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ABSTRAK
KOMUNIKASI PERSUASIF BADAN NARKOTIKA NASIONAL (BNN) PROVINSI 

LAMPUNG DALAM MENANGGULANGI INDONESIA DARURAT NARKOBA

Oleh 
Lucky Taningtias

Komunikasi adalah proses dimana individu mengirim stimulus (biasanya dalam bentuk 
verbal) untuk mengubah tingkah laku orang lain. Sedangkan persuasif dalam konteks komunikasi 
adalah membujuk orang lain supaya berubah, baik dalam kepercayaan, sikap atau prilakunya. 
Jadi, komunikasi persuasif  yang di maksud adalah penyampaian pesan oleh komunikator dengan 
sadar yang mengandung upaya untuk merubah sikap dan prilaku orang lain. Pesan yang 
disampaikan harus mengandung ajakan dan himbauan yang dapat membangkitkan dan 
meyakinkan kesadaran pribadi disertai dengan  rasa senang, sehingga terbentuk perubahan sikap, 
pendapat, dan prilaku sesuai dengan nilai-nilai sosial.

Narkoba kepanjangan dari narkotika, psikotropika dan bahan adiktif lain, adalah obat, 
bahan atau zat yang jika masuk tubuh berpengaruh pada fungsi tubuh, terutama otak. Narkoba 
termasuk bahan aduktif karena menimbulkan ketergantungan dan tergolong zat psikoaktif, 
artinya berpengaruh pada kerja otak dan mengubah prilaku pemakaiannya. Disamping 
permasalahan narkoba ini pemerintah mendirikan BNN yang dibentuk sesuai dengan keputusan 
Presiden Republik Indonesia nomor 17 tahun 2002 dalam menjamin efektivitas pelaksanaan 
pengendalian dan pengawasan serta pencegahan dan pemberantasan, penyalahgunaan dan 
peredaran gelap narkotika.

Pada penelitian ini dapat ditemukan beberapa masalah tentang pelaksanaan komunikasi
BNN Provinsi Lampung dalam menanggulangi Indonesia darurat narkoba. Maka yang menjadi 
rumusan masalah dalam penelitian ini adalah Bagaimana Komunikasi Persuasif Yang Diterapkan 
Badan Narkotika Nasional (BNN) Provinsi Lampung Dalam Menanggulangi Indonesia Darurat 
Narkoba?. Penelitian ini merupakan penelitian lapangan yang bersifat deskritif kualitatif. 
Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh anggota pekerja yang ada di BNN Provinsi 
Lampung sebanyak 54 orang. Metode pengumpulan data menggunakan metode Observasi, 
Interview/Wawancara, dan Dokumentasi. Tehnik Analisis data yang digunakan adalah  Analisis 
Data Kualitatif.

Berdasarkan penelitian yang penulis temukan, maka dapat disimpulkan bahwa 
Komunikasi persuasif Badan Narkotika Nasional (BNN) Provinsi Lampung dalam
menanggulangi Indonesia darurat narkoba sebenarnya telah dilaksanakan dengan baik namun 
dalam pelaksanaan tersebut belum maksimal. Karena pihak BNN   tidak memiliki jadwal yang 
tersusun, dengan demikian pihak BNN hanya melaksanakan penyuluhan jika ada pihak yang 
mengundang untuk penyuluhan.
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MOTTO

Artinya : 

Hai orang-orang yang beriman, sesungguhnyan(meminum) khamar, berjudi, (berkorban 

untuk) berhala, mengundi nasib dengan panah adalah termasuk perbuatan syaitan. 

Maka jauhilah perbuatan-perbuatan itu agar kamu mendapat keberuntungan”.

(QS. Al-Maidah : 90)
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BAB I

PENDAHULUAN

A. Penegasan Judul

Untuk menghindari kesalah pahaman makna yang terkandung dalam 

memahami judul skripsi yang penulis ajukan, maka perlu dijelaskan beberapa 

pengertian yang terdapat pada judul skripsi ini. Judul skripsi ini adalah sebagai 

berikut:

”Komunikasi Persuasif Badan Narkotika Nasional (BNN) Provinsi Lampung 

dalam Menanggulangi Indonesia Darurat Narkoba”, untuk mempermudah 

pemahaman, mengarahkan pada pengertian yang jelas sesuai dengan yang 

dikehendaki penulis serta menghindari salah pengertian dalam memahami maksud

judul skripsi ini, maka punulis akan uraikan beberapa istilah pokok yang 

terkandung dalam judul tersebut.

Komunukasi persuasif terdiri dari dua kata yaitu komunikasi dan persuasif. 

Komunikasi atau dalam bahasa inggris communication berasal dari kata latin 

communikatio, dan bersumber pada kata communis yang berarti sama, sama disini 

maksudnya adalah sama makna.1 Menurut Hovland, Janis dan Kelly, Komunikasi 

adalah proses dimana individu mengirim stimulus (biasanya dalam bentuk verbal) 

untuk mengubah tingkah laku orang lain.2 Sedangkan istilah persuasif bersumber 

pada perkataan latin “Persuasio” memiliki kata kerja “Persuadere” yang berarti 
                                                          

1 Onong  Uchjana  Effendy, Ilmu  Komunikasi: Teori  Dan  Praktek (Bandung: Remaja 
Rosdakarya, 2006), h. 9.

2 Sumadi Dilla, Komunikasi Pembangunan (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2010), h. 21.
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membujuk, mengajak atau merayu.3 Dalam kamus besar Bahasa Indonesia, persuasif 

memiliki arti membujuk secara halus supaya menjadi yakin.4 Semantara itu, pesuasif 

dalam konteks komunikasi adalah membujuk orang lain supaya berubah, baik dalam 

kepercayaan, sikap atau prilakunya.5 menurut Tan, komunikasi persuasif adalah suatu 

proses dimana seseorang (komunikator) menyampaikan rangsangan (biasanya dengan 

lambang bahasa) untuk mempengaruhi prilaku orang lain (komunikan).6 Semantara 

itu, Yosep Ilardo mengartikan komunikasi persuasif hakikatnya adalah penyampaian 

pesan dengan tujuan untuk mengubah kepercayaan, sikap, dan prilaku melalui aspek-

aspek psikologis.7

Jadi, komunikasi persuasif yang di maksud penulis adalah penyampaian 

pesan oleh komunikator dengan sadar yang mengandung upaya untuk merubah sikap 

dan prilaku orang lain. Pesan yang disampaikan harus mengandung ajakan dan 

himbauan yang dapat membangkitkan dan meyakinkan kesadaran pribadi disertai 

dengan  rasa senang, sehingga terbentuk perubahan sikap, pendapat, dan prilaku 

sesuai dengan nilai-nilai sosial sesuai yang di lakukan oleh BNN Provinsi Lampung. 

Badan Narkotika Nasional Provinsi (BNNP) dibentuk berdasarkan Peraturan 

Presiden No 23 Tahun 2010 tentang Badan Narkotika Nasional Provinsi (BNNP)

bertugas untuk mengkordinasikan instansi pemerintah terkait dalam penyusunan 

                                                          
3 Wahyu Ilahi, Komunikasi Dakwah (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2010), h. 125.
4 Departemen Pendidikan Dan Kebudayaan, Kamus Besar Bahasa Indonesia Edisi Kedua, h. 

760.
5 Pawit M. Yusuf, Ilmu Komunikasi, Informasi Dan Kepustakaan (Jakarta: Bumi Aksara, 

2013), h. 108
6 M. Nashor, Studi Ilmu Komunikasi (Bandar Lampung: Fakultas Dakwah IAIN Raden Intan 

Lampung, 2009), h. 36
7Nashor, Komunikasi  Persuasif  Nabi  Dalam  Pembangunan Masyarakat Madani 

(Pustakamas, 2011), h. 23.
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kebijakan dan pelaksanaan di bidang ketersediaaan, pencegahan dan pemberantasan 

penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika dan zat adiktif lainnya.8

Menanggulangi Indonesia Darurat Narkoba menanggulangi dalam kamus 

Bahasa Indonesia diartikan dengan mengatasi.9 Di Indonesia pecandu narkoba 

berkembang sangat pesat. Para pecandu narkoba pada umumnya berusia 11-24 tahun. 

Artinya usia tersebut adalah usia produktif atau usia pelajar. Keadaan narkoba di 

Indonesia saat ini sudah menjadi konsumsi umum bagi masyarakat Indonesia, 

awalnya mereka mencoba-coba rokok dan mulai mencoba narkoba dan menjadi 

ketergantungan. Pencegahan penyalahgunaan narkoba merupakan tanggung jawab 

bangsa Indonesia secara keseluruhan, menanggulangi penyalahgunaan Narkoba di 

Indonesia saat ini belum terpadu dan menyeluruh serta belum mencapai hasil yang 

diharapkan. Hal ini dipengaruhi oleh beberapa faktor baik internal maupun eksternal 

sebagai dampak dari pembangunan secara umum dan dinamika politik, ekonomi, 

social budaya maupun keamanan.10

Berdasarkan penjelasan diatas yang dimaksud dengan judul skripsi ini adalah 

suatu studi tentang penyampaian pesan oleh komunikator dengan sadar mengandung 

upaya untuk merubah sikap dan prilaku orang lain, dalam menanggulangi atau 

mengatasi Indonesia Darurat Narkoba yang dilakukan oleh Badan Narkotika Nasional 

Provinsi Lampung menggunakan komunikasi Interpersonal, yaitu komunikasi yang 

dilakukan kepada pihak lain untuk mendapatkan umpan balik, baik secara langsung 

(face to face) maupun dengan media.

                                                          
8 Wawancara  petugas  BNN bagian  penyuluhan, tgl 25 agustus 2016, 14:24
9 Mardani, Penyalahgunaan Narkoba, (Jakarta: Rajawali Press, 2007), h. 7.
10 Ibid, h. 12



4

B. Alasan Memilih Judul

Adapun yang menjadi alasan mememilih judul ini adalah:

1. Komunikasi persuasif itu adalah komunikasi yang sifatnya mengajak 

komunikan yang bertujuan untuk mempengaruhi perubahan yang dapat 

membangkitkan kesadaran individu. 

2. Pihak BNNP Lampung berusaha memperdayakan masyarakat dengan 

menggunakan komunikasi persuasif sehingga mampu menolak 

penyalahgunaan narkoba yang ada disekitarnya. 

3. Mengingat masalah yang dibahas pada skripsi ini sangat relevan dengan Ilmu 

Komunikasi di Fakultas Dakwah dan Ilmu Komunikasi Jurusan Komunikasi 

dan Penyiaran Islam yang merupakan jurusan dari penulis. Penulis merasa 

mampu untuk mengkaji penelitian ini serta sumber data lapangan yang mudah 

didapat, banyak bahan materi yang dapat mendukung penulis dalam penelitian 

ini, disamping itu juga, lokasi penelitian terjangkau.

C. Latar Belakang Masalah

Seiring dengan kemajuan teknologi, timbul teka-teki besar dalam kehidupan 

didalam kota-kota industri maju, yaitu muncul berbagai penyakit baru yang belum 

pernah muncul sebelumnya, namun memang diakui penyakit-penyakit lama mulai 

tergusur.11 Akhir-akhir ini, penjualan miras dan narkoba semakin menggila. Alat-alat 

pemasok “racun”, dan narkoba beredar luas. Bisnis serbuk putih laku keras, terutama 

dikalangan generasi muda, mahasiswa, dan pelajar.

                                                          
11 Ahmad syauqi Al-fanjari, Nilai Kesehatan dalam Syareat Islam, Bumi Aksara, Jakarta, 

1996, h 92.



5

Penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba sudah merambah sampai ke 

segala penjuru dunia, tak terkecuali di Nusantara yang kita cintai ini. Penyalahgunaan 

narkoba sangatlah berbahaya dan mengakibatkan dampak negative baik secara fisik, 

psikologis maupun social. Seseorang baru akan sadar kalau ia sudah terjerumus, 

ketagihan, ketergantungan narkoba dan menderita baik secara fisik maupun 

psikologis. Mereka tak dapat hidup secara normal, masyarakat merasa penyalahguna 

narkoba “bertingkah laku aneh” sehingga sering memojokkan mereka. Bahkan 

sebagian besar langsung memfonis bahwa mereka memang criminal yang tak perlu 

diajak kompromi apalagi didekati.

Korban-korbanpun berguguran akibat “racun-racun” tersebut yang merusak 

akal, menghancurkan jiwa, menghilangkan jiwa, (nyawa), dan bahayanya menjalar 

dimasyarakat seperti menjalarnya api pada kayu. Apakah sesuai dengan akal, logika, 

dan kebenaran, kalau manusia terjerumus dengan akalnya dan petunjuknya, padahal 

Allah SWT telah memuliakan mereka, dan melebihkan mereka, kemudian mereka 

sendiri yang menghancurkan kehidupannya, dan mematikan akalnya, padahal akal 

adalah organ tubuh yang paling mulia bagi mereka.

Narkoba merupakan barang-barang yang sangat mematikan dan sangat 

dilarang agama. Bertitik tolak dari sini maka setiap orang wajib mengetahui tentang 

dirinya, kemudian ia tidak mengerjakan hal-hal yang merugikannya, dan 

menimbulkan kerusakan dan kematian pada dirinya dengan mengkonsumsi narkoba. 

Karena pada umumnya narkoba membuat penggunanya menderita penyakit kronis 

yang menyebabkan kematian. Menurut (Dr. Yusuf Qaradhwi dalam Al-ahmady Abu 
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An-nur), “sesungguhnya manusia tidak menderita sakit yang lebih membahayakan 

daripada sakit karena miras dan narkoba”.12

Narkoba kepanjangan dari narkotika, psikotropika dan bahan adiktif lain, 

adalah obat, bahan atau zat yang jika masuk tubuh berpengaruh pada fungsi tubuh, 

terutama otak.13 Narkoba termasuk bahan aduktif karena menimbulkan 

ketergantungan dan tergolong zat psikoaktif, artinya berpengaruh pada kerja otak dan 

mengubah prilaku pemakaiannya.

Penggunaan dan perederan narkotika dan psikotropika diawasi secara ketat 

dengan Undang-Undang, yaitu UU RI No.22 tahun 1997 tentang Narkotika. Pada UU 

ini dibahas Pada UU ini dibahas tentang ketentuan pidana penyalahgunaan narkoba. 

