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UPAYA PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN
BULUNGAN DALAMMENANGGULANGI PEREDARAN

NARKOBA
Jeremy1, Badruddin2, Jumansyah3

ABSTRAK

Tujuan dari penelitian mendeskripsikan Upaya Pemerintah Daerah
Kabupaten Bulungan Dalam Menanggulangi Peredaran Narkoba. Penelitian
ini merupakan deskriptif-kualitatif, dengan fokus (1). Pengaturan, (2).
Pengorganisasian, (3). Pembinaan. Pengumpulan data dengan cara observasi,
wawancara secara mendalam dan data sekunder. Analisis yang digunakan
adalah model analisis interaktif. Hasil penelitian menunjukan bahwa upaya
Pemerintah Daerah Kabupaten Bulungan Dalam Menanggulangi Peredaran
Narkoba antara lain : (1). Pemerintah Daerah sebagai titik sentral dalam
menanggulangi peredaran narkoba, (2). Pemerintah Daerah melakukan
pengorganisasian dalam bidang pencegahan, penindakan dan penanganan
dan (3). Pemerintah Daerah bersama dengan Badan Narkotika melakukan
rehabilitasi terhadap korban penyalahgunaan narkoba. Upaya Pemerintah
Daerah Kabupaten Bulungan Dalam Menanggulangi Peredaran Narkoba
dengan cara membuat Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2014 tentang
Pencegahan dan Rehabilitasi Korban Penyalahgunaan Narkotika,
Psikotropika dan Bahan Adiktif Lainnya dan dalam bentuk pencegahan
bersama dengan Badan Narkotika Kabupaten melakukan sosialisasi dengan
memberikan edukasi-edukasi tentang bahaya narkoba dan melakukan
pengetesan urin untuk pemeriksaan lebih efektif, selanjutnya Pemerintah
Daerah melakukan pengorganisasian dalam beberapa bidang yaitu
pencegahan, penindakan dan penanganan. Kemudian dalam pembinaan
Pemerintah Daerah melakukan rehabilitasi terhadap korban penyalahgunaan
narkoba.
Kata Kunci: Upaya Pemerintah, Menanggulangi Narkoba.

Pendahuluan
Penelitian ini membahas tentang upaya atau usaha melalui pola

pandang pemerintah sebagai titik sentral yang mengatur daerahnya sendiri
terhadap bahayanya dampak dari penyalahgunaan serta peredaran narkoba
yang tentu saja mempengaruhi masa depan generasi-generasi mendatang di
Kabupaten Bulungan. Sesuai dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bulungan
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Nomor 12 Tahun 2014 tentang pencegahan dan rehabilitasi korban
penyalahgunaan narkotika, psikotropika, dan bahan adiktif lainnya jelas
adanya peraturan yang mengatur atau menjadi landasan dalam melakukan
penanganan terhadap bahaya narkoba di Kabupaten Bulungan yang mana juga
merupakan salah satu kabupaten yang berada di Provinsi Kalimantan Utara
yang tingat kriminalitasnya tinggi akibat dari penyalahgunaan obat-obat
terlarang atau sering dikenal dengan narkoba, letak geografis kabupaten
bulungan yang terbilang sangat dekat dengan perbatasan dengan negara
tetangga yaitu Malaysia membuat keluar masuknya barang terlarang atau biasa
dikenal dengan penyelundupan itu sangat rentan terjadi selain dari kurangnya
penjagaan tapal batas perbatasan Indonesia dengan negara Malaysia membuat
kasus ini sering terjadi secara terus menerus dan hingga saat ini menjadi
permasalahan serius di pemerintah kabupaten Bulungan. Narkoba atau obat-
obatan terlarang yang dimaksud dalam hal ini adalah narkoba jenis sabu-sabu
yang mana sabu-sabu tersebut merupakan salah satu zat adiktif yang mana
memiliki efek candu yang sangat luar biasa seperti yang dikutip dari hasil
pembicaraan dengan salah satu mantan pecandu narkoba jenis sabu yang telah
sembuh dan selelsai di proses di lembaga rehabilitasi, maraknya yang terjadi
peredaran narkoba di Kabupaten Bulungan juga dibenarkan dengan adanya
kasus Pengungkapan kasus narkoba di Kabupaten Bulungan tiap Tahun terus
meningkat.

