurang 

bermanfaat karena jangka waktu yang diberikan hanya 6 ( enam) bulan, sehingga 

lebih baik melanjutkan untuk bekerja kembali. Alasan lainnya antara lain, 

terlambat mengajukan dan memang tidak berniat menjalani MPP. 
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Alasan ke-14 responden tersebut memperkuat opini tentang bagaimana 

sebaiknya sifat pelaksanaan program MPP itu sendiri dan sebanyak 10 responden 

menyatakan bahwa program MPP merupakan pilihan bagi karyawan. Satu dari 14 

responden menjawab bahwa program MPP tidak perlu dilaksanakan karena tidak 

memiliki manfaat. Oleh karena itu, responden tersebut tidak menjalani MPP. 

Tiga responden menyatakan bahwa program MPP merupakan program 

yang wajib untuk diikuti. Ketiga responden tersebut menyatakan program MPP 

sebagai program yang wajib untuk diikuti karena seorang diantaranya merupakan 

responden terlambat mengajukan MPP sehingga responden tersebut tidak dapat 

menjalani program MPP. Apabila program MPP bersifat waj ib maka responden 

tersebut tidak perlu lagi mengajukan MPP satu tahun sebelum BUP. 

Satu responden yang tidak menjalani MPP dan menyatakan program MPP 

sebagai program yang wajib diikuti adalah responden yang kinerja masih 

dibutuhkan. Responden tersebut menyatakan tidak keberatan jika kinerja masih 

dibutuhkan bagi lembaga, akan tetapi karyawan membutuhkan peralihan waktu 

untuk menghadapi pensiun. Oleh karena itu, menurut responden tersebut program 

MPP merupakan program yang wajib diikuti. 
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Satu responden terakhir yang menyatakan program MPP sebaiknya program 

yang wajib untuk diikuti adalah responden yang merasa MPP kurang bermanfaat 

karena jangka waktunya yang hanya 6 (enam) bulan. Responden itu menyatakan 

program MPP akan lebih bermanfaat apabila diberikan selama 1 (satu). 

Gambar 4. 14. Sifat Pelaksanaan Program MPP menurut Responden Tidak MPP 
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Sumber: data diolah 

Responden yang tidak menjalani program MPP, meski tidak 

merencanakan kegiatan pada waktu khusus, akan tetapi semua responden 

memiliki kegiatan-kegiatan pengisi waktu luang saat pensiun dan tidak ada yang 

tidak memiliki kegiatan meski hanya bersantai di rumah. Sarna seperti kegiatan 

responden yang menjalani MPP, meluangkan waktu untuk keluarga kegiatan yang 

utama dilakukan saat pensiun. 

Kegiatan lainnya antara lain, bersantai di rumah menikmati masa pensiun, 

aktif di bidang kerohanian dengan lebih mendekatkan diri kepada Tuhan, 

mengembangkan usaha yang sudah berjalan, travelling, memulai untuk 

berwiraswasta, berkarya di organisasi non-profit, menekuni hobi yang sebelumnya 

tidak bisa dilakukan secara rutin seperti berolahraga, melukis, fotografi, dll, 

mengabdi di bidang kemanusiaan, tetap aktif bekerja seperti menjadi konsultan, 

dan melakukan kegiatan lainnya seperti merencanakan masa depan anak. 
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4.2.3.1. Tingkat Kesiapan dan Kebahagiaan Responden Tidak MPP 
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Penelitian tentang tingkat kesiapan responden terhadap pensiun saat ini 

dilakukan dengan menggunakan skala Likert satu hingga enam. Skala I (satu) 

menandakan "sangat tidak siap", skala 2 (dua) menandakan "tidak siap", skala 3 

(tiga) menandakan "kurang siap", skala 4 (empat) menandakan "cukup siap", 

skala 5 (lima) menandakan "siap", dan skala 6 (enam) menandakan "sangat siap". 

Valid 

Tabel4. 14. Tiogkat Kesiapao Peosiuo Respoodeo Tidak MPP 

Kesiapan.Pensiun_ TidakMPP 

Cumulative 
Frequency Percent Valid Percent Percent 

Cukup Siap 1 7.1 7.1 7.1 
Siap 6 42.9 42.9 50.0 
SangatSiap 7 50.0 50.0 100.0 
Total 14 100.0 100.0 

Sumber: data diolah 

Dari tabel 4.14., 7 (tujuh) dari 14 responden yang tidak menjalani MPP 

menyatakan sangat siap menjalani pensiun saat ini. Tujuh responden lainnya, 6 

(enam) responden menyatakan siap dan I (satu) responden menyatakan cukup 

siap dalam menjalani pensiun saat ini. 
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Tabel4. 15. Tingkat Kesiapan Pensiun Rata-rata Responden Tidak MPP 

Descripttw Statistics 

Keslapan. 
Pensiun_ TidakMPP 
Valid N (listwise) 

N 

14 

14 

Minimum Maximum 

4.00 6.00 

Sumber: data diolah 

Mean Std. Deviation 

5.4286 .64621 

Untuk tingkat kesiapan pensiun, nilai rata-rata responden yang tidak 

menjalani MPP adalah 5.4286 yang memiliki nilai di atas 5 (lima). Hal ini 

menandakan bahwa rata-rata responden yang tidak menjalani MPP siap menjalani 

pensiun saat ini. 

Penelitian dengan menggunakan skala Likert satu hingga enam Juga 

mengukur tentang tingkat kebahagiaan pensiun yang saat ini dijalani. Skala 1 

(satu) menandakan "sangat tidak bahagia", skala 2 (dua) menandakan "tidak 

bahagia", skala 3 (tiga) menandakan "kurang bahagia", skala 4 (em pat) 

menandakan "cukup bahagia", skala 5 (lima) menandakan "bahagia", dan skala 6 

(enam) menandakan "sangat bahagia". 

Valid 

Tabel4. 16. Tingkat Kebahagiaan Pensiun Responden Tidak MPP 

Kebahagiaan.Pensiun_ TidakMPP 

Cumulative 
Freauencv Percent Valid Percent Percent 

Cukup Bahagia 2 14.3 14.3 14.3 

Bahagia 4 28.6 28.6 42.9 

Sangat Bahagia 8 57.1 57.1 100.0 

Total 14 100.0 100.0 

Sumber: data diolah 

Dari tabel 4.16., 8 (de Iapan) dari 14 responden yang tidak menjalani MPP 

menyatakan sangat bahagia atas kehidupan pensiun yang saat ini dijalani. Enam 

responden lainnya, 4 (empat) responden menyatakan bahagia dan 2 (dua) 

responden menyatakan cukup bahagia atas kehidupan pensiun yang saat ini 

dijalani. 
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Tabel4. 17. Tingkat Kebahagiaan Pensiun Rata-rata Responden Tidak MPP 

Descriptive Statistics 

N Minimum Maximum Mean Std. Deviation 
Kebahagiaan. 
Pensiun_ TidakMPP 14 4.00 6.00 5.2857 .82542 

Valid N (listwise) 14 

Sumber: data diolah 

Untuk tingkat kebahagiaan pensiun, nilai rata-rata responden yang tidak 

menjalani MPP adalah 5.2857 yang memiliki nilai di atas 5 (lima). Hal ini 

menandakan bahwa rata-rata responden yang menjalani MPP bahagia dengan 

kehidupan pensiun yang saat ini dijalani. 

4.2.4. Analisis Perbandingan antara Responden MPP dan Tidak MPP 

4.2.4.1. Keikutsertaan Program Bimbingan dan Penyuluhan Pension 

BI selain memberikan program MPP bagi para karyawannya, JUga 

memberikan pula program bimbingan dan penyuluhan pensiun. Program ini 

sebenamya tidak ditujukan kepada karyawan yang akan memasuki pensiun, 

melainkan bagi seluruh karyawan dan bukan merupakan suatu kewaj iban bagi 

karyawan untuk menjalani program ini. 

