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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang 

Manusia tidak terlepas dari aktivitas bekerja. Ada orang yang bekerja untuk 

mencari uang, ada yang bekerja untuk mengisi waktu luang, ada pula yang bekerja 

untuk mencari identitas. Apapun alasan manusia bekerja, semuanya adalah untuk 

memenuhi kebutuhanya. Menurut Maslow (dalam Alwisol 2008) kebutuhan manusia 

secara garis besar dapat dibagi atas: kebutuhan fisiologis, kebutuhan rasa aman, 

kebutuhan dimiliki, kebutuhan harga diri, dan aktualisasi diri. Alasan seseorang 

bekerja bisa memenuhi salah satu kebutuhan yang diutarakan oleh Abraham Maslow.  

Bila ditelusuri lebih jauh, suatu pekerjaan lebih berkaitan dengan kebutuhan 

psikologis seseorang dan bukan hanya berkaitan dengan kebutuhan materi semata. 

Secara materi, orang bisa memenuhi kebutuhan sandang pangan melalui bekerja. 

Namun, secara psikologis arti bekerja adalah menimbulkan rasa identitas, status, 

ataupun fungsi sosial Steers and Porter (dalam Eliana, 2003). Seseorang bisa 

menjawab bahwa “Saya dosen di Fakultas Psikologi”. “Saya praktek dokter di RS. 

X....” , ”Saya seorang Pegawai Negei di ...”. Hal ini menunjukkan bahwa bekerja 

merupakan bagian dari identitas diri. Dengan kata lain, orang merasa berharga jika 

bisa mengatakan posisi dan pekerjaannya. Semakin lama orang bekerja tentunya 

identitas itu akan semakin melekat pula.  

Kondisi fisik manusia untuk bekerja ada batasannya, semakin tua seseorang, 

semakin menurun kondisi fisiknya, maka beriringan dengan hal itu produktivitas 

kerja pun menurun. Pada waktunya seseorang akan diminta untuk berhenti bekerja, 

yang awamnya dikenal dengan istilah pensiun. Masa pensiun ini dapat menimbulkan 

masalah karena tidak semata orang siap menghadapinya. Pensiun akan memutuskan 

seseorang dari aktivitas rutin yang telah dilakukan selama bertahun-tahun, selain itu 

akan memutuskan rantai sosial yang sudah terbina dengan rekan kerja, dan yang 

paling vital adalah menghilangkan identitas seseorang yang sudah melekat begitu 

lama Warr (dalam Eliana, 2003). Tidak heran masa pensiun menimbulkan masalah 

psikologis bagi yang baru menjalaninya, karena banyak dari mereka yang tidak siap 

menghadapi masa ini.  
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Ketidaksiapan menghadapi masa pensiun pada umumnya timbul karena adanya 

kekhawatiran tidak dapat memenuhi kebutuhan-kebutuhan tertentu. Perubahan yang 

diakibatkan oleh massa pensiun ini memerlukan penyesuaian diri. Atchley (dalam 

Eliana, 2003) mengatakan bahwa proses penyesuaian diri yang paling sulit adalah 

masa pensiun. Bahkan penelitian yang dilakukan oleh Holmes dan Rahe (dalam 

Eliana, 2003)  mengungkapkan bahwa pensiun menempati rangking 10 besar untuk 

posisi stress. 

Dengan memasuki masa pensiun, seseorang akan kehilangan peran sosialnya 

dimasyarakat, kekuasaan, kontak sosial, bahkan harga diri akan berubah juga karena 

kehilangan peran Eyde (dalam Eliana, 2003). Bahkan akibat yang paling buruk pada 

pensiun adalah bisa mengakibatkan depresi dan bunuh diri Zimbardo (dalam Eliana, 

2003). Sedangkan akibat pensiun secara fisiologis oleh Liem & Liem (dalam Eliana, 

2003)  dikatakan bisa menyebabkan masalah terutama gastrointentinal, gangguan 

saraf, berkurangnya kepekaan. 

