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BAB V 

PEMBAHASAN  

 

A. Penerapan Disiplin dan Penegakan Hukum Protokol Kesehatan bagi Pelaku 

Usaha Coffe Shop di Kabupaten Tulungagung 

1. Penerapan Disiplin Protokol Kesehatan 

Hak Asasi Manusia adalah Hak yang melekat pada manusia sejak sebelum 

dilahirkan. Karena HAM merupakan hak yang diperoleh saat kelahirannya sebagai 

manusia, maka HAM meliputi hak-hak yang apabila dicabut atau dikurangai akan 

mengakibatkan berkurang derajat kemanusiaannya.1 Definisi kesehatan menurut 

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1992 Tentang Kesehatan adalah kondisi 

sejahtera badan, jiwa, dan sosial sehingga memungkinkan setiap orang produktif 

secara ekonomis.2 Dengan demikian, kesehatan merupakan dasar derajat 

kemanusiaan. Apabila seseorang tidak sehat maka akan mempengaruhi perolehan 

hak-haknya yang lain. Jika seseorang tidak sehat dengan sendirinya akan berkurang 

haknya atas hidup, tidak bisa menikmati haknya untuk berserikat dan berkumpul 

serta mengeluarkan pendapat, tidak bisa memperoleh dan menjalani pekerjaan yang 

layak, serta hak memperoleh pendidikan. Singkatnya, seseorang tidak bisa 

menikmati kehidupan sebagai manusia secara utuh. 

 
1 Kesehatan Sebagai Hak Asasi Manusia, Koleksi Pusat Dokumentasi Lembaga Studi dan 

Advokasi Masyarakat, (Tidak diterbitkan) 
2 Lihat Pasal 1 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1992 Tentang Kesehatan. 
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Di tengah pandemi Covid-19 yang menyebar hampir ke seluruh penjuru 

wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, Pemerintah harus sigap dalam 

menangani permasalahan tersebut dengan mengeluarkan kebijakan strategis guna 

menjalankan kewajibannya untuk menjamin hak atas kesehatan bagi seluruh 

masyarakat. Pemerintah dalam hal ini mengesahkan Undang-Undang Nomor 6 

Tahun 2018 Tentang Kekarantinaan Kesehatan yang mengatur tentang 

tanggungjawab pemerintah pusat dan daerah dalam menjamin kesehatan hidup 

warga negaranya dalam keadaan kedaruratan kesehatan masyarakat. Kedaruratan 

Kesehatan Masyarakat yang dimaksud adalah keadaan dimana kesehatan 

masyarakat yang bersifat luar biasa dengan ditandai  berbagai faktor termasuk 

penyebaran penyakit menular radiasi nuklir, pencemaran, kontaminasi kimia, 

bioterorisme, dan pangan yang dapat menimbulkan bahaya kesehatan dan 

berpotensi menyebar lintas wilayah maupun lintas negara.3 

Wilayah yang dalam hal ini merupakan Kabupaten Tulungagung yang 

merupakan daerah Kabupaten di Jawa Timur dengan luas wilayah sebesar 1.055.65 

Km2. Kabupaten Tulungagung memiliki 19 Kecamatan dengan jumlah penduduk 

sebanyak 1.026.101 jiwa yang didominasi oleh generasi produktif usia 15-40 tahun. 

 
3 Lihat Pasal 1 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018 Tentang Kekarantinaan 

Kesehatan 
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Tabel 1.2. Jumlah Penduduk dan Rasio Jenis Kelamin menurut Kecamatan di 

Kabupaten Tulungagung, 2016 

 

Melihat usia produktif yang mendominasi, mobilitas masyarakat usia 

produktif menjadi perhatian di tengah Pandemi Covid-19. Mobilitas masyarakat 

usia produktif cenderung tinggi serta kurang bertanggungjawab terhadap protokol 

 
4 Badan Pusat Statistik Kabupaten Tulungagung (bps.go.id) diakses Tanggal 20 Januari 2022 

Pukul 23.00 WIB. 

Kecamatan Luas Wilayah (km2) 
Persentase thd. Luas 

Kabupaten 

Jumlah 

Penduduk 

Kepadatan 

Penduduk 

per km2 

Besuki                            82.16                                    7.78     35 039      426 

Bandung                            41.96                                    3.97     43 343     1 033 

Pakel                            36.06                                    3.42     50 139     1 390 

Campurdarat                            39.56                                    3.75     56 870     1 438 

Tanggunggunung                         117.73                                 11.15     24 467      208 

Kalidawir                            97.81                                    9.27     64 393      658 

Pucanglaban                            82.94                                    7.86     22 231      268 

Rejotangan                            66.49                                    6.30     73 117     1 100 

Ngunut                            37.70                                    3.57     78 200     2 074 

Sumbergempol                            39.28                                    3.72     66 671     1 697 

Boyolangu                            38.44                                    3.64     81 700     2 125 

Tulungagung                            13.67                                    1.29     66 125     4 837 

Kedungwaru                            29.74                                    2.82     89 732     3 017 

Ngantru                            37.03                                    3.51     55 205     1 491 

Karangrejo                            35.54                                    3.37     39 656     1 116 

Kauman                            30.84                                    2.92     49 848     1 616 

Gondang                            44.02                                    4.17     54 587     1 240 

Pagerwojo                            88.22                                    8.36     30 546      346 

Sendang                            96.46                                    9.14     44 232      459 

Jumlah  1 055.65      100 
   1 026 

101 
     972 

 Sumber : Proyek Penduduk Indonesia 2010-20354  

https://tulungagungkab.bps.go.id/statictable/2017/11/13/1016/jumlah-penduduk-dan-rasio-jenis-kelamin-menurut-kecamatan-di-kabupaten-tulungagung-2016.html
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kesehatan.5 Ditambah lagi maraknya coffee shop di Kabupaten Tulungagung serta 

gaya hidup masyarakat Tulungagung yang suka menghabiskan waktu di coffee 

shop bisa saja menjadi klaster baru penyebaran Covid-19.  

