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BAB V  

PENUTUP 

A. Simpulan  

Berdasarkan uraian yang telah dijelaskan oleh Peneliti pada bab 

sebelumnya, maka hasil yang didapat bisa disimpulkan sebagai berikut:  

1. Penanganan yang dilakukan oleh Dinas Kesehatan kota Muara Teweh 

terhadap corona virus disease 2019 (covid 19) di kota Muara Teweh 

masih belum diterapkan dengan baik. Kelima faktor yang 

mempengaruhi terhadap penerapan penanganan corona virus disease 

2019 (covid 19) di kota Muara Teweh kurang terpenuhi secara 

menyeluruh baik produk hukumnya, pelaksananya, sarana dan 

prasarananya, masyarakatnya serta budaya dimasyarakat.  

2. Faktor - faktor yang menghambat  dalam penanganan peraturan bupati 

no 39 tahun 2020 terkait penanganan dan pencegahan covid 19 di kota 

Muara Teweh disebabkan, antara lain: 

a. Faktor penegak hukum yaitu kurangnya sosialisasi secara 

menyeluruh kepada masyarakat yang jauh dari pusat kota 

sehingga menyebabkan masih banyak masyarakat yang tidak  

b. Faktor sarana dan prasarana yaitu masih ada beberapa fasilitas 

yang tidak di pergunakan secara optimal. 

c. Faktor masyarkat yang kesadaran hukumnya masih rendah 

terhadap protokol kesehatan disebabkan pengetahuan 
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masyarakat akan hukum tersebut serta sosialisasi yang belum 

maksimal secara menyeluruh sampai kepada masyarakat 

secara maksimal seperti tempat cuci tangan dan penggunaan 

masker. 

d. Faktor pemahaman yaitu karena masih banyak masyarakat 

yang tidak mau divaksin dikarenakan masyaraakat beraggapan 

bahwa vaksin merupakan hal yang buruk bagi mereka 

dikarenakan timbulnya perubahan pola pikir serta pandangan 

serta sikap masyarakat dalam menyikapi pandemi covid 19 ini. 

 

B. Saran 

Untuk meminimalisir faktor-faktor yang menghambat atau 

mempengaruhi penerapan hukum terhadap penanganan corona virus disease 

2019 (covid 19) di kota Muara Teweh, maka diharapkan kepada: 

a. Pelaksanaan sosialisasi peraturan bupati Barito Utara nomor 

39 tahun 2020 tentang penerapan disiplin dan penegakan 

hukum protokol kesehatan sebagai upaya pencegahan dan 

pengendalian corona virus disease 2019 perlu dipersiapkan 

dengan matang dan kepada pemerintah maupun satgas covid 

di kota Muara Teweh diharapkan untuk terus memantau dan 

memberi sosialisasi yang lebih terhadap masyarakat yang 

kurang akan pengetahuan, dan peran pemerintahan harus lebih 

peduli lagi akan kejadian ini. 
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b. Masyarakat diharapkan untuk meningkatkan kepedulianya 

terhadap kasus wabah covid-19 dan masyarakat juga perlu 

lebih peduli terhadap aturan yang ada tanpa menunggu adanya 

sosialisasi dari pemerintah serta selalu patuh akan prokes yang 

telah berlaku. Supaya jika ada kasus yang serupa tentang 

penyakit menular tidak begitu banyak penderita yang terkena 

penyakit. 

 

 