Kerangka Dasar Teori
Upaya

Menurut Poerwadarminta (1991 : 574), “Upaya adalah usaha untuk
menyampaikan maksud, akal dan ikhtisar. Upaya merupakan segala sesuatu
yang bersifat mengusahakan terhadap sesuatu hal supaya dapat lebih berdaya
guna dan berhasil guna sesuai dengan maksud, tujuan dan fungsi serta manfaat
suatu hal tersebut dilaksanakan. “Upaya sangat berkaitan erat dengan
penggunaan sarana dan prasarana dalam menunjang kegiatan tersebut, agar
berhasil maka digunakanlah suatu cara, metode dan alat penunjang yang lain.

Selanjutnya menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), Upaya
adalah usaha, ikhtiar untik mencapai suatu maksud, memecahkan persoalan
dan mencari jalan keluar, jadi upaya merupakan usaha dari seseorang atau
beberapa kelompok untuk mencapai sebuah perencanaan. menyelesaikan
permasalahan dan mencari solusi dalam memecahkan masalah dan fenomena
yang terjadi sehingga hasil dari usaha tersebut dapat membuahkan hasil yang
sesuai dengan harapan.
Pemerintah

Menurut Wilson (1903:572) Pemerintah adalah kekuatan
pengorganisasian, tidak selalu dikaitkan dengan organisasi angkatan bersenjata,
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tapi dua atau sekelompok orang dari berbagai kelompok masyarakat yang
diselenggarakan oleh sebuah organisasi untuk mewujudkan tujuan dan sasaran
dengan mementingkan hal-hal yang memberikan perhatian kepada urusan
publik.

Menurut Prajudi (1999), Fungsi pemerintah daerah adalah Pengaturan,
Pembinaan masyarakat, Kepolisian dan Peradilan. Dari fungsi pemerintah
menurut Prajudi diatas maka fungsi pengaturan adalah upaya dari pemerintah
untuk mengatur masyarakat melalui peraturan atau kebijakan. Fungsi
pembinaan masyarakat adalah salah satu upaya dari pemerintah untuk
meningkatkan sumber daya manusia. Biasanya dilakukan melalui berbagai
pelatihan-pelatihan keterampilan demi meningkatkan kemandirian serta
kesejahteraan keluarga dan masyarakat.
Fungsi pemerintah

Secara umum ada empat fungsi utama dari pemerintah. Mengacu pada
pengertian pemerintah yang dijelaskan di atas, adapun fungsi pemerintah
adalah sebagai berikut:

1. Fungsi Pelayanan
2. Fungsi Pengaturan
3. Fungsi Pembangunan
Fungsi Pemberdayaan

Good Governance
Mardiasmo (1999:18), Good Governance yaitu salah satu konsep

pendekatan yang berorientasi kepada pembangunan sector public oleh
pemerintahan yang sangat baik selanjutnya menurut Bintoro Tjokroamidjojo
(1990), Good Governance merupakan sebuah bentuk manajemen
pembangunan, yang juga disebut administrasi pembangunan, yang
menempatkan peran pemerintah sentral yang menjadi agent of change dari
suatu masyarakat yang berkembang di dalam negara berkembang.
Penanggulangan Narkoba

