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BAB V 

PENUTUP 

A. Simpulan 

Berdasarkan uraian hasil penelitian dan pembahasan diatas maka dapat 

diambil kesimpulan sebagai berikut : 

1. Teknik Penyidikan Tindak Pidana Narkotika Terhadap Pelaku 

Anak(Studi di Badan Narkotika Nasional Pusat) 

Adanya informasi atau laporan dari masyarakat bahwa adanya dugaan 

tindak pidana narkotika atau penyalahgunaan narkotika dan peredaran gelap 

narkotika dan prekusor narkotika, BNN Pusat membentuk Tim Asesmen guna 

melakukan penyelidikan dan penyidikan, pada tahap penangkapan harus bersifat 

rahasia. Dalam proses penyidikan, penyidik akan melakukan tes urin untuk 

mengetahui seberapa besar tingkat kecendrungan zat adiksi terhadap anak, 

selanjutnya akan diserahkan kepada tim hukum untuk dilakukan tahapan 

pemeriksaan berupa interogasi, jika terbukti bahwa si anak hanya sebagai 

pengguna saja maka Tim Asesmen akan mengupayakan tersangka menjalankan 

rehabilitasi saja dengan catatan bahwa anak tersebut berusia di bawah 14 (empat 

belas) tahun. Sedangkan, apabila terbukti anak sebagai pengguna sekaligus juga 

pengedar atau bandar narkotika dengan catatan bahwa umur anak tersebut 14 

(empat belas) tahun sampai dengan 18 (delapan belas) tahun dapat dijatuhi sanksi 

pidana. 
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2. Kendala Yang Dialami Oleh Badan Narkotika Nasional (BNN) 

Pusat Dalam Teknik Penyidikan Tindak Pidana Narkotika 

Terhadap Pelaku Anak. 

Kendala-kendala yang menghambat BNN Pusat dalam mengungkap suatu 

tindak pidana Narkotika yang dilakukan oleh anak adalah sebagai berikut 

a) Kendala dalam mendapatkan informan/spionase 

b) Kurangnya partisipasi serta kesadaran masyarakat terhadap pencegahan 

narkotika 

d) Kendala keterbukaan dari masyarakat mengenai kasus yang menimpa 

anak tersebut 

e) Kendala kondisi kejiwaan anak 

B. Saran  

  Anak merupakan generasi penerus bangsa maka penulis berharap BNN 

dapat bekerja lebih baik secara transparan dan akuntabel dalam menumpas 

kejahatan Narkotika khususnya yang terjadi pada anak. BNN diharapkan dapat 

optimal dalam melaksanakan penyidikan tindak pidana narkotika yang dilakukan 

oleh anak agar tidak melanggar ketentuan yang berlaku dan meningkatkan kerja 

sama internasonal agar jaringan transnasional dapat dihancurkan serta narkotika 

dapat segera dimusnahkan. 
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