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1 PENDAHULUAN
Latar Belakang
Setiap individu akan memasuki masa tua dan pensiun dari pekerjaannya.
Artinya, individu tidak akan memperoleh pendapatan lagi dari pekerjaan yang
biasa ia geluti. Alasan pensiun tersebut bermacam-macam, diantaranya karena
adanya aturan perusahaan, faktor kesehatan, atau keinginan dari individu untuk
berhenti bekerja. Individu yang berada pada masa pensiun dianggap telah
memasuki masa tua, dengan fisik semakin lemah, memiliki banyak penyakit,
cepat lupa, penampilan menjadi tidak menarik, dan merupakan tanda seseorang
sudah tidak berguna dan tidak dibutuhkan karena produktivitas yang semakin
menurun (Paidi 2013).
Individu pada masa tua memiliki kebutuhan yang tetap harus dipenuhi.
Banyak ahli memperkirakan bahwa individu pada masa pensiun membutuhkan 75
sampai 90 persen pendapatan prapensiun untuk tetap memiliki kehidupan yang
nyaman (Garman dan Forgue 1994). Kementerian Kesehatan RI memperkirakan
pada tahun 2014 rata-rata usia penduduk Indonesia akan mencapai 72 tahun.
Artinya, jika individu pensiun pada usia 56 tahun, maka ia memiliki 16 tahun
pada masa tuanya tanpa pendapatan dari pekerjaan.
Masa tua tanpa pendapatan lagi memerlukan perencanaan keuangan yang
matang dari setiap individu. Hal tersebut mengingat ia tetap memiliki kebutuhan
yang harus dipenuhi. Garman dan Forgue (1994) menyebutkan bahwa waktu yang
tepat untuk memulai dan menyiapkan masa tua adalah saat individu masih berada
di masa dewasa awal. Pada masa ini, perencanaan hari tua sudah harus dimulai
meskipun mereka sudah diberatkan dengan adanya penyeimbangan pengeluaran
untuk tempat tinggal dan memulai kehidupan rumah tangga (Garman dan Forgue
1994). Perencanaan pensiun dapat dilakukan dengan menyisihkan sebagian aset
dalam bentuk tabungan, berinvestasi, membeli asuransi, atau mengikuti program
dana pensiun (Senduk 1999). Namun, meskipun perencanaan pensiun merupakan
hal yang bermanfaat, sedikit individu yang termotivasi untuk melakukan
perencanaan pensiun untuk menunjang kesejahteraannya di masa tua (Ekerdt et al
2001).
Di Amerika, sebagian besar warga pada usia tua hanya mengandalkan
jaminan sosial sebagai pendapatan utama mereka (Keown 2010). Jaminan sosial
merupakan salah satu bentuk perlindungan sosial untuk menjamin seluruh rakyat
agar dapat memenuhi kebutuhan dasar hidupnya yang layak (UU No 40 Tahun
2004). Jaminan sosial sebenarnya hanya merupakan perlindungan dasar bagi
individu karena manfaat yang diberikan tidak akan mampu memberikan
kehidupan yang layak di masa pensiun (Keown 2010). Akibatnya, pada usia
tersebut masih banyak individu yang bekerja, tidak hanya menikmati apa yang
telah mereka capai dan miliki. Hasil survei di Indonesia menemukan bahwa 36.14
persen lansia di Indonesia memiliki kegiatan utama bekerja (BPS 2016). Hal
tersebut menunjukkan bahwa individu yang telah lanjut usia masih dibutuhkan
kemampuannya atau masih membutuhkan sumber daya untuk memenuhi
kebutuhan sehari-hari.

2
Pada masa tua, individu di Indonesia umumnya mengandalkan empat
sumber penghasilan, yakni dari pemerintah (BPJS atau Taspen), pensiun dari
perusahaan, tabungan atau aset pribadi, dan sumber lainnya seperti usaha keluarga
atau warisan. Namun, Garman dan Forgue (1994) lebih lanjut menganalisis bahwa
pada masa tua jaminan sosial hanya mampu memenuhi 20 persen dari kebutuhan,
sedangkan investasi yang dimiliki hanya mampu memenuhi 30 persen kebutuhan
individu saat itu.