Pada gambar 4.16., dari 16 responden yang menjalani MPP, hanya 14 

responden yang menjalani program bimbingan dan penyuluhan pensiun yang 

diberikan oleh lembaga, sedangkan 2 (dua) responden lainnya tidak menjalani 

dengan alasan tidak sempat akibat disibukkan oleh pekerjaan. Ada pula 1 (satu) 

responden yang menjalani program sejenis yang diadakan di tempat lain, 

sedangkan 15 responden sisanya tidak menjalani program sejenis di tempat lain. 

Alasan mayoritas tidak menjalani program bimbingan dan penyuluhan pensiun di 
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tempat lain adalah karena program yang diberikan oleh lembaga sudah cukup 

bermanfaat, sedangkan alasan minoritas adalah tidak adanya informasi mengenai 

hal tersebut. 

Gambar 4. 16. Keikotsertaan Program 
Bimbingan dan Penyolohan Pension 

Responden MPP 

13~ o 

Sumber: data diolah 

Gambar 4. 17. Keikotsertaan Program 
Bimbingan dan Penyoloban Pension 

Responden Tidak MPP 

• THhl: 

Sumber: data diolah 

Untuk responden yang tidak menjalani MPP, 12 dari 14 responden 

mengikuti program ini dan 2 (dua) responden lainnya tidak mengikuti. Seorang 

diantaranya menyatakan tidak sempat dan tidak dapat membagi waktu dan 

seorang lainnya manyatakan bahwa pembekalan yang diberikan tidak 

proporsional. Ada pula 4 (em pat) responden yang menjalani program sejenis yang 

diadakan di tempat lain, sedangkan I 0 responden sisanya tidak menjalani program 

sejenis di tempat lain. Alasan yang diberikan sama yaitu mayoritas responden 

tidak menjalani program bimbingan dan penyuluhan pensiun di tempat lain karena 

program yang diberikan oleh lembaga sudah cukup bermanfaat, sedangkan alasan 

minoritas adalah tidak adanya informasi mengenai hal tersebut. 

Sebagian besar responden yang mengikuti program bimbingan dan 

penyuluhan pensiun menyatakan bahwa program bimbingan dan penyuluhan 

tersebut bermanfaat, namun terdapat 1 (satu) responden yang menyatakan bahwa 
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program tersebut bermanfaat, akan tetapi karena tidak dapat dite~apkan olehnya 

pada saat MPP maupun pada saat pensiun sehingga manfaatnya menjadi tidak ada. 

Adapun manfaat utama yang diberikan adalah membantu mempersiapkan 

mental. Manfaat dalam membantu mempersiapkan mental, antara lain seperti 

bagaimana menyikapi pensmn dengan sentuhan qalbu, mengenal dan 

mengembangkan potensi diri, mengelola keuangan dan dana saat pensiun, dan 

menjaga agar tetap sehat selama pensiun. Manfaat lain adalah memperoleh 

wawasan dan pengetahuan menjadi wiraswasta, memberikan pengetahuan untuk 

memajukan usaha yang sudah berjalan, bermanfaat untuk keluarga, serta 

menambah pengetahuan kegiatan sektor riil. 

Tidak ada perbedaan mengenai manfaat yang diterima dari keikutsertaan 

pada program bimbingan dan penyuluhan pensiun, dan manfaat terbesar pertama 

adalah membantu mempersiapkan mental dan manfaat terbesar kedua adalah 

memperoleh wawasan dan pengetahuan menjadi wiraswasta. 

Gambar 4. 18. Manfaat dari Program Bimbingan dan Penyuluhan Pension menurut 
Responden MPP 

• lltmperol-:hwawas.m. oi&rl ~ e~&hwn 
menp\dt w:rasv<~asta -

• lte:nb enbn p tn;etahuan untuk 
mematuka.1 usa.1a yang suriah benala"l 

• } 1ernb antu mempernapkan m-ental 

• Lamnya t er:nanfaat untuk 
l:Pharga, dtl 

Sumbcr: data diolah 

Pengaruh Program Masa Persiapan..., Fadhila Ovi Rahmawati, Ma.-IBS, 2008



Gambar 4. 19. Manfaat dari Program Bimbingan dan Penyuluban Pension menurut 
Responden Tidak MPP 
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p•Jla fil:tr, d!l 

Sumber: data diolah 
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Program bimbingan dan penyuluhan pensiun yang diberikan lebih 

mengarah kepada pengelolaan diri karyawan untuk mengisi kegiatan aktif dan 

produktif pada masa pensiun dengan berwiraswasta meskipun banyak pula 

pembekalan yang diberikan mulai dari pengelolaan keuangan keluarga, 

pengelolaan stres, konsultasi dengan psikolog, serta kesehatan gizi pada masa 

penstun. 

Pembekalan wiraswasta yang diberikan berupa praktek usaha secara nyata 

dimulai dari bidang otomotif, peternakan hingga pertanian dan pembekalan 

tersebut diberikan hanya dalam hitungan hari. Tentu tidaklah mudah merubah 

mindset seseorang dari seorang karyawan menjadi seorang pengusaha dalam 

hitungan hari, ditambah dengan pembekalan yang diberikan mungkin tidak sesuai 

dengan minat seseorang. 

Program bimbingan dan penyuluhan pada awal tahun ini telah 

dilaksanakan dan hanya sedikit karyawan yang berpartisipasi. Sedikitnya peserta 

yang menjalani program ini karena sebagian besar karyawan tidak tertarik dengan 
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pembekalan yang diberikan karena tidak sesuai dengan minat dan bakat. 

Ketidaksesuaian dengan minat dan bakat ini, tentu mendorong sebagian karyawan 

yang akan pensiun dalam waktu dekat mengurungkan niatnya untuk 

berpartisipasi. 

Responden yang menjalani MPP tentu memiliki alasan untuk 

mempersiapkan segala sesuatu yang bersifat teknis dan tentunya responden 

memanfaatkan program MPP tersebut sebaik mungkin. Akan tetapi, dengan 

jangka waktu pelaksanaan yang hanya berlangsung 6 (enam) bulan, responden 

yang merencanakan banyak kegiatan akan mengurungkan kembali niatnya untuk 

menjalankan berbagai kegiatan tersebut. Kegiatan berwiraswasta merupakan salah 

satu kegiatan yang tidak terlaksana saat responden menjalani MPP dan rencana 

kegiatan ini tidak terlaksana oleh kesemua responden. Dari 26 responden yang 

mengikuti program bimbingan dan penyuluhan pensiun, hanya 3 (tiga) responden 

yang memulai berwiraswasta pada saat pensiun. 

Tujuan BI memberikan program MPP selain membantu mempersiapkan 

karyawan dalam menghadapi pensiun, juga untuk mengimplementasikan 

pembekalan yang diberikan, berupa kegiatan wiraswasta, akan tetapi kelima 

responden yang menjalani MPP yang juga merencanakan akan berwiraswasta 

justru mengurungkan niatnya pada saat MPP dengan alasan jangka waktu yang 

diberikan selama 6 ( enam) bulan dirasa tidak cukup untuk memulai suatu usaha 

terlebih lagi keuntungan yang diharapkan belum tentu bisa tercapai dalam 6 

(enam) bulan. Akan sangat berguna bagi BI untuk memikirkan kembali jangka 

waktu program MPP yang diberikan tennasuk pelaksanaan program bimbingan 
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dan penyuluhan pensiun. Program bimbingan dan penyuluhan pensmn yang 

diberikan hendaknya diselenggarakan 5 (lima) hingga 10 tahun sebelum karyawan 

pensiun dengan progam MPP yang diselenggarakan 1 (satu) tahun sebelum 

pensiun. Akan sangat bermanfaa~ apabila lembaga memberikan program 

bimbingan dan penyuluhan pensiun dan terfokus pada pembekalan berwiraswasta 

dengan pendekatan personal mengenai arab, minat, dan kebutuhan seseorang. 

