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BAB V 

PENUTUP 

 

V.1. Kesimpulan  

Dari uraian di atas, maka penyusun dapat menyimpulkan sebagai berikut: 

1. Penerapan sanksi pidana terhadap pelaku tindak pidana narkotika dan 

psikotropika belum efektif untuk menekan meningkatnya penyalahgunaan 

narkotika. Hal ini dapat dilihat pelaku tidak pindana narkotika dan 

psikotropika yang terus meningkat dan dalam pelaku tidak dipidana 

terlibat kembali dalam perdaran tindak pidana narkotika dan psikotropika.  

2. Upaya yang dapat dilakukan untuk menanggulangi meningkatnya 

penyalahgunaan narkotika dan psikotropika dapat dilakukan secara  

Preemtif, Preventif dan Represif. a.  Upaya preemtif adalah upaya 

pencegahan yang dilakukan secara dini, antara lain mencakup pelaksanaan 

kegiatan penyuluhan yang bersifat dengan sasaran untuk memengaruhi 

faktor-faktor penyebab pendorong dan faktor peluang b. Preventif 

merupakan pelaksanaan fungsi penegak hukum yang diarahkan kepada 

upaya pencegahan melalui penegak hukum.  c. Upaya represif yaitu 

melalui penangkapan. Hambatan dalam upaya menanggulangi 

meningkatnya penyalahgunaan narkotika dan psikotropika adalah a. 

Keterbatasan Sumber Daya Keuangan. b. Kurangnya Sumber Daya 

Manusia c. Terbatasnya Sarana dan Prasarana. Upaya-Upaya yang 

dilakukan oleh penegak hukum dalam menghadapi kendala-kendala yang 

mereka temui dilapangan antara lain adalah sebagai berikut: a. Menjaga 

komunikasi dan meningkatkan koordinasi b. Membentuk satuan tugas 

untuk melakukan penelitian c.  Menerima bantuan dana dari pihak lain d. 

Membentuk satgas di kecamatan dan kelurahan dan e. Memberi reward 
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V.2. Saran  

Adapun saran dalam penelitian ini adalah:  

1.  Dalam menjatuhkan sanksi pidana seharusnya hakim menjatuhkan sanksi 

pidana yang lebih maksimal sesuai dengan ancaman sanksi narkotika dan 

psikotropika yang ada dalam undang-undang agar pelaku penyalahgunaan 

obat terlarang jenis narkotika dapat merasakan efek jera akibat 

perbuatannya. Sanksi pidana yang berat akan membuat pelaku 

penyalahgunaan obat terlarang khusus untuk jenis narkotika ini akan takut 

mengulangi perbuatannya.  

2. Agar efektivitas penerapan sanksi pidana terhadap narkotika dan 

psikotropika dapat terealisasi dengan maksimal, untuk itu perlu 

diupayakan untuk memfokuskan pada kegiatan-kegiatan pembinaan yang 

dapat menunjang perubahan dari para terpidana, dengan adanya 

pembinaan ini diharapkan agar ada perubahan sikap dan perilaku dari para 

narapidana, agar pada saat mereka telah selesai menjalani masa 

hukumannya dapat menjadi individu yang lebih baik. 
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