Kesadaran untuk merencanakan keuangan hari tua akan menuntun individu
untuk melakukan serangkaian aktivitas yang dirasa dapat digunakan untuk
memenuhi kebutuhannya saat memasuki masa tua. Namun, tidak semua individu
melakukan hal tersebut. Selnow (2004) dalam Brucker dan Leppel (2013)
mengungkapkan beberapa alasan kebanyakan orang tidak merencanakan dengan
baik masa pensiunya. Pertama dana pensiun yang dibayarkan masih jauh
masanya. Selain itu, perencanaan pensiun membutuhkan dana dana untuk
simpanan tersebut sudah habis digunakan untuk memenuhi kebutuhan saat ini.
Akibatnya, individu gagal dalam melakukan perencanaan pensiun.
Beberapa tenaga kerja di Indonesia, khususnya pekerja formal telah
memiliki salah satu perencanaan hari tua lewat program pensiun, baik yang
diwajibkan oleh pemerintah ataupun oleh perusahaan. Undang Undang Jaminan
Sosial (UU No 40 Tahun 2004) mengatur tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional
yang merupakan program yang dikelola oleh beberapa badan penyelenggaraan
jaminan sosial. Berdasarkan UU No 40 Tahun 2004 tersebut, terdapat 4 badan
pengelola jaminan sosial, antara lain Perusahaan Perseroan (Persero) Jaminan
Sosial Tenaga Kerja (berganti nama menjadi Badan Penyedia Jaminan Sosial
(BPJS) Ketenagakerjaan), Perusahaan Perseroan (Persero) Dana tabungan dan
Asuransi Pegawai Negeri (Taspen), Perusahaan Perseroan (Persero) Asuransi
Sosial Angkatan Bersenjata Republik Indonesia (ASABRI), dan Perusahaan
Perseroan (Persero) Asuransi Kesehatan Indonesia (berganti nama menjadi Badan
Penyedia Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan). UU tersebut juga diperkuat dengan
keluarnya Peraturan Pemerintah No 45 dan No 46 Tahun 2015 yang mewajibkan
seluruh tenaga kerja untuk memiliki jaminan sosial berupa program jaminan hari
tua dan pensiun. Namun, kepesertaan tenaga kerja akan program pensiun tersebut
masih tercatat hanya 14.5 persen dari total tenaga kerja yang ada di Indonesia
(Gambar 1).

Sumber: Diolah dari Laporan Tahunan BPJS Ketenagakerjaan dan Taspen 2014

Gambar 1 Kepesertaan individu pada program pensiun tahun 2014
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Sebelum peraturan ini berlaku, terdapat pula Dana Pensiun yang merupakan
badan hukum yang mengelola dan menjalankan program yang menjanjikan
manfaat pensiun (UU No 11 Tahun 1992). Kepesertaan tenaga kerja pada program
ini bersifat sukarela. Badan hukum tersebut berupa Dana Pensiun Pemberi Kerja
(DPPK) atau Dana Pensiun Lembaga Keuangan (DPLK). DPPK merupakan dana
pensiun yang dikelola oleh perusahaan pemberi kerja sedangkan DPLK
merupakan dana pensiun yang dikelola oleh lembaga keuangan yang bisa diikuti
oleh perusahaan atau individu (UU No 11 Tahun 1992). Dua program yang
ditawarkan, yakni program pensiun iuran pasti dan program pensiun manfaat
pasti. Program pensiun manfaat pasti (PPMP) merupakan program pensiun yang
manfaatnya ditetapkan dalam peraturan dana pensiun (UU No 11 Tahun 1992).
Sedangkan program pensiun iuran pasti (PPIP) merupakan program pensiun yang
iurannya ditetapkan dalam peraturan dana pensiun dan seluruh iuran serta hasil
pengembangannya dibukukan pada rekening masing-masing peserta sebagai
manfaat pensiun (UU No 11 Tahun 1992).