 Dampak pensiun bukan hanya berdampak negatif saja, namun juga dapat 

berdampak positif, yakni seseorang bisa terbebas dari rutinitas kerja. Ada perasaan 

puas karena telah berhasil menyelesaikan tugas dan kewajibannya. Bahkan 

Perlmutter (dalam Eliana, 2003)  mengatakan bahwa sebagian besar kaum pensiun 

menunjukkan parasaan puas, tetap merasa dirinya berguna dan dapat 

mempertahankan rasa identitasnya. Rasa depresi dan kecemasan yang timbul 

biasanya berada pada tingkat ringan dan sifatnya hanya sementara. Kalaupun depresi 

bertambah hal itu disebabkan oleh gangguan fisik dan bukan karena masa pensiun itu 

sendiri.  

Walaupun reaksi seseorang terhadap masa pensiun bisa berbeda-beda, tetapi 

dampak yang paling nyata dalam kehidupan sehari-hari adalah berkurangnya jumlah 

pendapatan keluarga. Di Indonesia, khususnya pensiunan Pegawai Negeri Sipil 

kondisi keuangan lebih menyedihkan. Data yang diperoleh dari Kompas bahkan ada 

pensiunan golongan I yang menerima rapel kenaikan pensiunan dari bulan Januari 

sampai dengan Juli 2001 hanya sebesar Rp. 700, 00 (tujuh ratus rupiah saja). Artinya 

kenaikan yang diterima hanya sebesar Rp.100, 00 (seratus rupiah) per bulannya. 

Sebagai seorang kepala keluarga tentunya hal ini bisa menimbulkan strees kepada 

seluruh keluarga, dalam hal ini istri dan anak. Terlebih jika anak belum bekerja 
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bahkan masih kuliah, sementara istripun tidak bekerja. Oleh Kompas (2001) (dalam  

Eliana, 2003). 

Seseorang memutuskan untuk pensiun berdasarkan beberapa alasan, seperti 

bertambahnya usia, kebijakan perusahaan, atau keinginan sendiri. Menurut Price 

(dalam Saragih, 2006 ) keputusan untuk pensiun didasarkan oleh beberapa hal, antara 

lain:  

1. Keamana Finansial 

Evaluasi mengenai keadaan keuangan seringkali menjadi faktor pertama yang 

diperhatikan ketika mengambil keputusan untuk pensiun. Beberapa orang memilih 

untuk pensiun bila dana pensiunnya telah tersedia, sedangkan yang lain memilih 

untuk terus bekerja karena merasa tidak mampu untuk pensiun. 

2. Kondisi Kesehatan 

Menderita suatu penyakit secara signifikan memperngaruhi keputusan 

seseorang untuk pensiun. Individu yang sehat mungkin memutuskan untuk pensiun 

supaya dapat menyalurkan hobi atau melakukan hal- hal yang belum pernah 

dilakukan sebelumnya sebelum terganggu oleh masalah kesehatan. 

3. Tanggung jawab keluarga 

Keputusan untuk pensiun didasari oleh keputusan anggota keluarga, misalnya  

cucu atau orang tua yang memerlukan perawatan. Berdasarkan alasan ini yang lebih 

memungkinkan untuk pensiun adalah wanita. 

4. Waktu pensiun pasangan 

Pensiun pada masa ini lebih menjadi pengalaman bersama daripada masa dulu  

karena lebih banyak wanita yang bekerja di luar rumah. Wanita lebih mungkin 

memutuskan untuk pensiun sejalan dengan pensiun  suaminya. 

Schwartz (dalam Saragih, 2006 ) berpendapat bahwa pensiun merupakan akhir 

pola hidup atau masa transisi kepola hidup yang baru. Pensiun selalu menyangkut 

perubahan peran, perubahan keinginan, nilai dan perubahan secara keseluruhan 

terhadap pola hidup setiap individu. Apa yang dilakukan seseorang dalam hidupnya 

merupakan hal yang penting bagi identitas mereka, apabila mereka kehilangan 

pekerjaan, maka aspek kehidupan tersebut akan menimbulkan masalah, yaitu 

seseorang melabel dirinya dengan hal selain istilah pensiun Kail & Cavanaugh 

(dalam Saragih, 2006 ). Studi- studi tentang pensiun memperlihatkan bahwa pensiun 
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dapat menimbulkan dampak yang baik pada sebagian individu, dan juga dampak 

yang buruk bagi yang lainnya Sulistyorini (dalam Saragih, 2006 ). 

