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BAB 5  

PENUTUP 

A. Kesimpulan 

Berdasarkan data temuan hasil analisis dalam penelitian ini dapat disimpulkan bahwa 

trend perkembangan proporsi penduduk lansia dari tahun genap 2016 hingga 2020 

menunjukkan bahwa penduduk lansia perempuan mengalami peningkatan 

dibandingkan dengan penduduk lansia laki-laki. Kondisi tersebut membawa pada tingkat 

harapan hidup pada penduduk lansia perempuan cenderung lebih tinggi dibandingkan 

pada penduduk lansia laki-laki. Sementara itu, proporsi penduduk lansia kelompok umur 

muda dan madya tertinggi terdapat di Bali dan kelompok umur tua terdapat di DIY. 

Kondisi tersebut membawa pada tingkat kemandirian berdasarkan kelompok umur 

dengan penduduk lansia di Bali lebih kuat secara fisik sehingga dianggap lebih mandiri 

dibandingkan dengan penduduk lansia di DIY. Meskipun begitu terdapat fakta menarik 

bahwa tingginya proporsi penduduk lansia kelompok umur tua di DIY menunjukkan 

tingkat angaka harapan hidup yang lebih tinggi dibandingkan dengan penduduk lansia di 

Bali. Angka gap gender melek huruf dan RLS di DIY dan Bali lebih tinggi dibandingkan 

dengan level nasional tetapi jenjang pendidikan penduduk lansia di DIY dan Bali 

menunjukkan kondisi yang baik dibandingkan level nasional dengan DIY terbaik 

dibandingkan dengan Bali. Meskipun begitu, terdapat perubahan gender 

direpresentasikan oleh ketidaksesuain terhadap teori ideologi gender pada umumnya 

yang digambarkan oleh kondisi perbandingkan angka gap gender melek huruf dan RLS 

antara DIY, Bali lebih tinggi dari level nasional ditandai dengan TPAK perempuan di DIY 

dan Bali menunjukkan angka yang lebih tinggi dari level nasional yang 

merepresentasikan kondisi pada penduduk lansia laki-laki maupun perempuan 

berdasarkan jenis kegiatan utamanya. Pada dimensi gender ketenagakerjaan 

menunjukkan bahwa penduduk lansia laki-laki cenderung mengarah kepada kelas 

subaltren karena banyak memiliki pekerjaan kategori precious employment baik di DIY, 

Bali, maupun level nasional. Kategori ini, membawa pada kondisi konsekuensi yang 
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beresiko tinggi terhadap penduduk lansia pekerja laki-laki dari pekerjaannya. Sementara 

itu, sebagian besar dari seluruh jumlah total proporsi penduduk lansia pekerja di DIY, 

Bali, maupun level nasional merupakan kelas subaltren dengan pembagian kerja yang 

rendah pada tipe masyarakat tradisional karena berdasarkan data jenis lapangan 

pekerjaan utama yang tersedia untuk lansia tertinggi terdapat di sektor pertanian dan 

sektor informal daerah perdesaan. Kondisi tersebut membawa penduduk lansia pada 

keterbatasan akses ke hegemonik atau kekuasaan. Dalam hal ini, mereka berada diposisi 

sebagai kelompok marginal. Selain itu, pada status pekerjaan utama dan rata-rata jumlah 

jam kerja pada penduduk lansia menunjukkan kondisi yang lebih baik di bali 

dibandingkan diy yang didukung oleh rata-rata jumlah jam kerja dan rarta-rata 

penghasilan penduduk lansia pekerja di Bali lebih tinggi dibandingkan DIY. Meskipun 

begitu, berdasarkan data distribusi kelompok umur dan jenjang pendidikan 

menunjukkan bahwa penduduk lansia pekerja di DIY merupakan pekerja di sektor formal 

dan pensiunan, sedangkan penduduk lansia di Bali merupakan lansia pekerja di sektor 

informal dengan background pendidikan yang lebih rendah.  

B. Rekomendasi 

Lansia merupakan salah satu masyarakat yang harus lebih diperhatikan perlindungan 

dan jaminan hidupnya khususnya pada lansia pekerja, mengingat seiring dengan 

bertambahnya usia maka fisik mereka akan semakin lemah dan renta dalam 

keterbatasannya untuk bisa produktif. Distribusi penduduk lansia tertinggi di Indonesia 

terdapat di DIY (di pulau Jawa) dan Bali (di luar pulau Jawa). Dalam memaksimalkan 

peran mereka terhadap pembangunan nasional, maka mereka harus lebih berdaya. 

Berikut merupakan rekomendasi yang dapat membawa mereka menuju ke lansia 

tangguh: 

1. Pihak pemerintah DIY, Bali, maupun Indonesia baik dari tingkat tertinggi sampai 

terendah serta komunitas/masyarakat dan khususnya pihak keluarga harus 

berperan sebagai penyedia serta pelaksana pemberdayaan lansia di setiap dimensi 

lansia tangguh berlandaskan hak-hak mereka di masa tua sebagai bentuk balas budi 

terhadap mereka sehingga dapat meningkatkan kebahagiaan mereka yang dapat 

berpengaruh terhadap tingkat motivasi hidup lansia.  
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2. Pihak pemerintah DIY, Bali, maupun Indonesia baik dari tingkat tertinggi sampai 

terendah kemudian komunitas/organisasi, dan keluarga harus memfasilitasi usaha 

dan upaya dalam pengadaan, peningkatan, dan penguatan pemberdayaan lansia baik 

dari segi rohani jasmani maupun pendidikan dan keterampilan khusus yang 

responsif gender untuk lansia siap mandiri sebagai strategi perubahan sosial bagi 

lansia. 

3. Pihak pemerintah DIY, Bali, maupun Indonesia baik dari tingkat tertinggi sampai 

terendah harus membuat kebijakan hukum yang dapat melindungi lansia khususnya 

lansia pekera di bidang ekonomi, sosial, maupun budaya yang ramah lansia dan 

beresponsif gender sebagai strategi perubahan sosial bagi lansia. 

Sementara itu, penelitian ini tidak terlepas dari kekurangan dan keterbatasan, maka dari 

itu sangat memunginkan bagi peneliti untuk memperluas penelitian ini terkait dengan 

topik yang telah diangkat. Berikut beberapa hal yang dapat menjadi perluasan terkait 

topik penelitian ini: 

1. Hukum ketenagakerjaan pada lansia  

2. Jenis-jenis produktivitas lansia pekerja 

3. Kesehatan lansia pekerja  

4. Faktor atau latar belakang lansia dalam bekerja  

5. Strategi pemberdayaan lansia dalam mengantar lansia menuju ke lansia mandiri yang 

tangguh.   

6. TPAK Lansia yang responsif gender  

Diharapkan hal tersebut dapat menjadi acuan dalam mempertimbangkan penelitian yang 

akan dikaji selanjutnya, dengan begitu dapat diketahui faktor-faktor yang dapat 

mengantarkan mereka menuju ke lansia tangguh berdasarkan kondisi-kondisi internal 

maupun eksternal di masing-masing wilayah seperti DIY dan Bali, sehingga dapat 

menjadi acuan dalam mengambil kebijakan dan tindakan bagi pihak-pihak terkait.  
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