Para penyimpan tanpa ijin, pemakai, pengedar, pembuat, pemasok, dan pelindung 

dari kegiatan yang berkaitan dengan narkotika tanpa ijin akan dihukum pidana 3 

bulan sampai 10 tahun dan denda 100 juta sampai 5 milyar rupiah, dan UU RI No.5 

tahun 1997 dalam UU ini dibahas ketentuan pidana penyalahgunaan psikotropika. 

Para penyimpan tanpa ijin, pemakai, pengedar, pembuat, pemasok, dan pelindung 

dari kegiatan yang berkaitan dengan  psikotropika tanpa ijin akan dihukum pidana 3 

tahun sampai 20 tahun dan denda 60 juta sampai 5 milyar rupiah. Kepemilikan, 

penggunaan serta peredaran narkotika dan psikotropika secara tidak sah merupakan 

pelanggaran hukum.14

                                                          
12 Al-ahmady Abu An-nur, Narkoba, Darul Falah, Jakarta, 2000, h 8.
13 Badan Narkotika Nasional Privinsi Lampung, Buku Saku P4GN,  Bidang Pencegahan 

Badan Narkotika Nasional (BNN) Provinsi Lampung, Lampung, 2013, h. 3
14 Ibid, h. 3
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Jenis-jenis narkoba yang digunakan sering memiliki julukan atau istilah gaul 

sesuai dengan bahasa setempat yang sering berubah-ubah. Istilah itu tidak 

menggambarkan khasiat dan kemurnian zat tersebut. Penyalahgunaan narkoba 

berpengaruh pada tubuh dan mental emosional pemakainya. Jika sering dipakai, 

apalagi dalam juml;ah berlebih akan merusak kesehatan tubuh kejiawaan dan fungsi 

sosialnya. Pengeruh narkoba pada remaja lebih fatal, karena menghambat 

perkembangan kepribadiannya. Narkoba bahkan dapat merusak potensi diri, sebab 

dianggap sebagai cara yang “wajar” seseorang menghadapi permasalah sehari-hari.

Banyak faktor kenapa di Negeri kita ini narkoba beredar dan sudah 

mencemaskan. Maksudnya masalah jadi besar, rumit dan kompleks karena berbagai 

aspek klehidupan menjadi kacau. Misalnya ada orang yang tergiur untuk ikut 

berbisnis narkoba, ada yang justru jadi miskin karena ketagihan narkoba, keluarga 

berantakan, pemerintah harus menyiapkan berbagai sarana pengobatan, kejahatan 

juga jadi berkembang, korupsi dan pencucian uang ikut juga terpacu dan lain 

sebagainya. Kerentanan Indonesia terhadap penyalahgunaan dan peredaran gelap 

narkoba dipengaruhi oleh kondisi geografis, geopolitik, demografis, social ekonomi, 

arus informasi dan globalisasi, perubahan social modernisasi dan perubahan gaya 

hidup.15

Hingga kini penyebaran narkoba di Indonesia sudah hampir tak bias dicegah. 

Mengingat hampir seluruh penduduk dapat dengan mudah mendapat narkoba dari 

oknum-oknum yang tidak bertanggungjawab. Missal saja dari Bandar narkoba yang 
                                                          

15 Ibid, h. 31
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senang mencari mangsa di daerah sekolah, diskotik, tempat pelacuran dan di tempat-

tempat perkumpulan geng, missal saja di daerah Lampung.

Disamping permasalahan narkoba ini pemerintah mendirikan BNN yang

dibentuk sesuai dengan keputusan Presiden Republik Indonesia nomor 17 tahun 2002 

dalam menjamin efektivitas pelaksanaan pengendalian dan pengawasan serta 

pencegahan dan pemberantasan, penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika. 

Guna terciptanya kerjasama dalam mencegah dan pemberantasan penyalahgunaan 

dan peredaran gelap narkotika antara Pemerintah Pusat dengan Pemerintah daerah, 

maka di Provinsi maupun di Kabupaten/Kota telah dibentuk pula Badan Narkotika 

Nasional Provinsi (BNNP) dan Badan Narkotika Nasional Kabupaten/Kota 

(BNNK).16

Badan Narkotika Nasional adalah lembaga Non Struktural yang bertanggung 

jawab langsung kepada presiden, tugas pokok BNN adalah melaksanakan pencegahan 

dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba dengan membentuk 

satuan tugas yang terdiri dari unsur-unsur instansi pemerintah terkait sesuai dengan 

tugas, fungsi dan kewenangan masing-masing.17

Peran dan program BNNP Lampung mempunyai tiga aspek yaitu  

pencegahan, pemberantasan dan masalah rehabilitasi. Untuk masalah pencegahan 

tepatnya pada tindakan-tindakan prepentif dalam arti mensosialisasi,

                                                          
16 Christa Hana Olivia, ” Strategi Komunikasi Badan Narkotika Nasional ( Bnn ) Dalam 

Mengurangi Jumlah Pengguna Narkoba Di Kota Samarinda”. Jurnal Ilmu Komunikasi, Vol. 1 No. 1 
(Desember 2016), h. 429

17 Op.Cit , h. 87
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mengkampanyekan bahaya dari penyalahgunaan narkoba, memperdayakan 

masyarakat sehingga mampu menolak penyalahgunaan narkoba yang ada 

disekitarnya. Dari pemberantasan sendiri melakukan tindakan-tindakan, memutuskan 

jaringan, peredaran gelapan narkoba, melakukan razia-razia juga melakukan 

penindakan atau mengungkap kasus terhadap kasus narkotika yang ada di Indonesia. 

Dari segi rehabilitasinya menangani mantan atau pecandu narkoba untuk 

diselamatkan dengan program rehabilitasi dalam hal untuk memulihkan kembali 

orang-orang yang telah menjadi penyalahgunaan narkoba, dan mereka dapat kembali 

normal.18

Dalam menangani mantan ataupun pecandu narkoba, tidak terlepas dari 

komunikasi., karena manusia merupakan mahluk sosial yang dalam kesehariannya 

dituntut untuk melakukan interaksi. Sehingga setiap manusia tidak terlepas dari 

komunikasi, baik Komunikasi Verbal maupun Non Verbal seseorang berkomunikasi 

bertujuan untuk membentuk makna, adanya saling pengertian hingga menimbulkan 

efek seperti terjadi perubahan sikap dan tingkah laku seseorang. 

Dalam ilmu komunikasi, terdapat teknik Komunikasi yang digunakan 

seseorang untuk mempengaruhi lawan bicaranya sehingga mudah dimengerti. Teknik 

Komunikasi tersebut adalah persuasive communication dan coersive communication. 

Perbedaan keduanya bukan terletak pada tujuannya tetapi pada prosesnya.19 Menurut 

                                                          
18 Fhata  Z’af  Al’Ali, Dokumentasi dengan Bagian Penyuluhan, Badan Narkotika Nasional 

(BNN) Provinsi Lampung, Bandar Lampung, 25 Oktober 2016
19 H.A.W. Widjaja, Komunikasi Dan Hubungan Masyarakat (Jakarta: Bumi Aksara, 2010), h. 

69.
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Tan, Komunikasi Persuasif (Persuasive Communication) adalah suatu proses dimana 

seorang (komunikator) menyampaikan rangsangan (biasanya dengan lambang 

bahasa) untuk mempengaruhi prilaku orang lain (komunikan).20

Sementara itu, Penelitian terdahulu yang relevan yang berkaitan dengan 

komunikasi persuasif Badan Narkotika Nasional dan penanggulangan narkoba.

1. Penelitian yang dilakukan oleh Christa Hana Olivia dalam skripsinya yang 

berjudul “Strategi Komunikasi Badan Narkotoka Nasional (BNN) Dalam 

Mengurangi Jumlah Pengguna Narkoba Di Kota Samarinda“. Hasil penelitian 

dari pembahasannya bahwa Strategi Komunikasi yang di lakukan oleh BNN 

Kota Samarinda dalam mengurangi pengguna Narkoba di Kota Samarinda 

cukuplah baik karena strategi yang digunakan pun terbilang terlaksana karena 

langkah ini menurut peneliti, merupakan cara yang tepat dalam 

menyebarluaskan pesan-pesan yang disampaikan kepada masyarakat tentang 

penyalahgunaan narkoba serta bagaimana mengurangi pengguna narkoba 

Kota Samarinda.

2. Penelitian yang dilakukan oleh Rina Heningsih Gustina Tampu Bolon dengan 

judul “Peran Badan Narkotika Nasional (BNN) dalam Penanggulangan 

Narkotika di Kota Samarinda”. Hasil penelitian tersebut adalah peran BNN 

Kota Samarinda dalam mencegah dan memberantas peredaran narkotika yakni 

sebagai sosialisator atau penyuluh, fasilitator dan coordinator dengan instansi 

lain pada kegiatan pencegahan, pemberantasan, penyalahgunaan dan 
                                                          

20 M. Nasor, Op. Cit, Studi Ilmu Komunikasi, h. 36.
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peredaran gelap narkoba P4GN. Yang dimana perkembangan kejahatan atau 

penyalahgunaan narkotika di Kota Samarinda beberapa tahun terakhir ini 

mengalami peningkatan yang cukup signifikan baik dari segi kualitas dan 

kuantitas maupun bermoduskan operandi yang dilakukan oleh para pengedar.

3. Penelitian yang dilakukan oleh Badru Tamam Alwahdi dengan judul 

“Satrategi Komunikasi Badan Narkotika Provinsi DKI Jakarta Dalam 

Mensosialisasikan Kesadaran Anti Narkoba”. Hasil penelitian tersebut yaitu, 

Setelah melakukan penelitian mengenai strategi komunikasi Badan Narkotika 

Nasional Provinsi DKI Jakarta dalam mensosialisasikan kesadaran anti 

narkoba, bahwa strategi komunikasi yang diterapkan bidang prevensi dan 

litbang-info cukup berhasil.

Sementara itu, Badan Narkotika Nasional Provinsi Lampung melakukan 

strategi melalui kegiatan-kegiatan dibidangnya masing-masing yakni bidang 

pencegahan, penanggulangan dan pemberdayaan masyarakat, bidang rehabilitas serta 

pemberantasan. Bidang pencegahan dan pemberantasan melakukan kegiatan 

sosialisasi, test urine, forum group discussion, kampaye anti narkoba dan pagelaran 

seni. Program sosialisasi meliputi kegiatan penyuluhan dan pelatihan serta aksi 

simpatik yang dilakukan BNN Bandar Lampung. Namun pada kenyataannya kegiatan 

ini belum mampu membantu BNN Bandar Lampung dalam menangani permasalahan 

narkoba yang semakin bnyak terjadi di Lampung.

BNN Provinsi Lampung belum memperlihatkan upaya dan hasil yang optimal. 

Hal ini terlihat dari meningkatnya jumlah pengguna narkoba setiap tahun yang 
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didominasi oleh usia produktif. Maka dari itu diperlukan komunikasi persuasif yaitu 

penyampaikan pesan oleh komunikator dengan sadar mengandung upaya untuk 

merubah sikap dan prilaku orang lain, yang lebih baik lagi bagi Badan Narkotika 

Nasional (BNN) Provinsi Lampung dalam menanggulangi Indonesia Darurat 

Narkoba.

Menurut Yosep Ilardo (dalam Nashor) “komunikasi pesuasif hakikatnya 

adalah penyampaian pesan dengan tujuan untuk mengubah kepercayaan, sikap, dan 

prilaku melalui aspek-aspek psikologis”.21 Maka penulis tertarik mengambil 

penelitian yang berjudul Komunikasi Persuasif Badan Narkotika Nasional Provinsi

Lampung Dalam Menanggulangi Indonesia Darurat Narkoba.

D. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, maka yang akan menjadi pokok 

persoalan yang dapat penulis rumuskan dalam rumusan masalah adalah Bagaimana 

Komunikasi Persuasif Yang Diterapkan Badan Narkotika Nasional (BNN) Provinsi 

Lampung Dalam Menanggulangi Indonesia Darurat Narkoba?

E. Tujuan Dan Manfaat Peneliti

Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penelitian penulis adalah Untuk mengetahui Komunikasi 

Persuasif Yang Diterapkan Badan Narkotika Nasional (BNN) Provinsi lampung 

Dalam Menanggulangi Indonesia Darurat Narkoba?

                                                          
21 Nashor, Op. Cit, Komunikasi Persuasif Nabi Dalam Pembangunan Masyarakat Madani, h. 

23.
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Manfaat Penelitian

Adapun manfaat dari penulis adalah sebagai berikut :

1. Manfaat Teoritis

Secara Teoritis penelitian ini dapat menambah ilmu pengetahuan 

khususnya pada bidang komunikasi Persuasif dan dapat dijadikan sebagai salah 

satu acuan bagi peneliti yang secara khusus berkonsentrasi mengkaji masalah yang 

berkaitan dengan komunikasi persuasif. Selain itu penelitian ini dapat dijadikan 

bahan bacaan, referensi, kajian dan rujukan akademis serta menambah wawasan 

bagi peneliti.

2. Manfaat Praktis

Dapat memberikan input yang positif bagi Badan Narkotika Nasional 

Provinsi Lampung dalam proses penyampaian komunikasi kepada masyarakat baik 

secara langsung maupun melalui media. Sehingga dapat meningkatkan komunikasi 

dalam memberikan informasi BNN dalam menanggulangi Indonesia darurat  

Narkoba di Provinsi Lampung.

F. Tinjauan Pustaka

Dalam melakukan penelitian ini oenulis mengadakan telaah kepustakaan, 

penulis menemukan skripsi yang memiliki kemiripan judul yang akan penulis teliti, 

judul skripsi tersebut antara lain:

1. Pada tahun 2013, Christa Hana Olivia, NPM: 0802055335, dengan judul 

“Strategi Komunikasi Badan Narkotika Nasional (BNN) Dalam Mengurangi 
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Jumlah Pengguna Narkoba Di Kota Samarinda” Dalam jurnal ini membahas 

tentang Srategi Komunikasi BNN dalam mengurangi jumlah pengguna 

narkoba.

2. Pada tahun 2015, Tiara Rifany, NPM: 1216041104, dengan judul “Strategi 

Badan Narkotika Nasional Provinsi Lampung Dalam Menghadapi Lampung 

Zona Merah Narkoba (Studi Pada Kalangan Remaja)” Dalam skripsi ini 

membahas tentang Strategii BNN dalam mengahadapi Lampung zona merah 

narkoba.