Namun, apabila jangka waktu penyelenggaran MPP adalah 1 (satu) tahun, 

asumsi karyawan memasuki usia pensiun pada usia 58 tahun, maka bukan menjadi 

kewajiban bagi karyawan untuk melakukan suatu kegiatan seperti berwiraswasta, 

karena pensiun diciptakan untuk bisa menikmati hidup dengan bersantai setelah 

sekian lama bekerja, meski pada usia 40 tahun hingga 60 tahun seseorang masih 

dapat bekerja dan memiliki kompetensi potensial yang bisa dikembangkan untuk 

berbisnis. 

Dengan kata lain, program bimbingan dan penyuluhan pensmn akan 

bermanfaat optimal apabila pembekalan yang diberikan dapat diterapkan pada saat 

MPP ataupun pensiun. Pembekalan pensiun berupa investasi yang tepat atau 

pengelolaan keuangan saat pensiun dirasa lebih bermanfaat karena besar 

pengaruhnya terhadap kesiapan karyawan menghadapi pensiun dan bagaimana 

karyawan mengisi kegiatan luang saat pensiun dengan berkontribusi pada kegiatan 

sosial. Jadi, berwiraswasta adalah altematif pilihan pembekalan terakhir yang 

diberikan dan untuk usia pensiun mengisi waktu luang tidak harus dengan 

berwiraswasta kecual i atas keinginan sendiri. 
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Apabila lembaga tetap ingin memberikan pembekalan yang terfokus pada 

kegiatan berwiraswasta, akan lebih baik apabila pendalaman pembekalan 

wiraswasta difokuskan pada satu bidang tertentu sesuai dengan minat karyawan, 

artinya, dilakukan pendekatan personal kepada masing-masing karyawan karena 

pembekalan yang sebelumnya diberikan hanya sebatas pada wiraswasta pertanian, 

petemakan, dan otomotif yang tidak semua minat karyawan sesuai dengan 

pembekalan diberikan. 

Banyak dari responden yang melakukan kegiatan saat pensiun dengan 

menekuni hobi, seperti berkebun, berolahraga, berkayu, fotografi, bahkan 

melukis. Arahkan karyawan untuk berwiraswasta sesuai dengan minat masing

masing yang justru akan sangat bermanfaat bagi karyawan untuk dapat 

diimplementasikan saat pensiun. Kendalanya hanya terbatas pada banyaknya 

jumlah karyawan pensiun dalam I (satu) tahun dan tidak adanya vendor yang mau 

bekerja sama jika pembekalan yang diberikan tidak sejalan dan peserta yang ikut 

kurang dari 3 0 orang. 

4.2.4.2. Persia pan Finansial untuk Pension 

Mayoritas responden, yang menjalani MPP ataupun tidak, melakukan 

persiapan pensiun di bidang finansial. Hanya I (satu) responden yang tidak 

melakukan persiapan fmansial dengan alasan pendapatan yang diterima dari 

lembaga masih cukup untuk memenuhi kebutuhan. 

Bila dibandingkan, tidak ada perbedaan terhadap bentuk investasi yang 

dilakukan dan investasi terbesar adalah dalam bentuk tabungan dan properti. 

Untuk persiapan pensiun akan lebih baik diinvestasikan dalam bentuk portfolio 
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Gambar 4. 20. Bentuk Persiapan Finansial 
Responden MPP 
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Sumber: data diolah 
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memberikan hasil investasi yang 

Gam bar 4. 21. Bentuk Persiapan Finansial 
Responden Tidak MPP 

4%7% 

• Keksa riaua 

• Tabur.gan 

• Asurama 

• Propertl 

• Lainnya 
I:'erwu·a~wa~ 

Sumber: data diolah 

Adapun kelebihan dari tabungan adalah nilai nominal dari jumlah 

tabungan tidak akan berkurang, kecuali untuk biaya administrasi, justru akan 

mendapatkan bunga, sedangkan kelemahannya adalah (1) bunga yang didapat 

harus mengikuti ketentuan suku bunga dari bank dan (2) aman namun 

memberikan bunga yang rendah sesuai dengan prinsip ' low risk low return'. 

Kelebihan dari investasi dalam bentuk properti adalah harga jual yang tinggi 

ketika inflasi tinggi. Kelemahannya adalah (1) dengan meningkatnya harga jual 

akibat tingkat inflasi yang tinggi, namun daya beli menurun dan (2) membutuhkan 

dana yang besar untuk membeli properti. Kecenderungan responden berinvestasi 

untuk pensiun hanya pada tabungan, padahal jumlah tabungan yang besar tidak 

menjamin sumber dana saat pensiun karena sangat beresiko akibat jumlahnya 

yang semakin berkurang untuk kebutuhan primer. 
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Untuk usia mempersiapkan penstun, batas usta awal responden yang 

menjalani MPP dalam mempersiapkan finansial adalah 40 dan batas usia akhir 

adalah 54 tahun dengan rata-rata melakukan persiapan pensiun pada usia 48 tahun 

atau 8 (delapan) tahun sebelum pensiun, sedangkan responden yang tidak 

menjalani MPP batas usia awal mempersiapkan finansial adalah 25 tahun dan 

batas usia akhir adalah 56 tahun dengan rata-rata melakukan persiapan pensiun 

pada usia 43 tahun atau 13 tahun sebelum pensiun. 

Valid 

Gambar 4. 22. Usia Persiapan Finansial Responden MPP 

Sumber: data diolah 

4() ah11n 

Y .:.o tahun 
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g 51 tahun 

":-4 tahun 

Tabel4. 18. Usia Persiapan Finansial Responden MPP 

Usia.Persiapan.Pensiun_MPP 

Cumulative 
Freauencv Percent Valid Percent Percent 

40 1 6.7 6.7 6.7 
45 1 6.7 6.7 13.3 
46 3 20.0 20.0 33.3 
47 1 6.7 6.7 40.0 
48 3 20.0 20.0 60.0 
49 1 6.7 6.7 66.7 
51 1 6.7 6.7 73.3 
52 1 6.7 6.7 80.0 
53 2 13.3 13.3 93.3 
54 1 6.7 6.7 100.0 
Total 15 100.0 100.0 

Sumbcr: data diolah 
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Gambar 4. 23. Usia Persiapao Fioaosial Respoodeo Tidak MPP 
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Sumber: data diolah 
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Tabel 4. 19. Usia Persiapao Fioaosial Respoodeo Tidak MPP 

Usia.Persiapan.Pensiun_MPP 

Cumulative 
Frequency Percent Valid Percent Percent 

25 1 7.1 7.1 7.1 
30 1 7.1 7.1 14.3 
35 1 7.1 7.1 21 .4 
36 1 7.1 7.1 28.6 
40 1 7.1 7.1 35.7 
45 1 7.1 7.1 42.9 
46 2 14.3 14.3 57.1 
47 1 7.1 7.1 64.3 
48 1 7.1 7.1 71 .4 
50 1 7.1 7.1 78.6 
54 2 14.3 14.3 92.9 
56 1 7.1 7.1 100.0 
Total 14 100.0 100.0 

Sumber: data diolah 

61 

Tidak ada perbedaan mendasar untuk alokasi pendapatan per bulan yang 

dilakukan, karena mayoritas responden mengalokasikan pendapatan per bulan 

secara tidak spesifik. Secara spesifik, alokasi pendapatan terbanyak berkisar pada 

kurang dari 1 0% dan 11% hingga 20% per bulan. Masih banyak responden yang 

belum mencapai target ideal alokasi investasi dana pensiun yang disarankan 

perencana keuangan, yaitu 30% dari pendapatan (Tim Riset Swa, 2007). 
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Gambar 4. 24. Alokasi Pendapatan per Bulan 
Responden MPP 
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Sumber: data diolah 

4.2.4.3. Kecemasan Pensiun3 
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Gam bar 4. 25. Alokasi Pendapatan per Bulan 
Responden Tidak MPP 
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Sumber: data diolah 

Dalam hal kecemasan, baik responden yang menjalani MPP maupun yang 

tidak, masih mencemaskan anak yang masih berada dalam tanggungan karena 

anak-anak yang belum atau tidak selesai pendidikannya termasuk masa depan 

anak dan masih mencemaskan manfaat pensiun yang tidak mencukupi untuk 

memenuhi kebutuhan, ditambah lagi dengan harga kebutuhan pokok yang 

semakin meningkat. Dua hal tersebut, menjadi kecemasan utama bagi semua 

responden. 

