
 

 

 

BAB V 

 

PENUTUP 

 

 

5. 1. Kesimpulan 

 

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan pada bab sebelumnya, maka dapat 

ditarik kesimpulan sebagai berikut: 

1. Perizinan Dinas Kesehatan terhadap Klinik Kecantikan di Kota Bandar 

Lampung memiliki persyaratan yang harus dipenuhi baik persyaratan dalam 

izin mendirikan dan izin operasional. Berdasarkan data Dinas Kesehatan Kota 

Bandarlampung terdapat 22 klinik kecantikan/klinik estetika yang telah 

memiliki izin mendirikan dan izin operasional klinik kecantikan, sedangkan 

klinik kecantikan yang belum memiliki izin di Kota Bandar Lampung belum 

diketahui jumlahnya. Syarat terpenting yang harus dipenuhi jika ingin 

mengajukan permohonan perizinan klinik kecantikan yaitu tersedianya 

Dokter sebagai Penanggung Jawab Klinik Kecantikan serta dokter sebagai 

pengawas yang memiliki sertifikasi dan kompetensi di bidang kecantikan 

tertentu baik dokter umum yang telah mengikuti training  atau dokter spesialis 

kulit, daftar tenaga kesehatan dan sarana dan prasarana yang dimiliki yaitu 

Peralatan Medis dan Non Medis di klinik kecantikan. 
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2. Penegakan hukum administrasi negara terhadap klinik kecantikan yang belum 

memiliki izin di Kota Bandar Lampung belum dilakukan dengan maksimal 

oleh Dinas Kesehatan. Penegakan hukum administrasi negara yang dilakukan 

hanya sebatas kepada klinik kecantikan yang telah memiliki izin. Hal ini 

diketahui dengan tidak adanya data yang dimiliki atau Dinas Kesehatan tidak 

mengetahui jumlah klinik kecantikan yang sebenarnya ada di Kota 

Bandarlampung dan berapa jumlah klinik yang belum memiliki izin. Dinas 

Kesehatan sampai saat ini belum mengambil tindakan terhadap klinik 

kecantikan yang tidak memiliki izin. Sanksi bagi Klinik Kecantikan Rosa 

Calista yang belum dapat memenuhi persayaratan yaitu diturunkannya status 

usahanya menjadi Salon Kecantikan Rosa Calista. 

 

5. 2 Saran 

 

Sesuai dengan kesimpulan di atas, Peneliti mengajukan saran sebagai berikut: 

1. Klinik Kecantikan yang belum memiliki izin berdasarkan peraturan 

perundang-undangan yang berlaku sebaiknya harus memiliki izin mendirikan 

dan izin operasional klinik kecantikan sesuai dengan pelayanan yang 

diberikan. 

2. Dinas kesehatan sebaiknya rutin melakukan pengawasan ke klinik-klinik 

kecantikan yang beroperasi di Kota Bandar Lampung tidak hanya klinik 

kecantikan yang telah memiliki izin saja, akan tetapi juga klinik-klinik 

kecantikan yang belum memiliki izin. Selain itu, sebaikanya Pemerintah Kota 

Bandarlampung khususnya Dinas kesehatan sebaiknya memberikan sanksi 

tegas kepada klinik kecantikan yang tidak atau belum memiliki izin 
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mendirikan klinik dan izin operasional klinik kecantikan seperti penutupan 

tempat usaha baik sementara maupun secara tetap. 