Berbeda dengan isi skripsi penulis, skripsi penulis membahas tentang 

bagaimana Komunikasi Persuasif Badan Narkotika Nasional (BNN) Provinsi 

Lampung Dalam Menanggulangi Indonesia Darurat Narkoba.

G. Metodelogi Penelitian

Metode adalah cara yang tepat untuk melakukan sesuatu dengan 

menggunakan pikiran secara seksama untuk mencapai tujuan. Sedangkan penelitian 

adalah pemikiran yang sistematis mengenai berbagai jenis masalah yang 

pemahamannya memerlukan pengumpulan dan penafsiran kata-kata.22 Agar skripsi 

ini dapat berjalan sesuai yang diharapkan maka diperlukan metode yang sesuai 

dengan permasalahan yang dibahas dan relevan dengan tehnik penulisan karya 

ilmiah.

                                                          
22 Cholid Norobuko dan Ahmadi, Metode Penelitian (Jakarta: PT. Bumi Aksara, 1997), h. 1.
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1. Jenis dan Sifat Penelitian

a. Jenis penelitian

Jenis penelitian lapangan (field reesearch) yaitu suatu penelitian 

lapangan yang dialkukan dalam kehidupan yang sebenarnya.23 Menurut Hadari 

Nawawi penelitian lapangan atau field research adalah kegiatan penelitian yang 

dilakukan dilingkungan masyarakat tertentu, baik dilembaga-lembaga, 

diorganisasi-organisasi kemasyarakatan maupun lembaga-lembaga 

pemerintah.24

Dilihat dari jenisnya maka dalam penelitian ini menggunakan kualitatif 

untuk mengidenfikasi masalah yang berhubungan dengan Komunikasi Persuasif 

Yang Diterapkan Badan Narkotika Nasional Provinsi (BNNP) Lampung 

Dalam Menanggulangi Indonesia Darurat Narkoba.

b. Sifat Penelitian

Adapun penelitian ini berdifat deskriptif, yaitu menggambarkan secara 

tepat dan sifat-sifat suatu individu, gejala-gejala, keadaan dan situasi kelompok 

tertentu untuk menetapkan prekuensi adanya hubungan tertentu suatu gejala 

dalam masyarakat.25

Penelitian diskriptif ini berusaha mendeskripsikan dan

menginterprestasikan sesuatu, misalnya kondisi atau hubungan yang ada, 

                                                          
23 Kartini Kartono, Pengantar Methodologi Reset Sosial (Bandung: Madar Maju, 1996), Cet. 

Ke-VII, h. 32.
24 Hadari Nawawi, Method Penelitian Bidang Sosial (Yogyakarta: Unipersiti Press, 1998), 

Cet. Ke-VIIII, h. 31
25 Kartini Kartono, op. cit. h. 32 
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pendapat yang berkembang, proses yang sedang berlangsung akibat atau efek 

yang terjadi, atau tentang kecendrungan yang tengan berlangsung. Fenomena 

disajikan secara apa adanya hasil penelitian diuraikan secara jelas dan 

gambaran tanpa manipilasi oleh karena itu penelitian ini tidak adanya suatu 

hipotesis tetapi adalah pertanyaan penelitian yang mempunyai tujuan untuk 

membuat sistematis, factual dan akurat dengan mengenai fakta-fakta dan 

populasi daerah tertentu.26

Penelitian deskriptif, yaitu suatu metode dalam peneliti suatu objek yang 

bertujuan mkembuat skripsi, gambaran atau lukisan secara sistematis dan 

objektif, mengenai fakta-fakta, sifat-sifat, ci-ciri serta hubungan diantara unsur-

unsur yang ada atau fenomena tertentu. Dalam hal ini, maka sifat peneliti 

deskritif kualitatif, penelitian ini menggambarkan apa adanya, tentang hal-hal 

yang berkenaan dengan Komunikasi Persuasif Yang Diterapkan Badan 

Narkotika Nasional Provinsi (BNNP) Lampung Dalam Menanggulangi 

Indonesia Darurat Narkoba.

2. Populasi dan Sampel

a. Populasi 

Menurut Masri Singarimbun dalam bukunya yang berjudul “Metode 

Penelitian Survai” populasi ialah jumlah keseluruhan dari unit analisa yang ciri-

cirinya akan diduga.27

                                                          
26 Sumardi Surya Brata, Metode Penelitian (Jakarta: PT Raja Grapindo Persaa, 1998), h. 18.
27 Masri Singarimbun, Metode Penelitian Survai (Jakarta: LP3ES, 2008), cet. Ke-19, h. 152.
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Dalam penelitian kualitatif, populasi diartikan sebagai wilayah 

generalisasi yang terdiri atas: obyek/ subyek yang mempunyai kualitas dari 

karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan 

kemudian ditarik kesimpulannya.28

Adapun yang menjadi populasi dalam penelitian ini adalah seluruh 

anggota pekerja yang ada di BNN Provinsi Lampung sebanyak 54 orang.

b. Sampel 

Sampel adalah suatu bagian dari populasi yang akan diteliti dan 

dianggap dapat menggambarkan populasinya.29 Dalam penelitian ini, jenis 

sampel yang digunakan adalah Non Random Sampling, yaitu tidak semua 

individu dalam populasi berpeluang sama untuk ditugaskan menjadi anggota 

sampel.

Mengingat jumlah populasi yang besar maka dilakukan teknik Non 

Random Sampling (pengambilan sampel secara tidak acak) dengan 

menggunakan teknik Purposive Sampling (pengambilan sampel secara sengaja 

dan dengan pertimbangan tertentu). Hal ini dilakukan untuk mendapatkan 

sampel yang sedikit dari populasi yang besar dan dengan alasan bahwa tidak 

semua populasi itu dapat memberikan data yang dibutuhkan dalam penelitian.

Berdasarkan pendapat diatas kriteria atau ciri-ciri dalam pengambilan 

sampel penelitian ini adalah sebagai berikut:

                                                          
28 Sugiono, Metode Penelitian R  & D (Bandung: IKAPI 2012) cet. Ke-10, h. 297.
29 Irwan Soehartono, Metode Penelitian Sosial (Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2008), h. 

57
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1. Pegawai yang sudah bekerja selama kurang lebih tiga tahun di BNN 

Provinsi Lampung

2. Pegawai yang bekerja di bidang P2M atau bagian penyuluhan BNN 

Provinsi Lampung

3. Mahasiswa yang sudah mengikuti penyuluhan BNN Provinsi Lampung 

yang berusia kurang lebih 24 tahun atau mahasiswa semeter 4 dengan 

jumlah 20 orang.

Dari kriteria diatas maka peneliti mengambil sampel terdiri dari 16 

orang polisi dan 3 orang pegawai sipil BNN Provinsi Lampung.

3. Metode pengumpulan Data

Untuk mendapatkan data yang diharapkan dalam penelitian ini penulis 

menggunakan tehnik sebagai berikut

a. Wawancara atau Interview

Metode Wawancara yaitu proses Tanya jawab dalam penelitian yang 

berlangsung secara lisan dalam mana dua orang atau lebih bertatap muka, 

mendengarkan secara langsung informasi-informasi atau keterangan-

keterangan.30

Adapun jenis wawancara yang digunakan peneliti yaitu wawancara 

terpimpin (Interview Guide) yaitu wawancara yang menggunakan panduan 

pokok-pokok masalah yang diteliti.31 Berdasarkan bentuk pertanyaan yang 

diajukan, maka wawancara yang peneliti gunakan adalah wawancara terbuka 

                                                          
30 Cholid Narbuko & Abu Achmadi, Metodologi Penelitian (Jakarta: Bumi Aksara, 2007), h. 

83
31 Emzir, Metodologi Penelitian Kualitatif: Analisis Data (Jakarta: Rajawali Pres, 2010), h. 39
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(Overt Interview) yaitu wawancara yang dilakukan peneliti dengan mengajukan 

pertanyaan-pertanyaan yang tidak dibatasi jawabannya, artinya pertanyaan yang 

mengundang jawaban terbuka.32

Untuk mendapatkan informasi, ada beberapa metode yang digunakan 

oleh penulis yaitu: Metode komuniukasi persuasif yang digunakan oleh BNN 

dalam Menanggulangi Indonesia Darurat Narkoba, Tahapan-tahapan 

Komunikasi Persuasif, Program-program BNNP dan Upaya BNNP dalam 

Menanggulangi Indonesia Darurat Narkoba.

b. Observasi

Observasi sebagai teknik pengumpulan data mempunyai ciri yang 

spesifik bila dibandingkan dengan teknik yang lain, yaitu wawancara. Kalau 

wawancara selalu berkomunikasi dengan orang lain, maka observasi tidak 

terbatas pada orang, tetapi juga obyek-obyek alam yang lain. Teknik 

pengumpulan data dengan observasi digunakan bila, penelitian berkenaan 

dengan prilaku manusia, proses kerja, gejala-gejala alam dan bila responden 

yang diamati tidak terlalu besar.33

Menurut Marzuku dalam buku Metodologi Riset, dengan menggunakan 

Metode Observasi, peneliti melakukan pengamatan dan pencatatan secara 

sistematis terhadap gejala atau fenomena yang diselidiki tanpa mengajukan 

pertanyaan-pertanyaan meskipun obyeknya orang.34

                                                          
32 Emzir, Op.Cit. h. 83
33 Sugiono, Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif Dan R&D, (Bandung: Alfabeta, 2012), 

h. 145
34 Marzuki, Metodologi Riset, (Yogyakarta: Ekonisia, 2005), h. 62
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Observasi yang dimaksut penulis adalah melakukan observasi langsung 

ke Badan Narkotika Nasional Provinsi Lampung. Metode yang digunakan oleh 

penulis adalah untuk mengamati proses komuniukasi BNN dalam 

melaksanakan penyuluhan di masyarakat, dan untuk mengetahui respon audiens 

mengenai materi yang disampaikan oleh BNNP bagian penyuluhan. Observasi 

ini sebagai bentuk pengamatan langsung dilapangan, berguna untuk 

menjelaskan, memeriksa dan merinci. Komunikasi persuasif yang diterapkan 

Badan Narkotika Nasional Provinsi (BNNP) dalam menanggulangi indonesia 

darurat narkoba. Hal ini bertujuan untuk melengkapi data wawancara. 

c. Dokumentasi 

Metode dokumentasi adalah mencari data mengenai hal-hal atau fariabel 

berupa acuan, transkip, buku-buku, surat kabar, majalah dan sebagainya.35 Hal 

ini dialkukan karena untuk mendapatlkan data yang dapat dijadikan landasan 

teori khususnya mengenai Komunikasi Persuasif Badan Narkotika Nasiaoana

Provinsi (BNNP) Lampung Dalam Menanggulangi Indonesia Darurat Narkoba.

Dalam melengkapi data-data yang diperoleh, penulis memerlukan data-

data penunjang lain dan catatan-catatatn yang berkaitan dengan penelitian, 

berupa dokumen-dokumen, laporan-laporan, surat-surat resmi, dan jika 

diperlukan poto-poto juga dapat menunjang. Metode pengumpulan data dengan 

dokumentasi yaitu mencari data mengenai hal-hal atau variable yang berupa 

catatan, transkip, buku, surat kabar, majalah, prasasti, notulen rapat, agenda, 
                                                          

35 Suharsimi Arikunto, Op. Cit. h. 245
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dan sebagainya.36 Metode ini metode p[elengkap dalam rangka mendapatkan 

data-data yang dibutuhkan. Adapun data yang dibutuhkan didalam penelitian 

ini adalah keadaan Badan Narkotika Nasiaoana Provinsi (BNNP) Lampung 

Dalam Menanggulangi Indonesia Darurat Narkoba.

Adapun dokumentasi yang diperlukan adalah data tertulis tentang 

sejarah BNNP, program, visi-misi, struktur, dan nama-nama petugas 

penyuluhan Badan Narkotika Nasional Provinsi Lampung Dalam 

Menanggulangi Indonesia Darurat Narkoba.

4. Analisis Data

Dalam suatu penelitian dibutuhkan Analisis Data. Yaitu proses 

mengorganisasikan dan menguirutkan data kedalam pola, kategori, dan satuan 

uraian dasar sehingga dapat ditemukan tema dan dapat dirumuskan hipotesis kerja 

seperti yang disarankan oleh data.

Dalam menganalisis data penulis menggunakan Analisis Data Kualitatif. 

Pertama data yang muncul berwujud kata-kata dan bukan rangkaian angka.37 Dan 

itu dikumpulkan dengan metode observasi, wawancara dan dokumentasi.

Kemudian dalam menganalisis terdiri dari tiga alur kegiatan yang terjadi secara 

bersamaan yaitu: reduksi data, penyajian data, penarikan kesimpulan/verifikasi.

                                                          
36 Ibid. h. 206
37 Matthew B. Miles, A. Michael Huberman, Analisis  Data  Kualitatif : Buku Sumber 

Tentang Metode-Metode Baru (Jakarta: Penerbit Universitas Indonesia (UI-Press), 1992), h. 15
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a. Reduksi Data diartikan sebagai proses pemilihan, pemusatan perhatian 

pada penyederhanaan, pengabstrakan, dan transformasi data “kasar” yang 

muncul dari catatan-catatan tertulis dilapangan.

b. Penyajian Data merupakan sebagai sekumpulan informasi tersusun yang 

memberi kemungkinan adanya penarikan kesimpulan dan pengambilan 

tindakan. Semua dirancang guna menggabungkan informasi yang tersusun 

dalam suatu bentuk yang padu dan mudan diraih.

c. Kegiatan analisis ketiga adalah Menarik kesimpulan dan verifikasi.38

Dengan demikian dari tiga hal yang telah dikemukakan diatas, yaitu 

reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpilan/vertifikasi suatu jalin 

menjalin pada saat sebelum, selama, dan sesudah pengumpulan data dalam 

bentuk sejajar, untuk membangun wawasan umum yang disebut analisis.39

                                                          
38 Ibid. h. 19
39 Ibid.s
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BAB II

KOMUNIKASI PERSUASIF

DALAM MENANGGULANGI NARKOBA

A. Komunikasi Persuasif

1. Pengertian Komunikasi Persuasif

Istilah komunikasi atau dalam Bahasa Inggris Communication berasal dari 

kata latin Communication, dan bersumber dari kata Communis yang berarti sama, 

sama disini maksudnya adalah sama makna.1

Secara terminology pengertian komunikasi terdapat banyak pendapat dari 

para ahli komunuikasi, diantaranya:

a. Hovland, Janis dan Kelley, Komunikasi adalah proses dimana individu 
mengirim stimulus (bisanya dalam bentuk verbal) untuk mengubah tingkah laku 
orang lain.

b. Everett M. Rogers, Komunikasi adalah proses dimana satu ide dialihkan dari 
sumber kepada satu penerima atau lebih, dengan maksut untuk mengubah 
tingkah laku mereka.

c. Judy C. Pearson dan Paul E. Nelson, Komuniukasi adalah proses memahami 
dan berbagi makna.

d. Stewart L. Tubbs dan Siylvia Moss, Komunikasi adalah proses pembentukan 
makna diantara dua orang atau lebih.2

Sementara itu, Onong U. Effendy mengartikan Komunikasi adalah sebagai 

proses penyampaian pesan oleh komunikator kepada komunikan melalui media 

dan menimbulkan efek tertentu.3

                                                          
1 Onong Uchjana Effendy, Ilmu Komunikasi : Teori Dan Praktek (Bandung: Remaja 

Rosdakarya, 2006), h.9.
2 Sumadi Dilla, Komunikasi Pembangunan (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2010), h. 21.
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Berdasarkan beberapa pengertian komuniukasi yang telah disebutkan, 

dapat dijelaskan bahwa komunikasi adalah proses penyampaian pesan dari 

komunikator kepada komunikan untuk terciptanya saling pengertian diantara 

keduanya.