Menerapkan disiplin protokol kesehatan menjadi kunci utama dalam 

melakukan aktivitas di luar rumah termasuk di coffee shop. Menurut Elizabeth B. 

Hurlock dalam menerapkan sikap disiplin maka suatu obyek haruslah memuat 4 

(empat) unsur pokok, yakni.6 

a. Peraturan 

b. Hukuman  

c. Penghargaan  

d. Konsistensi 

Peraturan yang dimaksud dalam hal ini adalah Peraturan Bupati Kabupaten 

Tulungagung No. 57 Tahun 2020 Tentang Penerapan Disiplin dan Penegakkan 

Hukum Protokol Kesehatan Sebagai Upaya Pencegahan dan Pengendalian Corona 

Virus Disease 2019 jo Peraturan Bupati No. 4 Tahun 2022 Tentang Perubahan Atas 

Peraturan Bupati No. 57 Tahun 2020 tentang Penerapan Disiplin dan Penegakkan 

Hukum Protokol Kesehatan sebagai Upaya Pencegahan dan Pengendalian Corona 

Virus Disease 2019.  

 
5 Mobilitas Masyarakat Usia Produktif Jadi Perhatian - Tribunjateng.com (tribunnews.com) 

diakses Tanggal 20 Januari 2022 Pukul 23.17 WIB. 
6 Elizabeth B. Hurlock, Perkembangan Anak, ……… hlm. 84 

https://jateng.tribunnews.com/2021/12/07/mobilitas-masyarakat-usia-produktif-jadi-perhatian-saat-nataru
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Pelaksanaan penerapan disiplin protokol kesehatan dalam Peraturan Bupati 

Kabupaten Tulungagung No. 57 Tahun 2020 jo Peraturan Bupati No. 4 Tahun 2022 

Tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati No. 57 Tahun 2020 tentang Penerapan 

Disiplin dan Penegakkan Hukum Protokol Kesehatan sebagai Upaya Pencegahan 

dan Pengendalian Corona Virus Disease 2019 telah mencakup unsur-unsur yang 

disebutkan. Akan tetapi, yang menjadi problem dari pelaksanaan peraturan ini 

adalah konsistensi. Subyek hukum yang disebutkan oleh Perbub tersebut meliputi:7 

1. Perorangan; 

2. Pelaku Usaha; dan 

3. Pengelola, penyelenggara, atau penanggungjawab tempat dan fasilitas 

umum. 

Dalam penerapannya konsistensi subyek hukum yang dimaksud sering 

dipertanyakan. Realitanya pelaksanaan protokol kesehatan di Kabupaten 

Tulungagung khususnya di kalangan pelaku usaha coffee shop semakin hari 

semakin mengalami kemunduran. 

Kemunduran ini menyebabkan kurang maksimalnya penerapan disiplin dan 

penegakan hukum protokol kesehatan bagi pelaku usaha coffee shop. Kelonggaran-

kelonggaran kebijakan di tengah Pandemi Covid-19 yang berangsur-angsur 

membaik menjadi alasan utama. Pandemi yang semakin melandai bukanlah sebagai 

tanda bahwa suatu pandemi telah berakhir. Dalam kasus pandemi Covid-19 yang 

 
7 Lihat Pasal 3 Peraturan Bupati Kabupaten Tulungagung No. 57 Tahun 2020 
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tengah terjadi, walaupun kasus terkonfirmasi Covid-19 kian menurun, akan tetapi 

disisi lain virus Covid-19 terus bermutasi sehingga bermunculan virus Covid-19 

dengan varian baru yang dapat menjadi ancaman bagi kesehatan masyarakat. 

realitanya dalam penerapan disiplin protokol kesehatan di coffee shop di 

Kabupaten Tulungagung hal yang paling mencolok adalah pelaku usaha cenderung 

abai terhadap penerapan protokol kesehatan. 

Kondisi coffee shop yang memiliki ruang terbatas sering kali mengabaikan 

maksimal kapasitas daya tamping ruangan, tidak menerapkan phisycal distancing, 

tidak ada pengawasan pola pengaturan jaga jarak, fasilitas pendukung seperti 

tempat cuci tangan dan handsanitizer, serta fasilitas deteksi dini yang kurang 

memadai sering sekali terjadi di coffee shop di Kabupaten Tulungagung. Dengan 

kondisi yang demikian, kesadaran masyarakat terhadap pentingnya protokol 

kesehatan pun sangat kurang. Pasalnya, banyak pengunjung coffee shop yang 

sengaja tidak menggunakan masker saat berkunjung di coffee shop. Ditambah lagi 

kebiasaan di coffee shop yang cenderung hangat dan sulit untuk menerapkan jaga 

jarak juga menjadi kendala besar dalam penerapan disiplin protokol kesehatan yang 

ada di coffee shop. Pelaku usaha cenderung membiarkan pengunjung terbuai di 

dalam kerumunan melakukan pemantauan dan penegakan kedisiplinan pada 

masyarakat yang beresiko dalam penularan dan tertularnya virus Covid-19. 
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Kemudian, kondisi coffee shop yang erat kaitannya dengan hiburan berupa 

live music menjadi kendala baru dalam menerapkan disiplin protokol kesehatan. 

Kondisi pelaksanaan penerapan protokol kesehatan tanpa adanya live music yang 

tidak maksimal. Ditambah, kondisi penerapan protokol kesehatan di coffee shop di 

Kabupaten Tulungagung semakin memprihatinkan saat dibarengi dengan live 

music. Pasalnya, live music cenderung menyebabkan kerumunan di coffee shop 

serta tentu saja akan menjadi sulit untuk memaksimalkan protokol kesehatan. 

dalam pelaksanaannya live music dapat digantikan dengan pemutaran music 

melalui sound system yang ada di coffee shop. Namun, pemutaran music bukanlah 

daya tarik yang mampu mengembalikan pendapatan bagi pelaku usaha coffee shop. 