Sesuai dengan implikasi pembekalan pensmn sebelumnya, akan lebih 

bermanfaat diberikan pembekalan mengenai investasi yang tepat untuk pensiun 

dan bagaimana mengelola investasi tersebut dikarenakan kecemasan utama masih 

berkisar pada masalah keuangan. Pembekalan yang diberikan seperti perencanaan 

keuangan yang baik tentu akan sangat membantu karyawan mengatasi kecemasan-

11ndah Sulistyorini. 2000. Gambaran Perencanaan Masa Pcnsiun Pegawai Negeri Sipil. 
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kecemasan yang sebetulnya tidak perlu dicemaskan apabila karyawan tersebut 

sadar akan pentingnya persiapan finansial untuk pensiun. 

Gambar 4. 26. Kecemasan Pension Responden MPP 

• W.antaal p ffi$11Jillt :lak ~ .1l:UJ. 

• .Anak t:um.l. 1hlaw tan~urtgau 

• Kc·n l t. l ft~akyang!:euakmmt-nuruu 

• Keh:laug-.itllo:rulll !:~l:erp 

• T: hk :sJ:d:egwtnu rutu. y~1g ltsa dtlal:ul>'.nn 

• Dtstp lm wakl.:.l mer.J a Jt b ·~kurnng 

Gayn ht.Jup loerut.ah 

Tt,hkaria 

Lainnya fasihta~ke:::ehat::myang 
Jtkt.:r:mt;:, dll 

Surnber: data diolah 

Gam bar 4. 27. Kecemasan Pension Responden Tidak MPP 
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Sumber: data diolah 

4.2.4.4. Keikutsertaan MPP dengan Kesiapan dan Kecemasan Pension 

Untuk mengetahui sebaran data responden yang menjalani dan tidak 

menjalani MPP dengan kesiapan pensiun, penulis menggunakan analisis crosstab. 
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Tabel4. 10. Hubungan antara Keikutsertaan MPP dengan Tingkat Kesiapan Pension 
KaiUsart ... • Keslapan_PamJiun Crosstabulalion 

~nunt 

Kesiapan Pensiun 

Kurana Slap Cukup Slap Siap Sang_ at SiaD Total 
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Kelkutsertaan Tidak Menjalanl MPP 0 1 6 7 14 

Menjalanl MPP 3 3 4 6 16 

Total 3 4 10 13 30 

Chi-Square Tests 

Value df 
Asymp. Sig. 

(2-sided} 
Pearson Chi-Square 4.363;1 3 .225 
Likelihood Ratio 5.552 3 .136 
Linear-by-Linear 2.864 1 .091 Association 
N ofValid Cases 30 

a. 5 cells (62.5%) have expected count less than 5. The minimum expected count 
is 1.40. 

Sumber: data diolah 

Hipotesis untuk kasus ini: 

Ho: Tidak ada hubungan antara baris dan kolom, atau antara keikutsertaan MPP 

dengan tingkat kesiapan pensiun. 

Ha: Ada hubungan antara baris dan kolom, atau antara keikutsertaan MPP dengan 

tingkat kesiapan pensiun. 

Nilai asymptotic significance adalah 0.225 atau lebih besar dari 0.05 

sehingga Ho tidak ditolak dan berdasarkan hal tersebut dapat disimpulkan bahwa 

tidak ada hubungan antara keikutsertaan menjalani atau tidak menjalani MPP 

dengan tingkat kesiapan pensiun. 

Mayoritas responden, baik yang menjalani atau tidak menjalani MPP, 

menyatakan sangat siap menjalani pensiun saat ini. Ini menandakan bahwa dengan 

menjalani atau tidak menjalani MPP tidak memberikan pengaruh terhadap 

kesiapan pensiun, karena pada dasarnya, siap atau tidaknya seorang karyawan 

dalam menghadapi pensiun dilihat dari seberapa besar seorang karyawan tersebut 
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menerima kenyataan bahwa suatu hari akan menghadapi pensiun. Kenyataan akan 

pensiun tersebut yang justru membuat seorang karyawan melakukan persiapan 

yang harus dilakukan. 

Tidak menjadi masalah bagi lembaga apabila tidak memberikan program 

MPP kepada seluruh karyawan, akan tetapi tetap menjadi tanggung jawab 

lembaga dalam mempersiapkan mental karyawan yaitu dengan pemberian 

program bimbingan dan penyuluhan pensiun yang memberikan pembekalan-

pembekalan yang berhubungan dengan pensiun dan jangka waktu pemberian 

program terse but akan lebih baik apabila 5 tahun hingga I 0 tahun sebelum 

karyawan pensi un. 

Dalam hal kecemasan, untuk mengetahui sebaran data responden yang 

menjalani atau tidak menjalani MPP dengan kecemasan pensiun, penulis juga 

menggunakan analisis crosstab. 

Tabel 4. 21. Hubungan antara Keikutsertaan MPP dengan Kecemasan Pension 

Keikutsertaan • Kecemasan_Pensiun Crosstabulation 

(';nunt 

Kecemasan Pensiun 

TidakAda Ada 
Kecemasan Kecemasan Total 

Keikutsertaan Tidak Menjalani MPP 2 12 14 
Menjalani MPP 5 11 16 

Total 7 23 30 
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Chi.Square Tests 

Value df 
A~ymp . s1lg. 

2-sided 
Exact Si§j (2-

side 
Exact Sl§) (1-

side 
Pearson Chi-Square 1.201• 1 .273 
Continuity Correction• .440 1 .507 
Ukellhood Ratio 1.238 1 .266 
Fisher's Exact Test .399 .256 
Unear-by-Unear 
Association 1.161 1 .281 

N ofValid Cases• 30 

a. 2 cells (50.0%) have expected count less than 5. The minimum expected count is 3.27. 

b. Computed ontyfor a 2x2 table 

Sumber: data diolah 

Hipotesis untuk kasus ini: 

Ho: Tidak ada hubungan antara baris dan kolom, atau antara keikutsertaan MPP 

dengan kecemasan pensiun. 

Ha: Ada hubungan antara baris dan kolom, atau antara keikutsertaan MPP dengan 

kecemasan pensiun. 

Nilai asymptotic significance adalah 0.273 atau lebih besar dari 0.05 

sehingga Ho tidak ditolak dan berdasarkan hal tersebut dapat disimpulkan bahwa 

tidak ada hubungan antara keikutsertaan menjalani atau tidak menjalani MPP 

dengan kecemasan pensiun. 

Berdasarkan tabulasi silang di atas dapat disimpulkan bahwa dengan 

menjalani atau tidak menjalani MPP, kecemasan pensiun masih dialami mayoritas 

responden. Bila keikutsertaan atau ketidak ikutsertaan karyawan terhadap program 

MPP tidak berpengaruh terhadap kesiapan ataupun penurunan kecemasan pensiun, 

justru kesiapan pensiun berpengaruh terhadap kecemasan pensiun. 
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Tabel4. 22. Hobongan antara Kecemasan Pension dengan Tingkat Kesiapan Pension 
Kacemean_Pensllln • Knlap .. _PeMiun CroatabUIIIIion 

~nunt 

Kesiapan Pensiun 

Kurana Slao Cukup Slap Slap Sanaat Slac 
Kecemasan_Penslun Tidak Ada Kecemasan 0 0 0 7 

Ada Kecemasan 3 4 10 6 

Total 3 4 10 13 

Chi-Square Tests 

Value df 
Asymp. Sig. 

(2-sided) 
Pearson Chi-Square 11 .94()8 3 .008 
Likelihood Ratio 14.652 3 .002 
Linear-~Linear 
Association 7.473 1 .006 

N ofValid Cases 30 
a. 6 cells (75.0%) have expected count less than 5. The mlmmum expected count 
is .70. 

