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BAB V 

PENUTUP 
 

 

V.1  Kesimpulan 

Berdasarkan hasil pembahasan di atas, penulis dapat menyimpulkan bahwa: 

a. Upaya pemberian perlindungan hukum terhadap anak telah terlaksana 

dengan baik karena telah sesuai dengan peraturan yang ada tanpa 

sedikitpun melukai hak anak untuk mendapatkan rehabilitasi medis 

maupun sosial yang bertujuan memberikan kesembuhan pada diri anak 

sebagai korban penyalahgunaan narkotika.Namun pada dasarnya, jika 

memang anak harus melalui proses peradilan maka hakim yang 

memeriksa perkara tersebut harus memutus untuk memerintahkan yang 

bersangkutan menjalani pengobatan dan/atau perawatan melalui 

rehabilitasi baik kepada pecandu atau pengguna yang terbutkti 

menggunakan narkotika maupun yang tidak terbukti menggunakan. Masa 

menjalani pengobatan dan/atau perawatan bagi pecandu diperhitungkan 

sebagai masa menjalani hukuman. 

b. Ada dua faktor dominan yang menyebabkan anak menjadi korban 

penyalahgunaan narkotika yang dapat dilihat baik secara internal maupun 

eksternal. Secara internal, anak kurang atau tidak memperoleh kasih 

sayang, asuhan, bimbingan, dan pembinaan dalam pengembangan sikap, 

perilaku, penyesuaian diri serta pengawasan dari orang tua, wali, atau 

orang tua asu. Secara eksternal, dampak negatif dari perkembangan 

pembangunan yang cepat, arus globalisasi dibidang komunikasi dan 

informasi, kemajuan ilmu pengetahuan dan tekhnologi, dan perubahan 

cara dan gaya hidup yang telah membawa perubahan mendasar dalam 

kehidupan masyarakat. Serta pengaruh lingkungan sekitar yang 

mempengaruhi anak untuk menyalahgunakan narkotika. 
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V.2 Saran 

Berdasarkan pada kesimpulan di atas, maka dengan ini Penulis memberikan 

saran agar: 

a. Orang tua lebih memberikan perhatian dan melakukan pengawasan 

kepada anak agar anak tidak salah dalam bergaul. 

b. Orang tua menciptakan suasana yang harmonis dalam keluarga 

mengingat kondisi anak yang masih labil dan mencari jati diri sangatlah 

sensitif. Senantiasa mengetahui masalah yang dihadapi oleh anak agar 

dalam menyelesaikan masalah, anak tidak perlu lari ke hal-hal negatif 

yang dapat merusak diri anak seperti menggunakan narkoba. 

c. Memberikan pengetahuan tentang ilmu agama kepada anak agar dengan 

ilmu yang ia miliki, anak bisa membentengi diri untuk tidak mudah 

menerima pengaruh dari luar. 

d. Memperbanyak kegiatan positif diluar rumah, seperti memperbanyak 

olahraga, mengikuti aktifitas ekstrakurikuler di sekolah, dan melakukan 

aksi-aksi sosial untuk masyarakat. 
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