Upaya penanggulangan Narkotika yang dilakukan oleh pemerintah
daerah yaitu dengan meningkatkan penjagaan ditapal batas perbatasan,
Pemerintah Daerah Kabupaten Bulungan menyadari bahwa semakin maraknya
penggunaan Narkotika di Kabupaten Bulungan disisi lain letak Geografis
Kabupaten Bulungan yang sangat dekat dengan Negara Malaysia membuat
keluar masuk Narkotika jadi semakin mudah dilakukan, Penyalahgunaan
Narkotika sendiri yang dimaksudkan adalah narkotika dan obat - obatan,
bersifat urgen dan kompleks serta menunjukan tren yang semakin meningkat
dengan resiko kecanduan yang semakin tinggi. Bahaya narkoba membawa
dampak luar biasa terhadap keselamatan jiwa, keamanan dan ketahanan
berbangsa dan bernegara sehingga perlu dilakukan upaya pengawasan secara
ketat untuk melindungi masyarakat dari penyalahgunaan narkotika.
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Upaya Pemerintah Dalam Menanggulangi Peredaran Narkoba
Pemerintah Daerah dalam upaya untuk penanggulangan Narkoba yang

semakin marak terjadi di Kabupaten Bulungan menggunakan 3 fungsi yang
dimiliki Pemerintah Daerah yaitu Fungsi Pengaturan, Pengorganisasian, dan
Pembinaan Masyarakat dan penulis mendefinisikan beberapa fungsi tersebut
yang pertama fungsi pengaturan yang dimaksud adalah dalam pengeluaran
kebijakan berkaitan dengan penanggulangan bahaya narkotika di Kabupaten
Bulungan. Pengorganisasian yang dimaksudkan adalah Pemerintah Daerah
dalam melakukan upaya penanggulangan narkotika di Kabupaten Bulungan
menggandeng beberapa instansi pemerintah seperti dinas sosial, dinas
kesehatan, terutama Badan Narkotika Nasional ( BNN ) yang telah diberikan
kewenangan oleh pemerintah dalam pemberantasan, penanggulangan, dan
rehabilitas pengguna Narkotika, pemerintah daerah melakukan
pengorganisasian beberapa lembaga dengan maksud dan tujuan adalah agar
hasil yang dicapai bisa lebih efektif dan efisien.
Metode Penelitian

Jenis penelitian yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah
penelitian kualitatif dan Penulis menggunakan pendekatan Studi Kasus
sebagai fokus penelitian. Menurut Moleong (2015:6) mengatakan bahwa
penelitian kualitatif menggunakan pendekatan studi kasus adalah penelitian
yang bermasuk untuk memahami fenomena tentang apa yang dialami oleh
subjek penelitian secara holistik, dalam bentuk kata-kata dan bahasa, pada
suatu konteks khusus yang alamiah dan dengan memanfaatkan berbagai
metode ilmiah.

Tempat Penelitian yang penulis lakukan yaitu Kabupaten Bulungan.
Pada penelitian ini, penulis akan menggunakan informan sebagai sumber
untuk mendapatkan data guna penulisan skripsi sesuai dengan fokus yang
telah ditetapkan. Pengambilan sumber data dilakukan dengan teknik
purposive sampling sehingga diperlukan data Primer dan Skunder yang
berkaitan Upaya Pemerintah Daerah Kabupaten Bulungan Dalam
Menanggulangi Peredaran Narkoba. Untuk dapat memperoleh data-data
yang diperlukan dalam penelitian ini, dengan demikian maka penulis
menggunakan beberapa macam cara ataupun teknik dalam mengumpulkan
data yang relevan atau data yang ada hubungan langsung dengan persoalan
yang sedang diteliti dengan melakukan Penelitian Kepustakaan (Library
Research) dimana penelitian ini berdasarkan atas karya tertulis, termasuk
hasil penelitian baik yang telah maupun yang belum dipublikasikan
kemudian menggunakan Penelitian Lapangan (Field Work Research) dengan
cara Pengamatan (Observasi), Wawancara (Interview) dan Dokumentasi
dengan menggunakan analisis data kualitatif terdapat empat komponen yaitu :
1. Pengumpulan Data (Data Collecting)
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2. Reduksi Data (Data Reduction)
3. Penyajian Data (Display Data)
4. Kesimpulan
HASIL DAN PEMBAHASAN