Gambar 5.1. Penerapan Protokol Kesehatan di 
coffee shop di Kabupaten Tulungagung 

Gambar 5.2. Penerapan Protokol Kesehatan di 
coffee shop di Kabupaten Tulungagung 
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Dengan alasan demikianlah coffee shop mengadakan live music untuk menarik  

pengunjung. Namun, di tengah pandemi Covid-19. Berikut penerapan protokol 

kesehatan di coffee shop di Kabupaten Tulungagung saat dibarengi dengan acara 

live music. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Penegakan Hukum Protokol Kesehatan 

Disisi lain penegakan hukum protokol kesehatan di kalangan pelaku usaha 

khususnya pelaku usaha coffee di Kabupaten Tulungagung juga berjalan 

kurang maksimal. Oleh penegak hukum pelaksanaan penegakan hukum 

protokol kesehatan  bagi pelaku usaha sering dihadapkan dengan sistem 

ekonomi kerakyatan sehingga penegakan hukum protokol kesehatan berjalan 

Gambar 5.3. Kerumunan dii Coffee Shop  saat 
mengadakan Live Music 

Gambar 5.4. Kondisi Coffee Shop saat 
mengadakan Live Music 
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tidak sesuai dengan peraturan yang ditetapkan. Satuan Polisi Pamong Praja 

merupakan perangkat daerah yang dibentuk untuk menegakkan Peraturan 

Daerah dan Peraturan Kepala Daerah serta.8  Dalam pelaksanaan penegakan 

Perbub Kabupaten Tulungagung No. 57 Tahun 2020 jo Peraturan Bupati No. 4 

Tahun 2022 Tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati No. 57 Tahun 2020 

tentang Penerapan Disiplin dan Penegakkan Hukum Protokol Kesehatan 

sebagai Upaya Pencegahan dan Pengendalian Corona Virus Disease 2019tim 

penegak hukum diketuai oleh Kepolisian Resort Tulungagung, sehingga Satpol 

PP hanya menjadi anggota dalam tim penegak kedisiplinan protokol kesehatan. 

Kewenangan dalam pelaksanaan penegakan Peraturan Daerah dan 

Peraturan Kepala Daerah serta menyelenggarakan ketertiban, ketenteraman dan 

menyelenggarakan pelindungan masyarakat dilaksanakan oleh Satuan Polisi 

Pamong Praja. Menurut Pasal 6 Permendagri Nomor 26 Tahun 2020 Tentang 

Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat serta 

Perlindungan Masyarakat, dalam pelaksanaannya Satpol PP dapat meminta 

bantuan personil dan kepolisian, TNI, dan lembaga teknis terkait. Berikut bunyi 

pasal tersebut.9 

“Pasal 6 

(1) Dalam melaksanakan kegiatan Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan 

Ketenteraman Masyarakat sebagaimana - 7 - dimaksud dalam Pasal 3 ayat 

 
8 Pasal 1 Ayat 1 Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2018 Tentang Satuan Polisi Pamong 

Praja 
9 Pasal 6 Permendagri Nomor 26 Tahun 2020 Tentang Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan 

Ketenteraman Masyarakat serta Perlindungan Masyarakat 
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(1), Satpol PP dapat meminta bantuan personil Kepolisian Negara, Tentara 

Nasional Indonesia, dan/atau lembaga teknis terkait; 

(2) Dalam melaksanakan kegiatan Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan 

Ketenteraman Masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat  

(2), Kepala Desa/Lurah melalui camat dapat meminta bantuan personil 

Kepolisian Negara, Tentara Nasional Indonesia dan/atau lembaga teknis terkait;  

(3) Bantuan personil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dalam 

hal memiliki dampak sosial yang luas dan risiko tinggi.” 

 

Kemudian terkait dengan pelaksanaan patroli guna menegakkan peraturan 

daerah dan peraturan kepala daerah serta menyelenggarakan ketertiban, 

ketenteraman dan menyelenggarakan pelindungan masyarakat dilakukan oleh 

Satpol PP dan diperjelas dalam lampiran Permendagri Nomor 26 Tahun 2020 

Tentang Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat 

serta Penyelenggaraan Pelindungan Masyarakat. berikut penjelasannya.10 

“b) Patroli Pengawasan  

(1) Patroli pengawasan adalah penugasan patroli yang bersifat inspeksi dan 

diselenggarakan menurut kebutuhan untuk memantau keadaan daerah atau 

beberapa tempat yang menurut perkiraan akan timbulnya gangguan 

terhadap ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat, serta upaya 

penegakan Perda dan/atau Perkada. 

(2) Tugas dari patroli pengawasan adalah: 

(a) pemeliharaan, pengawasan, ketertiban umum, dan ketenteraman 

masyarakat;  

(b) melaksanakan pembinaan masyarakat;  

(c) memberikan penerangan kepada masyarakat tentang hal-hal yang 

mengenai tugas dan fungsi Satpol PP; dan  

(d) mensosialisasikan kebijakan Pemerintah Daerah yang terkait dengan 

tugas Satpol PP, serta menampung saran-saran dari masyarakat yang 

berkaitan dengan kebijakan pemerintah.  

c) Patroli Khusus  

(1) Patroli khusus adalah penugasan patroli yang diperintahkan secara 

khusus oleh Kepala Satpol PP yang bersifat represif atau penindakan di 

 
10 Lihat Lampiran Permendagri Nomor 26 Tahun 2020 Tentang Penyelenggaraan Ketertiban 

Umum dan Ketenteraman Masyarakat serta Perlindungan Masyarakat, hlm 29. 
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lapangan sesuai tuntutan atau kebutuhan yang ada dalam upaya penegakan 

ketertiban umum.  

