
 

 

 

V. PENUTUP 

 

A. Simpulan  

 

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan maka dapat disimpulkan sebagai 

berikut:  

1. Upaya Kepolisian Polda Lampung dalam menanggulangi peredaran narkotika 

adalah dilaksanakan sebagai berikut:  

a. Upaya penal, yaitu dengan melaksanakan penyelidikan dan penyidikan 

dalam mengungkap peredaran narkotika sesuai dengan ketentuan yang 

berlaku, dengan landasan dasar hukum yaitu Kitab Undang-Undang 

Hukum Acara Pidana, Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang 

Kepolisian Negara Republik Indonesia danUndang-Undang Nomor 35 

Tahun 2009 tentang Narkotika. Penyidikan dilakukan untuk mengungkap 

adanya peredaran gelap narkotika serta melimpahkannya pada proses 

hukum selanjutnya yaitu Kejaksaan dan Pengadilan.  

b. Upaya nonpenal, yaitu dengan melaksanakan razia-razia atau 

pemeriksaan yang dilakukan oleh Satuan Tugas Narkotika di wilayah 

Polda Lampung, yang bertugas menyelenggarakan tugas pokok yaitu 

pencegahan, penegakan hukum, penyalahgunaan dan peredaran modus 

baru narkotika. 
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c. Peran polisi dalam menanggulangi modus baru peredaran narkotika 

dengan melakukan kerjasama instansi terkait (stake holder) dan segenap 

komponen masyarakat. Dan melaksanakan penyuluhan terhadap 

masyarakat tentang modus baru dan model-model baru narkotika agar 

masyarakat dapat melaporkan jika ada hal-hal yang sekiranya 

mencurigakan. Dan juga upaya kepolisian dalam menanggulangi modus 

baru peredaran narkotika pihak kepolisian mau tidak mau harus 

mengikuti perkembangan teknologi dan juga harus melibatkan pakar/ahli 

obat-obatan, kesehatan, sehingga kepolisian tidak hanya mengandalkan 

diri sendiri. 

 

2. Faktor-faktor yang menghambat upaya Kepolisian Polda Lampung dalam 

menanggulangi peredaran narkotika adalah sebagai berikut:  

a. Faktor Aparat Penegak Hukum, yaitu secara kuantitas adalah masih 

kurangnya personil penyidik yang khusus melakukan penyidikan 

terhadap penanggulangan penyalahgunaan narkotika, dan secara kualitas 

masih kurangnya penyidik kepolisian yang memiliki pemahaman 

memadai mengenai permasalahan narkotika dan prekursor narkotika, 

karena jenis kejahatan ini berkaitan dengan bidang kedokteran forensik.  

b. Faktor Sarana dan Prasarana, kurang memadainya sarana dan prasarana 

yang tersedia dapat menghambat proses penyidikan.  

c. Faktor Masyarakat, masih adanya ketakutan atau keengganan masyarakat 

untuk menjadi saksi dalam proses penegakan hukum terhadap pelaku 

penyalahgunaan narkotika.  
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d. Faktor Budaya, yaitu sikap individualisme dalam kehidupan masyarakat 

perkotaan, sehingga mereka bersikap acuh tidak acuh dan tidak 

memperdulikan apabila menjumpai atau mengetahui adanya pelaku 

peredaran gelap narkotika.  

 

B. Saran  

 

Saran dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:  

1. Hendaknya Kepolisian mengoptimalkan kerjasama dan koordinasi dengan 

lintas sektoral terkait dalam pengawasan, pengendalian ketersediaan, 

pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap 

narkotika  

2. Hendaknya diwujudkan pusat informasi pencegahan, pemberantasan 

penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba yang terpadu internal 

organisasi Badan Narkotika dan eksternal dengan lintas sektoral.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

�


