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BAB V 

PENUTUP 

A. Kesimpulan 

Dari pembahasan bab I sampai dengan bab IV dapat disimpulkan: 

1. Optimalisasi penyidikan tindak pidana narkotika golongan I oleh penyidik 

kasus tindak pidana narkotika dengan : 

a. Melakukan pertanyaan yang bersifat umum kepada pelaku tindak 

pidana tentang identitas pribadi. 

b. Melakukan pertanyaan yang bersifat pribadi tentang keterlibatan 

pelaku tindak pidana yang menjeratnya. 

c. Melakukan pertanyaan yang bersifat spesifikasi keterlibatan pelaku. 

b. Melakukan pertanyaan untuk mengungkap jaringan bila terdapat 

adanya sinyal. 

c. Melakukan pertanyaan yang bersifat pengembangan kasus. 

d. Melakukan pertanyaan yang bersifat crossceck. 

e. Melakukan pertanyaan yang bersifat kepastian terhadap pelaku. 

 

2. Penyidik narkotika perlu optimalisasi terhadap penyidikan tindak pidana 

narkotika golongan I karena :  

a. Kejahatan narkotika merupakan kejahatan paling subur diantara 

kejahatan lainnya. 

b. Kejahatan narkotika sulit diberantas karenajarang ada laporan dari 

korban karena korban adalah juga pelaku. 
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c. Kejahatan narkotika dalam pelaksanaannya menggunakan rantai 

putus. 

d. Polisi masih kesulitan mendapatkan informan. 

e. Polisi masih sulit mengungkap status pelaku kejahatan apakah sebagai 

pemakai, pengedar dan penjual nerkotika. 

f. Sanksi hukum yang ada tidak membuat pelaku jera. 

g. Narkotika bisa membuat generasi bangsa menjadi lemah apabila 

memakai. 

h. Kendala-kendala dalam mengungkap kasus kejahatan narkotika 

sebagian besar belum teratasi. 

i. Langkah langkah yang diambil oleh satuan narkoba kepolisian kota 

besar Semarang belum sepenuhnya mengungkap kasus tindak pidana 

narkotika. 

 

3. Upaya yang dilakukan penyidik dalam mengatasi hambatan hambatan dan 

solusi untuk menyelesaikan masalah tersebut : 

a. Melakukan peningkatan kemampuan penyidik narkotika dengan cara 

mengirim personil penyidik untuk di didik sebagai penyidik dengan 

cara pendidikan kejuruan. 

b. Meningkatkan kemampuan penyidik untuk dapat mengungkap pelaku 

penjual dan Bandar narkoba dengan cara melakukan penggalangan 

terhadap mantan pengguna narkotika yang sudah lepas dari lembaga 

pemasyarakatan untuk dijadikan informan. 
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c. Melakukan koordinasi dengan instansi terkait disamping itu 

melakukan pendekatan kepada masyarakat untuk ikut aktif dalam 

pemberantasan tindak pidana narkotika, untuk mempersempit ruang 

gerak pengedar narkotika. 

 

B. Saran 

Berdasarkan penelitian diatas, maka dapat disampaikan saran adalah 

sebagai berikut: 

1. Bagi orang tua sebaiknya memberikan nasehat pada putra putrinya tentang 

bahayanya memakai narkotika. 

2. Bagi lembaga pendidikan sebaiknya memberikan penyuluhan yang bekerja 

sama dengan instansi yang berkaitan dengan narkotika. 

3. Bagi petugas penegak hukum sebaiknya penanganan kejahatan 

narkotikainilebih pada pembinaan bukan sanksi karenapada korban 

pemakai. 

4. Adanya hukuman yang berat bagi pengedar dan produsen. 

5. Adanya kerjasama antara kepolisian Negara bersama-sama  lembaga 

lembaga lain untuk melakukan rehabilitasi bagi pengguna dan memberikan 

penyuluhan tentang bahaya apabila memakai narkotika. 