Upaya Pemerintah Daerah Kabupaten Bulungan Dalam
Menanggulangi Peredaran Narkoba

Peraturan pemerintah daerah yang dimaksud penulis dalam penelitian ini
adalah suatu peraturan yang menjadi landasan untuk pemerintah bersama
lembaga dan instansi yang terkait untuk melakukan berbagai upaya maupun
usaha agar lebih terpadu dan lebih terarah sesuai dengan perencanaan maupun
tujuan yang ingin dicapai. Pengaturan juga menjadi pedoman penting untuk
berbagai instrumen dalam menanggulangi peredaran narkoba di dalam daerah
sehingga seluruh program yang akan dilaksanakan bekerja sesuai dengan tugas
pokok masing-masing bidang yang terkait dalam menanggulangi pengedaran
narkoba. Peraturan dan kebijakan juga dibuat untuk seluruh masyarakat agar
tidak hanya petugas saja yang bertindak namun seluruh masyarakat juga
berperan penting dalam menanggulangi peredaran narkoba dengan cara
melaporkan ke pihak yang berwenang agar tidak banyak korban yang jatuh ke
dalam bahayanya narkoba seperti yang dijelaskan dalam Peraturan Daerah
kabupaten Bulungan Nomor 12 Tahun 2014 tentang Pencegahan dan
Rehabilitasi Korban Penyalahgunaan Narkotika, Psikotropika dan Bahan
Adiktif lainnya di kabupaten Bulungan bahwa pemerintah daerah dan
masyarakat memiliki peran penting dalam pencegahan dan menanggulangi
bahaya narkoba, dengan adanya peraturan di setiap lembaga-lembaga maupun
diseluruh lapisan masyarakat kemudian diterapkan melalui program-program
yang mendukung terwujudnya berkurangnya angka kriminalitas tentang
narkoba di daerah kabupaten Bulungan.
1. Pengaturan

Berdasarkan hasil dari wawancara yang dilakukan peneliti dapat
dijelaskan bahwa pengaturan yang mendasarkan peraturan daerah kabupaten
Nomor 12 tahun 2014 tentang pencegahan dan rehabilitasi korban
penyalahgunaan narkotika, psikotropika dan bahan adiktif lainnya di
Kabupaten Bulungan yang mana pemerintah daerah badan narkotika nasional
provinsi (BNNP), badan narkotika kabupaten (BNK), dan pihak Kepolisian
satuan reskrim narkoba Bulungan sebagai upaya dalam menanggulangi dan
pencegahan bahaya narkoba yang setiap tahun kasus peredaran narkoba
terus meningkat di dalam Kabupaten Bulungan. Pemerintah daerah sudah
melakukan berbagai upaya yang dilakukan dalam pencegahan, penindakan
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dan penanganan namun dari pada itu melihat dari berbagai pernyataan yang
telah disampaikan bahwasannya dalam upaya tersebut baik Pemerintah
Daerah bersama dengan badan narkotika nasional provinsi (BNNP), badan
narkotika kabupaten (BNK), dan satuan reskrim narkoba (Polisi) masih
mengalami keterbatasan seperti kurangnya personil di lapangan, sumber daya
manusia, fasilitas yang perlu ditingkatkan lagi dan anggaran untuk
mendukung optimalnya upaya tersebut. Namun dalam pengaturan ini
penyebab meningkatnya kasus narkoba yang terjadi tidak hanya terfokuskan
pada aspek-aspek dalam fasilitasi, anggaran, sumber daya manusia dan
kurangnya personil saja namun dari pada itu seperti berita yang di kutip oleh
peneliti bahwasannya terdapat juga oknum dibidang penegakan hukum
(Polisi) yang mana diduga menyimpan beberapa narkoba jenis sabu, ternyata
salah satu meningkatnya kasus narkoba yang terjadi di Kabupaten Bulungan
juga dikarenakan adanya beberapa oknum yang tidak tegas bahkan juga
melakukan kriminal terkait narkoba tersebut. Hal ini yang kemudian menjadi
faktor terhambatnya upaya yang dilakukan kemudian dari pada itu untuk
mengatasi hal tersebut evaluasi terkait kelemahan atau keterbatasan tersebut
dilakukan yang mana untuk memperbaharui konsep yang sebelumnya agar
menggunakan konsep-konsep terbaru dan juga dapat beradaptasi dalam
melakukan upaya yang dilakukan baik itu pencegahan, penindakan dan juga
penjagaan saat menjalankan tugas masing-masing disetiap bidangnya.