Sumber: data diolah 

Hipotesis untuk kasus ini: 

Total 
7 

23 
30 

Ho: Tidak ada hubungan antara baris dan kolom, atau antara kecemasan pensiun 

dengan tingkat kesiapan pensiun. 

Ha: Ada hubungan antara baris dan kolom, atau antara kecemasan pensiun dengan 

tingkat kesiapan pensiun. 

Nilai asymptotic significance adalah 0.008 atau lebih kecil dari 0.05 

sehingga Ho ditolak dan berdasarkan hal tersebut dapat disimpulkan bahwa ada 

hubungan antara kecemasan pensiun dengan tingkat kesiapan pensiun. 

Berdasarkan tabulasi silang diatas, diketahui bahwa responden yang tidak 

memiliki kecemasan cenderung sangat siap menjalani pensiun. Meskipun 

demikian, kecemasan yang masih dirasakan tidak berarti karena karyawan 

tersebut menjalani atau tidak menjalani MPP melainkan ketidaksadaran karyawan 

untuk mempersiapkan pensiun jauh-jauh hari dan menyesuaikan diri menjelang 

pensmn. 
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Jika Peraturan Dewan Gubernur Bl nomor 6/14/PDG/2004 menetapkan 

bahwa lembaga memberi kesempatan bagi karyawan untuk menjalani MPP dalam 

rangka mempersiapkan diri sebelum memasuki usia pensiun, pada kenyataannya 

program MPP tidak dapat memberikan pengaruh terhadap kesiapan karyawan 

dalam menghadapi pensiun dan ini ditandai pula dengan masih adanya kecemasan 

yang dialami pensiunan hingga saat ini. 

Program MPP tidak berpengaruh terhadap tingkat kesiapan pensmn 

maupun terhadap kecemasan pensiun. Penting bagi lembaga untuk mengevaluasi 

ulang pelaksanaan MPP. Jika ketentuan pelaksanaan MPP yang hanya 6 bulan 

didasarkan pada kebutuhan organisasi termasuk optimalisasi dan efisiensi 

pengelolaan SDM, maka bagaimana dengan nasib karyawan yang telah mengabdi 

kepada lembaga hingga bertahun-tahun. Kecemasan akan kurangnya perhatian 

dan pelayanan pemerintah terhadap kesejateraan pensiunan PNS merupakan 

contoh nyata yang mungkin saja bisa terjadi pada pensiunan terhadap lembaga. 

Jika lembaga telah merasa bertanggung jawab dengan memberikan 

pembekalan melalui program bimbingan dan penyuluhan pensiun sebagai 

kegiatan yang dapat diimplementasikan saat pensiun sebagai kegiatan produktif 

maupun tambahan penghasilan, akan tetapi pada kenyataannya hanya sedikit yang 

mengimplementasikan kegiatan berwiraswasta pada saat pensiun dan kecemasan 

utama justru tidak dapat diminimalisasi dengan program bimbingan dan 

penyuluhan pensiun tersebut. 
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Dua hal yang masih menjadi kecemasan adalah menyangkut anak yang 

masih berada dalam tanggungan dan manfaat pensiun yang tidak cukup untuk 

memenuhi kebutuhan sehingga lembaga lebih bertanggung jawab untuk 

mengingatkan kepada karyawan pentingnya berinvestasi untuk pensiun karena 

pendapatan yang diterima karyawan saat pensiun akan jauh berbeda dengan 

pendapatan saat bekerja. 

4.2.4.5. Hubungan antara Kesiapan Pension dengan Kebahagiaan Pension 

Tabel 4. 23. U ji Reliabilitas 

ReHability statistics 

Cronbach's 
Alpha Based 

on 
Cronbach's standardized 

Alpha Items N of Items 
.631 .633 2 

Sumber: data diolah 

Uji reabilitas penelitian ini digunakan untuk mengukur seberapa besar 

kehandalan pemyataan berskala yang digunakan pada kuesioner dapat 

menghasilkan basil yang sama pada saat dilakukan pengujian ulang pada 

kelompok responden yang sama. Berdasarkan pengujian antara tingkat kesiapan 

pensiun dengan tingkat kebahagiaan pensiun pada kuesioner penelitian dalam 

menjalani pensiun saat ini, nilai Cronbach's Alpha > 0.60 yakni sebesar 0.633. 

Hal ini mengindikasikan bahwa pemyataan penelitian tersebut akan dapat 

menghasilkan sekitar 63% jawaban yang sama dengan penelitian ini jika 

pemyataan terse but diuj ikan ulan g. 
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Tabel 4. 24. Hubungan antara Tingkat Kesiapan Pension dengan Tingkat Kebahagiaan 
Pension 

Kesllpan.pen.ut . ~ CrontaiUIIIion 

Count 

KebahaalaanPenslun 
Tldak Kuran~ Cukup Sang at 

Bahaala Bahaala Bahaola Bahaala Baha-ala 
Keslapan Penslun Kurang Siap 0 2 1 0 

Cukup Slap 0 1 0 2 
Siap 1 0 3 2 
SangatSiap 0 0 1 8 

Total 1 3 5 12 

Chi-Square Tests 

Value df 
Atymp. Sj)g. 

2-sided 
Pearson Cht-Square 22.77'1!" 12 .030 
Likelihood Ratio 22.137 12 .036 
Linear-b)'-linear 
Association 6.218 1 .013 
N ofValld Cases 30 

~· 19 cells (95.0%) have expected count less than 5. The minimum expected count 
IS .10. 

Sumber: data diolah 

Hipotesis untuk kasus ini: 

Total 
0 3 

1 4 

4 10 

4 13 

9 30 

Ho: Tidak ada hubungan antara baris dan kolom, atau antara tingkat kesiapan 

pensiun dengan tingkat kebahagiaan pensiun. 

Ha: Ada hubungan antara baris dan kolom, atau antara tingkat kesiapan pensiun 

dengan tingkat kebahagiaan pensiun. 

Nilai asymptotic significance adalah 0.030 atau lebih kecil dari 0.05 

sehingga Ho ditolak dan berdasarkan hal tersebut dapat disimpulkan bahwa ada 

hubungan antara tingkat kesiapan pensiun dengan tingkat kebahagiaan pensiun. 

Berdasarkan tabulasi silang diatas, diketahui bahwa semakin tinggi tingkat 

kesiapan seseorang dalam menghadapi pensiun maka akan semakin tinggi tingkat 

kebahagiaan seseorang tersebut atas kehidupan pensiunnya. 
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4.2.4.6. Golongan Kepegawaian dengan Kesiapan dan Kecemasan Pension 

Bila analisis sebelumnya mengetahui hubungan antara keikutsertaan MPP 

dengan kesiapan dan kecemasan pensiun, analisis kali ini untuk mengetahui 

hubungan antara golongan kepegawaian terakhir dengan kesiapan maupun 

kecemasan pensiun. 

Tabel 4. 25. Hubungan antara Golongan Kepegawaian dengan Tingkat Kesiapan Pension 
Golongan_Kapegawalan • Kesiapan_Pensiun Crosstabulaltion 

Count 

Kesiapan Pensiun 
Kurang Slap Cukup Siap Siap Sanaat SiaD 

Oolongan_Kepegawaian Golongan Ill 2 3 3 4 
Golongan IV 1 1 4 4 
GolonganV 0 0 1 3 
Golongan VI 0 0 2 2 

Total 3 4 10 13 

Chi-Square Tests 

Value df 
Asymp. Sig. 

(2-sided) 
Pearson Chi-Square 5.778- 9 .762 
Ukelihood Ratio 7.143 9 .622 
Unear-~Unear 
Association 3.158 1 .076 

N of Valid Cases 30 
a. 15 cells (93.8%) have expected count less than 5. The minimum expected count 
is .40. 

Sumber: data diolah 

Hipotesis untuk kasus ini: 

Total 
12 

10 

4 

4 
30 

Ho: Tidak ada hubungan antara baris dan kolom, atau antara golongan 

kepegawaian dengan tingkat kesiapan pensiun. 