Istilah Persuasif bersumber dari perkataan latin “Pesuasio” memiliki kata 

kerja “Persuadere” yang berarti membujuk, mengajak atau merayu.4

Menurut Applbaum, Persuasi adalah proses komunikasi yang dilakukan 

orang untuk menyampaikan cara verbal atau non verbal dengan tujuan untuk 

memperoleh tanggapan tertentu dari orang lain. Sedangkan menurut Larson, 

persuasi adalah sebuah proses yang mengubah sikap, kepercayaan pendapat atau 

tingkah laku penerima, yang diakibatkan oleh penggunaan symbol-simbol.5

Pengertian lain menurut Tan, komunikasi persuasif adalah suatu proses 

dimana seseorang (komunikator) menyampaikan rangsangan (biasanya dengan 

lambing bahasa) untuk mempengaruhi prilaku orang lain (komunikan).6

Berdasarkan beberapa pengertian yang telah diutarakan, maka dapat 

dipahami bahwa komunikasi pesuasif adalah suatu proses penyampaian pesan dari 

komunikator kepada komunikan untuk mengubah kepercayaan, sikap, dan prilaku 

dengan mempengaruhi aspek-aspek psikologis komunikan. Jalaludin Rahmat 

menyatakan, 
                                                                                                                                                                     

3 M. Nashor, Studi Ilmu Komunikasi (Bandar Lampung: Fakultas Dakwah IAIN Raden Intan 
Lampung, 2009), h. 67.

4 Wahyu Ilaihi, Komunikasi Dakwah (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2010), h. 125
5 Nashor, Komunikasi Persuasif Nabi Dalam Pembangunan Masyarakat Madani 

(Pustakamas, 2011), h. 23.
6 M. Nashor, Op.Cit, h. 36.
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“ Ketiga perubahan prilaku, yaitu efek kognitif berkaitan dengan perubahan 
pada apa yang diketahui, dipahami atau dipersepsi khalayak. Efek ini berkaitan 
dengan transmisi pengetahuan, keterampilan, kepercayaan atau informasi. Efek 
efektif timbul bila ada perubahan pada apa yang disarankan, disenangi, atau 
dibenci khalayak, yang meliputi segala yang berhubungan dengan emosi, sikap, 
serta nilai. Efek behavioral, yaitu yang merujuk pada prilaku nyata yang dapata 
diamati, yang meliputi pola-pola tindakan, kegiatan atau kebiasaan prilaku”.7

Komunikasi persuasif pada prinsipnya sama dengan komunikasi pada 

umumnya. Komunikasi persuasif bertujuan mempengaruhi sikap, bahkan prilaku 

komunikan.8

2. Tujuan Komunikasi Persuasif 

Tujuan komunikasi persuasif secara bertingkat ada dua yaitu: 

a. Mengubah atau menguatkan keyakinan (believe) dan sikap (attitude) 

audiens, dan 

b. Mendorong audiens melakukan sesuatu/ memiliki tingkah-laku (behaviour) 

tertentu yang diharapkan.

3. Prinsip Dasar Dalam Komunikasi Persuasif 

Yang dapat menentukan efektivitas dan keberhasilan komunikasinya, yakni 

ada empat sebagai berikut.

a. Prinsip Pemaparan yang Selektif (The Selective Exposure Principle) Prinsip 

ini menyatakan bahwa pada dasarnya audiens akan mengikuti hukum 

pemaparan selektif (the law of selective exposure), yang menegaskan bahwa 

audiens (pendengar) akan secara aktif mencari informasi yang sesuai dan 

                                                          
7 Moh Ali Aziz, Ilmu Dakwah (Jakarta: Kencana, 2009), h. 125
8 Iswandi Syaputra, Komunikasi Profetik: Konsep Dan Pendekatan (Bandung: Refika Offset, 

2007), h. 211.
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mendukung opini, keyakinan, nilai, keputusan dan perilaku mereka, dan 

sebaliknya audiens akan menolak atau menghindari informasi-informasi 

yang berlawanan dengan opini, kepercayaan, sikap, nilai, dan perilaku 

mereka.9

b. Prinsip Partisipasi Audiens (The Audience Participation Principle)

Prinsip ini menyatakan bahwa daya persuasif suatu komunikasi akan 

semakin besar manakala audiens berpartisipasi secara aktif dalam proses 

komunikasi tersebut. Bentuk partisipasi bisa dalam berbagai bentuk dan 

aktivitas, seperti dalam menentukan tema, dalam presentasi, membuat 

slogan, dan lain-lain.10

c. Prinsip Suntikan (The Inoculation Principle)

Audiens telah memiliki pendapat dan keyakinan tertentu, maka 

pembicaraan komunikasi persuasif biasanya dimulai dengan memberi 

pembenaran dan dukungan atas keyakinan dan pengetahuan yang dimiliki 

audiens. 

d. Prinsip Perubahan yang Besar (The Magnitude of Change Principle)

Prinsip ini menyatakan bahwa semakin besar, semakin cepat dan 

semakin penting perubahan yang ingin dicapai, maka seorang da’I

mempunyai tugas dan kerja yang lebih besar, serta komunikasi yang 

dilakukan membutuhkan perjuangan yang lebih besar.11

                                                          
9 Ibid. h. 212.
10 Ibid.
11 Ibid.h. 212-213
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4. Teknik Persuasif

Setelah mengetahui klasifikasi kebutuhan hidup manusia maka dalam 

melaksanakan komunikasi persuasi yang bertujuan merubah pendapat, sikap, dan 

perilaku orang lain maka teknik atau cara menyampaikannya biasanya disesuaikan 

dengan beberapa keadaan diantaranya ialah:

1. kira-kira apakah yang hendak dicapai dalam usaha komunikasi tersebut?

2. siapakah yang menjadi komunikan?

3. dalam situasi yang bagaimanakah keadaan komunikan pada waktu

berlangsungnya komunikasi tersebut.

5. Pesan Persuasif

Didalam menulis pesan-pesan yang bersifat persuasif harus dibuat untuk 

meyakinkan dari pihak-pihak yang berhubungan dengan organisasi. Pesan-pesan 

persuasif yang efektif haruslah dirancang sedemikian rupa, antara lain dengan 

fokus pada penerima, sehingga pesan dapat sesuai dengan tujuan. Menulis pesan 

persuasif sangat penting dalam organisasi bisnis, karena setiap hari organisasi 

harus mengirimkan pesan-pesan dengan nada yang meyakinkan, baik kepada 

konsumen, pemasok, mitra bisnis, maupun pihak-pihak lainnya yang berhubungan 

dengan organisasi. 

Dengan demikian pengiriman pesan persuasif menjadi salah satu faktor 

penentu dalam pencapaian tujuan perusahaan. Meyakinkan dan mempengaruhi 

pihak-pihak lain yang terkait, baik secara tertulis maupun lisan dalam bentuk 

presentasi bisnis menjadi aktifitas yang harus dilakukan perusahaan secara 

terencana dan matang. 
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6. Fenomena Komunikasi Persuasif

Salah satu fenomena yang saat ini bisa dinikmati sehari-hari adalah 

merebaknya aktivitas dakwah. Aktivitas dakwah kini tidak lagi hanya dapat 

dijumpai di tempat-tempat “konvensional“ seperti, masjid, pesantren, dan majlis 

taklim, tetapi dapat pula dijumpai di hotel, rumah sakit, perusahaan, radio, televisi 

bahkan internet. Namun, fenomena paradoks sering kita jumpai dan tak kalah 

menyentaknya, seperti maraknya tindakan kekerasan, kerusuhan sosial, 

penyalahgunaan obat – obatan ( narkoba ) pornoaksi, pornografi, korupsi, dan 

sebagainya. 

Fenomena ini mengindikasikan masih terealisasinya dakwah dari realitas 

sosial masyarakat di sekitarnya. Aktivitas dakwah sebagai proses komunikasi 

penyampaian ajaran ideal Islam yang selama ini tidak mempunyai kekuasaan 

untuk membawa masyarakat kepada perubahan ke arah yang lebih baik.

Ada banyak faktor yang menjadi penyebabnya, salah satunya karena 

dakwah yang selama ini dilakukan cenderung kering, impersonal, dan hanya 

bersifat informatif belaka, belum menggunakan teknik-teknik komunikasi yang 

efektif. Situasi ini merupakan cermin wajah dakwah yang belum berpijak di atas 

realitas sosial yang ada. Padahal dakwah dan realitas sosial memiliki hubungan 

interdependensi yang sangat kuat, terkait berkelindan. Paling tidak ada dua hal 

penting yang dapat diungkapkan dari hubungan tersebut, yaitu: 

a. Realitas sosial merupakan alat ukur keberhasilan dakwah yang sekaligus 

menjadi cermin sosial dalam merumuskan agenda dakwah pada tahap 

berikutnya. 
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b. Aktivitas dakwah sendiri pada hakikatnya merupakan pilihan strategis dalam 

membentuk arah perubahan masyarakat ke arah yang lebih baik. Kemampuan 

membaca realitas sosial ini merupakan langkah awal yang sangat efektif untuk 

mengembangkan dakwah Islam. Sebagai sebuah proses membangun 

masyarakat yang Islami, dakwah tentu saja harus berpedoman kepada apa yang 

telah dituntun dan digariskan oleh al-Qur’an dan sunnah Rasul. Menurut al-

Qur’an, dakwah Islam antara lain harus dilaksanakan secara hikmah 

(bijaksana). Hikmah adalah cara tertentu untuk mengajak dan mempengaruhi 

orang lain atas dasar pertimbangan sosiologis, psikologis, dan rasional. 

Pendekatan hikmah mengharuskan seorang da’i memahami frame of reference 

(kerangka pemikiran dan pandangan seseorang) dan field of experience (ruang 

lingkup pengalaman) mad’u yang dihadapinya.

7. Faktor-Faktor Yang Memengaruhi Komunikasi Persuasif Agar Berhasil

Banyak faktor menentukan keberhasilan/ ketidak berhasilan suatu pesan 

yang bertujuan persuasif. Empat faktor utama adalah :

a. Sumber pesan/komunikator yang mempunyai kredibilitas yang tinggi; 

contohnya seseorang yang mempunyai pengetahuan tentang apa yang 

disampaikannya.

b. Pesan itu sendiri (apakah masuk akal/ tidak)

c. Pengaruh lingkungan

d. Pengertian dan kesinambungan suatu pesan (apakah pesan tersebut diulang-

ulang)
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8. Tahapan-Tahapan Komunikasi Persuasif

Berhasilnya komunikasi persuasif perlu dilaksanakan secara sistematis. 

Dalam komunikasi ada sebuah formula yang dapat dijadikan landasan pelaksanaan 

yang disebut AIDDA yakni:

a. Attention (Perhatian) yang dimaksut disini adalah khalayak dapat 

memperhatikan pesan yang disampaikan komunikator secara sengaja, 

karena ia berkeinginan untuk mendengarkannya.

b. Inters (Minat) : Pada tahap ini kita berusaha agar khalayak menyetujui 

gagasan yang kita kemukakan atau memahami pokok yang kita sampaikan.

c. Desire (Hasrat) : Pada tahap ini, dalam diri khalayak timbul keinginan 

untuk melakukan perubahan dan berusaha untuk merealisasikannya.

d. Decition (Keputusan) : Pada tahap ini, khalayak dapat menentukan tindakan 

yang akan diambilnya.

e. Action (Kegiatan) : ialah merumuskan tahapan visualisai dalam bentuk 

sikap dan kenyakinan tertentu, atau tindakan yang nyata.12

Raymond S. Ross menganjurkan sistem penyusunan pesan sebagai berikut:

a. Perhatian: Timbulkan perhatian sehingga khalayak memiliki perasaan 
yang sama tentang masalah yang dihadapi.

b. Kebutuhan: bangkitkan minat dan terangkan perlunya masalah ytersebut 
diatas dengan menghubungkannya pada kebutuhan pribadi dan daya 
tarik motif.

c. Rencana: jelaskan pemecahan masalah tersebut dengan melihat 
pengamalan masa lalu, pengetahuan dan kepribadian khalayak.

