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BAB 1 

PENDAHULUAN 

1.01. Latar Belakang Masalah  

Pensiun merupakan fenomena yang pasti akan dialami oleh setiap individu 

yang bekerja di suatu institusi dan tidak dapat dihindari. Mereka yang berhenti dari 

profesi tertentu  ada pula yang menyatakan diri “pensiun” dari  profesinya. Setiap 

jenis pekerjaan memiliki masa pensiun yang berbeda-beda, masa pensiun pada 

Pegawai Negeri Sipil adalah 56 hingga 65 tahun tergantung pada jabatan atau 

golongan (PPRI, 2017 Hal. 156). Ketika seorang individu mengalami masa pensiun, 

secara psikologis sudah masuk pada fase dewasa akhir atau yang lebih di kenal 

dengan istilah lansia. Pada masa ini, seorang individu sudah mengalami penurunan 

kemampuan fisik maupun mental. Hurlock (1990 hal.442) mengemukakan bahwa 

seseorang akan mengalami kemunduran dan semakin tua pada usia diantara 50 

tahun sampai  60 tahun pada laju kemunduran fisik dan mentalnya.  

Kemunduran fisik maupun mental yang dialami ketika seseorang memasuki 

masa lansia menyebabkan penurunan dalam segi produktivitas kerja. Sehingga 

banyak instansi yang melakukan pemutusan hubungan kerja atau pensiun bagi 

individu yang telah memasuki masa lansia. Menurut Pasal 10 UU RI No. 8 Tahun 

1974, masa pensiun disebutkan sebagai bentuk jaminan hari tua dan merupakan 

wujud balas jasa pegawai negeri yang telah bertahun-tahun mengabdikan diri pada 

negara sehingga dipersiapkan untuk menikmati kehidupan mereka.  

Parkinson (dalam Yulianti, 2005 hal.5) mengemukakan bahwa masa pensiun 

dapat menjadi pengalaman traumatik bagi individu yang mengalaminya karena masa 
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pensiun menandakan pemisahan antara kebergunaan dan penolakan oleh banyak 

orang. Orang menjadi prihatin mengenai masa pensiun dengan segala ketakutan 

yang menyertainya. Perasaan takut, cemas, dan kekhawatiran yang terus-menerus 

dalam menghadapi masa pensiun, disebabkan karena individu berpikir bagaimana 

nantinya hidup dengan sumber keuangan yang berkurang namun kebutuhan 

semakin bertambah seiring dengan laju inflasi. Individu juga khawatir bagaimana 

mengisi waktunya serta khawatir terhadap hilangnya kekuasaan, status serta 

penentraman yang konstan (Adlylla, dalam Yulianti 2005 hal.5).  

Pada hakikatnya pensiun bertujuan agar individu dewasa lanjut dapat 

menikmati masa tua. Hasil dari sebuah penelitian mengungkapkan bahwa individu 

yang memiliki pandangan positif mengenai pensiun menganggap bahwa pensiun 

merupakan suatu masa yang menyenangkan, namun bagi beberapa individu yang 

memiliki pandangan negatif yang menganggap pensiun sebagai suatu masa yang 

menakutkan dan tidak menyenangkan (Aiken dalam Prasetyanti, 2016 Hal.241). 

Individu yang memiliki pandangan negatif beranggapan bahwa pensiun merupakan 

akhir dari segalanya karena berpikir bahwa dirinya sudah tidak dibutuhkan lagi.  

Pandangan negatif tentang pensiun dapat menimbulkan kecemasan, stress 

dan depresi yang diakibatkan karena individu tidak mampu menyesuaikan diri 

dengan berbagai perubahan sosial pada masa pensiun. Masa pensiun bagi 

sebagian individu dipandang sebagai pertanda bahwa dirinya sudah tidak berguna 

lagi, sehingga individu tersebut menjadi cemas, depresi, sensitif, pesimis, subjektif 

serta kurang realistis dalam menghadapi masa pensiun, jika hal tersebut dibiarkan 

akan menimbulkan berbagai macam gejala baik fisik maupun psikis yang akan 



3 

 

 
 

menyerang individu yang telah pensiun. Jika hal tersebut dibiarkan berlarut-larut 

dapat mengarah kepada kecenderungan  Post Power Syndrome (Indriana dalam 

Prasetyanti, 2016 Hal. 241-242). Menurut Poerwadarminta (2003) kecenderungan 

diartikan sebagai kecondongan akan sesuatu. Semiun (2006 hal.168), 

mendefinisikan post power syndrome sebagai reaksi somatik dalam bentuk 

sekumpulan simptom penyakit, luka-luka, serta kerusakan fungsi-fungsi jasmani dan 

rohani yang bersifat progresif, salah satu penyebabnya adalah pensiun atau karena 

individu sudah tidak mempunyai pekerjaan, jabatan dan kedudukan atau kekuasaan 

lagi.  