Ha: Ada hubungan antara baris dan kolom, atau antara golongan kepegawaian 

dengan tingkat kesiapan pensiun. 

Untuk hubungan antara golongan kepegawaian dengan kesiapan menjalani 

pensiun, diperoleh nilai asymptotic significance sebesar 0. 762 atau lebih besar 

dari 0.05 sehingga Ho tidak ditolak. Berdasarkan hal tersebut dapat disimpulkan 
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bahwa tidak ada hubungan antara golongan kepegawaian dengan tingkat kesiapan 

menjalani pensiun. Tidak berarti bahwa semakin tinggi golongan kepegawaian 

seorang karyawan saat pensiun, semakin tinggi tingkat kesiapannya terhadap 

pensiun dan sebaliknya. 

Untuk hubungan antara golongan kepegawaian dengan kecemasan 

pensiun, pada tabel 4.10, diperoleh nilai asymptotic significance sebesar 0.018 

atau lebih kecil dari 0.05. 

Tabel 4. 26. Hubungan antara Golongan Kepegawaian dengan Kecemasan Pension 

Golongan_Kepegawaian * Kecemasan_Pensi.m Crosstabulation 

Count 

Kecemasan Pensiun 

TidakAda Ada 
Kecemasan Kecemasan Total 

Golongan_Kepegawaian Golongan Ill 1 11 
Golongan IV 1 9 
GolonganV 3 1 
Golongan VI 2 2 

Total 7 23 

Chi-Square Tests 

Asymp. Sig. 
Value df (2-sided) 

Pearson Chi-Square 1 0.062• 3 .018 
Likelihood Ratio 9.167 3 .027 
Linear-by-Linear 
Association 6.079 1 .014 

N ofValid Cases 30 

a. 6 cells (75.0%) have expected count less than 5. The minimum expected count 
is .93. 

Sumber: data diolah 

Hipotesis untuk kasus ini: 

12 

10 

4 

4 

30 

Ho: Tidak ada hubungan antara baris dan kolom, atau antara golongan 

kepegawaian dengan kecemasan pensiun. 

Ha: Ada hubungan antara baris dan kolom, atau antara golongan kepegawaian 

dengan kecemasan pensiun. 
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Ini menunjukkan bahwa terdapat hubungan antara golongan kepegawaian 

dengan kecemasan pensiun. Berdasarkan tabulasi silang diatas, diketahui bahwa 

semakin tinggi golongan kepegawaian seorang karyawan saat pensiun, maka 

semakin rendah kecemasan yang dialami dan begitu pula sebaliknya. Terdapat 11 

responden pada golongan III yang masih mengalami kecemasan dan kecemasan 

yang dialami mencakup hampir kesemua hal. 

4.2.4.7. Batas Usia Pension 

BUP yang saat ini berlaku di BI adalah 56 tahun untuk karyawan go Iongan 

I hingga golongan VI dan 58 tahun untuk karyawan golongan VII dan VIII. 

Responden yang menjalani MPP, mayoritas repsonden memilih usia 58 tahun 

sebagai BUP yang tepat karena usia 56 tahun masih produktif untuk bekerja. 

Selain secara fisik dan mental usia 56 tahun masih dapat beketja, 1 responden 

mengaku masih menanggung banyak beban apabila pensiun pada usia 56 tahun 

sehingga responden tersebut berpendapat BUP yang tepat adalah pada usia 60 

tahun. Meskipun demikian, usia 56 tahun juga dipilih terbanyak mengingat 

kondisi kesehatan yang mulai menurun sehingga sudah waktunya bagi karyawan 

untuk beristirahat dari rutinitas kerja. 
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MPP 

• 'i6tahnn 

• 57 t:Jhun 

• .. 8tnhun 

• 60tahun 

Sumber: data diolah 
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Gam bar 4. 29. BU P menu rut Responden 
Tidak MPP 

• 60t4hun 

• Lamnya 
wial: terhata:; 

Sumber: data diolah 

Bagi responden yang tidak menjalani MPP, mayoritas responden memilih 

usia 56 tahun sebagai usia yang tepat untuk memasuki masa pensiun. Selain 

karena kondisi fisik yang sudah mulai menurun yang berdampak pada penurunan 

produktivitas kerja, jangka waktu bekerja yang lebih kurang 30 tahun tentu 

menimbulkan kejenuhan bekerja. Ada pula alasan yang menyebutkan bahwa pada 

usia 56 tahun masih dapat menikmati masa pensiun dengan keluarga dan usia 56 

tahun merupakan usia ideal untuk bisa berkarya bagi masyarakat. Pensiun pada 

usia 56 tahun juga bisa memberikan kesempatan bagi karyawan lain untuk 

mengembangkan karimya. 

Adapula responden yang menyatakan usia 58 tahun merupakan usia yang 

tepat untuk pensiun dengan alasan kondisi fisik dan mental yang masih produktif 

untuk bekerja. I responden menyatakan usia yang tepat untuk pensiun adalah 60 

tahun. Selain masih produktif bekerja, hingga usia 60 tahun dapat lebih 

mematangkan persiapan pensiun terutama di bidang finansial sehingga pada usia 

60 tahun tidak perlu lagi mencari pekerjaan untuk memenuhi kebutuhan hidup 
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BABV 

KESIMPULAN DAN SARAN 

5.1. KESIMPULAN 

Berdasarkan analisis dan pembahasan yang telah dilakukan pada bab 

sebelumnya, hasil penelitian ini menyimpulkan bahwa program MPP tidak 

berpengaruh dalam mempersiapkan karyawan menghadapi pensiun. Ini tidak 

sesuai dengan tujuan lembaga memberikan program MPP yaitu sebagai 

kesempatan untuk karyawan mempersiapkan diri sebelum memasuki pensiun. 

Tidak adanya pengaruh antara program MPP dengan kesiapan pensiun karena dari 

16 responden yang menj alani MPP, 11 responden masih memiliki kecemasan dan 

kecemasan yang dialami masih berkisar pada masalah keuangan, yaitu anak yang 

masih dalam tanggungan dan manfaat pensiun yang tidak cukup untuk memenuhi 

kebutuhan. 

Kecemasan yang masih dialami sebenamya bisa diminimalisasi dengan 

pembekalan program bimbingan dan penyuluhan pensiun, akan tetapi pembekalan 

program bimbingan dan penyuluhan pensiun yang sudah berjalan tidak 

bermanfaat optimal dalam meminimalisasi kecemasan pensiun maupun 

memaksimalisasi kesiapan pensiun, serta jangka waktu program MPP itu sendiri 

yang hanya berjalan selama 6 (enam) bulan. Denganjangka waktu yang sesingkat 

itu, karyawan tidak dapat melakukan banyak persiapan teknis tennasuk 

mengimplementasikan kegiatan wiraswasta yang telah diberikan pada saat 
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program bimbingan dan penyuluhan pensiun sebagai kegiatan yang diharapkan 

dapat mengisi waktu luang saat pensiun. 

Keikutsertaan program MPP tidak berpengaruh terhadap tingkat kesiapan 

dan tingkat kecemasan, akan tetapi tingkat kesiapan berpengaruh dengan tingkat 

kecemasan. Semakin siap seseorang menjalani pensiun maka semakin rendah 

tingkat kecemasan yang dialami dan begitu pula sebaliknya. 

Golongan kepegawaian terakhir tidak berpengaruh terhadap kesiapan 

pensiun, akan tetapi golongan kepegawaian terakhir berpengaruh terhadap tingkat 

kecemasan yang dialami. Semakin rendah golongan kepegawaian maka semakin 

tinggi tingkat kecemasan dan begitu pula sebaliknya. 

5.2. SARAN 

Sesuai dengan kesimpulan di atas, maka saran yang dapat diberikan untuk 

lembaga adalah memberikan pembekalan program bimbingan dan penyuluhan 

pensiun yang memiliki manfaat optimal bagi para karyawan. Turner dan Helms 

(1995) menyatakan bahwa terdapat penyesuaian-penyesuaian yang harus 

dilakukan saat pensiun, antara lain penyesuaian psikologi, penyesuaian finansial, 

dan penyesuaian hubungan keluarga. 

