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ABSTRAKSI

Kondisi fisik lansia unluk bekerja semakin terbalas. Padahal,
sebuah pekerjaan lebih berkaitan dengan kebutuhan psikologis, bukan
hanya berkailan dengan kebutuhan maleri semata. Hal ini dilandai dengan
kondisi wajib pensiun dirnana sebagian besar industri, perusahaan, dan
pemerinlah mewajibkan pekerja unluk pensiun (55-60 lahun) lanpa
mempertimbangkan apakah mereka senang alau lidak
Masa pensiun rnengandung resiko bagi penyesuaian pribadi,
penyesuaian sosial, kesehatan mental. Pada pria, kecenderungan stres lebih
besar pada saat rnernasuki pensiun, kehilangan pekerjaan atau jabatan akan
berakibal pada munculnya krisis idenlilas bagi seorang pria. Akan lelapi
dapal dilemui para pria lansia yang mengaku puas dan bahagia dengan
hidupnya di masa pasca wajib pensiun dan salah salu cara yang dapal
dilakukan oleh para lansia unluk mencegah alau mengurangi beban dari
rnasalah-rnasalah di rnasa pasca pensiunnya adalah dengan berusaha
mencapai psychological well being
Penelitian ini dilakukan dengan tujuan untuk rnengetahui secara
mendalam bagaimana gambaran psychological well being pria lanjul usia
pasca wajib pensiun serta bagairnana cara rnencapai psychological well
being tersebut. Penelilian ini menggunakan melode kualilalif dengan
rnetode pengurnpulan data rnelalui wawancara terhadap 2 orang inforrnan
pria lanjul usia 60 lahun ke alas yang mengalami wajib pensiun dari lempal
kerja serta dikelahui suka bekerja.
Dari pernbahasan terhadap hasil wawancara, terdapat 5 tern a besar
cara mencapai psychological well being pria lanjul usia pasca wajib
pensilll1, yaitu bekerja dengan value, rnenjaga keseirnbangan antara keluarga
dan pekerjaan, rnernelihara relasi sosial, rnelihat rnasa pensiun sebagai
kewajaran, dan bersikap pro aklif menghadapi masa pensiun. 5 lema cara
mencapai psychological well being lerkail dengan 5 lema besar gambaran
psychological well being pria lanjul usia pasca wajib pensiun, yailu
kepuasan kerja, kelenangan lerhadap kondisi keluarga, memiliki relasi
sosial yang kaya, penerirnaan pensiun dan kepuasan diri.
Kala kunci : psychological well being, cara mencapai psychological well
being, pria lanjut usia, wajib pensiun.
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