Individu dapat dikatakan mengalami kecenderungan post power syndrome 

apabila mengalami gejala-gejala sebagai berikut, diantaranya adalah gejala fisik 

dimana individu tersebut tampak lebih tua, pemurung dan lebih sering sakit-sakitan. 

Selain gejala fisik juga terdapat gejala emosi misalnya individu tersebut mudah 

tersinggung, merasa tidak berharga serta ingin menarik diri dari lingkungan 

pergaulan dan yang terakhir adalah gejala perilaku misalnya individu tersebut malu 

bertemu dengan orang lain dan melakukan pola-pola kekerasan atau menunjukkan 

kemarahan baik di rumah atau tempat lain (Elia, 2003:99). Kecenderungan Post 

power syndrome merupakan suatu sindrom yang bersumber dari kehilangan 

identitas akibat berakhirnya jabatan atau kekuasaan individu yang menyebabkan 

individu tidak mampu lagi untuk berpikir realistis tidak mampu menerima kenyataan 

bahwa bukan lagi pejabat, pegawai, dan sudah memasuki masa pensiun 

(Suardiman dalam Prasetyanti, 2016 hal.242).   
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Pada pensiunan Pegawai Negeri Sipil (PNS), individu akan mengalami 

berbagai macam perubahan dalam rutinitasnya. Pada saat pensiun, individu lebih 

sering menghabiskan waktunya di rumah dan jarang melakukan aktivitas-aktivitas 

berat dibandingkan pada saat bekerja.Untuk itu pemerintah menyediakan wadah 

(Organisasi) untuk berkumpul sesama pensiunan PNS pada suatu daerah yang 

bernama Persatuan Wredatama Republik Indonesia (PWRI).  

Hasil wawancara dengan Ketua PWRI Kecamatan Brati mendapatkan hasil 

bahwa PWRI adalah organisasi kemasyarakatan di Indonesia tempat berhimpunnya 

para pensiunan PNS yang didirikan pada tahun 1962. PWRI terdapat di setiap 

kecamatan, salah satunya terdapat di Kecamatan Brati Kabupaten Grobogan. PWRI 

Kecamatan Brati memiliki anggota sejumlah 144 orang. Tujuan dari PWRI adalah 

untuk meningkatkan kesejahteraan hidup anggotanya. Untuk mencapai tujuan 

tersebut setiap bulannya diadakan pertemuan rutin yang diisi dengan berbagai 

kegiatan seperti sharing, siraman rohani, dan kegiatan lainnya. Kegiatan yang 

dilakukan bertujuan untuk menjalin silaturahmi, mengisi waktu luang serta berbagi 

informasi terbaru. Sehingga diharapkan para pensiunan PNS tidak mengalami stres 

dan jenuh dalam menghadapi masa pensiunnya sehinggga diharapkan dengan 

adanya PWRI membuat pensiunan PNS tidak mengalami kecenderungan post 

power syndrome. Akan tetapi pada kenyataannya terdapat beberapa anggota PWRI 

yang mengalami depresi dan stres pada masa awal pensiun yang dapat mengarah 

pada kecenderungan post power syndrome. 

Seperti yang diberitakan oleh berita online detik.com dimana terdapat 

pensiunan Jendral yang sudah pensiun tetapi masih memakai ornamen tentara dan 
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tidak mau mengembalikan aset milik TNI dan ketika didatangi petugas untuk 

mengambil aset milik TNI, Jendral tersebut justru marah-marah dan memanggil 

pengawalnya untuk menghadang petugas (Gus, 2010).  