Pensiun dapat berupa sukarela atau kewajiban yang terjadi secara reguler atau 

lebih awal. Beberapa pekerja menjalani pensiun secara sukarela sebelum tiba masa 

pensiun wajib bagi mereka. Hal ini biasanya disebabkan karena masalah kesehatan 

atau keinginan untuk menghabiskan sisa hidupnya dengan melakukan hal- hal yang 

lebih berarti daripada pekerjaannya. Bagi yang lain, pensiun dilakukan karena 

terpaksa atau wajib, karena organisasi yaitu mereka bekerja menetapkan batasan usia 

untuk pensiun, tanpa mempertimbangkan apakah pegawai senang atau tidak. Bagi 

mereka yang lebih suka bekerja tapi terpaksa pensiun sering menunjukkan kebencian 

dan akibatnya motivasi untuk melakukan penyesuaian diri terhadap pensiun sangat 

rendah Hurlock  (dalam Saragih, 2006 ).  

 Sikap sesorang terhadap pensiun mempunyai pengaruh besar terhadap 

penyesuaian. Sikap ini bervariasi dari sikap yang senang karena merasa akan bebas 

dari tugas dan tanggung jawab sampai pada sikap yang gelisah karena memikirkan 

sesuatu yang akan dilepaskan, padahal sesuatu itu sangat berarti, yaitu pekerjaan 

Hurlock (dalam Saragih, 2006). 

Individu yang penyesuaian dirinya baik dalam menghadapi masa pensiun 

memiliki kesehatan yang baik, memiliki pendapatan yang layak, aktif dilingkungan 

sosial, memiliki relasi yang luas, dan sangat puas dengan kehidupan sebelum pensiun 

Palmore dkk (dalam Santrock, 1995).   

Sedangkan individu yang pendapatannya rendah dan kesehatannya buruk serta 

harus menyesuaiakan diri  pada masalah- masalah lain yang dapat memunculkan 

stress, misalnya kematian pasangan, akan lebih sulit menyesuiakan diri (Zarit & 

Knight (dalam Saragih, 2006). 

Di Indonesia sendiri, batas usia pensiun bagi pegawai negeri diatur dalam 

Peraturan Pemerintah yang berlaku yaitu usia 56 tahun (PP RI No. 32 tahun 1979 

dalam Saragih, 2006). Batas usia tersebut dapat melonggar menjadi 58, 60, atau 65 

tahun apabila seseorang menduduki jabatan tertentu yang telah diatur dalam PP 

tersebut. Batas usia pensiun 56 tahun dimaksudkan pemerintah untuk memberikan 

kesempatan bagi tenaga- tenaga muda untuk menempati kedudukan- kedudukan yang 

lebih bertanggung jawab Djatmiko & Marsono (dalam Saragih, 2006). Bagi pegawai 
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negeri yang berstatus guru, usia pensiun adalah 60 tahun sedangkan untuk dosen 

adalah 65 tahun. Bagi anggota ABRI, batas usia untuk pensiun adalah 48 tahun untuk 

golongan Tamtama dan Bintara, sementara untuk golongan Perwira adalah 56 tahun 

Sulistyorini (dalam Saragih, 2006 ). 