2. Pengorganisasian
Berdasarkan dari wawancara terkait dengan pengorganisasian dapat

dijelaskan bahwa di Kabupaten Bulungan pemerintah Daerah telah
membentuk organisasi dan melakukan kerjasama dengan badan narkotika
nasional provinsi (BNNP), badan narkotika kabupaten (BNK), dan satuan
reskrim narkoba (Polisi) untuk menanggulangi pengedaran narkoba yang
terjadi di Daerah Kabupaten Bulungan. Dalam melakukan upaya
menanggulangi peredaran narkoba yang terjadi di Kabupten pihak terkait
melakukan tugas pokok dan fungsinya sesuai dengan bidangnya yang mana
dalam pengorganisasian tersebut Pemerintah Daerah sebagai penggerak
dalam melakukan penanggulangan terhadap bahaya narkoba yang terjadi di
Kabupaten Bulungan. Bidang pencegahan diberikan wewenang kepada
Badan Narkotika Kabupaten yang mana dalam penerapannya Badan
Narkotika Kabupaten melakukan sosialisasi dengan memberikan edukasi-
edukasi kepada masyarakat tentang bahaya narkoba selain itu Badan
Narkotika Kabupaten juga melakukan pengetesan urin yang dimulai dari
sekolah, dinas pemerintahan dan juga perusahaan di daerah Kabupaten
Bulungan. Selanjutnya dalam bidang penindakan Pemerintah bermitra
dengan pihak Kepolisian terkhusus bagian satuan reskrim narkoba utuk
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melakukan penindakan secara hukum dan memberikan efek jera kepada
pelaku yang tertangkap pada saat melakukan transaksi jual beli narkoba di
daerah Kabupaten Bulungan. Selanjutnya dalam bidang penanganan atau
rehabilitasi yang mana dalam hal ini badan narkotika nasional provinsi
(BNNP) Kalimantan Utara bersama dengan Dinas Sosial dan Dinas
Kesehatan yang mana sangat mempengaruhi optimalnya pelaksanaan
rehabilitasi yang dilakukan untuk korban penyalahgunaan narkoba yang
terjadi di daerah Kabupaten Bulungan.
3. Pembinaan

Berdasarkan dari wawancara terkait dengan upaya pembinaan yang
dilakukan Pemerintah Daerah bersama dengan badan narkotika nasional
provinsi (BNNP) Kalimantan Utara, dinas Sosial, dan dinas Kesehatan
melakukan pembinaan meliputi rehabilitasi dan dibagi lagi menjadi dua yaitu
rehabilitasi secara sosial dan rehabilitasi medis dimana masing-masing
rehabilitasi ini dilakukan sesuai dengan prosedur dan ketentuan yang berlaku
yang mana juga bertujuan untuk memberikan pengobatan secara terpadu
untuk korban penyalahgunaan narkoba agar mendapatkan kesembuhan
secara total namun dari pada itu tidak menutup kemungkinan dapat terjadi
kekambuhan terhadap korban penyalahgunaan narkoba tersebut maka dari itu
kembali kepada pribadi masing-masing untuk menanggapi hal tersebut dan
akan tetap dilakukan proses rehabilitasi kembali jika terjadi kekambuhan
terhadap korban penyalahgunaan.