Penelitian terdahulu di Kota Bogor menemukan bahwa 87 persen keluarga
usia pensiun, baik yang dulunya bekerja sebagai PNS atau non-PNS memiliki
kesejahteraan ekonomi subjektif yang cukup baik, di mana mereka mengaku
sudah merasa cukup puas dengan keadaan ekonomi setelah pensiun namun
mengalami sedikit kendala dalam pemenuhan aktivitas yang dapat mengganggu
keuangan keluarga (Purnamasari & Hartoyo 2014). Lebih lanjut penelitian ini juga
menemukan
bahwa
keluarga
pensiunan
non-PNS
lebih
bersedia
mempertimbangkan risiko dalam mengalokasikan uangnya. Keluarga pensiunan
non-PNS tercatat merupakan keluarga yang lebih melakukan perencanaan hari tua
dibandingkan dengan contoh PNS. Keluarga usia pensiunan tersebut mengaku
tidak melakukan perencanaan hari tua dengan alasan tidak terpikirkan, hanya
menjalani hidup apa adanya, dan mengandalkan dana pensiun pemerintah atau
pesangon perusahaan. Namun, alasan yang paling banyak dikemukakan adalah
gaji pas-pasan dan habis untuk keperluan keluarga. Dan untuk keluarga pensiunan
yang melakukan perencanaan hari tua, tercatat mulai melakukannya sejak usia 2030 tahun, baik untuk keluarga PNS maupun non-PNS.
Banyak penelitian yang mencoba menjelaskan mengenai faktor yang
mempengaruhi keputusan individu untuk memiliki perencanaan keuangan hari
tua. Joo dan Grable (2005) menjelaskan bahwa usia yang semakin tua, memiliki
tingkat pendidikan yang tinggi, berjenis kelamin laki-laki, memiliki pendapatan
yang tinggi, atau berstatus menikah cenderung menjadikan seseorang untuk
memiliki tabungan bagi masa depannya. Hasil temuan lain juga menemukan
bahwa usia, pendidikan, jenis kelamin, pendapatan, dan status perkawinan
merupakan faktor signifikan yang mempengaruhi perilaku menabung untuk masa
depan bagi seseorang (Hogarth 1991; Jamaludin 2012). Selain faktor demografi
yang sering dikemukakan oleh penelitian sebelumnya, kepemilikan pensiun juga
erat kaitannya dengan kepribadian seseorang. Blackwell et al (2012)
mengungkapkan bahwa setiap individu dengan kepribadian yang beragam akan
memiliki kebutuhan akan sumberdaya keuangan dan keamanan akan sumberdaya
yang berbeda-beda. Selain itu, toleransi individu terhadap risiko juga menjadi
salah satu faktor yang dipertimbangkan oleh individu dalam melakukan
perencanaan keuangan mereka, termasuk perencanaan pensiun. Callan dan
Johnson (2002) menyebutkan hal ini menjadi penting karena toleransi risiko telah
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terbukti berhubungan dengan kemauan individu untuk menabung dan
berinvestasi.
Pengetahuan keuangan juga menjadi salah satu faktor yang mempengaruhi
keputusan perencanaan hari tua. Tantangan perencanaan pensiun pada guru di
Sirkuit Sekondi adalah sikap buruk terhadap tabungan, kurangnya pengetahuan
dalam keputusan investasi, ketidaktahuan tentang apa yang harus dilakukan
dengan uang pensiun, dan kesulitan dalam manajemen waktu (Wilson & Aggrey
2012). Pengetahuan keuangan menjadi faktor yang mampu membantu individu
dalam melakukan perencanaan pensiun (Agnew et al 2013; Clark et al 2012;
Ibrahim et al 2012; Jamaludin 2012; Joo & Grable 2005; Van Rooij et al 2009).
Bukti terbatas juga menunjukkan bahwa pekerja yang lebih tua tidak memiliki
pemahaman yang cukup tentang masalah keuangan dan investasi dasar yang
dibutuhkan untuk mengatasi keputusan penting sebagai individu dalam
menghadapi masa pensiun (Lusardi & Mitchell 2006). Berdasarkan pemaparan
tersebut, menggunakan pendekatan Theory of Planned Behavior (TPB), penelitian
ini akan melihat niat individu dalam perencanaan hari tua. Teori tersebut
memandang bahwa perilaku seseorang dapat diprediksi dengan niat, yang
diprediksi lewat sikap terhadap perilaku, norma-norma subjektif, dan kontrol
perilaku yang dirasakan (Ajzen 1991).
