
 
 

 
 

BAB V 

KESIMPULAN DAN SARAN 

A. KESIMPULAN 

Berdasarkan hasil pengelolaan data yang telah dilakukan penulis,dapat di 

simpulkan bahwa: 

1. Aparat Kepolisian dalam menanggulangi peredaran narkoba di 

wilayah kabupaten dairi telah bekerja dengan baik yaitu dengan 

terungkapnya beberapa kasus narkoba baik tersangka pengedar 

maupun hanya pengguna. 

2. Satuan narkoba Dairi dalam melaksanakan pemberantasan narkoba 

juga melaksanakan upaya sosialisasi bahaya narkoba kepada 

masyarakat yakni berupa seminar anti narkoba di kalangan pelajar 

berupa spanduk , foster, brosur yang berisikan pesan melawan 

peredaran narkoba dan penggunaan narkoba. 

3.  Hambatan –hambatan yang di hadapi kepolisian dalam 

menanggulangi peredaran narkoba yaitu kurangnya partisipasi 

masyarakat dalam memberikan informasi tentang peredaran 

narkoba dan penyalahgunaan narkoba di kalangan masyarakat. 

Dan hambatan-hambatan yang lain yang di hadapi Satuan Narkoba 

Polres Dairi yaitu anggaran yang di berikan pemerintah dalam 

kegiatan oprasional menanggulangi peredaran narkoba, karena 

anggaran yang diberikan pemerintah tidak mencukupi dalam 

dalam melakukan oprasional /kegiatan yang efektif dan juga tidak 



 
 

 
 

memiliki alat yang lengkap ,seperti penyadap 

telekomunikasi,karena para pengedar pasti menggunakan alat 

komunikasi.meskipun anggaran tidak sesuai dengan tugas yang 

dilaksanakan  pihak kepolisian juga tetap bisa mengungkapkan 

beberapa kasus peredaran narkoba.                                                                                                                                               

 

B. Saran 

Berdasarkan kesimpulan yang telah diuraikan di atas ,maka penulis 

memberikan saran sebagai berikut: 

1. Pihak kepolisian resort dairi terkhusus satuan narkoba polres 

dairi dalam memberantas peredaran narkoba, diharapkan dapat 

lebih meningkatkan perannya agar sindikat narkoba dapat 

diungkap dan pihak kepolisian lebih meningkatkan 

profesionlalisme dalam menjalankan tugasnya yaitu sebagai 

alat Negara yang berperan dalam menegakkan 

hokum,mengayom dan melayani masyarakat. 

2. Masyarakat juga harus ikut serta berperan aktif dalam 

memberantas peredaran narkoba , dengan cara member 

informasi kepada pihak kepolisian , karena perdaran narkoba 

ini dilakukan dengan cara tersembunyi .Polisi sebagai manusia 

biasa tidak luput dari kesempurnaan untuk itu perlu kerja sama 

antara masyarakat dan pihak kepolisian. 



 
 

 
 

3. Terutama bagi orang tua untuk mendidik dan membimbing 

anaknya sebaik mungkin aagar tidak mudah terpengaruh 

terhadap lingkungan karena segala sesuatu nya berasal dari 

keluarga.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