Hasil wawancara dengan ketua PWRI menunjukkan bahwa lebih dari 50% 

anggota baru mengalami kejenuhan ketika menghadapi masa pensiun dan iri 

kepada pegawai yang masih aktif sebagai PNS. Sementara hasil wawancara 

dengan sepuluh anggota PWRI yang masa pensiunnya kurang dari satu tahun 

menunjukkan bahwa delapan diantaranya mengaku jenuh berada di rumah tetapi 

bingung mencari kegiatan untuk mengisi waktu luangnya.   

Peneliti juga melakukan wawancara yang lebih dalam dengan S (63 Tahun), 

mendapatkan hasil bahwa ketika masih bekerja S memiliki wewenang untuk 

mengambil keputusan dan memerintah anak buahnya untuk mencapai target dari 

instansi karena pada saat itu S menjabat sebagai kepala dinas, sehingga beliau 

memiliki harga diri yang tinggi karena dari segi ekonomi juga sangat mencukupi 

untuk kebutuhan sehari-hari. Namun ketika memasuki masa pensiun beliau merasa 

sudah tidak berdaya dan tidak memiliki wewenang apa-apa lagi yang membuat 

penghargaan pada diri sendiri menurun.  

Selain itu, S juga bercerita bahwa saat pensiun merasa bingung akan 

melakukan kegiatan karena sudah tidak bekerja lagi. S juga mengaku bahwa pada 

awal-awal masa pensiunnya sering stres dan beberapa kali harus ke rumah sakit 

karena kesehatannya menurun. Padahal pada masa pensiun penghasilan yang 

dimiliki mengalami penurunan dan berbeda jauh dari penghasilannya ketika masih 

bekerja. Hal tersebut membuat dirinya semakin tertekan dan cemas karena di satu 
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sisi pengeluaran semakin banyak karena harus rutin ke rumah sakit baik untuk 

periksa, terapi dan mengecek kesehatannya. Namun di sisi lain, penghasilan yang 

didapatkan justru menurun. Jika hal tersebut berlanjut dapat menyebabkan S 

menjadi depresi dan dapat membahayakan baik untuk dirinya sendiri maupun untuk 

individu disekitarnya. Depresi, stres, jenuh dan iri terhadap pegawai yang  masih 

aktif menjadi pegawai menjadikan individu tersebut putus asa dengan keadaannya 

sekarang dan dapat mengarah kepada gejala-gejala post power syndrome, sehingga 

membuat individu mengalami kecenderungan post power syndrome. 

Hawari (dalam Prasetyanti, 2016 hal.242), berpendapat bahwa 

kecenderungan Post power syndrome terjadi akibat individu merasa kehilangan 

kekuatan dan kekuasaan (powerless) yang dimiliki serta dicintai sudah tidak ada lagi 

(lost of love object). Dampak dari lost of love object adalah terganggunya 

keseimbangan emosional maupun mental yang ditandai dengan berbagai keluhan 

fisik (somatik), kecemasan maupun depresi, sedangkan dampak dari Post Power 

Syndrome bagi pensiunan PNS terbagi menjadi 3 yaitu dampak ekonomi, dampak 

psikologis dan dampak sosial. Dampak ekonomi dari post power syndrome adalah 

individu sering sakit-sakitan sehingga diperlukan biaya untuk melakukan pengobatan 

yang tidak sedikit sedangkan gaji yang diterima oleh pensiunan lebih sedikit 

daripada ketika menjadi pegawai, hal tersebut berdampak kepada psikologis individu 

tersebut yang semakin stres dan akhirnya mengalami depresi dan gangguan jiwa 

ringan. Ketidakinginan individu untuk menjalin kontak sosial dengan orang lain dan 

sering marah-marah membuat orang lain enggan untuk bersosialisai dengan individu 

tersebut. Dampak yang paling parah adalah ketika individu semakin depresi dan 
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dapat membuat penyakit yang dideritanya semakin parah sehingga dapat 

menimbulkan kematian, hal tersebut membuat peneliti ingin meneliti tentang 

kecenderungan post power syndrome sehingga dapat dilakukan langkah preventif 

sebelum individu mengalami post power syndrome.    

Kecenderungan post power syndrome dipahami sebagai kumpulan gejala 

yang terjadi karena individu hidup dalam bayang bayang kebesaran masa lalu 

(jabatan, karier, kekuasaan, kecerdasan, dan kepemimpinan) individu seakan tidak 

mampu menerima perubahan keadaan setelah pensiun (Prasetyanti, 2016 hal. 242). 