Perumusan Masalah
Perencanaan keuangan hari tua merupakan isu yang mulai berkembang di
berbagai negara maju. Mengikuti program pensiun adalah salah satu cara terbaik
untuk mempersiapkan kesejahteraan pada hari tua. OJK (OJK 2016) menjelaskan
bahwa program tersebut didesain untuk menyediakan manfaat pensiun bagi
pesertanya karena dengan mengikuti program pensiun individu dididik untuk
menabung sehingga saat usia individu tidak produktif lagi, individu tersebut
masih menerima penghasilan untuk menopang hidup atau kebutuhan sehari-hari.
Namun, perencanaan hari tua lainnya juga merupakan perencanaan yang baik
yang dapat dilakukan oleh individu. Beberapa pekerja bahkan mencari ahli
keuangan dalam membantu mengalokasikan tabungan hari tua mereka (Altfest
2007). Tetapi, tidak sedikit pula yang memutuskan sendiri alternatif tabungan
untuk hari tua.
Di Indonesia, terdapat beberapa kebijakan mengenai program pensiun bagi
tenaga kerja yang ditujukan untuk kelayakan hidup individu di masa tua.
Perencanaan hari tua tentu saja dapat disesuaikan dengan kebutuhan dari setiap
individu. Di Amerika Serikat hanya 3 dari 10 individu yang berusia di atas 50
tahun yang dengan jelas telah mengetahui apa yang mereka butuhkan untuk
mempersiapkan diri di masa pensiun (Lusardi & Mitchell 2006). Sedangkan di
Indonesia, hingga tahun 2014 tercatat 8 dari 10 tenaga kerja belum memiliki
program jaminan hari tua (BPJS Ketenagakerjaan & Taspen 2014). Meskipun
perencanaan hari tua tidak hanya dilakukan dengan mengikuti program jaminan
hari tua, namun jumlah tenaga kerja yang tidak mengikuti jaminan hari tua masih
banyak. Padahal, jaminan sosial yang diikuti oleh individu diharapkan mampu
memberikan perlindungan dasar bagi individu saat memasuki masa tua (Keown
2010).
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Tujuan Penelitian
Tujuan umum dari penelitian ini adalah menganalisis perilaku kepemilikan
perencanaan keuangan hari tua pada tenaga kerja di Kota Bogor. Adapun tujuan
khusus dari penelitian ini adalah:
1. Mengidentifikasi kepemilikan perencanaan keuangan hari tua tenaga
kerja di Kota Bogor.
2. Menganalisis tingkat kesadaran akan masa tua, pengetahuan keuangan,
dan toleransi terhadap risiko pada tenaga kerja di Kota Bogor dan
hubungannya terhadap kepemilikan perencanaan keuangan hari tua.
3. Menganalisis niat tenaga kerja pada kepemilikan perencanaan keuangan
hari tua di Kota Bogor.
4. Merumuskan strategi yang direkomendasikan dalam meningkatkan niat
kepemilikan perencanaan keuangan hari tua pada individu.
Manfaat Penelitian
Hasil penelitian ini secara umum diharapkan dapat bermanfaat, antara lain:
1. Bagi individu penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi dan
meningkatkan keinginan untuk melakukan perencanaan keuangan hari
tua guna kesejahteraan mereka di masa tua.
2. Bagi instansi pemberi kerja penelitian ini diharapkan dapat memberikan
informasi untuk dapat membuat kebijakan yang mampu membantu
pekerja dalam melakukan perencanaan keuangan hari tua mereka
sehingga tenaga kerja dapat bekerja lebih optimal mengingat mereka
memiliki perencanaan keuangan yang mampu mensejahterakan masa tua
mereka.
3. Bagi lembaga keuangan program jaminan hari tua, penelitian ini
diharapkan mampu menjadi masukan dalam membuat program mengenai
keinginan sasaran mengenai perencanaan keuangan hari tua.
Ruang Lingkup Penelitian
Rendahnya perencanaan keuangan hari tua tercatat cukup besar di
Indonesia. Hal tersebut salah satunya terlihat dari kepesertaan individu pada
program jaminan hari tua. Berdasarkan hal tersebut, penelitian ini dikhususkan
untuk melihat niat tenaga kerja pada kepemilikan perencanaan keuangan hari tua.
Adapun perencanaan keuangan hari tua tersebut dapat beragam bentuknya,
disesuaikan dengan kebutuhan dan ketersediaan sumber daya yang dimiliki oleh
individu. Niat individu pada perencanaan keuangan hari tua akan dilihat pada
tenaga kerja Kota Bogor.