                                                          
12 Jalaludin Rahmat, Retorika Modern: Pendekatan Praktis (Bandung: Remaja Rosdakarya, 

2008), h. 37
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d. Keberatan: kemukakakn keberatan-keberatan, kontra argumentasi atau 
pemecahan lainnya.

e. Penegasan Kembali: bila arah tindakan yang diusulkan telah terbukti 
dengan baik, tegaskan kembali pesan tersebut dengan ikhtisar, tinjauan 
singkat, kata-kata pengingat dan visualisasi.

f. Tindakan: tunjukkan secara jelas tindakan yang harus mereka lakukan.13

Komunikasi persuasif dimulai dengan upaya membangkitkan perhatian 

mad’u. upaya ini dilakukan tidak hanya bicara dengan kata-kata yang merangsang, 

tetapi juga dengan penampilan ketika menggahadapi khalayak. Wilbur Sehram 

mengemukakan,

“ Persuasif menghendaki efek yang baik, maka dalam pendekatan apa yang 
disebut dengan – procedure atau proses attention to attention to action, 
artinya tindakat-tindakan persuasif akan dapat menghasilkan hasil yang 
memuaskan jika komunuikator berusaha membangkitkan perhatian 
(Attention) komunikasi terlebih dahulu dengan usaha-usaha komunikator. 
Jika perhatian komunikator telah berhasil didapatkan, maka komunikator 
baru dapat berusaha menggerakkkan komunikan  untuk berbuat (Action)
sesuai dengan harapan komunuikator”.14

Dengan demikian, dapat dipahami bahwa tahapan-tahapan komunikasi 

persuasif mulai dari perhatian hingga tindakan, harus dilaksanakan secara 

sistematis atau terencana agar komunuikasi persuasif yang disampaikan sesuai 

dengan keinginan komunikator.

9. Ciri Pendekatan Psikologi Komunikasi

Psikologi meneliti kesadaran dan  pengalaman manusia. Psikologi terutama 

mengarahkan perhatiannya pada prilaku manusia dan mencoba menyimpulkan

proses kesadaran yang menyebabkan terjadinya prilaku itu. Fasher menyebut 

                                                          
13 Jalaludin Rahmat, Retorika Modern: Pendekatan Praktis (Bandung: Remaja Rosdakarya, 

2008), h. 38
14 Wahyu Ilahi, Komunikasi Dakwah (Bandung: Rosdakarya, 2010), h. 129
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empat ciri pendekatan psikologi pada komunikasi: penerimaan stimuli secara 

indrawi (sensory reception of stimuli), proses yang mengentarai stimuli dan respon 

(internal mediation of stimuli), prediksi respons (prediction response), dan 

pengaruh respons (reinforcement of responses).15

Komunikasi adalah pristiwa sosial pristiwa yang terjadi ketika manusia 

berinteraksi dengan manusia yang lainnya. Mencoba menganalisa pristiwa sosial 

secara psikologis membawa kita ke psikologi sosial. Salah satu definisi mutakhir 

(Kaufmann, 1973:6) menyebutkan : [Psikologi sosial adalah usaha untuk 

memahami, mejelaskan, dan meramaikan pikiran, perasaan, dan tindakan individu 

dipengaruhi oleh apa yang dianggapnya sebagai pikiran, perasaan, dan tindakan 

orang lain. (yang kehadirannya boleh jadi sebenarnya, dibayangkan, atau 

disiratkan). ]

Bila individu-individu berinteraksi dan saling mempengaruhi, maka 

terjadilah (1) proses belajar yang meliputi aspek kognitif dan efektif (aspek 

berfikir dan aspek merasa), (2) proses penyampaian dan penerimaan lambang-

lambang (komunikasi), dan (3) mekanisme penyesuaian diri seperti sosialisasi, 

permainan peranan, identifikasi, proyeksi, agresi, dan sebaigainya.16

                                                          
15 Jalaluddin Rakhmat, Psikologi Komunikasi Edisi Revisi. Bandung: Remaja Rosdakarya, 

2007), h. 8
16 Ibid, h. 10
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B. Menanggulangi Darurat Narkoba

1. Pengertian Narkoba

Banyak sekali orang mendengar kata narkoba, tetapi mereka tak tahu apa 

itu narkoba, banyak yang mengartikan narkoba adalah kepanjangan dari kata  

narkotika dan obat berbahaya, namun itu kepnjangan yang salah, yang benar 

adalah singkatan dari narkotika, psikotropika, dan bahan aditif lainnya. Narkoba 

adalah singkatan dari narkotika dan obat/bahan berbahaya. Selain "narkoba", 

istilah lain yang diperkenalkan khususnya oleh Departemen Kesehatan 

Republik Indonesiaa adalah napza yang merupakan singkatan dari Narkotika, 

Psikotropika dan Zat Adiktif .

Semua istilah ini, baik "narkoba" ataupun "napza", mengacu pada 

kelompok senyawa yang umumnya memiliki risiko kecanduan bagi penggunanya. 

Menurut pakar kesehatan, narkoba sebenarnya adalah senyawa-senyawa 

psikotropika yang biasa dipakai untuk membius pasien saat hendak dioperasi atau 

obat-obatan  untuk penyakit tertentu.17

Melalui pertolongan dokter, banyak jenis narkoba yang bermanfaat untuk 

kesembuhan dan keselamatan manusia. Masalahnya, apabila narkoba 

disalahgunakan, bukan manfaat yang didapat, melainkan malapetaka. Jadi, yang 

harus hindari adalah penyalahgunaannya, bukan narkobanya. Ja sa narkotika dan 

psikotropika sangat besar dimasa lalu, masa kini, dan masa yang akan datang.18

                                                          
17 http://www.scribd.com/doc/56044377/DEFINISI-NARKOBA, 05 juni 2016, 10.33
18 . dr. Subagyo Prasetyo. Op cit, h 9 – 10.
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Persoalan narkoba adalah bagian dari persoalan abadi manusia. Sebab 

persoalan ini telah ada dari dulu dan akan selalu ada sampai kapanpun. Karena ada 

sejak dulu maka dalam Islampun ada syariah khusus tentang hal ini. Dalam Al-

Qur’an maupun Hadits banyak disinggung meskipun tidak secara eksplisit 

menyebut kata yang mengandung arti narkoba. 

Dalam Islam lebih dipilih kata-kata umum dengan sifat yang mengandung 

arti merusak jasmani maupun rohani. Kata-kata antisipatif ini tentu untuk 

menjawab perkembangan berbagaimacam jenis dan bentuk narkoba.Persoalan 

narkoba adalah bagian dari persoalan abadi manusia. Sebab persoalan ini telah ada 

dari dulu dan akan selalu ada sampai kapanpun. 

Oleh karena itu hal ini juga manjadi bagian dari perjuangan abadi manusia. 

Kita tidak boleh putus asa untuk selalu mencegah, menanggulangi dan 

menyembuhkan putra-putri kita dari bahaya narkoba. Narkoba adalah bagian dari 

khamr yang telah banyak dinyatakan dalam Alquran dan Sunah.

Adapun dalam pandangan agama islam hukumnya adalah haram sesuai 

dengan ayat Al- Qur’an Al- Baqarah 219

                                   

                              

    

Artinya : Mereka bertanya kepadamu tentang khamar dan judi. Katakanlah: 
"Pada keduanya terdapat dosa yang besar dan beberapa manfaat bagi manusia, 
tetapi dosa keduanya lebih besar dari manfaatnya". dan mereka bertanya 
kepadamu apa yang mereka nafkahkan. Katakanlah: " yang lebih dari keperluan." 
Demikianlah Allah menerangkan ayat-ayat-Nya kepadamu supaya kamu berfikir,(
Al-Baqarah 219 )19

                                                          
19 Al-Qur’an Tarjamah, Kementerian Agama Republik Indonesia , h 15
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Dan juga dalam keadaan mabuk akibat terkena pengaruh minuman 

beralkohol seperti khamar dilarang dalam melaksanakan shalat, sesuai dengan dalil 

Al- qur’an surat Al- Maidah 90-91.20

                         

                    

                             

  

Artinya : Hai orang-orang yang beriman, Sesungguhnya (meminum) khamar, 
berjudi, (berkorban untuk) berhala, mengundi nasib dengan panah adalah 
Termasuk perbuatan syaitan. Maka jauhilah perbuatan-perbuatan itu agar kamu 
mendapat keberuntungan. Sesungguhnya syaitan itu bermaksud hendak 
menimbulkan permusuhan dan kebencian di antara kamu lantaran (meminum) 
khamar dan berjudi itu, dan menghalangi kamu dari mengingat Allah dan 
sembahyang; Maka berhentilah kamu (dari mengerjakan pekerjaan itu). (QS. Al-
Maidah 90-91).

Dalam Hadits Nabi:

“ Setiap yang memabukakan adalah khamr, dan setiap khamr adalah haram. (HR. 
Bukhari)”.

Dari beberapa ayat di atas dijelaskan bahaya khamr termasuk di dalamnya 

narkoba, yakni bahaya sosial (menimbulkan permusuhan dan kebencian sesama), 

bahaya ritual (menghalangi untuk ingat kepada Allah). Minum khamr adalah 

perbuatan syaitan dan bagian dari penyakit masyarakat seperti judi, klenik 

(musyrik) dan mengundi nasib.

                                                          
20  Ibid.h, 84
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Bertahap dalam mengharamkan khamr Ayat-ayat Alquran sangat bijak 

dalam menerapkan larangan khamr. Karena minum khamr telah menjadi tradisi 

manusia dari dulu, maka proses larangannya melalui proses yang bertahap, tidak 

langsung dilarang, pertama, dikatakan bahwa khamr ada manfaat positifnya, tetapi 

negatifnya lebih besar.

Banyak sekali jenis-jenis narkoba yang bermanfaat dalam bidang 

kedokteran. Maka, sikap anti narkoba adalah keliru, yang benar adalah anti 

penyalahgunaanya. Jadi, yang harus kita hindari bukanlah narkoba, melainkan 

penyalahgunaannya.21

2. Jenis-Jenis Narkoba 

Narkoba memiliki berbagai  jenis diantaranya  narkotika, psikotropika, dan 

bahan aditif lainnya.

a. Narkotika

Narkotika adalah zat atau obat yang bersal dari tanaman atau bahan 

tanaman, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran dan 

hilangnya rasa.

Narkotika memiliki daya adiksi (ketagihan) yang sangat berat. 

Narkotika juga memiliki daya toleran (penyesuaian) dan daya habitual 

(kebiasaan), ketiga sifat narkotika inilah yang menyebabkan pemakai narkotika 

tidak dapat lepas dari cengkramannya

                                                          
21 dr.Subagyo Prasetyo.opcit. h. 10
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b. Psikotropika

Psikotropika adalah zat atau obat bukan narkotika, baik alami maupun 

sintesis, yang memiliki sifat proaktif melalui pengaruh selektif pda susunan 

saraf pusat yang menyebabkan perubahan khas pada aktivitas normal dan 

perilaku.22

Psikotropika adalah obat yang dugunakan oleh dokter untuk mengobati 

gangguan jiwa (psyche). Berdasarkan undang-undang no. 5 tahun 1997, 

psikotropika dapat dikelompokan ke dalam 4 golongan.Golongan  petama 

adalah psikotropika dengan daya aditif yang sangat kuat, belum diketahui 

manfaatnya untuk pengobatan, dan sedang di teliti khasiatnya. 

c. Prekursor Narkotika 

Prekursor narkotika adalah zat atau bahn pemula atau bahn kimia yang 

dapat digunakan dalam pembuatan narkotika 

d. Bahan adiktif lainnya

Golongan adiktif lainnya adalah zat-zat yang dapat menimbulkan 

ketergantungan. Contohnya rokok, kelompok alkohol dan minuman lain yang 

memabukkan dan menimbulkan ketagihan, dan thinner dan zat-zat lainnya.

3. Dampak Narkoba

Pemakai narkoba dapat mengalami kerusakan organ tubuh dan 

menimbulkan rasa sakit sebagai akibat langsung dari adanya narkoba dalam darah, 

misalnya kerusakan paru-paru, hati, otak, jantung, daan sebagainya. Kerusakan 
                                                          

22 dr.Subagyo Prasetyo.opcit. h 11-15
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jaringan pada organ tubuh akan merusak fungsi organ tubuh tersebut, sehingga 

berbagai penyakit timbul.Adapun gangguan yang diakibatkan langsung oleh 

narkoba terhadap jasmani atau tubuh manusia adalah seperti Gangguan pada 

jantung, Gangguan pada ginjal, Gangguan pada otak, Gangguan pada hati, 

Gangguan pada pembuluh darah, susmsum limpa, paru-paru, dan lain-lain.23

4. Penanggulangan penyalahgunaan Narkoba di Indonesia

Pendekatan penanggulangan penyalahgunaan Narkoba di Indonesia saat ini 

belum benar-benar terpadu dan terlihat setiap instansi atau kelompok masyarakat 

bekerja sendiri-sendiri sehingga hasil yang diperoleh belum optimal. Sebenarnya 

banyak instansi selain Polri yang memiliki tugas memberantas penyalahgunaan 

Narkoba. Belum ada upaya pembinaan khusus terhadap pengguna sebagai korban, 

karena masih beranggapan bahwa para pengguna itu adalah penjahat dan tanpa 

mendalami lebih jauh mengapa mereka sampai mengkonsumsi atau 

menyalahgunakan Narkoba.

Peran serta masyarakat sangat rendah karena mereka masih berpan-dangan 

bahwa pemberantasan penyalahgunaan Narkoba adalah tugas dan tanggung jawab 

polisi. Dengan demikian mereka kurang peduli dan kurang berpartisipasi aktif 

dalam upaya penanggulangan penyalahgunaan Narkoba. Ada beberapa LSM yang 

peduli dalam penyalahgunan Narkoba seperti GRANAT, GERAM, GANAS dan 

lain-lain. Namun sayangnya kegiatan mereka masih cenderung belum konsisten 

dan belum berkesinambungan. Mereka lebih banyak untuk menyoroti dan mencari 

                                                          
23 dr.Subagyo Prasetyo.opcit. h. 35
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kelemahan dan kesalahan yang dilakukan oleh penyidik/aparat penegak hukum 

dari pada melakukan kemitraan, dengan kata lain kadar kemitraannya dengan 

aparat penegak hukum masih meragukan.24

Sedangkan di lingkungan internal Polri sendiri, kegiatan antar fungsi masih 

belum terpadu dan belum terencana secara baik. Yang terkesan hanya kegiatan 

represif saja oleh fungsi Reserse. Fungsi Binamitra, Intelijen dan Samapta kurang 

proaktif dalam melakukan upaya pre-emtif dan preventif, sebagai contoh bahwa 

penyuluhan atau komunikasi, informasi dan edukasi kepada masyarakat lebih 

banyak menunggu jika ada permintaan dari pihak lain (kelompok masyarakat).