Untuk usia pensiun 56 tahun dan 60 tahun terdapat perbedaan jarak yang cukup 

jauh yaitu 4 tahun. Sehingga dengan jarak yang cukup jauh itu tentunya ada 

perbedaan dalam penyesuaian dirinya. Usia pensiun yang berbeda, menuntut 

penyesuaian diri terhadap masa pensiun. Metropolis menurunkan berita tentang pro 

dan kontra pensiun di Gresik. Diberitakan para pejabat eselon II di lingkungan 

Pemkab Gresik ramai-ramai mengajukan perpanjangan usia pensiun. Mereka 

menginginkan masa kerjanya diperpanjang sampai dengan usianya mencapai 60 

tahun. Dasarnya adalah pasal mengenai perpanjangan batas usia pensiun yang tertera 

pada Peraturan Pemerintah (PP) 65/2008. Di pihak lain, badan kepegawaian daerah 

(BKD) bersikukuh juga berdasar peraturan yang sama bahwa batas usia pensiun bagi 

seluruh PNS adalah 56 tahun. Tidak terkecuali bagi yang memiliki eselon maupun 

yang tidak. PP yang dijadikan acuan tersebut sebenarnya merupakan revisi atas 

peraturan sebelumnya, yaitu PP 32/1979 tentang Pemberhentian PNS. Dalam PP 

32/1979 itu diatur, batas usia pensiun bagi PNS adalah 56 tahun. Kemudian, oleh PP 

65/2008 diatur juga, batas usia pensiun tersebut dapat diperpanjang bagi PNS yang 

memangku jabatan tertentu. PNS yang menjabat eselon I dan II termasuk di 

dalamnya dengan batas perpanjangan usia pensiun sampai 60 tahun. Oleh Metropolis 

(18/ 6 ) (dalam Purwanto, 2010).  

Dari berita di atas dapat dikatakan seseorang yang usia pensiun di bawah 60 

tahun menginginkan perpanjangan usia pensiun menjadi 60 tahun. Selain 

permasalahan mengenai usia pensiun, pada usia pensiun 56 tahun pada saat masih 

bekerja memiliki jabatan, kekuasaan dan biasa memerintah. Jenis pekerjaan untuk 

usia pensiun 56 tahun contohnya seperti: Pegawai Negeri Sipil dan Anggota 

Angkatan Bersenjata Republik Indonesia. Ada permasalahan psikologis pada usia 

pensiun 56 tahun seperti yang dikatakan Metropolis (18/ 6 ) (dalam Purwanto, 2010) 

bahwa seseorang yang usia pensiun di bawah 60 tahun menginginkan perpanjangan 

usia pensiun menjadi 60 tahun. Hal ini mungkin dikarenakan masih banyaknya 

kebutuhan yang harus dipenuhi. Selain itu seseorang yang semasa bekerja memiliki 
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jabatan, kekuasaan dan biasa memerintah, saat mereka pensiun pasti akan 

membutuhkan penyesuaian diri yang ekstra dibanding seseorang yang semasa 

bekerjanya tidak memiliki jabatan, kekuasaan dan tidak biasa memerintah. 

Secara psikologi perkembangan, seseorang yang memasuki usia 60 keatas 

termasuk usia manula atau dewasa akhir (late adulthood) dan dapat dikatakan usia 

lanjut. Mereka yang memasuki usia ini, mengalami berbagai penurunan yaitu 

penurunan fungsi kognitif, pengelihatan, pendengaran, perasa, pembau, dan peraba 

selain itu mengalamai penurunan kesehatan. Sehingga dengan usia seperti itu, 

mereka sudah waktunya untuk istirahat dari dunia pekerjaannya dan menikmati masa 

tuanya. Selain itu mereka tidak cemas akan anak-anak mereka, karena sudah tumbuh 

besar dan mandiri. 

Berbeda pada usia pensiun 56 tahun. Dalam psikologi perkembangan seseorang 

yang memasuki usia 56 tahun termasuk pada tahapan dewasa menengah (middle 

adulthood). Masa dewasa menengah ini  masih dapat dikatakan cukup produktif. 

Meskipun kekuatan fisik maupun kekuatan mental seseorang pada masa ini mulai 

menurun, namun pada masa inilah seseorang mulai mencapai prestasi puncak baik 

itu karir, pendidikan dan hubungan interpersonal sehingga dengan hal ini 

menimbulkan konsekuensi psikologis tertentu. Disatu pihak masih mampu bekerja 

tetapi dipihak lain harus berenti bekerja karena peraturan perusahaan. Selain itu 

mereka juga harus memikirkan anak-anak yang sudah dewasa, tetapi belum mandiri. 