Pada saat MPP berlangsung diharapkan karyawan dapat menyesuaikan 

hal-hal tersebut di atas, akan tetapi program bimbingan dan penyuluhan pensiun 

belum sepenuhnya mengarah pada materi tentang penyesuaian-penyesuaian yang 

harus dilakukan karyawan karena menitikberatkan pada kegiatan yang dapat 

dilakukan saat pensiun dengan berwiraswasta meskipun materi lainnya yang 
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diberikan mencakup pengelolaan keuangan keluarga, pengelolaan stres, konsultasi 

dengan psikolog, serta kesehatan gizi pada masa pensiun. 

Akan lebih bermanfaat optimal apabila lembaga memberikan pembek.alan 

sesua1 dengan kebutuhan penyesuaian pensiun. Untuk penyesuaian finansial 

berupa pengelolaan keuangan dan investasi untuk pensiun karena mayoritas 

responden belum sadar arti pentingnya sebuah perencanaan keuangan untuk 

pensiun. Pembekalan ini hendaknya diberikan kepada karyawan 8 (delapan) 

hingga 13 tahun sebelum pensiun karena sesuai dengan rata-rata responden 

mempersiapkan finansial untuk pensiun, akan tetapi lebih baik apabila lembaga 

memberikan pembekalan ini dimulai saat karyawan pertama kali bekerja. 

Untuk pembekalan terhadap penyesuaian psikologi berupa penekanan akan 

perubahan gaya hidup saat pensiun, pemberian motivasi di usia tua dan peran baru 

sebagai pensiunan, perencanaan ataupun persiapan mental yang harus dilakukan, 

psikologi perkembangan tahapan-tahapan kehidupan, dan pembekalan psikologi 

lainnya. Untuk pembekalan terhadap penyesuaian hubungan keluarga adalah 

bagaimana menjaga keharmonisan keluarga agar tetap serasi meski sudah pensiun. 

Untuk pembekalan lainnya mengenai arti pentingnya kesehatan berupa 

pemeliharaan kesehatan jasmani dan rohani karena kondisi fisik yang menurun 

merupak.an salah satu kecemasan yang masih dialami pensiunan, pembekalan 

untuk dapat berkontribusi pada kegiatan sosial, pembekalan mengenai kegiatan 

yang bennanfaat bagi dirinya dan masyarakat, dan pembekalan lainnya yang 

dimaksudkan untuk meminimalisasi kecemasan saat pensiun, karena semakin 
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rendah tingkat kecemasan yang dialami maka semakin tinggi tingkat kesiapan 

seseorang menjalani pensiun. 

Pembekalan yang terfokus pada kegiatan berwiraswasta, sebagai kegiatan 

produktif dan tambahan penghasilan di saat pensiun, merupakan alternatif pilihan 

terakhir untuk diberikan dan harus disesuaikan dengan minat mayoritas karyawan, 

karena pada kenyataannya hanya 4 (empat) responden yang menerapkan hal 

tersebut dengan memulai berwiraswasta pada saat pensiun. Untuk pembekalan 

kegiatan berwiraswasta diberikan 5 (lima) hingga I 0 tahun sebelum pensiun. 

Selama ini, pembekalan wiraswasta yang diberikan hanya mencakup bidang 

otomotif, pertanian, dan peternakan dan sebagian besar tidak sesuai dengan minat 

karyawan, maka perlu diadakan penelitian lanjutan mengenai survei tentang minat 

dan bakat karyawan. 

Untuk sifat penyelenggaraan program bimbingan dan penyuluhan pensiun 

itu sendiri hendaknya bersifat waj ib untuk diikuti seluruh karyawan dan jangka 

waktu pelaksanaan program MPP harus pula diubah seperti yang diinginkan 

sebagian besar karyawan yang menjalani MPP, yaitu I (satu) tahun sebelum 

pensiun karena banyak persiapan yang harus dilakukan karyawan termasuk 

penyesuaian diri pribadi dalam menghadapi pensiun, sedangkan untuk sifat 

pelaksanaan program MPP bersifat tidak wajib untuk diikuti sesuai dengan 

kebutuhan karyawan. 

Lembaga juga perlu memperhatikan kecemasan yang masih dialami oleh 

tiap-tiap golongan, karena golongan kepegawaian berpengaruh terhadap tingkat 

kecemasan, sehingga perlu adanya pembekalan yang disesuaikan dcngan tingkat 
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KUESIONER PENELITIAN 

Responden yang terhormat, 

Saya adalah mahasiswa jurusan Manajemen SDM tingkat akhir pada STIE 

"Indonesia Banking School" yang sedang melakukan penelitian dengan topik 

Masa Persiapan Pensiun. 

Penelitian ini dilakukan dalam rangka menyelesaikan penulisan skripsi 

sebagai tugas akhir yang harus dipenuhi guna menyelesaikan pendidikan di STIE 

Indonesia Banking School. Untuk itu, saya memohon kesediaan Bapakllbu untuk 

mengisi kuesioner yang terlampir. Saya harapkan kesediaan Bapak/lbu untuk 

memberikan jawaban dengan sejujurnya tanpa mendiskusikan dengan orang lain. 

Segala jawaban yang Bapakllbu berikan hanya akan dipergunakan untuk 

keperluan penelitian ini saja sehingga kerahasiaannya akan terjamin. 

Kerjasama Bapak/lbu dalam menjawab setiap pertanyaan dalam kuesioner 

ini merupakan bantuan yang sangat berguna bagi keberhasilan penelitian tm. 

Untuk itu, saya ucapkan terima kasih. 

Hormat saya 

Fadhila Ovi 
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PROFIL UMUM RESPONDEN 

Petunjuk: 

Jawablah pertanyaan berikut ini dengan cara mengisi titik-titik serta memberi 
tanda silang pada kotak kosong yang sesuai dengan kondisi Anda saat ini. 

l. Jenis kelamin : 

B ~~ita 
2. Lama bekerja pada BI tahun 

3. Golongan kepegawaian terakhir bekerja: 
Golongan I 

Golongan II 
Golongan III 

Golongan IV 
Golongan V 

Golongan VI 
Golongan VII 

Golongan VIII 

4. Apakah Anda menjalani Masa Persiapan Pensiun (MPP) sebelum pensiun penuh? 

D Ya D Tidak 

Alasan mengikuti/tidak mengikuti MPP: (wajib diisi) 

Keterangan: 

Jika jawaban Anda pada nom or 4 ' Ya', Anda dipersilahkan melanjutkan pengisian ke halaman 
2 serta lembar saran dan kritik pada halaman 9. 

' Tidak', Anda dipersilahkan melanjutkan pengisian ke 
halaman 6 serta lembar saran dan kritik pada halaman 9. 
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LEMBAR KUESIONER RESPONDEN 

YANG MENJALANI MASA PERSIAPAN PENSIUN 

Petunjuk: 

Jawablah pertanyaan berikut ini dengan cara mengisi titik-titik serta memberi 
tanda silang pada kotak kosong yang sesuai dengan kondisi Anda saat ini. 

l. Saat Anda memutuskan untuk mengikuti MPP, kegiatan apa yang Anda rencanakan? 

(sebutkan:) 

2. Apakah kegiatan yang Anda rencanakan, terlaksana pada saat Anda MPP? 

D Ya D Tidak 

3. Apa yang saat ini Anda lakukan? Gawaban boleh lebih dari satu) 
Menekuni hobi, yaitu: ____ _ 

Konsultan 

Pembicara seminar 
Meluangkan waktu untuk keluarga 

Travelling 
Mengabdi dibidang kemanusiaan 

Bersantai 
Aktif di bidang kerohanian 

Mengajar sebagai dosen/purek 

Memulai berwiraswata 
Tetap aktifbekerja 

Menjadi penulis 

Melanjutkan studi (S2/S3) 
Berkarya di organisasi non-profit 
Mengembangkan usaha yang sudah ada 
Lainnya: _________ _ 

4. Apakah pemberian program MPP bermanfaat bagi Anda? 

a~~ 
Alasan: 

5. Menurut Anda, apakah MPP perlu untuk dilaksanakan? 

§ Ya dan sifatnya wajib untuk diikuti bagi karyawan yang akan pensiun 

Ya dan sifatnya tidak wajib diikuti bagi karyawan yang akan pensiun 

Tidak perlu 

Alasan: 
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6. Kapan sebaiknya pelaksanaan MPP diberikan bagi karyawan? 

