
 

 

        Universitas Bung Hatta 1 

BAB V  

KESIMPULAN DAN SARAN 

A. Kesimpulan  

Berdasarkan  hasil penelitian dan pembahasan dapat diperoleh kesimpulan 

sebagai berikut: 

1. Upaya yang dilakukan oleh BNN dalam menanggulangi penyalahgunaan 

narkotika oleh remaja di Kabupaten Mandailing Natal adalah upaya yang telah 

terlaksanakan di sekolah maupun lingkungan masyarakat. Dalam 

penanggulangan penyalahgunaan narkotika dalam tiga kegiatan yaitu, upaya 

primer yang dilakukan secara dini yang dilakukan di lingkungan sekolah 

dengan membentuk remaja penggiat anti narkoba dengan memberikan 

pemahaman bahaya narkotika serta memberikan pengaruh positif pada teman 

sebaya, upaya sekunder yang dilakukan pada di lingkungan masyarakat dengan 

memberikan pemahaman pada orang tua bahwa narkotika itu harus dijauhi dan 

lebih memberikan perhatian pada anak, serta upaya  yang dilakukan pada 

pengguna/pecandu narkotika yang butuh di rehabilitasi. Dengan dilakukannya 

upaya tersebut BNN berharap penyalahgunaan narkotika oleh remaja di 

Kabupaten Mandailing Natal di ditemukan serta mengalami penurunan. 

2. Kendala dalam menanggulangi penyalahgunaan narkotika BNN  Kabupaten 

Mandailing Natal memiliki beberapa kendala yaitu kekurangan SDM, yang 

semestinya BNN membutuhkan pegawai 75 orang , tetapi yang ada pada saat 

ini hanya 32 orang pegawai, Kekurangan anggaran, Kekurangan sarana 

prasarana serta Kurang berjalannya proses rehabilitasi yang disebabkan masih 
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3. banyak masyarakat yang tidak mau melaporkan anaknya untuk direhabilitasi serta 

tidak paham tujuan dari diadakannya rehabilitasi pada pengguna/pecandu 

narkotika. Hal ini yang menjadikan BNN terkendala dalam menindaklanjuti 

pengguna narkotika karena dari pihak keluarga tidak mau bekerjasama dengan 

pihak BNN.    

B. Saran  

Berdasarkan kesimpulan yang telah dijabarkan diatas, beberapa saran yang 

diberikan oleh peneliti sebagai berikut ini: 

1. Diharapkan kepada BNN lebih meningkatkan kualitas sumber daya 

manusia di bidang Pelaksanaan Pencegahan, Pemberantasan, 

Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika(P4GN), Badan 

Narkotika Nasional Kabupaten Mandailing Natal  

2. Diharapkan kepedulian orang tua dalam membimbing anak di rumah  

3. Meningkatkan sosialisasi terhadap desa yang sulit dijangkau oleh 

kendaraan umum sehingga sosialisasi yang dilakukan BNN merata 

baik di desa terpencil maupun yang mudah di jangkau oleh BNN di 

kabupaten Mandailing Natal 

 