(2) Tugas dari patroli khusus adalah:  

(a) menindaklanjuti laporan, pengaduan dan perintah khusus dari pimpinan 

untuk melakukan penindakan terhadap masyarakat yang nyata-nyata 

melanggar Perda dan/atau Perkada serta ketertiban umum dan ketenteraman 

masyarakat;  

(b) melakukan penindakan non yustisial (penertiban) terhadap pelanggaran 

Perda dan/atau Perkada serta ketertiban umum dan ketenteraman 

masyarakat; dan  

(c) melakukan penindakan yustisial oleh PPNS dan dapat melibatkan 

perangkat daerah dan instansi terkait terhadap pelanggaran Perda dan/atau 

Perkada serta ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat” 

 

 

Menurut peneliti setelah membaca dan memahami maksud pernyataan 

tersebut seharusnya pelaksanaan penegakan peraturan dan peraturan kepala 

daerah dilaksanakan oleh Satpol PP secara sepenuhnya. Menurut peneliti dengan 

menunjuk POLRI sebagai ketua tim dalam penegakan hukum protocol 

kesehatan dan Satpol PP hanya sebagai anggota, hal demikian merupakan 

tindakan yang menyeleweng dari aturan yang ditetapkan. Di Kabupaten 

Tulungagung sendiri penegakan protokol kesehatan lebih condong kepada 

subyek hukum perorangan dari pada pelaku usaha serta pengelola dan 

penanggungjawab fasilitas umum. Hal ini dibuktikan dengan pelaksanaan 

operasi yustisi bagi masyarakat yang tidak memakai masker di luar rumah. 

Pelaksanaan sidang ditempat bagi masyarakat malah cenderung tegas dan tanpa 

pandang bulu. Pasalnya pelanggaran langsung dijatuhi sanksi berupa denda 

sebesar Rp. 25.000,- (dua puluh lima ribu rupiah). 
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Sistem ekonomi kerakyatan yang menjadi alasan penegakan hukum 

protokol kesehatan di kalangan pelaku usaha merupakan sistem ekonomi yang 

berdasarkan pada ekonomi rakyat.11 Sistem ekonomi kerakyatan merupakan 

sistem yang bertujuan untuk membangun kesejahteraan masyarakat banyak 

lewat aktivitas ekonomi yang dilaksanakan secara langsung oleh masyarakat 

dengan menggunakan sumber daya ekonomi yang dikuasai oleh masyarakat. 

Lebih tepatnya sistem ekonomi kerakyatan merupakan sistem ekonomi yang 

mandiri, berkelanjutan dan terbuka. Maksud dari hal tersebut yakni:12 

1. Mandiri, dikarenakan aktivitas ekonomi dilaksanakan dengan 

menggunakan sumber daya lokal yang dimiliki serta ditujukan guna 

memenuhi kebutuhan lokal. 

2. Berkelanjutan, berarti aktivitas ekonomi dilaksanakan tanpa 

mengorbankan kebutuhan masa depan dan masyarakat yang secara luas. 

3. Terbuka, dikarenakan perlu penegasan bahwa seluruh masyarakat bisa 

berupaya dan mengakses sumber daya yang telah tersedia. 

 

Penegakan hukum merupakan suatu sistem yang memiliki keterkaitan 

dengan kaidah dan perilaku manusia. Pola pikir penegak hukum protokol 

kesehatan terhadap pemahamannya terkait sistem ekonomi kerakyatan dan sikap 

masyarakat yang abai terhadap protokol kesehatan menjadi faktor penghambat 

 
11 Sistem Ekonomi Kerakyatan: Pengertian, Sifat, Sasaran, Prinsip Dan Ciri-cirinya - Gramedia 

Literasi diakses pada Tanggal 21 Januari 2022 pukul 08.22 WIB. 
12 Ibid,.  

https://www.gramedia.com/literasi/sistem-ekonomi-kerakyatan/
https://www.gramedia.com/literasi/sistem-ekonomi-kerakyatan/


149 
 

penegakan hukum. Seperti apa yang disampaikan oleh Soerjono Soekanto 

bahwa faktor penghambat dalam penegakan hukum, meliputi:13 

1. Faktor Perundang-undangan 

2. Faktor Penegak Hukum 

3. Faktor Sarana dan Prasarana 

4. Faktor Masyarakat 

Terkait dengan pemahaman sistem ekonomi kerakyatan di tengah situasi 

pandemi, pertanyaanya adalah lebih penting mana antara kesehatan dan 

perekonomian. Menurut Menteri Keuangan Sri Mulyani dalam wawancara 

bersama CNBC Indonesia menyampaikan bahwa kesehatan dan ekonomi 

merupakan kedua hal yang penting dan harus berjalan bersama.14 Namun, dalam 

pelaksanaannya pemerintah lebih memprioritaskan kesehatan dari pada 

perekonomian. Hal ini dikarenakan pentingnya kesehatan sebagai hak asasi 

manusia dan sebagai kondisi yang diperlukan untuk terpenuhinya hak-hak lain 

telah diakui secara internasioal. Oleh sebab itu pelaksanaan penegakan hukum 

protokol kesehatan seharusnya berjalan situasional sesuai dengan apa yang 

ditetapkan di dalam peraturan. sehingga tujuan dari dibentuknya hukum akan 

tercapai. 

 

 
13 Satjipto Rahardjo, Masalah Penegakan ….., hlm. 15.34-35, dan 40. 
14 Lebih Penting Ekonomi atau Kesehatan? Ini Jawaban Sri Mulyani (cnbcindonesia.com) 

diakses Tanggal 21 Januari 2022 pukul 08.40 WIB. 

https://www.cnbcindonesia.com/news/20200531144700-4-162111/lebih-penting-ekonomi-atau-kesehatan-ini-jawaban-sri-mulyani
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2. Penerapan Disiplin dan Penegakan Hukum Protokol Kesehatan bagi Pelaku 

Usaha Coffe Shop di Kabupaten Tulungagung Berdasarkan Perbub No. 57 Tahun 

2020 tentang Penerapan Disiplin dan Penegakkan Hukum Protokol Kesehatan 

sebagai Upaya Pencegahan dan Pengendalian Corona Virus Disease 2019 jo 

Peraturan Bupati No. 4 Tahun 2022 Tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati 

No. 57 Tahun 2020 tentang Penerapan Disiplin dan Penegakkan Hukum Protokol 

Kesehatan sebagai Upaya Pencegahan dan Pengendalian Corona Virus Disease 

2019. 