Sehingga pengeluaran akan kebutuhan masih tinggi. 

Penyesuaian diri di masa pensiun terjadi saat seorang baru saja menginjak 1- 4 

tahun usia pensiun, namun saat menginjak tahun ke-5, umumnya seseorang sudah 

mampu menganggap pensiun sebagai suatu hal yang biasa, bukan suatu hal yang 

istimewa. Dengan kata lain, seseorang yang sudah menjalani pensiun lebih dari lima 

tahun dapat dianggap sudah terbiasa dengan situasi pensiun. 

Penyesuaian diri pada masa pensiun adalah suatu bentuk perubahan perilaku 

individu di masa pensiun yang memenuhi karakteristik seperti, persepsi akurat 

terhadap realita, kemampuan mengatasi stres dan kecemasan, citra diri yang positif, 

kemampuan mengekpresikan perasaan, dan mempunyai hubungan interpersonal yang 

baik, agar terjalin hubungan yang lebih sesuai antara diri individu dengan 

lingkungannya. Penyesuaian diri dilakukan oleh setiap orang yang memasuki masa 
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pensiun. Adapun baik-buruknya penyesuaian diri akan mempengaruhi kondisi 

psikologis seorang pensiunan. 

Menurut teori psikososial Erikson, pada tahap dewasa akhir seorang individu 

berada pada fase integrity (integritas) dan despair (putus asa). Integritas (integrity) 

adalah perasaan utuh, kemampuan untuk menyatukan perasaan keakuan. Putus asa 

(despair) adalah keputusan ketika mendapat tekanan, yang salah satunya bisa 

dikarenakan ketidaksiapan mental. Yang dimaksud dengan penyesuaian diri pada 

usia lanjut adalah kemampuan orang yang berusia lanjut untuk menghadapi tekanan 

atau konflik akibat perubahan-perubahan fisik, maupun sosial – psikologis yang 

dialaminya dan kemampuan untuk mencapai keselarasan antara tuntutan dari dalam 

diri dengan tuntutan dari lingkungan, yang disertai dengan kemampuan 

mengembangkan mekanisme psikologis yang tepat sehingga dapat memenuhi 

kebutuhan – kebutuhan dirinya tanpa menimbulkan masalah baru. 

Berdasarkan uraian diatas, dapat diketahui bahwa usia pensiun bagi seseorang 

yang bekerja di instansi pemerintah baik itu usia pensiun 60 tahun maupun usia 56 

tahun bisa menjadi permasalahan yang kompleks. Sehingga berangkat dari pemikiran 

tersebut peneliti tertarik untuk mengungkap lebih jauh tentang penyesuaian diri yang 

dituangkan dalam bentuk penelitian dengan judul “Perbedaan Penyesuaian Diri PNS 

Pada Tahun Pertama Pensiun Ditinjau Dari Usia Pensiun”. 

B. Rumuan Masalah 

Apakah ada perbedaan penyesuaian diri PNS pada tahun pertama pensiun 

ditinjau dari usia pensiun? 

C. Tujuan Penelitian 

Untuk mengetahui perbedaan penyesuaian diri PNS pada tahun pertama 

pensiun ditinjau dari usia pensiun? 

D. Manfaat Penelitian 

1. Manfaat Teoritis 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat sebagai studi dalam rangka 

pengembangan konsep ilmu psikologi, khususnya pada bidang psikologi industri 

dan organisasi. 
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2. Manfaat Praktis 

a. Memberikan gambaran yang jelas mengenai perbedaan penyesuaian diri 

PNS pada tahun pertama pensiun ditinjau dari usia pensiun. 

b. Bagi institusi terkait, diharapkan dengan adanya pengetahuan mengenai 

perbedaan penyesuaian diri PNS pada tahun pertama pensiun ditinjau dari 

usia pensiun diharapkan dapat memberikan pelatihan mengenai persiapan 

sebelum pensiun selain itu dapat memberikan pelatihan mengenai cara 

berwirausaha. 

 

 

 

 

 


