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BAB V

PENUTUP

Setelah penulis membahas dan memecahkan permasalahan seperti yang

telah diuraikan di dalam bab-bab yangterdahulu akhirnya sampai pada beberapa

kesimpulan dan saran-saran.

A. Kesimpulan

1. Faktor-faktor yang mendorong remaja menggunakan narkotika harus

dihindarkan. Menurut Graham Blamie, faktor-faktor tersebut dapat

dikelompokkan menjadi dua : yakni faktor intern dan faktor ekstern.

Masalah narkotika adalah merupakan masalah yang aktual apabila

dibandingkan dengan masalah sosial lainnya. Maka perlu adanya

kebijaksanaan yang tepat dalam menanggulangi masalah penyalahgunaan

narkotika ini yaitu dengan adanya Undang-undang yang

telahdisahkanpada tanggal 14 September 2009 dengan Undang-undang RI

Nomor 35 Tahun 2009Tentang Narkotika. Bahwa masalah

penyalahgunaan narkotika makin meningkat, sehingga menimbulkan

keresahan dan mengnambat pembangunan. Secara keseluruhan juga dapat

membahayakan keselamatan bangsa dimasa yang akan datang.

2. Modus operandi / cara melakukan

Para pengedar narkotika ini sebenarnva penjahat yang dengan sadar

menyebarkan narkotika dilingkungan sekolah atau tempat-tempat lainnya

dengan tujuan mencari keuntungan yang berlimpah.Keuntungan yang
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besar inilah penyebab para penjual atau pengedar berani memasarkan

narkotika secara ilegal atau sembunyi-sembunyi.

3. Dalam usaha penanggulangan penyalahgunaan narkotikaada 2 (dua) cara

yang paling efektif :

a. Penanggulangan yang bersifat preventif.

Usaha penanggulangan ini berupa tindakan pencegahan sebelum

terjadinya kejahatan narkotika, dengan maksud agar bahaya

penyalahgunaan tidak semakin merajalela.

b. Penanggulangan yang bersifat represif.

Cara penanggulangan ini adalah berupa tindakan yang dilakukan

setelah terjadinya peristiwa. Dengan perkataan lain tindakan ini adalah

untuk menanggulangi korban narkotika dan penyalahgunaan narkoti

.

B. Saran- saran

Sebagai akhir dari skripsi ini akan penulis kemukakanbuah pikiran

berupa saran-saran sebagai berikut :

1. Perlu ditingkatkan kegiatan karang taruna dan kegiatan pemuda lainnya.

2. Perlu ditingkatkan oleh polisi yaitu di sekolah-sekolah juga penyuluhan di

desa-desa yang dilakukan oleh jaksa.

3. Penyalahgunaan narkotika sungguh merupakan bahaya yang selalu

mengancam generasi muda, oleh karena itu usaha penanggulangan yaitu

preventif represif maupun rehabilitasi harus lebih ditingkatkan.
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4. Peningkatan dan pemantapan kualitas dan intensitas dari masyarakat

secara lebih merata.

5. Peningkatan terhadap penertiban dan pengawasan terhadap pengawasan

terhadap dan penyimpangan prosedur resmi narkotika dan obat-obat

terlarang lainnya.

6. Pendidikan keagamaan perlu dikaitkan dengan usaha penanggulangan

penyalahgunaan narkotika.


