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KAFE PENSIUN merupakan e-news Asosiasi DPLK yang terbit setiap 3 bulan sekali.
Sebagai sarana untuk memberikan edukasi dan sosialisasi akan pentingnya program
pensiun dan dana pensiun lembaga keuangan kepada masyarakat dan generasi
milenial. Silakan mengirimkan berita, aktivitas dan foto terkait DPLK dan dana
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E-NEWS ASOSIASI DPLK

KERJA YES, PENSIUN OKE

NGOPI DAN PENSIUN

SELAMAT BEKERJA
PENGURUS ASOSIASI DPLK
PERIODE 2019-2023
Berkekuatan 24 orang, Pengurus Asosiasi DPLK bertekad untuk
memberikan kontirbusi yang signifikan terhadap pertumbuhan industri
DPLK di Indonesia, khususnya dalam meningkatkan aset yang dikelola dan
pertambahan kepesertaan DPLK. Berbekal semangat gotong royong dan
soliditas, mereka siap menjadikan industri DPLK lebih baik, amin.
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Agenda Terdekat:
Ujian Sertifikasi DPLK
Jumat, 24 Januari 2020
Rapat Pengurus Asosiasi DPLK
Rabu, 12 Februari 2020
Rapat Kerja Asosiasi DPLK
19-21 Maret 2020 di Danau Toba

Saat ngopi, semua orang sama.
Karena kopi tak pernah memilih siapa yang layak
menikmatinya. Di hadapan kopi, kita semua sama.
Coba bayangkan bila secangkir kopi memiliki
perasaan? Mungkin jika punya, kopi bisa menolak
untuk diminum oleh orang tertentu. Namun
hebatnya, kopi tidak peduli siapa peminumnya. Mau
kaya, miskin, tua, muda, pekerja atau pengusaha.
Semua berhak menikmati kopi.
Tanpa ngopi, hidup terasa hampa. Begitu kata
generasi milenial. Milenial bilang mendingan pahit
asal itu rasa kopi daripada dipahitin janji-janji
kekasih. Mendingan manis sejujur kopi daripada janji
manis cuma di bibir kekasih. Makanya, kaum milenial
lebih banyak menghabiskan uang untuk jajan kopi
daripada yang lainnya. Kata milenial, ngopi itu gaya
hidup. Setuju banget. Silakan ngopi setiap hari,
sesering mungkin asal tetap bahagia. Tapi, jangan
sampai ngopi jadi sebab kehabisan uang. Karena itu
bahaya.
Jadi, silakan tetap ngopi. Asal ingat juga masa
pensiun. Jika perlu ngopi hingga masa pensiun. Maka,
sisihkanlah sebagian "uang kopi" untuk program
pensiun DPLK. Menabung untuk hari tua. Karena
ngopi dan pensiun harus berakhir dengan "manis".
Kaum milenial perlu tahu. Masa pensiun itu
bukan soal waktu, Tapi soal keadaan. Mau kayak apa
nanti di hari tua? #EdukasiPensiun
#YukSiapkanPensiun #LiterasiPensiun

Humor Pensiun
Setelah ambil uang pensiun, Mbah Tua mau kirim surat
di kantor pos. Mukidi melihat Mbah Tua kebingungan.
Terjadilah dialog:
“Bisa saya bantu, Nek?”
“Tolong pasangin perangko sama tulis alamatnya, Nak.”
“Ada lagi, Nek?”
“Bisa bantuin tulis isi suratnya sekalian?” Mukidi
mengangguk. Si Mbah lalu mendiktekan surat sampai
selesai.
“Cukup, Nek?”
"Satu lagi, Nak. Tolong di bawah ditulis: maaf tulisan
nenek jelek.”
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Kabar Dari KAFE
PEMBENTUKAN PENGURUS ASOSIASI DPLK
Sesuai amanat RUA 2019, Ketua Umum terpilih
Asosiasi DPLK, Nur Hasan Kurniawan telah
membentuk Pengurus Asosiasi DPLK Periode
2019-2023 pada Rabu, 8 Januari 2020 di
Sekretariat Asosiasi DPLK Jakarta. Berkekuatan
24 orang, pengurus bersama Dewan penasehat
dan Dewan Pengawas bertekad untuk terus
memajukan industri DPLK di Indonesia.
SELAMAT BEKERJA YA ...
RAPAT UMUM ANGGOTA 2019
Dihadiri 22 Anggota Asosiasi DPLK,
Rapat Umum Anggota (RUA) telah
menerima laporan
pertanggungjawaban Pengurus
periode 2015-2019 dan memilih
Ketua Umum periode 2019-2023.
Terima kasih Pak Amang atas
bimbingan dan arahan selama ini.
SEMANGAT BERSATU YA ...
BINCANG WARTAWAN
Mengawali tahun 2020, Asosiasi DPLK
menyelenggarakan "Bincang Wartawan"
pada 8 Jan 2020 untuk memberikan update
terkait industri DPLK, di samping menjalin
hubungan media sebagai mitra edukasi dan
sosialisasi pentingnya dana pensiun bagi
pekerja dan masyarakat. Dihadiri oleh Bisnis
Indonesia, Kontan, Investor Daily, Majalah
Investor, dan Koran Jakarta. LANJUTKAN
TERUS YA...
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Bisnis Indonesia, 9 Jan 2020

Investor Daily, 9 Jan 2020

Kontan, 9 Jan 2020
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ARTIKEL KAFE

