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BAB IV 

PENUTUP 

 

A. SIMPULAN 

Berdasarkan hasil penelitian tentang “Pelaksanaan Tugas BNN dalam 

Memberikan Perlindungan Hukum pada Anak Terhadap 

Penyalahgunaan Narkotika Di Kota Semarang (Studi di Badan 

Narkotika Nasional Provinsi Jawa Tengah)”, maka peneliti dapat 

menyimpulkan dua poin penting yaitu sebagai berikut : 

1. Pelaksanaan perlindungan anak terhadap penyalahgunaan narkotika di 

kota Semarang telah diselenggarakan oleh BNNP Jawa Tengah. 

Pelaksanaan tersebut dilakukan melalui berbagai upaya. Upaya yang 

dilakukan BNNP Jawa Tengah adalah membentuk masing-masing bidang 

pelaksana kegiatan pencegahan dan pemberantasan narkotika. BNNP 

memiliki tiga bidang pelayanan yaitu bidang pencegahan dan 

pemberdayaan masyarakat (P2M), bidang pemberantasan dan bidang 

rehabilitasi. Terdapat hal yang masih tidak sejalan dengan ketentuan 

yang mengatur hal terkait yakni sebagaimana terdapat pada Pasal 67 ayat 

(2) Undang-Undang Narkotika yang berbunyi:“Deputi BNN membidangi 

urusan bidang pencegahan dan pemberdayaan masyarakat, bidang 

pemberantasan, bidang rehabilitasi, serta bidang hukum dan kerja sama”. 

Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa bidang pelayanan yang 

dimiliki BNNP Jawa Tengah belum sesuai dengan ketentuan yang 
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mengaturnya, karena sampai saat penelitian dilaksanakan, bidang hukum 

dan kerja sama belum dibentuk. 

Perlindungan hukum terhadap anak dari bahaya narkotika oleh BNNP 

Jawa Tengah dilaksanakan melalui dua jenis perlindungan, yaitu : 

a. Perlindungan preventif 

Merupakan perlindungan yang bersifat pencegahan, diselenggarakan 

oleh bidang pencegahan dan pemberdayaan masyarakat (P2M) 

melalui kegiatan pemetaan lokasi dengan tujuan pemerataan lokasi 

pelayanan, kemudian dengan diseminasi informasi (perluasan 

informasi) yang memuat informasi tentang narkotika, bahaya 

narkotika, cara menghindari narkotika dan cara mengatasi apabila 

anak sudah terjerat narkotika, dengan ruang lingkup pendidikan 

Paud, TK, SD, SMP, dan SMA. BNNP Jawa Tengah juga mengikut 

sertakan peran masyarakat terutama keluarga anak untuk 

memberikan informasi mengenai bahaya narkotika merupakan upaya 

BNN dalam memberikan perlindungan secara promotif. Jenis 

pemberdayaan masyarakat lain adalah dengan membentuk kader 

pada komunitas ibu-ibu PKK, arisan remaja, dan komunitas anak 

muda dengan tujuan memenuhi hak anak untuk menerima informasi 

yang ditetapkan melalui Pasal 56 ayat (1) huruf c Undang-Undang 

Perlindungan anak. 

b. Perlindungan represif   
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Merupakan perlindungan yang ditujukan pada penyelesaian 

masalah atau sengketa atau anak yang berkonflik dengan hukum 

pidana, yang mana hal ini diselenggarakan oleh bidang 

pemberantasan dan bidang rehabilitasi. 

Kegiatan oleh bidang pemberantasan terdiri dari kegiatan 

penyelidikan, penyidikan dan penangkapan serta operasi bersinar 

guna memberantas peredaran gelap dan penyalahgunaan narkotika. 

Kegiatan rehabilitasi dibagi menjadi dua kelompok kerja yaitu 

pokja rehabilitasi dan pokja pasca rehabilitasi dengan ketentuan 

rangkaian tersebut dilaksanakan dalam kurun waktu kurang lebih 8 

bulan. Standar kegiatan rehabilitasi yang dilaksanakan di BNNP 

Jawa Tengah adalah dengan membagi jenis rehabilitasi menjadi dua 

yaitu rehabilitasi rawat jalan dan rehabilitasi rawat inap , pecandu 

diberikan asasmen sesuai dengan hasil pemeriksaan fisik dan 

laboratorium yang dilaksanakan oleh tim medis untuk menentukan 

apakah akan menjalani rawat inap atau rawat jalan, merupakan 

upaya BNN dalam pemberian perlindungan secara kuratif. 

