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BAB V 

PENUTUP 

 

A. Kesimpulan  

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah dikemukakan 

dalam bab sebelumnya, maka penulis dapat mengambil kesimpulan adalah 

sebagai berikut:   

1. BNNP Lampung  mempunyai kedudukan Lembaga Pemerintah Non-

Kementrian (LPNK) sehingga keberadaan BNNP Lampung  lebih mudah 

diterima oleh masyarakat Provinsi Lampung. 

2. Upaya BNNP Lampung  dalam pencegahan penyalahgunaan narkoba oleh 

bidang pencegahan dan pemberdayaan masyarakat (P2M) yaitu Advokasi, 

Diseminasi Informasi, pemberdayaan alternative, dan pemberdayaan 

masyarakat yang diharapkan pemahaman informasi dan kesadaran bahaya 

narkoba menjadi meningkat sehingga jumlah penyalahgunan narkoba 

berkurang. 

3. BNNP Lampung melakukan pendekatan seimbang oleh demand dan 

supply, mempengaruhi dan memberdayakan instansi pemerintah atau 

instansi swasta, agar instansi mereka berperan aktif dan mengambil bagian 

dalam upaya pencegahan narkoba, dengan melakukan penyuluhan dan 

sosialisasi narkoba ke instansi atau lembaganya.  

4. Melalui kampanye dengan membagikan stiker “stop narkoba” dijalanan 

dalam rangka Hari Anti Narkoba Internasional (HANI). Harapan kedepan 

Lampung masalah penyalahgunaan narkoba di Lampung bisa berkurang 

atau tidak bertambah (meningkat) terutama pada usia remaja, karena 

mereka adalah potensi bangsa. Dalam hal ini juga dibutuhkan peran aktif 
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dan kepedulian dari pihak manapun untuk sama-sama bergerak dalam 

mensinergitaskan upaya pencegahan penyalahgunaan narkoba. 

 

B. Saran  

Adapun yang menjadi saran dalam penelitian adalah sebagai berikut :  

1. BNNP Lampung dan tim penyuluh baik dari satgas, relawan dan penggiat 

anti narkoba meningkatkan layanan bimbingan secara mendalam dan 

terjadwal dalam menyampaikan informasi mengenai P4GN terutama di 

bidang pendidikan. Agar generasi muda dapat menjauhi dan terhindar dari 

penyalahgunaan narkoba. 

2. Menjalin kerja sama anatara BNNP Lampung dan Fakultas Dakwah & 

Ilmu Komunikasi khususnya mahasiswa jurusan BKI. Dalam 

melaksanakan program bimbingan / penyuluhan kepada individu atau 

kelompok  melalui Pendekatan islam . 

3. BNNP Lampung dapat menyelenggarakan kegiatan yang melibatkan 

penuh peran generasi muda seperti perlombaan-perlombaan pidato, dan 

penulisan karya ilmiah tingkat siswa/mahasiswa se-Kota Bandar Lampung 

/ Provinsi Lampung mengenai  “Pencegahan Narkoba” atau  masalah 

P4GN.  Untuk mengetahui sejauh mana para generasi muda mengenal 

Bahaya Narkoba. 

4. Jurusan Bimbingan Konseling hendaknya membuat kurikulum baru 

tentang Pencegahan narkoba / P4GN.  

5. Hendaknya bagi peneliti selanjutnya dapat meneliti  tentang upaya BNNP 

Lampung dalam  pencegahan penyalahgunaan narkoba lebih mendalam. 

 