Penutup
Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian maka pada bagian ini penulis akan
memaparkan dan menjelaskan kesimpulan hasil penelitian mengenai Upaya
Pemerintah Daerah Kabupaten Bulungan Dalam Menanggulangi Peredaran
Narkoba sebagai berikut:
1. Pengaturan, dapat disimpulkan dengan jelas upaya dalam pengaturan
bahwa di dalam Peraturan Daerah nomor 12 tahun 2014 tentang Pencegahan
dan Rehabilitasi Korban Penyalahgunaan Narkotika, Psikotropika dan
Bahan Adiktif lainnya yang kemudian mengatur segala tindakan
pencegahan maupun upaya-upaya dalam menanggulangi masalah terkait
narkoba bahwa secara pengaturan upaya itu ada seperti pencegahan primer,
skunder dan tersier akan tetapi yang menjadi penghambat adalah dalam
proses pelaksanaan aturan tersebut masih terdapat beberapa kekurangan
atau terdapat beberapa kendala yang disebabkan oleh adanya kekurangan
sumber daya manusia, anggaran untuk melengkapi fasilitas gedung panti
rehabilitasi, dan jumlah personil lapangan yang ada karena mengingat
bahwa setiap kebijakan tentu ada penyesuaian anggaran yang kemudian
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harus ditanggung atau disiapkan oleh Pemerintah Daerah agar dalam setiap
pelaksanaan upaya tersebut terbayarkan atau sesuai dengan usaha yang
telah dilakukan.

2. Pengorganisasian, Pemerintah sebagai titik sentral penggerak upaya dalam
penanggulangan narkoba sudah melakukan kordinasi secara maksimal
bersama dengan badan narkotika nasional provinsi (BNNP), badan
narkotika kabupaten (BNK), satuan reskrim narkoba (Polisi) Bulungan,
dinas sosial dan dinas kesehatan dengan sangat baik dan dalam hubungan
kerjasama yang telah dilakukan sebagai upaya dalam pengorganisasian ini
yang kemudian munculnya saling keterkaitan yang artinya dalam
melakukan atau penanggulangan terhadap masalah narkoba tidak terlepas
dari kerjasama antara pemerintah daerah bersama pihak terkait untuk saling
melengkapi dalam upaya kordinasi yang dilakukan dalam mewujudkan satu
tujuan yang sama.

3. Pembinaan, dalam pembinaan yang dilakukan sebagai bentuk upaya yang
dilakukan Pemerintah Daerah yang juga tertuang dalam Peraturan Daerah
nomor 12 tahun 2014 tentang Pencegahan dan Rehabilitasi Korban
Penyalahgunaan Narkotika, Psikotropika dan Bahan Adiktif lainnya dengan
jelas bahwa dalam upaya tersebut dilakukannya rehabilitas dan dibagi
menjadi 2 yaitu rehabilitas secara sosial dan secara medis yang mana dalam
pelaksanaan rehabilitasi ini Pemerintah Daerah Kabupaten Bulungan
bersama badan narkotika nasional provinsi (BNNP) Kalimantan Utara
memiliki wewenang penuh dalam pelaksanaanya dan juga berkerjasama
dengan dinas sosial dan dinas kesehatan sebagai upaya yang dilakukan
untuk memberikan pengobatan secara terpadu terhadap korban
penyalahgunaan narkoba di kabupaten Bulungan, akan tetapi yang menjadi
penghambat dalam upaya pembinaan tersebut adalah adanya kekurangan
seperti fasilitas yang kurang memadai yang mempengaruhi optimalnya
terlaksananya upaya pembinaan tersebut.

