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BAB V 

KESIMPULAN, REKOMENDASI DAN KETERBATASAN 

5.1. Kesimpulan 

Berdasarkan analisis yang telah dilakukan pada analisa bab sebelumnya, 

maka dapat ditarik beberapa kesimpulan atas rumusan masalah yang dibahas 

dalam penelitian ini. Adapun kesimpulannya adalah sebagai berikut : 

1. Penerapan ancaman pidana kejahatan narkotika tidak dapat menekan 

tingkat penyelundupan di Kota Batam, karena masih banyaknya para 

penyalahguna dan pecandu narkotika atau demand di Kota Batam, dalam 

pelaksanaan penyelundupan narkotika yang dilakukan oleh Kurir ternyata 

kurir tersebut diupah dengan nilai yang sangat tinggi yaitu hingga 

mencapai Rp.40.000.000,- (Empat Puluh Juta Rupiah), sehingga hal ini 

lah yang menjadi permasalahan atas tingkat penyelundupan narkotika 

masih tinggi di Kota Batam meskipun ancaman kejahatan narkotika 

sudah sangat tinggi; 

2. Rehabilitasi di BNNK Batam belum dibilang berjalan dengan efektif. 

Karena masih banyak permaslahan dalam pelaksanaan rehabilitasi 

narkotika. yaitu rehabilitasi tidak menjamin bagi para penyalahguna dan 

pecandu narkotika benar-benar sembuh, tumpang tindih kewenangan 

yang kadang tidak membuat pelaksanaan rehabilitasi menjadi tidak 

efektiv karena adanya kewenangan yang berbenturan meskipun Undang-

Undang Narkotika telah mengaturnya akan tetapi tumpang tindih 

kewenangan dilapangan tetap terjadi, sarana dan prasarana yang kurang
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memadai menjadi faktor utama permasalahan pelaksanaan rehabilitasi, 

program pascarehabilitasi yang tidak memperhatikan para residen yang 

keluar dari rawat inap rehabilitasi menjadi permasalahan akhir yang 

dialami residen maka tidak sedikit residen yang menggunakan kembali 

narkotika tersebut, materi yang disampaikan membuat para residen tidak 

mengerti karena latar belakang residen yang notabene adalah pendidikan 

yang memumpuni atau pengangguran. 

 

5.2. Rekomendasi 

Berdasarkan kesimpulan dari hasil penelitian ini, maka peneliti 

memberikan beberapa rekomendasi terkait dengan efektifitas penerapan 

ancaman delik kejahatan narkotika di Kota Batam, yakni : 

1. Penyalahguna dan pecandu narkotika atau demand yang masih tinggi 

maka sudah seharusnya upaya rehabilitasi terus digencarkan untuk 

menekan hal tersebut. untuk menekan angka penyelundupan tersebut 

maka sudah seharusnya BNNK Batam memberikan penyuluhan yang 

lebih kepada masyarakat agar tidak terlibat dalam penyelundupan 

narkotika baik menjadi kurir ataupun pengedar, penyuluhan berupa 

menerangkan ancaman hukum yang dapat menjerat para kurir narkotika 

tersebut yaitu hukuman pidana penjara seumur hidup bahkan hingga 

hukuman mati, sehingga upaya penyuluhan ke masyarakat terkait 

penyuluhan hukum inilah yang akan mampu untuk menekan 

penyelundupan narkotika di Kota Batam; 
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2. Permasalahan atas ketidakefektifan rehabilitasi BNNK Batam sudah 

seharusnya dilakukan evaluasi dan perbaikan agar rehabilitai di BNNK 

Batam dapat berjalan dengan baik yaitu BNNK Batam sudah seharunya 

menjamin kepada penyalahguna dan pecandu narkotika dengan mengikuti 

program rehabilitasi dapat menyembuhkan atau memulihkan agar tidak 

menggunakan narkotika tersebut, BNNK Batam dengan POLRESTA 

menjalin sinergi yang lebih aktif dalam upaya rehabilitasi bagi para 

penyalahguna dan pecandu dengan cara berkoordinasi agar rehabilitasi 

tepat sasaran  dalam pelaksanaanya, sarana dan prasarana harus 

dilengkapi agar upaya pelaksanaan rehabilitasi berjalan dengan sesuai 

harapan dan membuat para penyalahguna dan pecandu narkotika juga 

ingin melaksanakan program rehabilitasi, program pascarehabilitasi lebih 

diawasi dengan ketat dengan memberikan aktivitas yang membangun 

yaitu melibatkan residen yang telah melalui program pascarehabilitasi 

dalam penyuluhan-penyuluhan program rehabilitasi di masyarakat 

sehinggan dengan hal ini BNNK Batam dapat mengontrolnya dengan 

lebih baik lagi, materi dalam pelaksanaan rehabilitasi seharusnya BNNK 

Batam dalam penyampaian materi melihat standar umum latar belakang 

pendidikan bagi residen agar penyampaian materi lebih tepat dengan cara 

pendekatan komunikasi keagamaan atau aktifitas yang berada diluar 

ruangan seperti olah raga. 
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5.3. Keterbatasan 

Keterbatasan dalam penelitian ini adalah kurangnya referensi terkait 

Efektifitas Penerapan Ancaman Delik Kejahatan Narkotika di Kota Batam, 

dalam keterbatasan mendapatkan informasi yang lebih mendetail karena di 

Badan Narkotika Nasional Kota Batam sangat sulit untuk meminta informasi 

dibidang pemberantasan dan pencegahan , sehingga peneliti hanya dapat 

mengumpulkan data melalui bidang rehabilitasi Badan Narkotika Nasional 

Kota Batam. 
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