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V. PENUTUP 

 

 

A. Simpulan 

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan penulis dan telah dijelaskan 

pada bab sebelumnya, maka dapat diambil kesimpulan yaitu : 

1. Efektifitas Pelaksanaan Rehabilitasi Terhadap anggota Polri yang 

Menggunakan Narkotika tunduk pada hukum Positif Indonesia  yang diatur 

dalam  Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, hal ini 

diatur dalam Pasal 54 yang menjelaskan bahwa “pecandu narkotika dan korban 

penyalahgunaan narkotika wajib menjalani rehabilitasi medis dan sosial”  

aturan ini tidak berbeda jika yang menggunakan narkotika adalah masyarakat 

biasa. Rehabilitasi yang diberikan kepada anggota polisi berjalan dengan 

efektif, karena pengguna narkotika tersebut jera dan tidak mengkonsumsi 

kembali, hal ini dibuktikan dengan anggota polisi yang menggunakan narkotika 

tersebut setelah menjalani proses rehabilitasi kembali bertugas dan 

melaksanakan tugas serta fungsinya sebagai aparatur penegak hukum seperti 

keadaan semula dimana pengguna belum menggunakan narkotika. Namun,  

tidak menutup kemungkinan polisi tersebut untuk diterapkannya sanksi internal 

seperti sidang disiplin, sidang kode etik profesi Polri dan Pidana Umum. 
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2. Faktor Pendukung dan Faktor Penghambat pelaksanaan rehabilitasi terhadap 

Anggota Polri yang Menggunakan Narkotika, yaitu: 

a. Faktor yang menjadi pendukung pelaksaan rehabilitasi ini yaitu: 

1) Faktor Undang-Undang atau Faktor hukumnya sendiri, yakni aturan yang 

mengatur tentang pengguna atau korban penyalahgunaan narkotika wajib 

di rehabilitasi sudah cukup jelas, hal ini menyatakan bahwa mereka adalah 

korban yang butuh pemulihan atau berhak atas kesembuhannya seperti 

yang sudah diatur dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Pasal 54 

tentang pelaksanaan rehabilitasi medis ataupun rehabilitasi sosial. 

2) Faktor Tempat Rehabilitasi atau sarana yang mendukung penegakkan 

hukum, mengenai tempat rehabilitasi ini sudah banyak tempat yang 

ditunjuk secara resmi oleh pemerintah untuk menyelenggarakan program 

rehabilitasi, seperti tempat rehabilitasi di SPN Kemiling dan panti 

rehabilitasi Sinar Jaya. 

 

b. Faktor yang menjadi penghambat pelaksanaan rehabilitasi ini yakni: 

1) Faktor Individu, faktor ini ialah dimana si pelaku enggan untuk 

melaporkan dirinya sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 

2011 tentang Pelaksanaan Wajib Lapor. Padahal jika si pelaku melaporkan 

dirinya kepada institusi atau lembaga yang berwenang tentu saja ia lebih 

cepat diobati dan dipulihkan, sehingga pemberantasan narkotika berjalan 

dengan efektif dan efisien. 
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2) Faktor Keluarga, Faktor Keluarga juga mempengaruhi si pelaku untuk 

diobati, tentu saja jika keluarga mengetahui si pelaku ini menggunakan 

narkotika sebaiknya dilaporkan agar segera di rehabilitasi, namun 

kendalanya ialah banyak keluarga yang merasa ini merupakan aib keluarga 

jika mereka melaporkan anggota keluarga mereka sendiri, terutama ia 

merupakan aparat penegak hukum justru menggunakan Narkotika. 

3) Faktor Lingkungan atau masyarakat, selain faktor individu dan keluarga, 

faktor lingkungan tentu saja mempunyai pengaruh yang besar. 

Kebanyakan pengguna merasa “hebat” jika ia mengkonsumsi narkotika, 

dan faktor lingkungan seharusnya lenih memberikan motivasi kepada si 

pengguna agar tidak menggunakan narkotika, apalagi ia merupakan 

anggota polisi yang seharusnya menjadi panutan dalam menciptakan serta 

memelihara ketertiban terutama dalam hal narkotika. 

B. Saran 

Penelitian dan pembahasan yang telah dilakukan oleh penulis guna tentang 

efektifitas Pelaksanaan Rehabilitasi Terhadap anggota Polri yang Menggunakan 

Narkotika, maka berdasarkan kesimpulan diatas maka yang menjadi saran penulis 

adalah : 

1. Pada kenyataannya masih banyaknya kasus narkotika yang melibatkan 

anggota kepolisian sebagai pengguna, melihat hal ini maka perlu 

ditingkatkan pengawasan terhadap kedisiplinan setiap anggota kepolisian, 

pengawasan terhadap tiap personal, baik dari segi tingkah laku nya sehari-
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hari di lingkungan pergaulan atau di lingkungan rumah tangga. Selain itu 

perlunya razia tes urine untuk menjaring apakah masih ada anggota polisi 

yang menggunakan narkotika, apakah dalam taraf pengguna, 

penyalahguna atau bahkan pengedar. 

2. Perlunya tindakan dan  sanksi yang lebih berat guna menjerakan oknum 

anggota polisi tersebut agar mereka perlu berfikir hingga berkali-kali jika 

akan atau bahkan ingin melakukan kesalahan. Hal ini penting yntuk 

membentuk kepribadian yang baik demi membuat citra polisi yang akhir-

akhir ini mendapat anggapan kurang baik dari masyarakat dalam hal 

profesionalisme. 

 


