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BAB V 

PENUTUP 

 

 

A. Simpulan 

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan dalam skripsi ini, maka 

dapat disimpulkan sebagai berikut. 

1. Upaya Polres Banyumas dalam pencegahan penyalahgunaan obat-

obatan daftar G di Kabupaten Banyumas, lebih mengutamakan 

dengan cara non-penal yaitu upaya preventif yang dilakukan dengan 

pencegahan persuasif edukatif yaitu dengan penyuluhan dan 

sosialisasi tentang bahaya dan larangan peredaran obat keras di 

kalangan remaja baik di lingkungan sekolah maupun Universitas. 

Upaya preventif juga dilakukan oleh pihak Kepolisian berupa 

kordinasi serta pengawasan berupa koordinasi dengan Dinas 

Kesehatan, BNNK Banyumas serta apoteker di seluruh Kabupaten 

Banyumas. Polres Banyumas juga melakukan upaya represif berupa 

melakukan penindakan kepada pengedar obat-obatan daftar G secara 

illegal serta melakuakan operasi mengenai peredaran obat keras. 

Polres Banyumas dalam hal upaya kuratif lebih berkordinasi dengan 

pihak terkait dalam hal ini adalah BNNK Banyumas yang lebih 

berkontribusi apabila terdapat seseorang memerlukan rehabilitasi 

mengenai ketergantungan obat daftar G tersebut.
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2. Kendala yang dihadapi oleh Polres Banyumas dalam upaya 

pencegahan penyalahgunaan obat-obatan daftar G adalah dari faktor 

hukum yaitu belum adanya  Peraturan terkait yang  khusus  mengatur 

mengenai peredaran  dan penggunaan obat-obatan daftar G. 

Hambatan dari faktor penegakan hukum yaitu kurangnya jumlah 

personil di Polres Banyumas dalam melakukan operasi serta 

penindakan peredaran obat keras. Hambatan dari faktor lingkungan 

dan masyarakat yaitu kurangnya pengetahuan masyarakat mengenai 

obat-obatan daftar G yang penggunaannya harus sesuai aturan dan 

peredarannya tidak boleh sembarangan karena diatur oleh Undang-

undang. Kecanggihan teknologi juga menjadi faktor pendorong 

begitu mudahnya seorang dapat memperoleh obat-obatan daftar G 

secara online. 

 

B. Saran 

Penanggulangan terhadap penyalahgunaan obat-obatan daftar G ini tidak 

hanya menjadi tugas dari aparat penegak hukum saja dalam hal ini aparat Polres 

Banyumas, akan tetapi merupakan tugas dan tanggung jawab kita bersama. 

Dalam bagian akhir penulisan hukum ini, penulis ingin memberikan beberapa 

saran, yaitu: 

1. Untuk menanggulangi penyalahgunaan obat-obatan daftar G di 

Kabupaten Banyumas seharusnya ada peraturan yang lebih spesifik 

secara tegas mengatur peredaran dan penyalahgunaan obat-obata 
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daftar G, serta lebih di sosialisasikan mengenai obat-obatan daftar G 

dan bahayanya apabila disalahgunakan di masyarakat. 

2. Koordinasi antara Dinas terkait dan Apoteker dengan Polres 

Banyumas harus lebih di tingkatkan, Polres Banyumas juga harus 

bekerja sama dengan organisasi dan elemen masyarakat terutama 

organisasi kepemudaan untuk dapat membantu dalam 

menanggulangi dan mencegah penyalahgunaan obat-obatan daftar G 

serta memberikan pemahaman akab bahaya dan dampak negative 

yang di timbulkan apabila menyalahgunakan atau mengkonsumsi 

obat daftar G tidak sesuai peruntukannya. 
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