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BAB V 

SIMPULAN DAN SARAN 

 

5.1 Simpulan 

 Berdasarkan analisis dan temuan-temuan dari hasil peneltian yang 

dilakukan dengan observasi, wawancara dan dokumentasi, maka untuk menjawab 

permasalahan-permasalahan yang telah dirumuskan, peneliti membuat kesimpulan 

sebagai berikut : 

a. Dalam implementasi kebijakan upaya penanggulangan HIV AIDS di Kota 

Sukabumi, ukuran kebijakan tersebut tidak realistis sehingga dalam dalam 

pencapaian tujuan dari PERDA No 4 Tahun 2015 akan sulit untuk di 

implementasikan. Salah satu tujuan dari PERDA tersebut adalah 

meniadakan virus HIV AIDS dan kematian yang diakibatkan oleh HIV 

AIDS, sedangkan sampai dengan saat ini belum ada obat yang dapat 

menyembuhkan virus tersebut, yang ada hanya obat untuk memperlambat 

pengembangbiakan dari virus HIV AIDS yaitu Antiretroviral (ARV) 

b. Dilihat dari sumber daya, untuk sumber daya manusia sudah dikatakan 

mencukupi kebutuhan dalam menjalankan sebuah program, karena tidak 

hanyaDinas Kesehatan Kota Sukabumi yang melakukan penanggulangan 

HIV AIDS akan tetapi dibantu oleh KPA (Komisi Penanggulangan AIDS) 

Kota Sukabumi dan LSM (Lembaga Swadaya Masyarakat) yang mengurusi 

tentang program HIV AIDS. Namun dari segi sumber daya financial atau 
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dana sedikit terkendala dalam menjalankan sebuah program seperti 

sosialisasi 

c. Diskriminasi terhadap ODHA yang mempengaruhi kualitas hidup dari 

ODHA itu sendiri yang diakbibatkan karakter agen pelaksana kurang 

memberikan pemahaman terhadap masyarakat tentang virus HIV AIDS 

tentang penularan HIV itu masih banyak terjadi walaupun untuk karakter 

agen pelaksana lain seperti membentuk komunitas ODHA dengan kegiatan 

positif untuk meingkatkan kualitas hidup ODHA sudah berjalan dengan 

baik. 

d. Komunikasi yang dilakukan dalam upaya penanggulangan dalam segi 

pendataan ODHA ataupun bimbingan terhadap ODHA sudah berjalan 

dengan baik, namun komunikasi mengenai program screaning HIV AIDS 

di puskesmas belum berjalan dengan baik. Hal ini dibuktikan ada salah satu 

puskesmas yang belum maksimal melakukan program screaning HIV dan 

AIDS. 

e. Sikap para pelaksana untuk menutup tempat-tempat yang memang menjadi 

tempat rawan untuk penularan virus HIV dan AIDS yang dapat 

menyebabkan virus baru HIV AIDS di kota sukabumi masih memiliki 

banyak pertimbangan. 

f. Kondisi lingkungan ekonomi dan sosial yang menjadi salah satu penyebab 

dari penyebaran virus HIV dan AIDS karena kondisi ekonomi yang rendah 

yang berkemungkinan besar untuk menjadikan seseorang tersebut bekerja 

ditempat-tempat yang rawan dalam penularan HIV AIDS. Hal ini 
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disebabkan oleh belum maksimalnya  program yang mendorong dari segi 

lingkungan ekonomi dan sosial dari pemerintah. 

g. Faktor penghambat dari implementasi kebijakan penyelenggaraan upaya 

penanggulangan HIV AIDS di Kota Sukabumi yaitu belum maksimal nya 

program pendorong secara eksternal, kurang nya pemahaman masyarakat 

dan belum adanya obat HIV AIDS untuk menyembuhkan secara total 

penyakit tersebut. 

 

5.2 Saran 

Adapun saran yang dapat peneliti kemukakan dari hasil penelitian ini 

dengan saran teoritis dan juga praktis, dengan harapan semoga menjadi bahan 

pertimbangan dalam melaksanakan penyelenggaraan upaya penanggulangan HIV 

AIDS di Kota Sukabumi, antara lain sebagai berikut : 

 

5.2.1 Saran Praktis 

 Saran praktis yang peneliti berikan dalam penelitian ini, yaitu : 

1. Meningkatkan anggaran atau sumber daya dari financial untuk program 

penyelenggaraan upaya penanggulangan HIV dan AIDS, agar dalam 

melaksanakan program yang telah direncanakan untuk pencapaian tujuan 

dapat berjalan terealisasikan dengan baik. 

2. Agen pelaksana harus mampu memberikan pemahaman kepada masyarakat 

mengenai penyakit HIV dan AIDS agar tidak terjadinya diskriminasi yang 

mempengaruhi kualitas hodup ODHA. 
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3. Koordinasi lebih ditingkatkan agar tidak terjadi mis komunikasi terutama 

dalam menjalankan program. 

4. Para pelaksana kebijakan harus mampu menutup tempat hiburan dengan 

landasan keagaamaan yang tidak mempertimbangkan hal lainnya. 

5. Membuat program eskternal yang mendorong perkembangan masyarakat 

terutam program yang berkaitan dengan lingkungan ekonomi dan sosial. 

 

5.2.2 Saran Teoritis 

Peneliti menyarankan pada peneltian lanjutan mengenai analisis 

kebijakan penyelenggaraan upaya penanggulangan HIV dan AIDS di Kota 

Sukabumi, sehingga dapat diketahui lebih dalam tentang upaya 

penanggulangan HIV dan AIDS di Kota Sukabumi. 

 


