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BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan uraian dan analisis pada bab-bab terdahulu, berikut

disajikan kesimpulan yang merupakan jawaban terhadap permasalahan dalam

penelitian ini, yaitu:

1. Implementasi PP No. 33 Tahun 2012 Tentang Pemberian ASI Eksklusif

belum berjalan dengan optimal dalam memberikan perlindungan hukum

bagi bayi terhadap promosi susu formula bayi di Kota Palembang hal

tersebut terlihat dari pelaksanaan sistem mekanisme pembinaan,

pengawasan, dan penegakan hukum sanksi yang belum jelas dan tegas dari

Pemerintah (Dinas Kesehatan Kota Palembang), BPOM, dan organisasi

profesi kesehatan.

2. Faktor pendukung dalam implementasi Peraturan Pemerintah No. 33

Tahun 2012 tentang Pemberian ASI Eksklusif sebagai bentuk

perlindungan hukum bagi bayi terhadap promosi susu formula bayi di Kota

Palembang adalah Kota Palembang telah memiliki Perda yang mengatur

ASI Eksklusif yakni Perda No. 2 Tahun 2014 tentang Pemberian ASI

Eksklusif Sebagai tindak lanjut dari PP No. 33 Tahun 2012 serta dimana

sebelumnya juga telah ada Perwali No. 60 Tahun 2012 yang mengatur

pemberian ASI Eksklusif di Kota Palembang.
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Faktor penghambat dalam implementasi Peraturan Pemerintah No. 33

Tahun 2012 tentang Pemberian ASI Eksklusif sebagai bentuk

perlindungan hukum bagi bayi terhadap promosi susu formula bayi di

Kota Palembang, antara lain: faktor sosial dan budaya masyarakat, ibu

yang bekerja, kurangnya tenaga konselor terlatih di rumah sakit,

kurangnya dukungan partisipasi masyarakat khususnya keluarga akan ASI

Eksklusif sehingga tidak adanya laporan keluhan yang bisa ditindaklanjuti,

kurangnya SDM dalam melakukan pemantauan kunjungan ke seluruh

fasilitas sarana prasarana di Kota Palembang, pengaruh paparan iklan

promosi susu formula yang dapat merubah sikap ibu, penegakan hukum

yang kurang tegas dimana belum ada kejasama dan koordinasi dengan

aparat penegak hukum dalam memantau promosi susu formula, sosialisasi

peraturan yang kurang kepada masyarakat sehingga masyarakat tidak tahu

manfaat peraturan tersebut.

3. Tanggung jawab pemerintah dalam implementasi PP No. 33 Tahun 2012

tentang Pemberian ASI Eksklusif sebagai bentuk perlindungan hukum bagi

bayi terhadap promosi susu formula bayi di Kota Palembang adalah

tanggung jawab dalam menjalankan Perda Kota Palembang Nomor 2

Tahun 2014 tentang Pemberian ASI Eksklusif sebagai tindak lanjut dari

Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 33 Tahun 2012 tentang Pemberian ASI

Eksklusif dan dalam memberikan perlindungan hukum bagi bayi terhadap

promosi susu formula pemerintah bertanggung jawab menjalankan
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penerapan sanksi yang tegas dan nyata bagi yang melanggar dan

menghambat pemberian ASI Eksklusif.

B. Saran

1. Pemerintah dan Dinas Kesehatan Kota Palembang untuk lebih

meningkatkan sosialisasi pemberian ASI Eksklusif dan peraturannya

secara luas dan berkelanjutan melalui inovasi media massa atau media

cetak agar masyarakat sadar hukum dan paham akan hak dan

kewajibannya untuk ikut berperan aktif mendukung program ASI

Eksklusif serta meningkatkan kerjasama membentuk tim khusus  yang

beranggotakan unsur terkait dalam pembinaan dan pengawasan program

ASI Eksklusif khususnya pengawasan penyalahgunaan promosi susu

formula.

2. Tenaga kesehatan dan fasilitas kesehatan Rumah Sakit untuk lebih

meningkatkan komitmen, kesadaran diri, dan peran aktifnya dalam

mendukung program pemberian ASI Eksklusif dengan memenuhi

ketentuan yang ada dalam Peraturan Pemerintah seperti Rumah Sakit

membuat kebijakan tertulis tentang pemberian ASI Eksklusif yang rutin

dikomunikasikan kepada seluruh tenaga kesehatan serta dapat secara

mandiri membentuk suatu kelompok kerja (kelompok pendukung ASI)

dalam memberikan dukungan untuk menyusui.

3. Masyarakat sebagai pengguna layanan juga harus berperan aktif dalam

keberhasilan program ASI Eksklusif, karena tanpa adanya dukungan dan

pencegahan dari masyarakat sendiri program ASI Eksklusif ini tidak akan
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dapat tercapai, selain itu peran kelompok pendukung ASI yang sudah ada

dapat terus ditingkatkan agar masyarakat semakin sadar akan pentingnya

pemberian ASI Eksklusif.