1. Penerapan Disiplin 

Penerapan disiplin dan penegakan hukum protokol kesehatan di 

Kabupaten Tulungagung didasari oleh Peraturan Bupati Kabupaten 

Tulungagung No. 57 Tahun 2020 Tentang Penerapan Disiplin dan Penegakkan 

Hukum Protokol Kesehatan Sebagai Upaya Pencegahan dan Pengendalian 

Corona Virus Disease 2019 jo Peraturan Bupati No. 4 Tahun 2022 Tentang 

Perubahan Atas Peraturan Bupati No. 57 Tahun 2020 tentang Penerapan 

Disiplin dan Penegakkan Hukum Protokol Kesehatan sebagai Upaya 

Pencegahan dan Pengendalian Corona Virus Disease 2019. Sebagai negara 

hukum sudah menjadi wajar apabila pelasanaan kehidupan bernegara di 

Indonesia harus di dasari oleh hukum. Menurut Utrecht hukum merupakan alat 

penguasa yang dapat memberi atau memaksakan sanksi terhadap pelanggar 

hukum karena dalam penegakan hukum jika terjadi pelanggaran menjadi 
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monopoli penguasa.15 Sedangkan dalam arti kata formal hukum merupakan 

kehendak manusia berupa norma yang berisikan petunjuk berperilaku tentang 

apa yang boleh dan tidak boleh dilakukan, larangan dan anjuran. Oleh sebab 

itu, hukum hendaknya mengandung nilai-nilai keadilan, kegunaan, dan 

kepastian dalam masyarakat tempat hukum diciptakan.16 

Tujuan dibentuknya hukum yakni untuk melindungi hak dan 

kepentingan setiap individu sehingga tidak dapat diganggu gugat oleh orang 

lain guna mewujudkan kehidupan masyarakat yang harmonis. Dalam teori 

tujuan hukum, tujuan hukum mencakup keadilan, kepastian, dan kemanfaatan. 

Adapun yang dimaksud dengan hal tersebut yaitu:17 

1. Keadilan, yang berarti tidak memihak , tidak berat sebelah, berpihak 

kepada yang benar, sepatutnya, tidak sewenang-wenang. 

2. Kepastian, merupakan perihal yang pasti. Hukum secara hakiki harus 

pasti dan adil. 

3. Kemanfaatan, hukum dapat memberikan kemanfaatan yang sebanyak-

banyaknya kepada masyarakat. 

Dalam hal penerapan disiplin protokol kesehatan bagi pelaku usaha 

dalam Perbub Kabupaten Tulungagung No. 57 Tahun 2020 jo Peraturan Bupati 

 
15 TUJUAN PEMBENTUKAN HUKUM – Himpunan Mahasiswa Business Law (binus.ac.id) 

diakses pada Tanggal 21 Januari 2022 pukul 09.15 WIB. 
16 Ibid,.  
17 Manullang E. Fernando, Menggapai Hukum Berkeadilan, (Jakarta: Buku Kompas,2007), 

hlm. 57. 

https://student-activity.binus.ac.id/himslaw/2018/03/tujuan-pembentukan-hukum/
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No. 4 Tahun 2022 Tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati No. 57 Tahun 

2020 tentang Penerapan Disiplin dan Penegakkan Hukum Protokol Kesehatan 

sebagai Upaya Pencegahan dan Pengendalian Corona Virus Disease 2019 yang 

dimaksud pelaku usaha adalah. 

“Setiap orang atau badan yang melakukan aktivitas atau kegiatan dengan 

tujuan untuk mencari suatu keuntungan atau laba, bisa dari dalam maupun 

luar negeri.”18 

 

Dalam pasal tersebut, pelaku usaha dijadikan subyek hukum yang 

terikat dan wajib mematuhi peraturan tersebut. Kemudian kewajiban yang 

harus dipenuhi oleh pelaku usaha, pengelola, penyelenggara, atau 

penanggungjawab tempat, dan fasilitas umum menurut Peraturan Bupati No. 4 

Tahun 2022 Tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati No. 57 Tahun 2020 

tentang Penerapan Disiplin dan Penegakkan Hukum Protokol Kesehatan 

sebagai Upaya Pencegahan dan Pengendalian Corona Virus Disease 2019 

meliputi.19 

“Bagi pelaku usaha, pengelola, penyelenggara, atau penanggungjawab 

tempat dan fasilitas umum; 

1. Melakukan sosialisasi, edukasi, dan penggunaan berbagai media 

informasi untuk memberikan pengertian dan pemahaman mengenai 

pencegahan dan pengendalian Covid-19 ; 

 
18 Pasal 1 Ayat (9) Peraturan Bupati Kabupaten Tulungagung No. 57 Tahun 2020 Tentang 

Penerapan Disiplin dan Penegakkan Hukum Protokol Kesehatan Sebagai Upaya Pencegahan dan 

Pengendalian Corona Virus Disease 2019. 
19 Pasal 4 Poin (b) Peraturan Bupati Kabupaten Tulungagung No. 57 Tahun 2020 Tentang 

Penerapan Disiplin dan Penegakkan Hukum Protokol Kesehatan Sebagai Upaya Pencegahan dan 

Pengendalian Corona Virus Disease 2019. 
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2. Menyediakan sarana cuci tangan pakai sabun yang mudah diakses 

dan memenuhi standar atau penyediaan cairan pembersih tangah 

(handsanitizer); 

3. Melakukan upaya identifikasi (penapisan) dan pemantauan kesehatan 

bagi setiap orang yang akan beraktivitas di lingkungan kerja; 

4. Melakukan upaya pengaturan jaga jarak; 

5. Melakukan pembersihan dan disinfeksi lingkungan secara berkala; 

6. Menegakkan kedisiplinan pada perilaku mesyarakat yang berisiko 

dalam penularan dan tertularnya Covid-19;dan 

7. Menyediakan fasilitas deteksi dini dalam penanganan kasus untuk 

mengantisipasi penyebaran Covid-19. 