Fungsi Dokter kesehatan belum berperan secara maksimal dalam upaya 

kuratif dan rehabilitatif, yaitu membantu korban atau pengguna untuk keluar dari 

ketergantungan terhadap Narkoba untuk dapat hidup produktif kembali dalam 

masyarakat. Saat ini peran Dokkes baru pada tingkat memberikan ”back up” 

kepada fungsi operasional, seperti pemberian informasi kepada fungsi Reserse 

dalam menentukan tanda-tanda ketergantungan/ sebagai pengguna atau dalam 

pembuatan Visum/BAP test urine tersang-ka dan kepada fungsi Binamitra dalam 

memberikan materi penyuluhan terhadap masyarakat.

Dengan dibentuknya BKNN (Badan Koordinasi Narkotika Nasional) yang 

kemudian diubah menjadi BNN (tahun 2002), yang lebih bersifat operasional, 

maka terlihat jelas bahwa penanganan kasus penyalagunaan Narkoba menjadi 

lebih terkoordinasi, lebih banyak kasus terungkap dan juga lebih banyak barang 

                                                          
24 Heriadi Willy, Berantas Narkoba Tak Cukup Hanya Bicara, Kedaulatan Rakyat 

(Yogyakarta: UII Press, 2005), h. 163.
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bukti dapat disita. Dan yang lebih penting lagi adalah akan lebih banyak lagi 

generasi muda terselamatkan dari bahaya Narkoba.25

5. Faktor-faktor Penanggulangan Penyalahgunaan Narkoba

a. Faktor Internal.

1. Kebijakan pimpinan Polri untuk membentuk Direktorat Narkoba pada 

tingkat Markas Besar maupun tingkat Polda telah membuat 

penanggulangan penyalahgunaan Narkoba di Indonesia khususnya 

menjadi lebih fokus dan terarah, sehingga diharapkan memperoleh hasil 

yang optimal. 

2. Telah adanya organ dalam struktur organisasi Polri yang secara tegas 

mengatur tugas pokok dan tugas-tugas dalam pemberantasan 

penyalahgunaan Narkoba baik secara pre-emtif, preventif, represif, 

kuratif dan rehabilitatif. Tugas pre-emtif dan preventif lebih diperankan 

oleh fungsi Intelijen, Binamitra, Samapta dan Dokkes, tugas represif 

lebih dipe-rankan oleh fungsi Reserse dan tugas kuratif dan rehabi-litatif 

lebih diperankan oleh fungsi Dokter kesehatan.

3. Secara umum kuantitas personil Polri yang ada saat ini merupakan 

kekuatan yang bisa diberdayakan dalam pembe-rantasan penyalahgunaan 

Narkoba di Indonesia.26

                                                          
25 Undang-Undang Hukum dan Sosial Budaya, Narkotika,( Jakarta:  CV. Eko Jaya,  2004), h. 

53.
26 Martono, Lydia Harlina, dan Satya Joewana, Pencegahan dan Penanggulangan 

Penylahgunaan Narkoba Berbasis Sekolah.( Jakarta: Balai Pustaka (Persero) 2006), h. 7
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b. Faktor Kelemahan.

1. Secara umum kualitas personil Polri masih sangat rendah, khususnya 

dalam bidang penyelidikan dan penyidikan kasus Narkoba.

2. Sikap moral dan perilaku beberapa oknum Polri yang masih ada yang 

menyimpang, cenderung mencari keuntungan pribadi, dengan cara 

mengkomersialkan kasus Narkoba dan bahkan ada yang menjadi backing 

mereka, dan lain seba-gainya.

3. Keterbatasan sarana dan prasarana yang dimiliki oleh Polri merupakan 

kendala dalam mengejar dan menangkap kelom-pok pengedar.

4. Minimnya anggaran untuk pengungkapan kasus Narkoba. Kita 

mengetahui bahwa untuk melaksanakan penyelidikan dan penyidikan 

kejahatan Narkoba khususnya untuk me-nangkap seorang pengedar, 

memerlukan waktu yang sangat panjang atau lama. Sering kali kita harus 

menggunakan pancingan dengan menyuruh orang lain untuk berpura-

pura sebagai pembeli atau kita sendiri yang melakukan undercover buy 

atau pembelian terselubung. Biasanya kita harus melakukan pancingan 

atau pembelian beberapa kali agar dapat berhubungan langsung dengan 

pengedar, karena kalau hanya sekali saja maka pengedar tidak akan 

menemui dan dia akan menyuruh kurir untuk mengantarkan barang/ 

Narkoba pesanan kita. Hal ini tentunya memerlukan biaya yang sangat 

besar apalagi kita tahu bahwa harga Narkoba juga relatif mahal.
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c. Faktor Eksternal.

1. Adanya Undang-Undang No. 5 Tahun 1997 tentang Psiko-tropika dan 

Undang-Undang No. 22 Tahun 1997 tentang Narkotika serta Keppres RI 

No. 17 Tahun 2002 tentang Badan Narkotika Nasional, merupakan 

payung hukum yang mengatur penanggulangan penyalahgunaan 

Narkoba, sehing-ga tidak membuat aparat penegak hukum menjadi ragu-

ragu dalam menjalankan penegakan hukum khususnya yang berkaitan 

dengan penyalahgunaan Narkoba.27

2. Dukungan masyarakat dan pemerintah terhadap Polri khususnya dalam 

memberantas masalah penyalahgunaan Narkoba.

3. Hubungan yang harmonis yang telah terjalin antara instansi terkait, akan 

memudahkan dalam melakukan koordinasi, sehingga proses 

penanggulangan penyalahgunaan Narkoba secara holistik dapat berhasil 

secara optimal.

4. Terbentuk beberapa LSM yang peduli terhadap permasa-lahan Narkoba 

seperti GRANAT, GANAS dan GERAM, yang perwakilan atau 

cabangnya tersebar hampir di seluruh Indonesia. Hal ini dapat dijadikan 

mitra Polri dalam melaku-kan upaya penanggulangan penyalahgunaan 

Narkoba melalui kegiatan yang bersifat pre-emtif, preventif, kuratif dan 

rehabilitatif.

                                                          
27 Ibid. h. 10
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d. Faktor Politik, Ekonomi, Sosial, dan Budaya.

Situasi politik yang tidak stabil dan tingginya penya-lahgunaan 

wewenang seperti korupsi dan kolusi dapat memudahkan masuknya Narkoba ke 

negara kita, karena banyak pejabat yang bisa disuap sehingga peredaran 

Narkoba dapat merajalela. Sebaliknya peredaran Narkoba juga bisa membuat 

situasi politik menjadi kacau dan tidak stabil.

Krisis ekonomi yang belum benar-benar pulih menyebabkan tingginya 

angka pengangguran dan kemis-kinan sehingga memudahkan masyarakat untuk 

dipengaruhi untuk menyalahgunakan Narkoba. Hal ini merupakan sifat 

manusiawi yang selalu menginginkan jalan pintas dalam memperoleh 

keuntungan yang besar dalam jangka waktu singkat guna mengatasi 

permasalahan ekonominya.

Perubahan sosial yang cepat seperti modernisasi dan globalisasi membuat 

masyarakat dituntut untuk selalu menyesuaikan diri dengan lingkungan sosial 

yang serba baru dan serba mendunia. Hal ini membuat masyarakat menjadi 

stress sehingga terjadi gangguan seperti insomnia (sulit tidur), kelelahan fisik 

dan mental karena tingginya tingkat persaingan dan lain-lain. Kondisi demikian 

menyebabkan permintaan masyarakat untuk menggunakan Narkoba menjadi 

meningkat.
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BAB III

GAMBARAN UMUM

A. Gambaran Umum Provinsi Lampung

1. Sejarah Provinsi Lampung

Provinsi Lampung dibentuk berdasarkan Undang-Undang Nomor 14 

Tahun 1964 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Lampung tanggal 18 Maret 

1964. Provinsi Lampung merupakan salah satu provinsi yang terdapat di Pulau 

Sumatera dengan luas wilayah 35.288,35 Km2. Provinsi Lampung merupakan 

Provinsi dengan jalur distribusi yang strategis karena terletak di paling ujung pulau 

Sumatera dengan akses distribusi berupa selat sunda dan didukung oleh pelabuhan 

penyebrangan yaitu Pelabuhan Bakauheni dan Pelabuhan Panjang. 1

Luas perairan laut Provinsi Lampung diperkirakan lebih kurang 24.820 km 

(atlas sumberdaya pesisir Lampung, 1999). Panjang garis pantai Provinsi 

Lampung lebih kurang 1.105 km, yang membentuk 4 (empat) wilayah pesisir, 

yaitu Pantai Barat (210 km), Teluk Semangka (200 km), Teluk Lampung dan Selat 

Sunda (160 km), dan Pantai Timur (270 km). Batas administrasi wilayah Provinsi 

Lampung adalah :

a) Sebelah Timur berbatasan dengan Laut Jawa

b) Sebelah Barat berbatasan dengan Samudera Indonesia

c) Sebelah Selatan berbatasan dengan Selat Sunda

                                                          
1 Dokumen BNN Provinsi Lampung 2016
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d) Sebelah Utara berbatasan dengan Provinsi Bengkulu dan Sumatera Selatan.

Provinsi Lampung dengan Ibukota Bandar Lampung, yang merupakan 

gabungan dari Kota Kembar Tanjungkarang dan Telukbetung memiliki wilayah 

yang relative luas dan menyimpan potensi kelautan. Pelabuhan utamanya 

bernama Panjang dan Bakauheni serta Pelabuhan nelayan seperti Pasar Ikan 

(telukbetung), Tarahan dan Kalianda di Teluk Lampung.2

Sedangkan di Teluk Semangka adalah Kota Agung dan laut Jawa terdapat 

pula Pelabuhan nelayan seperti Labuhan Maringgai dan Ketapang. Disamping itu 

Kota Menggala juga dapat dikunjungi kapal-kapal nelayan dengan menyusuri 

sungai Way Tulang Bawang, adapun Samudra Indonesia terdapat Pelabuhan 

Krui. Lapangan terbang utamanya adalah Radin Inten II yaitu nama baru dari 

Branti 28 Km dari ibukota melalui jalan Negara menuju Kotabumi dan Lapangan 

terbang AURI terdapat di Menggala yang bernama Astra Ksetra.3

a. Administrasi Pemerintahan

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 1964, yang 

kemudian menjadi Undang-Undang Nomor 14 tahun 1964 Keresidenan 

Lampung ditingkatkan menjadi Provinsi Lampung dengan ibukota 

Tanjungkarang-Telukbetung. Kemudian berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 

24 tahun 1983 telah diganti namanya menjadi Kotamadya Bandar Lampung 

terhitung tanggal 17 Juni 1983. Administrasi Pemerintahan di Provinsi 

Lampung dibagi dalam 14 (empat belas) Kabupaten/Kota 

                                                          
2 Ibid
3 Ibid
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Tabel 1. Pembagian Wilayah Provinsi Lampung

No Kabupaten/Kota Ibukota
1 Bandar Lampung Bandar Lampung
2 Metro Metro
3 Lampung Selatan Kalianda
4 Lampung Tengah Gunung sugih
5 Lampung Timur Sukadana
6 Lampung Tengah Kota Bumi
7 Lampung Barat Liwa
8 Tanggamus Kota Agung
9 Tulang Bawang Menggala
10 Way Kanan Blambangan Umpu
11 Pesisir Barat Krui
12 Mesuji Mesuji
13 Pringsewu Pringsewu
14 Pesawaran Gedong Tataan
Sumber :https://id.wikipedia.org/wiki/Lampung (di akses pada 

tanggal 14 Maret 2016

B. Badan Narkotika Nasional Provinsi Lampung (BNNP Lampung)

1. Sejarah Badan Narkotika Nasional Provinsi Lampung (BNNP Lampung)

Pelaksana Harian Badan Narkotika Provinsi Lampung pada awalnya 

dibentuk berdasarkan Perda No 12 Tahun 2007 tentang Pembentukan Organisasi 

dan Tata Kerja Lembaga Lain Sebagai Bagian Perangkat Daerah Pemerintah 

Provinsi Lampung, dengan nama Sekretariat Badan Narkotika dan  

Penanggulangan HIV/AIDS Provinsi Lampung. Kemudian, menindaklanjuti 

Peraturan Presiden Nomor 83 Tahun 2007 tentang Badan Narkotika Nasional.4

Badan Narkotika Provinsi (BNP) dan Badan Narkotika Kabupaten/Kota 

(BNK), yang memiliki kewenangan operasional melalui kewenangan Anggota 

                                                          
4 Profil Badan Narkotika Nasional Provinsi Lampung
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BNN terkait dalam satuan tugas, yang mana BNN-BNP-BNKab/Kota merupakan 

mitra kerja pada tingkat nasional, Provinsi dan kabupaten/kota yang masing-

masing bertanggung jawab kepada Presiden, Gubernur dan Bupati/Walikota, dan 

yang masing-masing (BNP dan BN Kab/Kota) tidak mempunyai hubungan

struktural-vertikal dengan BNN diterbitkannya Perda Nomor 14 Tahun 2009 

tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Lain Sebagai Bagian Perangkat 

Daerah Pemerintah Provinsi Lampung berganti nama menjadi Pelaksana Harian 

Badan Narkotika Provinsi Lampung. 5

Berdasarkan hal tersebut, terdapat perubahan mendasar dan sangat 

signifikan. Perubahan tersebut ditunjukkan oleh; (1) digantinya sebutan “Kepala 

Sekretariat Badan” menjadi “ Kepala Pelaksana Harian Badan Narkotika Provinsi 

Lampung”; (2) berubahnya nama “Kepala Bagian dan Kepala Sub Bagian” 

menjadi “Kepala Bidang dan Kepala Sub Bidang”; (3) dihapuskannya “Kassubag 

Penanganan Informasi dan Peloporan serta Kasubbag Perencanaan dan Evaluasi 

Program” kemudian diganti dengan “Kasubbag Umum dan Kepegawaian, 

Kasubbag Keuangan dan Kasubbag Perencanaan”; (4) dihapuskannya “Bagian 

Data dan Informasi” kemudian diganti dengan “Bidang Penanggulangan 

HIV/AIDS”.

Merespon perkembangan permasalahan narkoba yang terus meningkat dan 

makin serius, maka Ketetapan MPR-RI Nomor VI/MPR/2002 melalui Sidang 

Umum Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia (MPR-RI) Tahun 
                                                          

5 Ibid



48

2002 telah merekomendasikan kepada DPR-RI dan Presiden RI untuk melakukan 

perubahan atas Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1997 tentang Narkotika. Oleh 

karena itu, Pemerintah dan DPR-RI mengesahkan dan mengundangkan Undang-

Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, sebagai perubahan atas UU 

Nomor 22 Tahun 1997. Berdasarkan UU Nomor 35 Tahun 2009 tersebut, BNN 

diberikan kewenangan penyelidikan dan penyidikan tindak pidana narkotika dan 

prekursor narkotika.

