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BAB V                                                                                                                             

PENUTUP 

A.   Kesimpulan 

      berdasarkan penelitian dari uraian pada bab-bab sebelumnya, maka penulis 

mengemukakan beberapa kesimpulan : 

1. Mewabahnya virus corona di Indonesia memberikan dampak begitu besar bagi 

kehidupan manusia, hampir seluruh aspek menjadi sasaran akibat mewabahnya 

virus corona ini, dari kesehatan, Pendidikan,ekonomi dan lain-lain, dari sekian 

banyaknya dampak-dampak tersebut membuat pemerintah mengambil 

langkah-langkah guna menangani situasi tersebut, yaitu dengan mengeluarkan 

peraturan-peraturan penanganan penyebaran virus corona. Salah satu peraturan 

tersebut adalah Keputusan Presiden (KEPPRES) Nomor 12 Tahun 2020 

Tentang Penetapan Bencana Nonalam Penyebaran Corona Virus Disease 

(COVID-19) Sebagai Bencana Nasional. Ini disebabkan meningkatnya jumlah 

korban akibat virus corona baik yang terinfeksi maupun yang meninggal, 

meluasnya cakupann wilayah penyebaran virus ini, serta menimbulkan 

implikasi pada aspek sosial ekonomi yang luas di Indonesia. 

2. Karena pandemi virus corona adalah sebuah bencana nasional maka butuh 

penanganan yang lebih ketat lagi dengan melibatkan seluruh elemen 

masyarakat, Keputusan Presiden (KEPPRES) Nomor 12 Tahun 2020 ini 

menjelaskan bahwa kepala daerah mulai dari gubernur,bupati hingga walikota 

sebagai Ketua Gugus Tugas Percepatan Penanganan Virus Corona Disease 
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(COVID-19) agar penanganan penyebaran virus corona lebih maksimal dan 

dapat mengurangi beban pemerintah pusat dalam penanganan virus corona. 

Ketua gugus tugas di setiap daerah dapat melakukan beberapa kebijakan untuk 

meminimalisirkan penyebaran dan memutus mata rantai virus corona ini, mulai 

dari melakukan karantina wilayah hingga melakukan Pembatasan sosial 

berskala besar.  

B. Saran 

1. Sebelum pemerintah daerah yang sekaligus sebagai Ketua Gugus Percepatan 

Penanganan Virus Corona Disease (COVID-19) menerapkan karantina 

wilayah ataupun Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) harus melihat dulu 

kondisi masyarakatnya, dalam artian pemerintah harus mengetahui kebetuhan 

apa saja yang dibutuhkan oleh masyarakat selama dilakukannya karantina  

terkhusus adalah kebutuhan pokok. karena selama kegiatan karantina 

masyarakat akan sulit mendapatkan kebutuhan pokok karena beberapa faktor 

yang di jelaskan oleh penulis di atas. Maka dari itu sebelum menerapkan 

karantina baik karantina wilayah hingga PSBB dari pemerintah daerah hingga 

pusat harus memberikan sembako kepada masyarakat selama dilaksanakannya 

karantina wilayah atau PSBB. Dengan begitu masyarakat bisa menjalani 

karantina tersebut tanpa kekurangan. 

2. Keberhasilan suatu daerah atau negara dalam melawan penyebaran virus 

corona tidak lepas dari peran seluruh elemen masyarakat guna memutus mata 

rantai penyebaran virus corona, banyaknya pelanggaran-pelanggaran yang 

dilakukan karena kurangnya kesadaran atas bahayanya dari virus corona ini, 
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seperti masih banyaknya masyarakat yang menggunakan masker jika 

melakukan kegiatan di luar rumah, tidak menerapkan jaga jarak jika berada di 

tempat umum dan jarang melakukan cuci tangan jika habis melakukan kegiatan 

di luar rumah. 

       Jika pemerintah dan semua elemen masyarakat bersatu dan sadar atas 

pentingnya mematuhi protokol kesehatan maka akan mudah sekali melawan 

virus corona ini.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


