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BAB V 

PENUTUP 

A. Kesimpulan: 

 

Dalam penelitian yang penulis uraikan terdapat dua pokok hasil yang 

ditemukan yaitu; 

1. Urgensi penerapan kebijakan penal dan non penal pada pelanggar 

protokol kesehatan terhadap Undang-Undang Karantina Kesehatan pada 

kasus joki vaksin dan joki karantina merupakan satu hal terobosan baru 

diperhatikannya sisi sosial masyarakat dalam penegakan hukum. Tentu hal 

ini bias menjadi pembanding untuk selanjutnya apakah kebijakan yang 

bersifat non penal memiliki efektifitas dan efisiensi dalam ketertiban 

masyarakat. Di sisi lain penerapan kebijakan penal tidak bisa dihilangkan 

sepenuhnya demi membuat jera pada pelanggar yang dikategorikan sedang 

ataupun berat. Mengingat hal ini merupakan penegakan hukum yang tidak 

hanya melahirkan keadilan bagi masyrakat tapi juga sebagai balasan dari 

apa yang dilanggar oleh warga Negara sehingga kejadian seperti ini tidak 

berulang. 

2.  Implementasi kebijakan penal dan non penal dalam menghadapi 

pelanggaran protokol kesehatan terhadap Undang Undang Karantina 

Kesehatan pada kasus joki vaksin dan joki karantina merupakan bagian 

dari terwujudnya hukum yang progresif dalam penegakan dan 

pengamalannya. Karena kita ketahui bersama jika hukum selalu ditegakan 

oleh apa yang ditulis maka akan butuh waktu yang sangat lama untuk 

menertibkan masyrakat lewat hukum. Ada mekanisme yang sangat 

panjang untuk ditempuh jika ingin selalu menggunakan undang-undang 

untuk penertiban hukum. Maka implementasi dari aparat penegak hukum 

disini menjadi kunci tertibnya hukum yang berlaku di masyarakat apakah 

akan memutus lewat jalur penal ataupun non penal merupakan 

kebijaksanaan yang perlu kehati-hatian dalam menerapkannya. 

B. Saran 

Kebijakan baik penal dan non penal dalam menindak pelanggar protokol 

kesehatan dalam kasus joki vaksin dan joki karantina dari sisi urgensi dan 

implementasi perlu dijadikan standar dalam penerapannya. Penerapan 

kebijakan penal maupun non penal akan menimbulkan kontroversi apabila 

tidak adanya kejelasan Status dari suatu kasus yang sedang diusut. 
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Pemerintah dan aparat penegak hukum tidak boleh ada standar ganda 

apabila masyarakat dan pakar hukum tidak ingin memiliki interpretasi 

ganda. Akibatnya kepercayaan dan ketaatan akan hukum dari publik akan 

menurun melihat keadaan yang tidak jelas seperti ini 
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