8. Menyediakan Aplikasi PeduliLindungi dan memanfaatkannya secara 

optimal.” 

  

2. Penegakan Hukum Protokol Kesehatan 

Terkait dengan penegakan hukum protokol kesehatan bagi pelaku usaha 

dimuat dalam Pasal 7 Ayat (2) poin (b) Peraturan Bupati Kabupaten 

Tulungagung No. 57 Tahun 2020 Tentang Penerapan Disiplin dan Penegakkan 

Hukum Protokol Kesehatan Sebagai Upaya Pencegahan dan Pengendalian 

Corona Virus Disease 2019. Pasal 7 Ayat (2) poin (b) Perbub tersebut berbunyi. 

 

“b. Bagi pelaku usaha, pengelola, penyelenggara, atau penanggungjawab 

tempat, dan fasilitas umum: 

1. Teguran lisan atau teguran tertulis; 

2. Denda administrasi, dengan rincian: 

 a) usaha mikro dan kecil sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu Rupiah); 

b) tempat hiburan atau restoran sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu 

rupiah). 

 c) penghentian sementara operasional usaha; dan/atau 

 d) pencabutan izin usaha.” 

 

Selanjutnya terkait dengan pelaksaan sanksi penegakan protokol 

kesehatan dilakukan oleh Satuan Polisi Pamong Praja dengan berkoordinasi 
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bersama tim gabungan.20 Seperti apa yang diamanatkan dalam Pasal 7 Ayat (4) 

Peraturan Bupati Nomor 57 Tahun 2020 yang berbunyi. 

  

“(4) Sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan oleh Satuan 

Polisi Pamong Praja dan berkoordinasi dengan: 

a. Kepolisian Resort Tulungagung; 

b. Komando Distrik Militer 0807 Tulungagung; 

c. Kejaksaan Negeri Tulungagung; dan 

d. Pengadilan Negeri Tulungagung.” 

 

Penegak hukum merupakan salah satu dari faktor keberhasilan 

penegakan hukum. Penegak hukum merupakan kunci keberhasilan penerapan 

suatu perundang-undangan. Mentalitas dan kepriabadian penegak hukum harus 

tegas, adil, dan tidak memihak.  

 

3. Penerapan Disiplin dan Penegakan Hukum Protokol Kesehatan bagi Pelaku 

Usaha Coffe Shop di Kabupaten Tulungagung Berdasarkan Fiqh Siyasah 

Siyasah syar’iyyah sendiri tidak lepas dari hubungan pengurusan dan 

pengaturan kehidupan umat. Pengurusan serta pengaturan kepada umat inilah yang 

seharusnya mengedepankan kemaslahatan. Al-Qur’an surat An-Nisa ayat 58 Allah 

menjelaskan tentang kaitannya dengan kemaslahatan umat. Berikut Q.S. An-Nisa 

ayat 58: 

 
20 Pasal 7 Ayat (2) Poin (b) Peraturan Bupati Kabupaten Tulungagung No. 57 Tahun 2020 

Tentang Penerapan Disiplin dan Penegakkan Hukum Protokol Kesehatan Sebagai Upaya Pencegahan 

dan Pengendalian Corona Virus Disease 2019 
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نِّٰت ِالّٰ  ُظُكْم بِه ِانَّ الل َّٰه نِِعمَّا يَعِ  ٓ  َوِاَذا َحَكْمُتْم بَ ْْيَ النَّاِس َاْن ََتُْكُمْوا بِاْلَعْدِل  ٓ  ى َاْهِلَهآ  ِانَّ الل َّٰه يَْأُمرُُكْم َاْن تُ َؤدُّوا اْْلَمّٰ
ًعا ٓ   ي ْ َبِصي ْرًا ٓ  ِانَّ الل َّٰه َكاَن َسَِ  

 

Artinya: “Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada 

yang berhak menerimanya, dan (menyuruh kamu) apabila menetapkan hukum 

di antara manusia supaya kamu menetapkan dengan adil. Sesungguhnya Allah 

memberi pengajaran yang sebaik-baiknya kepadamu. Sesunggunya Allah Maha 

Mendengar lagi Maha Melihat”21 

 

Pengurusan serta pengaturan umat merupakan tanggungjawab negara. Dalam 

perspektif Islam, negara bertindak sebagai harapan terakhir dalam pemenuhan hak-hak 

insani apabila suatu kaum dan kelompok tidak mampu memenuhi hak-hak tersebut. 

Negara dikatakan berhasil apabila mampu memenuhi hak-hak warga negaranya dengan 

baik, sedangkan akan dikatakan negara yang gagal apabila belum mampu memenuhi 

hak-hak warganya dengan semestinya. Pemenuhan hak inilah yang mampu 

mendatangkan maslahat bagi umat. 

Mematuhi kebijakan pemerintah dengan menerapkan protokol kesehatan sesuai 

dengan amanat Peraturan Bupati Kabupaten Tulungagung No. 57 Tahun 2020 Tentang 

Penerapan Disiplin dan Penegakkan Hukum Protokol Kesehatan Sebagai Upaya 

Pencegahan dan Pengendalian Corona Virus Disease 2019 merupakan suatu keharusan. 

Karena protokol kesehatan merupakan ikhtiar bagi kebaikan, kesehatan, dan 

kemaslahatan umat di tengah situasi pandemi Covid-19.  Seperti nilai dasar 

 
21 Kementerian Agama RI, Al-Quran dan Terjemahan, (Jakarta: Yayasan Penyelenggara 

Penterjemahan/Pentafsir Al-Quran), hal. 128. 
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pelaksanaan fiqih siyasah yang termaktub dalan Al-Qur’an surat an-Nisa ayat 59. 

