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BAB IV 

PENUTUP 

A. Kesimpulan 

Berdasarkan ulasan hasil penelitian dan pembahasan terhadap 

materi yang terdapat dalam tesis ini maka didapatkan kesimpulan sebagai 

berikut : 

1. Kebijakan Pemerintah Kabupaten Minahasa Tenggara dalam Menjamin 

Kesehatan Reproduksi. 

Penerbitan kebijakan yang dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten 

Minahasa Tenggara atas dasar diskresi, dimana terdapat kekosongan 

hukum dalam upaya-upaya pelayanan kesehatan reproduksi untuk 

meurunkan angka kematian ibu dan angka kematian bayi, sehingga Bupati 

Kabupaten Minahasa Tenggara menerbitkan beberapa kebijakan dalam 

meningkatkan pelayanan kesehatan khususnya kesehatan reproduksi. 

Berdasarkan penelitian di Kabupaten Minahasa Tenggara belum ada 

kebijakan khusus yang mengatur Kesehatan Reproduksi pada wanita yang 

menikah di bawah 20 tahun, tetapi kebijakan tersebut termuat dalam 

perlindungan kesehatan secara umum. Berdasarkan Kementrian 

Kesehatan dan Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional 

(BKKBN)  Kesehatan Reproduksi pada wanita dibawah 20 tahun beresiko 

tinggi karena belum matang secara biologis dan psikologis dan juga 

Kesehatan Reproduksi merupakan salah satu Hak Asasi Manusia sehingga 

Pemerintah Kabupaten Minahasa Tenggara harus bertanggung jawab. 
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Tanggung Jawab Pemerintah Kabupaten Minahasa Tenggara yaitu 

mengarah pada istilah responsbility dimana tanggung jawab Pemerintah 

berdasarkan kewajiban dan tugas yang termuat dalam Undang-undang 23 

Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah. Tanggung Jawab Pemerintah 

Kabupaten Minahasa Tenggara tersebut diwujudkan  dengan Peraturan 

Derah serta kebijakan-kebijakan yang beraitan dengan kesehatan 

reproduksi. 

2. Pelaksanaan Kebijakan Pemerintah Kesehatan dalam menjamin 

Kesehatan Reproduksi. 

a. Pelaksanaan Kebijakan Kesehatan Reproduksi di Minahasa Tenggara 

dilaksanakan oleh Dinas Kesehatan termuat dalam ketentuan Pasal 2 

huruf d (2) Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2016. Kewenangan 

Dinas Kesehatan dalam menyelenggakan urusan Pemerintah dibidang 

kesehatan khususnya kesehatan reproduksi atas kewenangan delegasi. 

Dinas Kesehatan dalam melaksanakan kebijakan ini berkoordinasi 

dengan Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, dan 

juga Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak yang 

bekerjasama dengan Puskesmas-Puskesmas yang ada di Kabupaten 

Minahasa Tenggara.  

b. Hambatan yang ada dalam pelaksanaan pelayanan kesehatan 

reproduksi adalah  kurangnya sumber daya manusia, kurangnya 

pengawasan serta masih rendahnya kesadaran masyarakat dalam 

pentingnya kesehatan reproduksi pada masa muda. 
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B. Saran 

Berdasarkan uraian diatas, Peneliti mengemukakan beberapa saran 

yaitu : 

1. Bagi Pemerintah Kabupaten Minahasa Tenggara perlu untuk 

menerbitkan kebijakan yang melindungi kesehatan reproduksi wanita 

yang menikah dibawah 20 Tahun, bisa berbentuk surat edaran, 

keputusan yang ditujukan pada sekolah-sekolah ditingkat SMP/SMA, 

untuk mengurangi kehamilan yang tidak dinginkan khusunya pada 

usia remaja. 

2. Bagi Dinas Kesehatan Kabupaten Minahasa Tenggara selaku 

pelaksana kebijakan untuk selalu melakukan pengawasan secara 

langsung kelapangan secara rutin atas penyelenggaran program serta 

kebijakan yang dilaksanakan dan juga perlu. 

3. Bagi Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan anak serta 

Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana selalu 

berkoordinasi dengan Dinas Kesehatan agar terjalin kerjasama yang 

baik dan dapat membantu menyelesaikan permasalahan dalam 

pelaksanaa kebijakan serta program kesehaan reproduksi. 

4. Bagi seluruh Puskesmas di Kabupaten Minahasa Tenggara, perlu 

meningkatkan kinerja bidan/tenaga kesehatan lain untuk mengikuti 

pelatihan-pelatihan dan selalu memperbaharui perkembangan ilmu 

pengetahuan dan keterampilan dalam pelayanan kesehatan reproduksi 

khusunya kesehatan reproduksi pada remaja agar bias bekerjasama 
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dengan Dinas Kesehatan dalam melaksanakan program kesehatan 

reproduksi pada wanita dibawah 20 tahun yang dilaksanakan di 

sekolah tingkat SMP/SMA.  

5. Bagi tenaga bidan/tenaga kesehatan lain, perlu memberikan 

pemahaman lebih lengkap kepada masyarakat khususnya remaja atau 

keluarga yang memiliki remaja untuk lebih menyadari akan pentingya 

kesehatan reproduksi pada masa muda. 


