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BAB V 

PENUTUP 

 

A. Kesimpulan 

Berdasarkan hasil pembahasan tersebut diatas maka dapat ditarik kesimpulan 

bahwa : 

1. Faktor-Faktor seseorang melakukan kejahatan peredaran Narkotika di kota 

Batam adalah sebagai berikut; 

a. Lemahnya pemahaman tentang hukum 

b. Faktor ekonomi 

c. Faktor lingkungan 

d. Faktor pendidikan 

2. Upaya penanggulangan yang dilakukan oleh Pihak BNN Kepri adalah sebagai 

berikut; 

a. Upaya Pre-emtif yaitu menanamkan mendalam ilmu tentang norma-

norma baik. 

b. Upaya Preventif yaitu penyuluhan-penyuluhan bahaya peredaran 

Narkotika serta dampak dan efek pengunaan Narkotika. 

c. Upaya Refresif yaitu penindakan terahir atau upaya yang dilakukan 

setelah terjadinya kejahatan dengan memberikan sanksi yang tegas 

agar membuat efek jera pelaku kejahatan peredaran Narkotika. 
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B. Keterbatasan 

Penelitian ini telah diusahakan dilaksanakan sesuai dengan prosedur ilmiah, 

namun demikian masih memiliki keterbatasan yaitu ; 

1. Dalam penelitian penulis kesulitan dalam mewancarai Terdakwa 

karena dari pihak lapas tidak bisa begitu saja memberi masuk untuk 

menemui Terdakwa. 

2. Tindak kejahatan yang dilakukan bersifat Extra Ordinary dan Trans 

Nasional sayangnya penulis tidak bisa menjabarkan lebih luas 

dikarenakan keterbatasan waktu  

C. Rekomendasi 

Berikut saran yang dapat penulis berikan terhadap skripsi ini, sebagai berikut:  

1. Dalam upaya peningkatan kesadaran hukum masyarakat tentang bahaya 

Nakotika pemerintah dalam hal ini harus mengoptimalkan peran serta 

masyarakat dalam pemberantasannya. Seperti dilakukan melalui penyuluhan 

Narkoba dari mulai strata bawah,menegah,atas, penyuluhan dampak dari 

Narkoba serta cara penanggulanganya.  

2. Pemerintah melakukan pembaharuan terhadap alat-alat penegakan hukum, 

karena para gembong narkoba semakin pintar dan canggih dalam transaksi 

illegal narkoba. 

3. Penulis mengharapkan agar masyarakat dapat ikut serta dalam 

membinasahkan narkoba dengan cara hal hal kecil terdahulu seperti:  
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melakukan prinsip dalam diri untuk tidak mencoba narkoba, melaporkan 

dengan cepat kepada aparat apabila melihat aktivitas seseorang yang 

mencurigakan. 
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