Berdasarkan undang-undang tersebut, status kelembagaan BNN menjadi 

Lembaga Pemerintah Non-Kementrian (LPNK) dengan struktur vertikal ke 

Provinsi dan kabupaten/kota. Di Provinsi dibentuk BNN Provinsi, dan di 

Kabupaten/Kota dibentuk BNN Kabupaten/Kota. Sebagai wujud tindak lanjut dari 

terbitnya UU No 35 tentang Narkotika tersebut maka Badan Narkotika Provinsi 

Lampung yang awalnya adalah salah satu SKPD di Provinsi Lampung beralih 

status menjadi Instansi vertikal berdasarkan Perjanjian Kerjasama antara 

Pemerintah Provinsi Lampung dengan Badan Narkotika Nasional Nomor : 

G/554/IV.02/HK/2011 dan B/46/II/2011/BNN  pada tanggal 7 September 2011 

tentang Pelaksanaan Percepatan Pengembangan dan Pembangunan Kapasitas 

Badan Narkotika Nasional Di Provinsi Lampung, dan menjadi instansi vertikal 

Badan Narkotika Nasional yang melaksanakan tugas, fungsi, dan wewenang BNN 

di wilayah Provinsi Lampung.6

                                                          
6 Ibid
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2. Visi Misi Badan Narkotika Nasional Provinsi Lampung7

a. Visi

Memperhatikan visi Badan Narkotika Nasional (BNN) Repubik 

Indonesia yang tertuang di dalam Rencana Strategis Badan Narkotika 

Nasional (BNN) 2015-2019 adalah : 

“Mewujudkan masyarakat Lampung yang sehat, bebas dari 

penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba”

b. Misi

“Menyatukan dan menggerakkan segenap potensi masyarakat 

Provinsi Lampung dalam upaya pencegahan, rehabilitasi, dan pemberantasan 

penyalahgunaan narkoba”

c. Tujuan

Untuk mendukung Visi dan Misi dari Badan Narkotika Nasional 

Provinsi Lampung dalam upaya P4GN, maka menetapkan tujuan sebagai 

berikut :

“Peningkatan penanganan pencegahan dan pemberantasan 

penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba”

d. Sasaran Strategis

Sedangkan Sasaran strategis Badan Narkotika Nasional Provinsi 

Lampung berdasarkan tujuan dalam upaya pencegahan dan pemberantasan 

penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba adalah : 

                                                          
7 Ibid



50

“Meningkatnya Pelaksanaan Pencegahan  dan Pemberantasan 

Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkoba Secara Efektif di Provinsi 

Lampung”

e. Kebijakan dan Program Prioritas P4GN Di Provinsi Lampung8

Dengan memperhatikan RPJMN 2015-2019, visi dan misi, tujuan, 

sasaran strategis, arah kebijakan, maka disusunlah sasaran kinerja beserta 

indikator dan targetnya. BNNP Lampung  memiliki 2 (dua) buah program, 

yaitu Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Teknis Lainnya BNN 

(program generik) dan Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan 

Peredaran Gelap Narkoba (program teknis)

Untuk Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Teknis 

Lainnya adalah program untuk mendukung P4GN di Provinsi Lampung, 

yaitu kegiatan rutin dan layanan operasional perkantoran. Program teknis 

BNNP yaitu Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran

Gelap Narkoba di Provinsi Lampung. Pelaksanaan Program ini ditentukan 

dengan Target Kinerja, sehingga pelaksanaan P4GN dapat dilakukan secara 

terukur dan dapat dinilai serta dilakukan secara efisien. 

2. Kedudukan, Tugas, Fungsi dan Kewenangan9

a. Kedudukan

Badan Narkotika Nasional Provinsi adalah instansi vertikal Badan 

Narkotika Nasional yang melaksanakan tugas, fungsi, dan wewenang Badan 

                                                          
8 Ibid
9 Ibid
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Narkotika BNNP berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala 

Badan Narkotika Nasional dan dipimpin oleh Kepala.

Saat ini BNNP Lampung berkedudukan di Komplek Perumahan Way 

Halim Permai, Jalan. Griya Mustika Nomor 07-08 RT. 04 LK. 2 Wayhalim 

Permai Bandar Lampung 35153, Telepon : (0721) 269285, 269197, 

Faksmili: (0721)257274, SMS Center: 081369350035 Wibesite 

:www.lampung.bnn.go.id

b. Tugas 

Sesuai dengan Perka No. 03 Tahun 2015, BNNP mempunyai tugas 

melaksanakan tugas, fungsi, dan wewenang BNN dalam wilayah Provinsi. 

Adapun tugas dari Badan Narkotika Nasional adalah:

1) Menyusun dan melaksanakan kebijakan nasional mengenai pencegahan 

dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkoba

2) Mencegah dan memberantas penyalahgunaan dan peredaran gelap 

narkoba

3) Berkoordinasi dengan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia

dalam pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran 

gelap Narkoba.

4) Meningkatkan kemampuan lembaga rehabilitasi medis dan rehabilitasi 

sosial pecandu Narkotika, baik yang diselenggarakan oleh pemerintah 

maupun masyarakat.
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5) Memberdayakan masyarakat dalam pencegahan dan pemberantasan 

penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkoba.

6) Memantau, mengarahkan, dan meningkatkan kegiatan masyarakat 

dalam pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran 

gelap Narkoba.

7) Melakukan kerjasama bilateral dan multilateral, baik regional maupun 

internasional, guna mencegah dan memberantas peredaran gelap 

Narkoba.

8) Menggembangkan laboratorium narkotika dan prekusor narkotika.

9) Melaksanakan adminitrasi penyelidikan dan penyidikan terhadap 

perkara penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba.

10) Membuat laporan tahunan mengenai pelaksanaan tugas dan 

wewenang.

Tugas, fungsi dan wewenang Badan Narkotika Nasional dalam Wilayah 

Provinsi yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Presiden 

melalui koordinasi Kepala Kepolisian Republik Indonesia secara jelas 

ditegaskan bahwa Struktur Organisasi dan Tata Kerja Badan Narkotika 

Nasional Provinsi Lampung terdiri dari:

a. Kepala Badan

Kepala Badan Narkotika Nasional Provinsi Lampung mempunyai 

tugas dan wewenang untuk memimpin Badan Narkotika Nasional Provinsi 

(BNNP) dalam wilayah Provinsi dan mewakili Kepala Badan Narkotika 
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Nasional dalam melaksanakan hubungan kerjasama P4GN dengan instansi 

Pemerinta terkait dan komponen masyarakat dalam wilayah Provinsi.

b. Bagian Umum

Bagian Umum mempunyai tugas untuk melaksanakan koordinasi 

penyusunan rencana strategis dan rencana kerja tahunan P4GN, kemudian 

evaluasi, pelaporan, dan administrasi sarana prasarana Badan Narkotika 

Nasional Provinsi Lampung dan dalam menjalankan tugasnya memiliki 

fungsi:

1) Penyiapan penyusunan rencana program dan anggaran;

2) Penyiapan pelaksanaan pengelolaan sarana prasarana, dan urusan rumah 

tangga Badan Narkotika Nasional Provinsi;

3) Penyiapan pelaksanaan pengelolaan data informasi P4GN;

4) Penyiapan pelaksanaan layanan hukum dan kerja samadalam Wilayah 

Provinsi;

5) Penyiapan pelaksanaan urusan tata persuratan, kepegawaian, keuangan, 

kearsipan, dokumentasi, dan hubungan masyarakat;

6) Penyiapan pelaksanaan evaluasi dan pelaporan Badan Narkotika 

Nasional Provinsi Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, Bagian 

Umum Badan Narkotikaasional Provinsi Lampung membawahi tiga sub 

bagian, yaitu :

a) Sub Bagian Perencanaan

b) Sub Bagian Sarana Prasarana

c) Sub Bagian Administrasi
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c. Bidang Pencegahan

Bidang Pencegahan BNN Provinsi Lampung di pimpin oleh seorang 

kepala bidang yang berada di bawah kepala Badan Narkotika Nasional 

Provinsi Lampung yang mempunyai tugas melaksanakan P4GN di bidang 

pencegahan dan memiliki fungsi pelaksanaan desiminasi informasi P4GN di 

bidang pencegahan dalam Wilayah Provinsi, pelaksanaan advokasi P4GN di 

bidang pencegahan dalam Wilayah Provinsi serta pelaksanaan bimbingan 

teknis P4GN di bidang pencegahan kepada Badan Narkotika Nasional 

Kabupaten/Kota.

d. Bidang Pemberantasan

Bidang Pemberantasan Badan Narkotika Nasional Provinsi lampung 

mempunyai tugas yang meliputi penyidikan, penindakan dengan cara upaya 

paksa (razia) dan upaya deteksi dini (tes urine) dan pengejaran dalam rangka 

memutus jaringan kejahatan terorganisir penyalahgunaan dan peredaran 

gelap narkotika, psikotropika, prekusor dan bahan adiktif lainnya dalam 

Wilayah Provinsi Lampung. Untuk menjalankan tugasnya Bidang 

Pemberantasan Badan Narkotika Nasional Provinsi Lampung memiliki 

fungsi :

1) Pelaksanaan kegiatan Intelijen berbasis teknologi dalam wilayah 

provinsi;

2) Pelaksanaan penyidikan, penindakan, dan pengejaran dalam rangka 

memutus jaringan kejahatan terorganisir dalam wilayah provinsi;
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3) Pelaksanaan pengawasan tahanan, barang bukti dan aset dalam wilayah 

provinsi;

4) Pelaksanaan bimbingan teknis P4GN di bidang pemberantasan melalui 

intelijen dan interdiksi kepada Badan Narkotika Nasional 

Kabupaten/Kota.

e. Bidang Rehabilitasi

Bidang rehabilitasi Badan Narkotika Nasional Provinsi Lampung 

mempunyai tugas melaksanakan kebijakan teknis P4GN bidang rehabilitasi 

dalam wilayah Provinsi agar  terciptanya Indonesia bebas narkoba. Maka 

Badan Narkotika Nasional mengeluarkan kebijakan berupa penyelamatan 

para pecandu narkoba dengan melakukan rehabilitasi. Bidang rehabilitasi 

memiliki fungsi :

1) Penyiapan pelaksanaan koordinasi penyusunan rencana strategis, dan 

rencana kerja tahunan P4GN di bidang rehabilitasi dalam wilayah 

provinsi;

2) Penyiapan pelaksanaan asesmen penyalahguna dan/atau pecandu 

narkotika dalam wilayah provinsi;

3) Penyiapan pelaksanaan peningkatan kemampuan lembaga rehabilitasi 

medis dan rehabilitasi sosial penyalah guna dan/atau pecandu narkotika, 

baik yang diselenggarakan oleh pemerintah maupun masyarakat dalam 

wilayah provinsi;
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4) Penyiapan pelaksanaan peningkatan kemampuan layanan pasca

rehabilitasi dan pendampingan bagi mantan penyalah guna dan/atau 

pecandu narkotika dalam wilayah provinsi;

5) Penyiapan pelaksanaan penyatuan kembali ke dalam masyarakat dan 

perawatan lanjut bagi mantan penyalah guna dan/atau pecandu narkotika 

dalam wilayah provinsi;

6) Penyiapan pelaksanaan pembinaan teknis dan supervisi P4GN di bidang 

rehabilitasi kepada BNNK/ Kota dalam wilayah provinsi Bidang 

rehabilitasi Badan Narkotika Nasional Provinsi Lampung memiliki dua 

seksi :

a) Seksi penguatan lembaga rehabilitasi

Mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan pelaksanaan 

koordinasi penyusunan rencana strategis dan rencana kerja tahunan 

P4GN, asesmen bagi penyalah guna dan/atau pecandu narkotika, 

peningkatan kemampuan lembaga rehabilitasi medis dan sosial yang 

diselenggarakan oleh pemerintah maupun masyarakat, pembinaan 

teknis dan supervisi P4GN kepada BNNK/Kota, dan evaluasi dan 

pelaporan P4GN dalam wilayah Provinsi.

b) Seksi pascarehabilitasi

Mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan pelaksanaan 

koordinasi penyusunan rencana strategis dan rencana kerja tahunan 

P4GN, peningkatan kemampuan layanan pasca rehabilitasi dan 

pendampingan, penyatuan kembali ke dalam masyarakat dan 
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perawatan lanjut, pembinaan teknis dan supervisi P4GN kepada 

BNNK/Kota, dan evaluasi dan pelaporan P4GN dalam wilayah 

Provinsi.

f. Kelompok jabatan fungsional

Kelompok jabatan fungsional di BNN Provinsi Lampung mempunyai 

tugas:

1) Penyuluh

2) Penyidik

c. Fungsi 

Dalam melaksanakan tugasnya, BNN menyelanggarakan fungsi:

a) Pelaksanaan koordinasi penyusunan rencana strategi dan rencana kerja 

tahunan dibidang pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan 

peredaran gelap narkotika, psikotropika, dan bahan adiktif lainnya 

kecuali bahan adiktif untuk tembakau dan alcohol dan selanjutnya 

disebut P4GN dalam wilayah provinsi.

b) Pelaksanaan kebijakan teknis dibidang pencegahan, pemberdayaan 

masyarakat, rehabilitasi, dan pemberantasan dalam wilayah provinsi.

c) Pelaksanaan pembinaan teknis dan supervise P4GN kepada BNNK/ 

Kota dalam wilayah provinsi

d) Pelaksanaan layanan hukum dan kerja sama dalam wilayah provinsi

e) Pelaksanaan koordinasi dan kerja sama P4GN dengan instansi 

pemerintah terkait dan komponen masyarakat dalam wilayah provinsi

f) Pelayanan adminitrasi BNNP, dan

g) Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan BNNP.
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d. Kewenangan 

Kewenangan BNN secara umum terlihat secara implisit pada 

tugasnya, namun skewenangan yang dikhususkan oleh undang-undang 

adalan tugas dalam melaksanakan pemberantasan jaringan sindikat narkoba, 

BNN berwenang melakukan penyelidikan dan penyidikan. 

e. Struktur Orgnisasi BNN Provinsi Lampung

Sumber: www.lampung.bnn.go.id Struktur Organisasi BNN Provinsi Lampung
7 April 2017
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3. Tanggapan Bagian Penyuluhan BNN Provinsi Lampung Terhadap kondisi 

Darurat Narkoba di Indonesia

Narkoba singkatan dari Narkotika Psikotropika dan bahan adiktif lain, 

adalah obat, bahan atau zat yang jika masuk tubuh berpengaruh pada fungsi 

tubuh, terutama otak. Karena menimbulkan ketergantungan dan tergolong zat 

psikoatif, yang artinya berpengaruh kepada kerja otak dan mengubah prilaku 

pemakainya. Maka narkoba termasuk ke dalam bahan adiktif.