Kegiatan pasca rehabilitasi bertujuan membantu memberikan 

bekal keterampilan yang sesuai dengan bakat dan minat anak, 

menggali potensi anak gara bisa berkembang, sehingga diharapkan 

dapat menjadi bekal bagi anak saat kembali ke keluarganya. BNNP 

bekerja sama dengan beberapa instansi terkait pelaksanaan kegiatan 

ini, diantaranya dinas koprasi dan usaha kecil menengah dengan 
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tujuan memfasilitasi pelatihan keterampilan, merupakan upaya BNN 

dalam pemberian perlindungan secara rehabilitatif. 

2. Hambatan-hambatan yang ditemukan pada pelaksanaan perlindungan anak 

terhadap bahaya narkotika yang diselenggarakan oleh BNNP Jawa 

Tengah antara lain adalah:  

a. Keterbatasan jumlah SDM pelaksana pelayanan, sehingga pelayanan 

tidak dapat berjalan maksimal. 

b. Keterbatasan sarana dan prasarana penunjang kegiatan pelayanan 

BNNP Jawa Tengah, sehingga memakan waktu yang lama dalam 

pelayanan  

c. Keterbatasan dana anggaran pelaksanaan kegiatan BNNP Jawa 

Tengah. 

d. Kurangnya antusiasme masyarakat untuk turut serta dalam kegiatan 

BNNP dalam rangka upaya pencegahan dan pemberantasan 

narkotika. 

B. SARAN 

Berdasarkan hasil penelitian, untuk mewujudkan pelaksanaan 

perlindungan hukum bagi anak dalam kegiatan pencegahan dan 

pemberantasan peredaran gelap dan penyalahgunaan narkotika yang lebih 

berkualitas, Peneliti memberikan saran sebagai berikut : 

1. Bagi BNN Provinsi Jawa Tengah 

a. Membentuk bidang hukum dan dan kerja sama sehingga sesuai dengan 

ketentuan peraturan tentang deputi BNN. 
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b. Melengkapi sarana dan prasarana masing-masing bidang pelayanan 

seperti kendaraan, peralatan pemberantasan dan rehabilitasi seshingga 

menambah efektifitas waktu setiap pelayanan. 

c. Membuat rancangan anggaran yang tepat sehingga tidak terjadi 

kekurangan alokasi dana yang digunakan untuk kegiatan pencegahan 

dan pemberantasan narkotika. 

d. Mengajukan permohonan penambahan SDM pada bidang yang 

kekurangan SDM sehingga pelayanan dapat berjalan optimal. 

e. Melaksanakan kegiatan penyuluhan dan sosialisasi pencegahan 

narkotika secara berkala dengan intensitas waktu minimal setiap bulan. 

2. Bagi BNN Pusat  

a. Mengadakan evaluasi mengenai kelengkapan sarana dan prasaranan 

masing-masing BNN Provinsi sehingga pelayanan dapat berjalan 

efektif. 

b. Mengalokasikan SDM kepada BNN Provinsi yang masih kekurangan 

SDM sehingga pelayanan dapat berjalan secara optimal. 

c. Melakukan monitoring dan evaluasi  kepada setiap BNN Provinsi 

terkait dengan kinerja pelayanan minimal setahun sekali. 

3. Bagi Masyarakat 

a. Turut aktif dalam kegiatan pencegahan penyalahgunaan narkotika 

melalui diseminasi informasi oleh kader masyarakat, sehingga 

penyebarluasan informasi tentang bahaya narkotika bisa diketahui oleh 

seluruh lapisan masyarakat. 
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b. Turut aktif pada kegiatan pelaporan pengguna narkotika baik anak 

maupun dewasa sehingga pemberantasan dan rehabilitasi dapat 

dilaksanakan secara maksimal.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