Rekomendasi
Melihat Permasalahan yang terdapat dalam Upaya Pemerintah Daerah

Kabupaten Bulungan Dalam Menanggulangi Peredaran Narkoba, yakni
sebagai berikut:
1. Pemerintah daerah harus memiliki satu pandangan yang sama dengan
instansi terkait dalam mengatasi bahayanya narkoba untuk mengatasi
peredaran narkoba di daerah kabupaten Bulungan seperti lebih
memperhatikan tugas dan fungsi masing-masing lembaga dan aparat yang
mana dalam pelaksanaan mengatasi peredaran narkoba tidak lagi main-
main tapi dengan penegakan hukum yang tegas dan sanksi yang juga
harus tegas agar memaksimalkan efek jera terhadap pengedar,
penyelenggara, dan juga yang menyalahgunakan narkoba di kabupaten
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Bulungan dengan hal yang demikian pengedar atau mantan pengedar yang
telah selesai menjalani proses hukuman tidak akan lagi melakukan hal
yang sama dan pastinya tingginya kasus narkoba yang terjadi pasti akan
mengalami penurunan dan membuahkan hasil yang baik juga untuk
daerah Kabupaten Bulungan.

2. Pengorganisasian yang dilakukan dalam mengatasi peredaran narkoba
untuk kedepannya harus lebih meningkatkan lagi hubungan dengan
lembaga dan aparat yang berkaitan untuk saling menggandeng dalam
setiap penanganganan atau juga dalam mengatasi peredaran narkoba yang
terjadi di kabupaten Bulungan sehingga tiap-tiap lembaga atau aparat yang
berkaitan melakukan tugas dan fungsinya dengan maksimal selain dari
pada itu penambahan personil baik itu untuk anggota badan narkotika
kabupaten (BNK) dan juga aparat kepolisian yang menjaga di perbatasan
yang bertujuan untuk lebih memaksimalkan penjagaan yang dilakukan di
perbatasan kabupaten bulungan sangat dibutuhkan agar banyaknya jalan
atau jalur yang digunakan pengedar untuk bisa lewat dari perbatasan yang
bertujuan untuk masuk dan melakukakn peredaran bisa dengan aman dan
tegas dilakukan karena penjaga tapal batas merupakan pintu depan yang
mana sangat rawan untuk lolosnya narkoba masuk ke dalam daerah
kabupaten bulungan.

3. Pembinaan yang dilakukan sebagai salah satu upaya dalam mengatasi
peredaran narkoba dan pencegahan narkoba pemerintah harus
memperhatikan keterbatasan-keterbatasan yang dialami oleh lembaga
maupun instansi yang terkait dalam mengatasi untuk mendukung dalam
melakukan pembinaan dalam rehabilitasi yang dilakukan terhadap
pecandu narkoba seperti ketersediaan fasilitas atau bangunan yang
memadai, dan menambah jumlah alat-alat medis yang digunakan dalam
melakukan rehabilitas, selain itu pecandu narkoba dan untuk tersangka
yang tertangkap menyalahgunakan narkoba wajib mengikuti proses
hukum dan rehabilitasi sesuai dengan peraturan yang ada agar tidak
adanya kekambuhan yang terjadi.

4. Masyarakat juga berperan penting dalam mengatasi atau menanggulangi
peredaran narkoba yang terjadi di dalam daerah maka dari itu masyarakat
juga harus mengambil bagian untuk berperang melawan bahayanya
narkoba mulai dari melakukan hal-hal positif dan bermanfaat seperti
keikutsertaan dalam organisasi masyarakat yang memberantas narkoba,
mengikuti aturan pemerintah, menguatkan diri dari sisi kerohanian, dan
sikap takut akan dampak yang terjadi apa bila bahaya narkoba tidak
ditanggapi dengan serius.

5. Rekomendasi untuk bidang penegakan hukum atau yang memiliki tugas
dalam penjagaan agar memperketat dan menambah jumlah personil
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lapangan ditiap-tiap pintu masuk terkhusus tempat rawan terjadinya jual
beli narkoba seperti di beberapa pelabuhan yang ada di Kabupaten
Bulungan.
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