
107 

 

BAB V 

PENUTUP 

 

5.1 Kesimpulan 

Berdasarkan hasil analisis dan pembahasan dalam penelitian tesis ini 

dapat disimpulkan sebagai berikut. 

1. Pemberantasan penyelundupan narkotika di wilayah perbatasan oleh warga 

negara asing belum secara optimal dapat menimalkan peredaran narkotika 

karena diperlukan peningkatan upaya kerjasama dengan negara tetangga yang 

berbatasan langsung dengan Indonesia serta masih dibutuhkan sinergitas 

antar lembaga dan kementerian dalam memberantas sindikat narkotika 

jaringan internasional yang masuk melalui “pintu-pintu tikus” dari jalur darat 

maupun laut di wilayah perbatasan di Indonesia, terutama di Kalimantan 

Barat dan Kepulauan Riau yang berbatasan langsung dengan Malaysia. 

2. Jenis pidana yang patut diterapkan bagi pelaku tindak pidana narkotika yang 

melakukan penyelundupan berdasarkan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 

2009 tentang Narkotika adalah pidana mati dikarenakan kejahatan narkotika 

termasuk sebagai kejahatan extra ordinary yang melibatkan sindikat jaringan 

internasional. 

3. Kendala-kendala dalam pemberantasan penyelundupan narkotika di wilayah 

perbatasan adalah terbatasnya jumlah aparat penegak hukum, belum 

optimalnya koordinasi dan kerjasama antar lembaga dan kementerian, 

terutama Polri, BNN dan TNI, serta diperlukan adanya revisi Undang-

Undang Nomor 35 Tahun 2009 terutama terkait dengan pengaturan zat 

psikoaktif baru, penyempurnaan rumusan ketentuan pidana, penguatan aparat 

penegak hukum tindak pidana narkotika dan prekursor narkotika, pengaturan 

tim asesmen terpadu, dan pemanfaatan harta kekayaan/harta benda hasil 

tindak pidana narkotika. 
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5.2 Saran 

1. Bagi pemerintah Indonesia diharapkan dapat meningkatkan kerjasama 

bilateral dan multilateral guna memberantas jaringan sindikat narkotika 

internasional karena upaya yang efektif untuk memberantas narkotika adalah 

dari hulu yaitu dari negara asal narkotika tersebut diselendupkan ke wilayah 

perbatasan di Indonesia. 

2. Bagi lembaga eksekutif dan legislatif diharapkan dapat membahas rumusan 

naskah akademik guna merevisi Undang-Undang Narkotika agar dapat 

meningkatkan upaya pencegahan dari penyelundupan narkotika ke wilayah 

perbatasan di Indonesia. 

3. Bagi peneliti selanjutnya diharapkan dapat meneliti terkait dengan efektivitas 

penerapan Undang-Undang Narkotika dalam memberantas penyelundupan 

narkotika di wilayah perbatasan di Indonesia guna lebih mengkonprensifkan 

hasil penelitian tesis ini. 
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