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BAB III

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan analisis di atas maka dapat ditarik

kesimpulan sebagai jawaban dari permasalahan dalam penulisan hukum ini yakni

bahwa :

1. Pendamping dalam prakteknya belum dapat melaksanakan semua perannya

secara maksimal, hanya sebagian saja yang bisa dilaksanakan oleh

pendamping dalam pembinaan anak korban penyalahgunaan psikotropika di

lingkungan Lembaga Pemasyarakatan Bantul. Peran pendamping yang telah

dapat dilaksanakan yaitu : sebagai fasilitator, sebagai trainner/pelatih, sebagai

perencana, sebagai katalisator, sebagai pemberi informasi, sebagai

partisipator, sebagai mobilisator, peran konsultatif.

Sedangkan peran pendamping yang belum dapat dilaksanakan adalah :

Sebagai peneliti, yaitu: melakukan analisis sosial yang berkaitan dengan anak

ini belum dapat dilaksanakan karena tidak adanya tenaga ahli dibidang

penelitian di Lembaga Pemasyarakatan yang dapat mendukung penelitian

tersebut.
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2. Kendala yang dihadapi oleh pendamping dalam pelaksanaan pembinaan anak

korban penyalahgunaan psikotropika dilingkungan Lembaga Pemasyarakatan

Bantul yaitu :

a. Diperlukan waktu yang cukup lama dalam melakukan pendampingan

terhadap anak korban penyalahgunaan psikotropika, mengingat waktu

yang ada sangat terbatas.

b. Kurangnya sumber daya manusia yang profesional khususnya dalam

bidang psikologi.

B. Saran

Setelah mencermati hasil penelitian dan uraian diatas maka penulis

memberikan saran kepada pihak Lembaga Pemasyarakatan Bantul yang dapat

menjadi pertimbangan dalam pelaksanaan peran pendampingan terhadap

pembinaan anak korban penyalahgunaan psikotropika dilingkungan Lembaga

Pemasyarakatan, yaitu dalam pelaksanaan pendampingan terhadap pembinaan

anak kiranya pihak Lembaga Pemasyarakatan dapat menyediakan pendamping

yang kompeten dalam bidangnya.
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