Berikut penjelasannya: 

 

 للَّهِ ٱفَِإن تَ نََّٰزْعُتْم ِِف َشْىٍء فَ ُردُّوُه ِإَِل  ٓ  ِمنُكْم  ْْلَْمرِ ٱِِل ٓ  َوأُو لرَُّسولَ ٱ ٓ  َوَأِطيُعوا للَّهَ ٱ ٓ  أَِطيُعوا ٓ  آ  َءاَمُنو لَِّذينَ ٱأَي َُّها ٓ  يَّٰ 
ِلَك َخيْ ٌر َوَأحْ  ٓ   ْلَءاِخرِ ٱ ْليَ ْومِ ٱوَ  للَّهِ ٱِإن ُكنُتْم تُ ْؤِمُنوَن بِ  لرَُّسولِ ٱوَ  تَْأِويلً  َسنَسنُ ذَّٰ  

 

Artinya: “hai orang-orang beriman, taatilah Allah dan Rasul-Nya, dan orang-

orang yang memegang kekuasaan diantara kamu.”22 
 

 Virus Covid-19 merupakan ancaman dan bahaya yang dapat merugikan umat. 

Oleh sebab itu pemerintah daerah Kabupaten Tulungagung melakukan upaya 

pencegahan dan pertahanan guna menekan angka penyebaran virus Covid-19 yang 

dapat mengganggu kestabilan kehidupan bernegara dan bermasyarakat. Hal ini 

dikarenakan meningkatkan kewaspadaan dalam bidang pertahanan dan keamanan 

merupakan suatu keharusan. Seperti apa yang tercantum dalam  Al-Qur’an surat Al 

Anfal ayat 60: 

َوَعُدوَُّكْم َوَءاَخرِيَن ِمن ُدوِِنِْم َْل  للَّهِ ٱَعُدوَّ  ۦتُ ْرِهُبوَن بِهِ  ْْلَْيلِ ٱمِّن قُ وٍَّة َوِمن رِّبَاِط  ْسَتَطْعُتمٱََلُم مَّا  ٓ  َوَأِعدُّوا 
َوأَنُتْم َْل  ُتظَْلُمونَ  مْ ْيكُ يُ َوفَّ ِإلَ  للَّهِ ٱِمن َشْىٍء ِِف َسِبيِل  ٓ  َوَما تُنِفُقوا ٓ  يَ ْعَلُمُهْم  للَّهُ ٱتَ ْعَلُمونَ ُهُم   

 

Artinya: ”Dan siapkanlah untuk menghadapi mereka, kekuatan apa saja yang 

kamu sanggupi, dari kuda-kuda yang ditambat untuk berperang (yang dengan 

persiapan itu) kamu dapat menggentarkan musuh Allah, musuhmu dan orang-

orang lain selain mereka yang tidak mampu kamu ketahui sedangkan Allah 

mengetahuinya.”23 

 
22 Ibid,. 
23 Ibid,. hlm. 184. 
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 Virus Covid-19 merupakan virus menular yang menjadi musuh masyarakat 

sehingga wajib diperangi serta dibasmi. Pada masa kepemimpinan Rasulullah SAW 

terdapat penyebaran wabah penyakit menular yakni kusta atau lepra. Penyebutan kusta 

dengan al-judzam  sejak Arab pra-Islam, berdasarkan gejala yang dialami 

penderitanya. Judzam  (اجلذام)  berasal dari kata  jadzama–yajdzamu yang bermakna 

dengan qatha’a-yaqtha’u (قطع – يقطع), artinya “terpotong” atau “memotong”. Penderita 

kusta yang sudah lanjut, akan mengalami fenomena mutilasi, yaitu ada bagian tubuh 

yang terpotong tanpa rasa sakit, terutama di tangan dan kaki. Dari gejala tersebutlah 

kata al-judzam berasal. Pemaknaan penyakit menular pada masa Rasullah SAW saat 

ini juga tengah dialami oleh masyarakat seluruh dunia. Oleh sebab itu pemerintah 

mengeluarkan kebijakan menjaga jarak setiap individu dan melarang masyarakat 

bepergian ke daerah yang mengalami siklus penularan yang tinggi. Seperti hadits 

Rasulullah SAW yang diriwayatkan oleh Imam Al Bukhari. 

 ِفرَّ ِمَن اْلَمْجُذْوِم َكَما َتِفرُّ ِمَن ْاَْلَسدِ 

 “Hindarilah orang-orang yang terkena judzam (kusta), sebagaimana engkau 

lari dari singa yang buas” (HR. Bukhari) 

 

 Oleh karena itu sudah sepatutnya umat atau masyarakat memerangi penyebaran 

virus Covid-19 dengan menjalankan protokol kesehatan dengan ketat dan disiplin. 

Pemerintah selaku perwakilan dari negara telah menerbitkan suatu aturan yang menjadi 
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ikhtiar dalam menekan dan meminimalisir penyebaran virus Covid-19 yang memang 

semata-mata ditujukan kepada masyarakat untuk kebaikan dan kemaslahatan umat. 

Sehingga sudah sepatutnya sebagai masyarakat haruslah memenuhi dan berusaha 

mematuhi peraturan yang ditujukan sebagai kebaikan dan kemaslahatan suatu kaum. 

Dari segi penegak hukum pun juga demikian anjuran bersikap adil dan tanpa pandang 

bulu juga disebutkan dalam Al-Qur’an an-Nisa ayat 58. Berlaku adil merupakan sebuah 

keharusan dalam menegakkan suatu hukum karena keadilan merupakan faktor penting 

dari kemaslahatan.  