Tidak perlu 

6 bulan sebelum pensiun 

1 tahun sebelum pensiun 
Lainnya: -----------------------

Aiasan: 

7. Tingkat kepuasaan Anda terhadap program MPP yang diberikan lembaga? (beri tanda 
silang pada kotak yang tersedia) 

Keterangan: 

I = Sangat Tidak Puas 
2 = Tidak Puas 

3 = Kurang Puas 

4 = Cukup Puas 

8. Pada saat MPP, apakah Anda mulai berwiraswasta? 

5 = Puas 

6 = Sangat Puas 

H ~~ak U Meneruskan usaha yang sudah dirintis pada tahun: __ 

9. Jika Anda mulai berwiraswasta pada saat MPP, kapan usaha tersebut menghasilkan 

profit? 

§ < 3 bulan 

3 - 6 bulan 

> 6 bulan 

10. Apakah Anda melakukan persiapan di bidang finansial untuk pensiun? 

D Ya D Tidak 

11. Pada usia berapa Anda melakukan persiapan di bidang finansial? __ tahun 

12. Bentuk persiapan finansial yang Anda lakukan? 

Reksadana 
Tabungan 

Asuransi 

Deposito 

Saham 

Properti 

Lainnya: -------------------
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13. Berapa persen dari pendapatan per bulan yang Anda alokasikan untuk persiapan 

pensiun? 

< 10% 

11 - 20% 

21 - 30% 

31 - 40% 

41 - 50% 

> 51% 

Tidak spesifik 

14. Apakah Anda mengikuti "Program Penyuluhan Menghadapi Pensiun Pegawai BI" 

yang diberikan oleh lembaga? 

D Ya 0 Tidak, alasan: ------------

15. Apakah Anda pernah mengikuti program penyuluhan pensiun sejenis di tempat lain? 

0 Ya, sebutkan: _ kali 0 Tidak, alasan: ___________ _ 

16. Apakah program penyuluhan tersebut bermanfaat bagi Anda? 

0 Ya 0 Tidak 

17. Manfaat apa yang Anda peroleh dari program tersebut? (sebutkan): 

Memperoleh wawasan dan pengetahuan menjadi wiraswasta 

Memberikan pengetahuan untuk memajukan usaha yang sudah berjalan 

Membantu mempersiapkan mental 
Lrunnya: ___________________ __ 

18. Gambaran kebahagiaan kehidupan pensiun Anda saat ini? (beri tanda silang pada 

kotak yang tersedia) 
Keterangan: 
1 = Sangat Tidak Bahagia 
2 = Tidak Bahagia 

3 = Kurang Bahagia 
4 = Cukup Bahagia 

5 = Bahagia 
6 = Sangat Bahagia 

19. Tingkat kesiapan Anda menjalani pensiun saat ini? (beri tanda silang pada kotak yang 

tersedia) 
Keterangan: 
1 = Sangat Tidak Siap 
2 = Tidak Siap 

3 = Kurang S iap 
4 = Cukup Siap 

5 = Siap 

6 = Sangat Siap 
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LEMBAR KUESIONER RESPONDEN 

YANG TIDAK MENJALANI MASA PERSIAPAN PENSIUN 

Petunjuk: 

Jawablab pertanyaan berikut ini dengan cara mengisi titik-titik serta memberi 
tanda silang pada kotak kosong yang sesuai dengan kondisi Anda saat ini. 

1. Menurut Anda, apakah MPP perlu untuk dilaksanakan? 

§ Ya dan sifatnya wajib untuk diikuti bagi karyawan yang akan pensiun 
Ya dan sifatnya tidak wajib diikuti bagi karyawan yang akan pensiun 

Tidak perlu 

Alasan: 

2. Apakah Anda berwiraswasta? 

D Ya, dimulai pada tahun: __ _ D Tidak 

3. Apakah Anda melakukan persiapan di bidang finansial untuk pensiun? 

D Ya D Tidak 

4. Pada usia berapa Anda melakukan persiapan finansial? __ tahun 

5. Bentuk persiapan fmansial yang Anda lakukan? 

Reksadana 
Tabungan 

Asuransi 
Deposito 

Saham 
Properti 

Lainnya: -----------

6. Berapa persen dari pendapatan per bulan yang Anda alokasikan untuk pensiun? 

< 10% 
11 - 20% 
21 - 30% 

31 - 40% 
41 - 50% 

> 51% 
Tidak spesifik 
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7 · Apakah Anda mengikuti "Program Penyuluhan Menghadapi Pensiun Pegawai Bl" 

yang diberikan oleh lembaga? 

0 Ya D Tidak, alasan: ------------

8. Apakah Anda pemah mengikuti program penyuluhan pensiun sejenis di tempat lain? 

0 Ya, sebutkan: _ kali D Tidak, alasan: -----------

9. Apakah program penyuluhan tersebut bermanfaat bagi Anda? 

0 Ya D Tidak 

10. Manfaat apa yang Anda peroleh dari program tersebut? (sebutkan): 

Mendapat wawasan dan pengetahuan menjadi wiraswasta 
Memberikan pengetahuan untuk memajukan usaha yang sudah berjalan 

Membantu mempersiapkan mental 
Lrunnya: ___________________ __ 

11 . Garnbaran kebahagiaan kehidupan pensiun Anda saat ini? (beri tanda silang pada 

kotak yang tersedia) 
Keterangan: 
1 = Sangat Tidak Bahagia 
2 = Tidak Bahagia 

3 = Kurang Bahagia 
4 = Cukup Bahagia 

5 = Bahagia 
6 = Sangat Bahagia 

12. Tingkat kesiapan Anda menjalani pensiun saat ini? (beri tanda silang pada kotak 

yang tersedia) 
Keterangan: 
1 = Sangat Tidak Siap 
2 = Tidak Siap 

3 = Kurang Siap 
4 = Cukup Siap 

5 = Siap 
6 = Sangat Siap 

13. Apa yang saat ini Anda lakukan? Gawaban boleh lebih dari satu) 
Menekuni hobi, yaitu: Mengajar sebagai dosen/purek 

Konsultan 
Pembicara seminar 
Meluangkan waktu untuk keluarga 

Travelling 
Mengabdi dibidang kemanusiaan 

Bersantai 
Aktif di bidang kerohanian 

Memulai berwiraswata 
Tetap aktifbekerja 

Menjadi penulis 
Melanjutkan studi (S2/S3) 
Berkarya di organisasi non-profit 
Mengembangkan usaha yang sudah ada 

Lainnya: ----------
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14. Faktor kecemasan pensiun apa yang masih Anda alami hingga saat ini? Gawaban 
boleh lebih dari satu) 

Tidak ada 

Manfaat pensiun tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan 

Anak masih dalam tanggungan 

Kondisi fisik yang semakin menurun 

Kehilangan ternan sekerja 

Tidak ada kegiatan rutin yang bisa dilakukan setiap hari 

Disiplin waktu menjadi berkurang 

Gaya hid up berubah 
Lrunnya: ______________________ __ 

15. Menurut Anda, berapa batas usia pensiun yang tepat? 

§ 56 tahun § 59 tahun 
57 tahun 60 tahun 
58 tahun Lainnya: ___________ _ 

Alasan: 

Pengaruh Program Masa Persiapan..., Fadhila Ovi Rahmawati, Ma.-IBS, 2008



Petunjuk: 

Dalam bagia 
berguna bagi 

Saran: 

Kritik: 

SARAN DAN KRITIK 

n ini, Anda diperkenankan untuk memberikan saran dan kritik yang 
pengembangan program MPP di masa yang akan datang. 
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