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BAB V 

KESIMPULAN DAN SARAN 

A. KESIMPULAN 

Bahwa Narkotika adalah obat terlarang sehingga siapapun yang 

mengkonsumsi atau menjualnya akan dikenakan sanksi yang terdapat pada UU 

No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Dilarang keras untuk mengkonsumsi dan 

menjualnya. Selain itu di dalam UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika hanya 

dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan ilmu 

pengetahuan.Penyalagunaan narkotika di Kabupaten Asahan secara umum di 

latarbelakangi oleh pergaulan bebas para remaja yang di latarbelakangi dengan 

masalah yang berbeda-beda seperti dari keadaan keluarga yang kurang harmonis 

dan kurangnya perhatian dari orang tua terhadap anaknya maupun permasalahan 

lainya yang menyebabkan seorang remaja itu setres dan mencari pelarian untuk 

menghindari masalah yang di hadapi. Oleh karena itu untuk mengatasi peredaran 

dan penyalagunaan narkotika. BNN Kabupaten Asahan sangatla memiliki peran 

penting yang di harapkan dapat menanggulangi masalah narkotika. BNN juga 

memiliki peran dalam melaksanakan program atau kegiatan yang di laksanakan, 

diantaranya ; 

1. BNN memiliki peran sebagai sosialisator atau 

penyuluhpencegahan, pemeberantasan, penyalagunaan dan 

peredaran gelap narkotika. 

72 



73 
 

2. BNN memiliki peran sebagai fasilitator misalnya dalam 

memperingati hari besar Anti Narkoba (HANI) atau kampanye 

bahaya narkotika. 

3. BNN memiliki peran sebagai koordinator dalam rapat-rapat dan 

konsultasi dalam dan luar daerah serta dalam hubungan 

kerjasama dengan instansi terkait seperti POLRI, Dinas 

kesehatan dan Lembaga rehabilitasi. 

Selain itu peran Badan Narkoti Nasional Kabupaten Asahan dalam upaya 

yang di lakukan dalam penanggulangan penyalagunaan narkotika ini melalui 

beberapa pendekatan yang secara garis besar di kelompokan menjadi tiga 

bagian,diantaranya iyalah : 

a. Supply control yaitu upaya secara terpadu melalui kegiatan menekankan 

atau meniadakan ketersediaan narkotika di pasar ataupun di lingkungan 

masyarakat. Contohnya seperti mengadakan razia pada tempat hiburan 

malam atau daerah rawan narkotika. 

b. Demand reduction yaitu upaya terpadu melalui kegiatan yang bersifat 

rehabilitative yang berguna meningkatkan ketahanan masyarakat 

sehingga memiliki daya tangkal dan tidak tergoda untuk melakukan 

penyalagunaan narkotika baik untuk diri sendiri maupun masyarakat 

sekelilingnya. Contoh seperti sosialisasi pembinaan tentang bahaya 

narkotika. 

c. Harm reduction yaitu upaya melakukan kegiatan yang bersifat 

rehabilitative dan intervensi kepada korban atau pengguna yang suda 
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ketergantungan agar tidak semangkin parah atau membahayakan bagi 

dirinya dan mencegah agar tidak terjadi dampak negative yang secara 

berkelanjutan. Contoh seperti rehabilitasi.. 

Dengan melakukan beberapa kegiatan positif seperti sosialisasi bahaya 

narkotika, penyuluhan terhadap masyarakat, kepada anak sekolah dari SLTA, 

SMA maupun mahasiswa dan juga kepada mereka yang belum mengenal 

narkotika. Selain itu juga membuat spanduk-spanduk atau iklan tentang bahaya 

narkotika dan melak`ukan rajia-rajia di tempat hiburan malam serta di daerah-

daerah yang di curigai sangat rawan terhadap peredaran gelab narkotika. 

Dari hasil penelitian ini dapat disimpulkan setelah memperoleh data 

berdasarkan jawaban responden, bahwa ternyata peran BNN dalam 

menanggulangi penyalahgunaan narkotika di Kelurahan Mutiara Kecamatan 

Kisaran Timur Kabupaten Asahan mendapat apreasiasi penuh dari masyarakat 

sehingga BNN dapat bekerja optimal dan akan mampu menghadapi permasalahan 

narkotika yang terus meningkat. 
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B. Saran 

1. Disarankan agar BNN dalam upaya menanggulangi penyalahgunaan 

narkotika jangan hanya mengandalkan program pelaksanaan sosialisasi 

dan advokasi saja. BNN perlu merancang pemikiran baru agar lebih aktif 

lagi dalam memberantas penyalahgunaan narkotika yang ada di daerah 

sekitar Kelurahan Mutiara. 

2. Disarankan agar di negara kita terutama masyarakat umum menyadari 

akan bahaya memakai atau mengkonsumsi Narkotika. Oleh karena itu, kita 

sebagai generasi muda seharusnya lebih berhati-hati dalam memilih teman 

bergaul, sebab jika kita salah pilih teman lebih-lebih yang sudah kita tahu 

telah menjadi pecandu hendaknya kita berfikir lebih dulu untuk bersahabat 

dengan mereka 

3. Disarankan kepada pihak BNNK Asahan untuk dapat lebih aktif lagi untuk 

dalam melaksanakan perannya untuk memberantas penyalahgunaan 

narkotika yang ada di daerah Kisaran khususnya di daerah Mutiara. 

4. Disarankan kepada seluruh masyarakat di Kelurahan Mutiara untuk lebih 

giat lagi dalam mengikuti setiap sosialisasi yang dilakukan oleh BNN Kota 

Kisaran baik melalui penyuluhan-penyuluhan maupun seminar yang 

dilakukan oleh BNNK Asahan sehingga setiap masyarakat dapat lebih 

mengerti dan memahami akan bahaya penyalahgunaan narkotika. 

 


