
BAB IV 

PENUTUP 

A. Kesimpulan 

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan dapat 

disimpulkan bahwa  Pengawasan dan Pembinaan yang dilakukan oleh 

Pemerintah Kabupaten Pati sudah cukup baik dan berjalan dengan 

signifikan. Koordinasi antara lintas sektor antara Dinas Kesehatan dan 

Dinas Sosial Tenaga kerja dan Transmigrasi sudah dijalankan, 

meskipun dalam pelaksanaan pengawasan hanya Dinas Sosial Tenaga 

kerja dan Transmigrasi yang berwenang. Produk Hukum Pemerintah 

Kabupaten Pati yaitu Peraturan Bupati Pati Nomor 54 Tahun 2012. 

Tujuan dari Peraturan Bupati ini adalah percepatan peningkatan peran 

serta masyarakat, pemerintah, swasta, dan Lembaga Swadaya 

Masyarakat dalam Program PP ( Peningkatan Pemberian ) -ASI di 

Kabupaten Pati. Pengawasan dilakukan secara langsung oleh 

Pemerintah Daerah dan dilakukan secara eksternal, untuk pengawasan 

internal belum dilakukan. Pembuatan Peraturan Bupati ini bersifat 

preventif yaitu mencegah terjadinya pelanggaran oleh perusahaan 

terhadap hak asasi ibu untuk menyusui bayinya. Peraturan Bupati ini 

dibuat sudah memenuhi ketiga prinsip hak asasi manusia. Produk 

Hukum dari perusahaan PT Garuda Food yang khusus mengatur 

tentang pemberian ASI Eksklusif memang belum ada. Dalam Perjanjian 

kerja hanya tercantum hak dan kewajiban buruh secara umum, yang 



secara khusus mengatur tentang pemberian ASI Eksklusif belum ada. 

Namun begitu, meskipun belum ada peraturan perusahaan yang secara 

khusus mengatur tentang fasilitas pendukung ASI Eksklusif, Di 

Perusahaan PT Garuda Food sudah disediakan ruang laktasi yang 

sudah memenuhi kriteria sesuai dengan Peraturan Menteri Kesehatan 

Nomor 15 Tahun 2013. 

Pengawasan dan pembinaan dilakukan oleh Dinas Sosial 

Tenaga Kerja dan Transmigrasi yang secara khusus menjadi tupoksi 

Seksi Bidang pengawasan. Pengawasan dilakukan secara berkala 6 

bulan sekali. Pengawasan dilakukan dengan wawancara atau interview 

dan survey langsung ke lapangan. Untuk sanksi bagi perusahaan yang 

belum memenuhi kewajibannya akan diberikan paling banyak 2 kali 

teguran tertulis yang di sebut dengan nota pemeriksaan, untuk 

selanjutnya jika teguran tertulis tidak diindahkan maka perusahaan 

tersebut akan mendapatkan BAP ( Berita Acara Perusahaan ) yang 

selanjutnya dapat dikenakan sanksi baik sanksi administratif maupun 

sanksi pidana. 

Adapun yang menjadi kendala teknis dalam pelaksanaan 

pengawasan dan pembinaan pemerintah daerah adalah terkait dana 

anggaran untuk pelaksanaan pengawasan dan pembinaan. Untuk saat 

ini, dana anggaran dari pemerintah pusat sedang dihentikan dan tidak 

tahu sampai kapan anggaran baru bisa diberikan lagi terkait program 

kesehatan pada pekerja wanita. Sedangkan untuk kendala normatif 



adalah belum adanya Peraturan khusus yang mengatur tentang 

pengawasan pemerintah daerah terhadap perusahaan  dalam 

memenuhi ketentuan pemberian ASI Eksklusif pada pekerja wanita. 

Dengan tidak adanya peraturan khusus tadi, petugas pengawasnya pun 

masih kurang jelas serta tupoksi dari petugas pengawas juga belum 

diatur. Kendala yang lain adalah sanksi yang kurang tegas bagi pihak 

yang melanggar hak menyusui pekerja perempuan sehingga 

menyebabkan masih adanya perusahaan yang belum memenuhi 

ketentuan sesuai peraturan yang berlaku. 

B. Saran 

1. Bagi pekerja perempuan 

Bagi pekerja perempuan, agar bisa memanfaatkan ruang 

laktasi yang sudah disediakan dari pihak perusahaan, sehingga 

dapat memberikan ASI Eksklusif pada bayinya meskipun ibu 

bekerja. 

2. Bagi Perusahaan 

Bagi perusahaan, perlu di buat peraturan intern perusahaan 

yang mengatur tentang upaya peningkatan pemberian ASI 

Eksklusif. Disamping itu yang tidak kalah penting adalah perlunya 

kelengkapan sarana pendukung bagi terlaksananya kesempatan 

hak menyusui dengan menyediakan fasilitas pendukungnya, seperti 

harus adanya ruang laktasi yang sesuai dengan peraturan yang 

berlaku. 



3. Bagi Pemerintah 

Bagi pemerintah, perlu diberikan anggaran khusus untuk 

program pengawasan dan pembinaan oleh pemerintah terhadap 

perusahaan dalam memenuhi ketentuan pemberian ASI Eksklusif di 

tempat kerja. Selain itu juga agar dibuat Peraturan khusus yang 

mengatur tentang pengawasan pemerintah daerah terhadap 

perusahaan dalam memenuhi ketentuan pemberian ASI Eksklusif di 

tempat kerja, dimana di dalam peraturan itu secara jelas diatur 

tentang petugas pengawasan, mekanisme pengawasan, tupoksi 

pada masing-masing petugas pengawas dan sanksi yang tegas 

serta konkret bagi yang melanggarnya. 

4. Bagi Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi 

Bagi Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi, perlu 

dilakukan pengawasan dan pembinaan secara periodik, bukan 

hanya pada perusahaan besar saja, tapi juga pada perusahaan 

kecil dan menengah. Dan juga perlu pemberian sanksi yang lebih 

tegas pada perusahaan yang tidak memenuhi ketentuan yang telah 

ditetapkan dalam peraturan. 

5. Bagi Dinas Kesehatan 

Bagi Dinas Kesehatan, perlu turun langsung ke lapangan 

untuk melakukan pengawasan dan pembinaan. Bukan hanya 

melakukan koordinasi dan sosialisasi saja, tapi diwujudkan secara 



nyata dan langsung dengan turun langsung melakukan 

pengawasan dan pembinaan pada perusahaan. 

  

  




