
BAB V 

KESIMPULAN DAN SARAN 

A. Kesimpulan 

HIV/AIDS menjadi masalah serius karena bukan hanya merupakan masalah 

kesehatan atau persoalan pembangunan, tetapi juga masalah ekonomi, sosial, dan 

lain-lain. Berdasarkan sifat dan efeknya, sangatlah unik karena AIDS mematikan 

kelompok yang paling produktif dan paling efektif secara reproduksi dalam 

masyarakat, yang kemudian berdampak pada mengurangi produktivitas dan 

kapasitas dari masyarakat. Dampak yang ditimbulkan AIDS terhadap masyarakat 

dapat bersifat permanen atau setidaknya berjangka sangat panjang.  

AIDS secara sosial tidak terlihat (invisible) meski demikian kerusakan 

yang ditimbulkannya sangatlah nyata. HIV/AIDS karena sifatnya yang sangat 

mematikan sehingga menimbulkan rasa malu dan pengucilan dari masyarakat 

yang kemudian akan mengiring pada bentuk-bentuk pembungkaman, penolakan, 

stigma, dan diskriminasi pada hampir semua sendi kehidupan. Hampir semua 

orang yang diduga terinfeksi AIDS tidak memiliki akses terhadap tes HIV, inilah 

yang membuat usaha-usaha pencegahan dan penyembuhan menjadi sangat rumit. 

Program pencegahan penyebaran HIV/AIDS harus segera dilaksanakan, tak 

terkecuali area Lembaga Pemasyarakatan ataupun Rumah Tahanan. 

 

 

 

 



B. Saran  

Masa depan bangsa ini harus segera diselamatkan caranya adalah 

dengan mendidik dan membimbing generasi muda secara intensif agar 

mereka mampu menjadi motor penggerak kemajuan dan mendorong 

perubahan kearah yang lebih dinamis, progesif dan produktif. Dengan 

demikian diharapkan kedepannya bangsa ini mampu bersaing dengan 

negara lainya .   

Agar mencapai impian tersebut remaja Indonesia harus tumbuh 

secara positif dan kontruktif, serta sebisa mungkin dijauhkan dari telibat 

kenakalan remaja. Inialah tantangan riil yang kita hadapi sebagai guru dan 

orang tua. Sudah sedemikian lama fenomena  maraknya kenakalan remaja 

ini dibiarkan begitu saja, seolah hanya di tangani dengan asal-asalan. 

Pemerintahan sebagai pemengang utama kebijakan juga dapat 

menjalankan perannya, yaitu membuat undang undang pendidikan, undang 

undang teknologi komunikasi (yang mengatur tayangan yang layak di 

akses di internet, televisi, dan media massa), serta membangun aparat 

kepolisian yang kuat. 

Dengan permasalahan remaja yang terkena HIV DAN AIDS 

dikalangan masyarakat diakibatkan pergaulan bebas remaja yang tidak 

terpantau, dengan sebab itupenulis berharap ada pengawasan dari orang 

yang bertanggung jawab. 

 