Kecenderungan post power syndrome hampir selalu dialami pada individu yang 

memasuki masa lansia dan sudah pensiun dari pekerjaannya, namun ada pula yang 

berhasil melalui masa tersebut dengan cepat dan mampu menerima kenyataan 

dengan lapang hati. Tetapi pada beberapa kasus tertentu individu tidak dapat 

menerima kenyataan yang ada dan ditambah lagi dengan tuntutan hidup yang lebih 

banyak. Putus asa merupakan salah satu gejala terjadinya kecenderungan post 

power syndrome, putus asa muncul akibat individu tidak mampu untuk beradaptasi 

dengan perubahan lingkungan (Kartono dalam Achmad, 2013 hal.16). Jacobson, 

Rosenfeld, Kosinski, Pessin, Cimino & Breitbart (2004 hal.484), menjelaskan bahwa 

spiritualitas dan religiositas berpengaruh terhadap keputusasaan individu, individu 

yang berputus-asa akan mengalami kesulitan untuk menerima kondisi dan keadaan 

dalam hidup, mengalami kecemasan dan depresi sehingga berpengaruh terhadap 

kesehatan psikologis. Religiositas juga memiliki hubungan positif terhadap beberapa 

indeks dalam kesehatan mental termasuk mengurangi tingkat kecemasan dan 

depresi serta meningkatkan self-esteem dan self-control (Blaine dalam Charlton, 
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Soh, Ang & Chew, 2012 hal.1621). Beberapa studi juga menyatakan bahwa 

religiositas memiliki dampak dalam perilaku & sikap individu (El-Bassiouny, 2015 

hal.1). 

Religiositas adalah kepercayaan individu terhadap Tuhan yang disertai 

dengan komitmen untuk menjalankan segala perintah Tuhan (Mc Daniel dan Nurnett 

dalam Vitel, 2009 hal. 156). Rahmat (2011 hal.89), mendefinisikan religiositas 

sebagai susuatu keadaan yang mendorong individu bertingkah laku sesuai dengan 

kadar ketaatannya terhadap agama. Skinner (dalam Ancok & Suroso, 2011 hal.72), 

menjelaskan bahwa religiositas adalah ungkapan manusia dalam pengkondisian 

peran belajar hidup di dunia dengan hukum ganjaran.  

Hasil penelitian yang dilakukan oleh Prasetyanti (2016 hal.244) tentang 

kecenderungan post power syndrome pada pensiunan pegawai swasta di PT “X” 

Semarang mendapatkan hasil bahwa 58,30% pensiunan memiliki kecenderungan 

post power syndrome yang rendah serta 47,70% tergolong sangat rendah.  Dalam 

penelitian tersebut, religiositas memiliki sumbangan efektif terhadap kecenderungan 

post power syndrome. Di PWRI Kecamatan Brati, Kabupaten Grobogan belum 

pernah dilakukan penelitian tentang post power syndrome membuat peneliti ingin 

meneliti tentang kecenderungan post power syndrome pada anggota PWRI 

Kecamatan Brati. Subjek yang digunakan pada penelitian ini juga berbeda dari 

penelitian sebelumnya dimana subjek merupakan pensiunan dari pegawai negeri 

sipil dari institusi pemerintahan.   

Berdasarkan dari latar belakang tersebut, menjadikan peneliti ingin menguji 

apakah ada hubungan antara religiositas dan kecenderungan Post power syndrome 
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pada anggota PWRI kecamatan Brati, Kabupaten Grobogan? Berdasarkan 

pertanyaan tersebut, maka peneliti mengajukan penelitian dengan judul : Hubungan 

Antara Religiositas dan Kecenderungan Post Power Syndrome pada Anggota PWRI. 

1.02. Tujuan Penelitian 

Penelitian ini bertujuan untuk menguji secara empiris mengenai hubungan 

antara religiositas dan kecenderungan Post power syndrome pada anggota PWRI. 

1.03 Manfaat Penelitian   

1.03.01 Manfaat Teoritis 

Memberi sumbangan kajian teoritis pada ilmu pengetahuan khususnya 

psikologi sosial mengenai religiositas dan Post power syndrome pada pensiunan 

PNS. 

1.03.02 Manfaat Praktis 

Melalui penelitian ini diharapkan pensiunan PNS mampu menghadapi masa 

pensiunnya dengan meningkatkan religiositas sehingga terhindar dari Post power 

syndrome. 