86% GENERASI MILENIAL
TIDAK PUNYA PROGRAM
PENSIUN, KOK BISA?
Salah satu ciri generasi milenial di Indonesia adalah lebih
suka menghabiskan uang untuk mendapat pengalaman
tertentu. Dibandikan menabung atau menambah aset. Intinya,
generasi milenial lebih memilih jalan-jalan daripada menabung.
Untuk membuktikannya, saya melakukan survei
sederhana. Pada 80 milenial di Jabodetabek. Dan hasilnya
menyebutkan “86% generasi milenial tidak punya program
pensiun”. Artinya, generasi milenial tidak punya persiapan
yang cukup untuk memasuki masa pensiun. Mungkin, karena
mereka berpikir masih muda dan tidak perlu buru-buru
menyiapkan masa pensiun.
Generasi milenial kadang lupa, masa pensiun itu bukan soal
waktu. Tapi soal keadaan. Jadi cepat atau lambat, keadaan
masa pensiun harusnya dipersiapkan sejak dini. Karena bila
tidak, maka masa muda berjaya, masa tua merana.
Siapa generasi milenial itu? Bila indikator generasi milenial
adalah mereka yang dilahirkan pada rentang tahun 1980-an
hingga 2000-an. Maka generasi milenial adalah mereka yang
kini berusia 17 hingga 38 tahun. Menurut BPS, jumlah generasi
milenial mencapai 24% dari total populasi Indonesia yang
mencapai 265 juta jiwa. Itu berarti, ada 63,6 juta generasi
milenial per tahun 2018. Di tahun 2020 ini, tentu akan
meningkat jumlahnya.
Bila seperempat penduduk Indonesia adalah milenial dan
mereka tidak punya program pensiun, Maka apa yang bisa
diperbuat bangsa Indonesia pada saat generasi milenia menua
alias tidak bekerja lagi?
Sungguh, tidak satupun kita yang ingin hidup sengsara di
masa depan, di hari tua. Semua orang ingin hidup layak dan
sejahtera di kala pensiun. Semua orang ingin gaya hidupnya
tetap terpelihara sekalipun sudah tidak bekerja lagi. Dan
semua orang ingin punya standar hidup yang lebih baik di masa
pensiun. Masa depan, masa pensiun memang harus dimulai
dari sekarang. Termasuk bagi generasi milenial.
Tapi sayangnya, tidak banyak orang yang mau dan peduli
mempersiapkan masa pensiunnya. Mereka getol saat bekerja
tapi lalai menyiapkan masa pensiun. Maka wajar, 90% pekerja
di Indonesia sama sekali tidak siap untuk pensiun. Mereka
seakan ingin terus bekerja, dan mungkin ingin hidup
selamanya. Adalah fakta, 73 dari 100 orang pensiunan di
Indonesia saat ini hidupnya bergantung kepada orang lain.
Bisa anak-anaknya, bisa keluarganya. Hal ini terjadi sematamata karena para pensiunan "tidak punya dana" yang cukup
untuk membiayai kebutuhan sehari-harinya. Mereka "tidak
berhasil" dalam menyiapkan ketersediaaan dana untuk masa
pensiun. Mungkin bila ditanya, mereka pun menyesal tidak
menabung untuk program pensiun di saat bekerja.

86% generasi milenial tidak punya program pensiun, kok
bisa? Karena generasi milenial lebih doyan pada gaya hidup.
Nongkrong di kafe, no life no gadget, fashionable. Hidupnya
serba konsumtif bahkan cenderung hedonis. Sebuah
konsekuensi mahal dari gaya hidup yang serba cepat dan
instan. Maka dalam kondisi ini, edukasi pentingnya dana
pensiun harus lebih aktif dan masif dilakukan untuk generasi
milenial.
Mungkin, generasi milenial merasa sudah punya JHT dari
BPJS atau Jaminan Pensiun (JP). BPJS Ketenagakerjaan itu
program wajib. Namun nilainya tidak cukup karena hanya
bersifat dasar. Karena program wajib hanya memenuhi 30%
dari tingkat penghasilan pensiun (TPP) seseorang. TPP
itu bila milenial bergaji Rp. 10 juta ketika pensiun. Maka si
milenial butuh Rp. 7-8 juta per bulan. Agar bisa membiayai
kebutuhan hidup sehari-hari. Sementara program wajib,
diperkirakan hanya bisa meng-cover Rp. 3 juta saja. Lalu, dari
mana sisa dana yang dibutuhkan milenial di masa pensiun?
Kerja oke tapi pensiun belum tentu oke, begitu kira-kira
spirit generasi milenial. Lebih baik bergaya di saat bekerja.
Tapi belum tentu sejahtera di masa pensiun.
Milenial hampir lupa, bahwa siapapun pasti akan berhenti
bekerja. Entah, karena pensiun atau sebab lainnya. Lalu, bekal
apa yang sudah disiapkan untuk masa pensiun? Lagi-lagi,
mereka hanya bisa "merenung" sekarang, lalu besok
menyesalinya.
Sungguh faktanya, banyak orang tidak siap pensiun. Banyak
pekerja khawatir akan hari tua itu fakta. Maka kini saatnya,
memulai merencanakan masa pensiun sejak dini. Mumpung
belum terlambat, agar tidak menyesal di hari tua. Maka,
ikutilah program pensiun sekarang. Karena “tomorrow starts
today”.

SEBENTAR LAGI ...
19-21 MARET 2020

DANAU
TOBA
Danau Toba adalah danau berkawah seluas 1.145
kilometer persegi. Di tengahnya, ada Pulau Samosi, pulau
unik yang selalu memberi keindahan bagi pengunjungnya.
Di sekitar Danau Toba terhampar hutan-hutan pinus yang
asri, di samping air terjun yang sangat mempesona.
Keramahan masyarakat Batak pun kian memikat Anda.
Sungguh, Anda pasti dapat menikmati pemandangan
spektakuler sambal mendendangkan lagu cinta yang riang
namun penuh perasaan. Sampai jumpa 19-21 Maret 2020
di Danau Toba....