 Syaikh Muhammad bin Shalih Al-’Utsaimin rahimahullah menceritakan 

tentang bagaimana penegakan hukum di masa Rasulullah SAW. Menurut beliau 

keadilan yang diperlihatkan Rasulullah adalah ketika Rasul bersumpah jika Fatimah 

binti Muhammad mencuri maka Rasulullah SAW sendirilah yang akan memotong 

tangannya. Berikut penjelasannya:24 

 

لَّى اهللُ َعَلْيِه َوَسلََّم؟ فَ َقاُلوا: هلِل صَ َأنَّ قُ َرْيًشا َأََهَُّهْم َشْأُن اْلَمْرأَِة اْلَمْخُزوِميَِّة الَِِّت َسَرَقْت، فَ َقاُلوا: َمْن ُيَكلُِّم ِفيَها َرُسوَل ا  

اَل َرُسوُل اهلِل َصلَّى اهللُ َعَلْيهِ َوَمْن ََيََْتُِئ َعَلْيِه ِإْلَّ ُأَساَمُة، ِحبُّ َرُسوِل اهلِل َصلَّى اهللُ َعَلْيِه َوَسلََّم، َفَكلََّمُه ُأَساَمُة، فَ قَ   

َلُكْم أَن َُّهْم »ُُثَّ قَاَم فَاْخَتَطَب، فَ َقاَل: « اهلِل؟أََتْشَفُع ِف َحدٍّ ِمْن ُحُدوِد »َوَسلََّم:   َا َأْهَلَك الَِّذيَن قَ ب ْ أَي َُّها النَّاُس، ِإَّنَّ  

َمَة بِْنتَ  َلْو َأنَّ فَاطِ َكانُوا ِإَذا َسَرَق ِفيِهِم الشَّرِيُف تَ رَُكوُه، َوِإَذا سَسَرَق فِيِهِم الضَِّعيُف أَقَاُموا َعَلْيِه اْلَْدَّ، َواْْيُ اهللِ   

 « ُُمَمٍَّد َسَرَقْت َلَقَطْعُت يََدَها

 
24 Penegakkan Hukum di Masa Rasulullah Shallallahu ‘alaihi wa sallam (muslim.or.id) diakses 

pada Tanggal 24 Januari 2022 Pukul 00.42 WIB. 

https://muslim.or.id/23872-penegakkan-hukum-di-masa-rasulullah-shallallahu-alaihi-wa-sallam.html
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Artinya: “Sesungguhnya orang-orang Quraisy mengkhawatirkan keadaan 

(nasib) wanita dari bani Makhzumiyyah yang (kedapatan) mencuri. Mereka 

berkata, ‘Siapa yang bisa melobi rasulullah shallallahu ‘alaihi wa 

sallam?’ Mereka pun menjawab, ‘Tidak ada yang berani kecuali Usamah bin 

Zaid yang dicintai oleh rasulullah shallallahu ‘alaihi wa sallam.’ Maka 

Usamah pun berkata (melobi) rasulullah shallallahu ‘alaihi wa sallam (untuk 

meringankan atau membebaskan si wanita tersebut dari hukuman potong 

tangan). Rasulullah shallallahu ‘alaihi wa sallam kemudian bersabda, ‘Apakah 

Engkau memberi syafa’at (pertolongan) berkaitan dengan hukum Allah?’ 

Rasulullah shallallahu ‘alaihi wa sallam pun berdiri dan berkhutbah, ‘”Wahai 

manusia, sesungguhnya yang membinasakan orang-orang sebelum kalian 

adalah jika ada orang yang mulia (memiliki kedudukan) di antara mereka yang 

mencuri, maka mereka biarkan (tidak dihukum), namun jika yang mencuri 

adalah orang yang lemah (rakyat biasa), maka mereka menegakkan hukum 

atas orang tersebut. Demi Allah, sungguh jika Fatimah binti Muhammad 

mencuri, aku sendiri yang akan memotong tangannya’” (HR. Bukhari no. 6788 

dan Muslim no. 1688). 

 

 

Kemaslahatan merupakan inti dari syariat islam. Kemaslahatan merupakan 

hak serta tanggungjawab manusia secara keseluruhan tanpa ada batasan dan 

intervensi dari pihak manapun. Karena Allah SWT tidak pernah memerintahkan 

sesuatu melainkan demi kemaslahatan umatnya, seperti yang diamanatkan oleh Al 

Qur’an surat Al Anbiya ayat 107. Ayat tersebut berbunyi:25 

 

َلِمْْيَ  ٓ  َوَما اَْرَسْلنَّٰك ِاْلَّ َرْْحًَة لِّْلعّٰ  

 

Artinya: “Dan Kami tidak mengutus engkau (Muhammad) melainkan untuk 

(menjadi) rahmat bagi seluruh alam.” 

 

 
25 Kementerian Agama RI, Al-Quran dan Terjemahan, (Jakarta: Yayasan Penyelenggara 

Penterjemahan/Pentafsir Al-Quran), hal. 332. 
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Protokol kesehatan merupakan ikhtiar demi kemaslahatan yang diupayakan oleh 

pemerintah daerah Kabupaten Tulungagung dalam memerangi dan meminimalisir 

penularan Covid-19. Pemahaman terkait dengan kemaslahatan dan kebaikan 

seluruh umat perlu ditanamkan kepada masyarakat khususnya pelaku usaha coffee 

shop di Kabupaten Tulungagung. Mengingat gaya hidup masyarakat untuk 

berkunjung ke coffee shop tidak dapat dihindarkan. Untuk menanamkan pola pikir 

dan pemahaman terkait dengan pentingnya protokol kesehatan di tengah situasi 

pandemic, penegakan disiplin sekaligus penegakan hukum protokol kesehatan 

merupakan cara yang dapat dibilang efektif. Selain aparat dapat memberikan 

pengertian tentang hal tersebut, disisi lain penegak hukum juga dapat bertindak 

sesuai dengan tupoksinya guna menjamin ketenteraman masyarakat luas. Dalam 

kasus penegakan hukum protokol kesehatan khusunya di Kabupaten Tulungagung 

seharusnya memihak siapapun. Setiap subyek hukum memiliki kedudukan yang 

setara, baik subyek tersebut perorangan maupun pelaku usaha dan 

penanggungjawab/pengelola fasilitas umum. Setiap subyek hukum tidak memiliki 

kekebalan hukum dan tanpa diskriminasi. 

 

 