Kini permasalahan narkoba di Lampung sudah hampir tidak bisa di 

cegah, mengingat hampir seluruh penduduk Lampung dengan mudah mendapat 

narkoba dari oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab. 

Dalam penelitian ini penulis ingin mengetahui bagaimana komunikasi 

persuasif Badan Narkotika Nasional (BNN) Provinsi lampung dalam 

menanggulangi Indonesia darurat narkoba. Namun sebelum itu hendaknya kita 

lebih mengetahui bagaimana tanggapan mereka tentang kondisi darurat narkoba 

di Indonesia.

Berdasarkan data yang diperoleh dari hasil penelitian dengan cara 

wawancara dari bagian penyuluhan BNN Provinsi lampung yang memenuhi 

syarat untuk dijadikan sampel tentang BNN Provinsi Lampung terhadap kondisi 

darurat narkoba di Indonesia berikut hasil wawancaranya.

Menurut Fhata  Z’af  Al’Ali; 

“Kondisi darurat narkoba di Indonesia maksudnya disini adalah berarti 
Indonesia berada pada kondosi penyalahgunaan dan peredaran gelap 
narkoba yang semakin marak di kalangan masyarakat, targetnya tidak 
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lagi menyerang masyarakat yang punya harta kekuasaan dan 
sebagainya, dan sampai saat ini bisa dikatakan di Indonesia tidak ada 
wilayah yang bebas dari penyalahgunaan narkoba. Maka dari itu 
Indonesia dikatakan Indonesia darurat narkoba”.10

Dari hasil wawancara diatas bisa kita lihat bahwa saat ini Indonesia

mengalami krisis moral dimana salah satunya adalah masalah narkoba. Narkoba 

yang dianggap sebagai barang yang negatif yang bisa membahayakan fisik dan 

mental generasi justru saat ini  banyak diknsumsi oleh masyarakat khususnya 

Mahasiswa. Hal tersebutlah yang membuat Indonesia masuk kedalam kondisi 

darurat narkoba.

Ditempat lain, Sukolita Rangga menyampaikan pendapat juga tentang

kondisi darurat narkoba di Indonesia;

“Menurut saya narkoba saat ini bukanlah menjadi hal yang tabu untuk 
semua kalangan masyarakat di Indonesia khususnya Lampung. Tidak 
sedikit pula dari mereka yang menjadi pecandu narkoba. Ini terlihat dari 
klayen yang ada di bagian rehabilitasi. Dan inipun juga didukung oleh 
letak wilayah Lampung yang sangat strategis.”11

Dari hasil wawancara diatas bisa kita lihat bahwa pecandu narkoba yang 

terdapat di wilayah Lampung saat ini sangat beragam, yakni mulai dari 

pendidikan anak SD, usia 15-60 tahun, pendidikan S2, dan dari pengangguran 

sampai pekerjaannya tukang parkir dan yang memiliki pekerjaan. 

Salah satu sebab mudahnya narkoba masuk ke wilaah lampung, menurut 

Sukolita Rangga ini karena letak Lampung secara geografis yaitu  letaknya 

                                                          
10Fhata  Z’af  Al’Ali, Bagian Penyuluhan, Badan Narkotika Nasional (BNN) Provinsi 

Lampung wawancara tanggal 4 April 2017, pukul 13.50 WIB
11 Sukolita Rangga, Bagian Penyuluhan, Badan Narkotika Nasional (BNN) Provinsi 

Lampung, 7 April 2017, pukul 14.25 WIB
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paling ujung dan dia ada lautan dan daratan. Tranportasinya pun sudah menjadi 

lintas Sumatra jadi masuknya barang-barang baru itu pasti lebih update dan lebih 

mudah dibanding kota-kota lain. Hal tersebut yang menjadikan narkoba semakin 

banyak dikonsumsi oleh masyarakat Lampung. 

4. Motif BNN Provinsi Lampung Dalam Menanggulangi Indonesia Darurat 

Narkoba

Narkoba adalah singkatan dari narkotika dan obat bahan berbahaya. 

Menurut pakar kesehatan, narkoba adalah senyawa psikotropika yang biasa 

dipake untuk membius pasien saat hendak dioperasi atau obat-obatan untuk 

penyakit tertentu. Namun saat ini presepsi itu disalah artikan akibat pemakaian 

diluar peruntukan dan dosis yang semestinya.

Motif merupakan sebuah pengertian yang mencakup semua penggerak, 

alasan-alasan atau dorongan-dorongan didalam diri manusia yang membuat 

manusia berbuat sesuatu. Pada saat kita mempelajari tingkah laku manusia, pada 

umumnya kita harus mengetahui apa yang dilakukannya, bagaimana ia 

melakukan, dan mengapa ia melakukan itu. Namun, dalam hal ini “mengapa”

adalah berkenaan dengan pemahaman mtif-motif manusia dalam perbuatannya, 

karena motif itu memberi tujuan dan tinglah laku manusia tentu saja dengan 

keinginan dan kebutuhannya.

Badan Narkotika Nasional (BNN) adalah sebuah lembaga Non 

Kementrian (LPNK) Indonesia yang mempunyai tugas melaksanakan tugas 

pemerintah di bidang pencegahan, pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran 
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gelap psikotropika, prekusor, dan bahan adiktif lainnya kecuali bahan adiktif 

untuk tembakau.

Dalam hal ini BNN Provinsi Lampungpun selalu melakukan tugasnya 

dalam penanggulangan narkoba salah satunya adalah berbagai penyuluhan baik 

dikalangan mahasiswa atau pelajar guna untuk mengantisipasi kenaikan jumlah 

pecandu narkoba. 

Dibawah ini adalah hasil wawancara penulis tentang BNN dalam 

menanggulangi Indonesia darurat narkoba di Provinsi Lampung.

Menurut Sukolita Rangga terkait dengan motif BNN dalam 

menanggulangi Indonesia darurat narkoba di Provinsi lampung adalah

“Dampak yang ditimbulkan dari penyalahgunaan narkoba itu ada yang 
secara fisik, sikis dan secara sosial. Kalau dampak secara fisik dsapat 
merusak kesehatan, merusak system organ yang ada di dalam tubuh 
terutama ,merusak otak dan itu kerusakan secara permanen, sedangkan 
organ secara bertahap. Sikis yang dirusak adalah otak, jadi mau tidak 
mau kita berprilaku yang mengendalikan otak karena otak kita sudah 
rusak secara permanen akan berpengaruh sama prilaku. Dampak sosial 
adalah dampak sukender dari fisik dan sikis dampak sosial misalnya 
hubungan sossial menjadi buruk baik dengan keluarga, dengan 
lingkungan masyarkat, sekolah atau pekerjaan dia sendiri. Hal 
tersebutlah yang menjadikan motif BNN giat untuk melakukan 
penanggulan Indonesia darurat narkoba”12

Dari uraian diatas bisa kita lihat bahwa penanggulangan yang dilakukan 

BNN dalam mengatasi permasalahan narkoba ini dilatar belakangi oleh kondisi 

masyarakat yang sangat kritis. Generasi bangsa sudah sangat jauh dari kriteria 

                                                          
12 Sukolita Rangga, Bagian Penyuluhan, Badan Narkotika Nasional (BNN) Provinsi 

Lampung, 7 April 2017, pukul 14.20 WIB
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agent of change. Ini karena generasi saat ini banyak yang mengkonsumsi 

narkoba yang membuat diri mereka rusak baik secara fisik ataupun sikis. 

Dilain tempat Fhata  Z’af  Al’Ali mengungkapkan pernyataannya terkait 

dengan pertanyaannya yang sama; 

“ Dari tahun ke tahun fakta tentang masalah narkoba di Indonesia justru 
tidak ada mengalami penurunan. Dan pecandunya pun juga sudah 
merambah kesemua kalangan. Bahkan anak-anak yang dibawah umur. 
Dan Lampung temasuk urutan ke 33 besar di tahun 2015  se Indonesia.  
Hal tersebutlah yang membuat saya selaku petugas penyuluhan gencar 
melakukan penyuluhan-penyuluhan keberbagai sekolah, kampus, dll guna 
mengurangi dan memberantas jumlah pengkonsumsi narkoba di 
Indonesia khususnya provinsi Lampung” 13

Menurut survey yang dilakukan UNODC (United Nations office on 

Drugs and Crime)

1. Indonesia merupakan pasar terbesar penyalahgunaan narkoba ditingkat 

ASEAN

2. Tingkat prefrensip penyalahgunaan narkoba semakin meningkat, dari tahun 

sebelumnya 4,9 juta jiwa dan sekarang sudah mencapai angka 5,1 juta jiwa 

penyalahgunaan narkoba.

3. Pasokan pasar narkoba itu sendiri semakin banyak, dan semakin besar 

khususnya di Provinsi Lampung.

Titik rawan narkoba saat ini sudah hampir memasuki di setiap wilayah 

provinsi Lampung. Dan bisa dilihat juga dari media massanya masalah narkoba 

hampir setiap hari ada pemberitaannya, seperti di sampaikan di atas bahwa 

                                                          
13 Fhata  Z’af  Al’Ali, Bagian Penyuluhan, Badan Narkotika Nasional (BNN) Provinsi 

Lampung wawancara tanggal 4 April 2017, pukul 13.45 WIB
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Lampung temasuk urutan ke 33 besar di tahun 2015  se Indonesia. Sebagai 

pencegah narkoba, BNN sangat berusaha semaksimal mungkin dalam melakukan 

tugasnya demi menyelamatkan penerus bangsa Indonesia ini.

6. Tahapan-tahapan Komunikasi Persuasif BNN Provinsi Lampunng Dalam 

Menanggulangi Indonesia Darurat Narkoba

Komunikasi persuasif adalah penyampaian pesan oleh komunikator 

dengan sadar yang mengandung upaya untuk merubah sikap dan prilaku orang 

lain. Pesan yang disampaikan harus mengandung ajakan dan himbauan yang 

dapat membangkitkan dan meyakinkan kesadaran pribadi disertai dengan  rasa 

senang, sehingga terbentuk perubahan sikap, pendapat, dan prilaku sesuai dengan 

nilai-nilai sosial.

Hal paling utama yang dilakukan oleh BNN bagian penyuluhan untuk 

melakukan komunikasi persuasif dalam menanggulangi Indonesia darurat 

narkoba adalah dengan melakukan upaya menciptakan perhatian (Attention). 

a. Yang pertama, menurut Ibu Sukolita Rangga selaku bagian penyuluhan 

terkait dengan tahapan yang dilakukan oleh BNN menjelaskan bahwa: 

“cara melakukan tahapan penyuluhan yaitu dengan menciptakan 
perhatian (Attention) menggunakan metode preventif, yang dimaksud
dengan metode preventif itu sendiri adalah mengkampanyekan bahaya 
dari penyalahgunaan narkoba, memberdayakan masyarakat sehingga 
mampu menolak penyalahgunaan narkoba yang ada disekitarnya. Hal 
ini akan menekankan jumlah orang yang tahan terhadap 
penyalahgunaan narkoba”. 14

                                                          
14 Sukolita Rangga, Bagian Penyuluhan, Badan Narkotika Nasional (BNN) Provinsi 

Lampung, 7 April 2017, pukul 14.05 WIB
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Dalam melaksanakan penyuluhan, yang pertama yang dilakukan pihak 

BNN adalah menyesuaikan dengan audiensnya, audiensnya seperti apa dan 

ruangannya seperti apa jika ternyata memungkinkan ruangannya baik 

biasanya didukung dengan slide dan microfon. Tapi ada juga kalau dia 

freediskasing atau autdoor itu tidak memakai slide dan tidak memakai 

fasilitas apa-apa, tetapi berbicara secara langsung. Di dalam pelaksanaan ini 

pasti ada yang namanya susunan acaranya sebagaimana yang dikemukakan 

oleh Ibu Sukolita Rangga : 

“Susunan yang pertama yaitu perkenalan siapa, perwakilan dari apa, 
biasanya yang ditunjuk narasumber yang minta adalah kepala tetapi 
diposisikan pada bagian penyuluhan jadi kita datang sebagai 
perwakilan dan sudah pasti berterimakasih meminta izin sudah 
dikasih kesempatan disini. Kemudian pendahuluan, pendahuluan 
disini tidak langsung masuk dalam materi tetapi melakukan 
icebreaking atau memecahkan situasi yang awalnya beku (ice) di 
breaking terlebih dahulu agar bisa menjadi lebih panas. Jadi 
icebreakingnya itu ada yang memakai game-game, pertanyaan-
pertanyaan, perkenalan-perkenalan, tetapi tergantung dengan 
audiensnya biasanya dilakukan icebreaking jika audiensnya dibawah 
kita atau seumuran. Tapi jika misalnya situasinya formal kita tidak 
melakukan icebreaking langsung masuk ke pendahuluan, pendahuluan 
itu biasanya masih argenci, argenci itu masih seputar dengan 
kedaruratan narkoba, data-data yang memperlihatkan bahwa 
Indonesia itu benar-benar harus segera ditanggulangi terhadap 
narkoba dan selebihnya sudah memasuki materi”.15

Jadi, pelaksanaan penyuluhan, yang pertama dilakukan pihak BNN 

adalah menyesuaikan dengan audiensnya. Dalam acara ini pihak BNN 

melakukan perkenalan kemudian pendahuluan di dalam pendahuluan 

terdapat icebreaking. Icebreaking itu sendiri dilakukan tergantung dengan 
                                                          

15 Ibid, Pukul 14.10 WIB
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audiensnya biasanya icebreaking dilakukan jika audiensnya dibawah kita 

atau seumuran. Tetapi jika situasinya formal pihak BNN tidak melakukan 

icebreaking, tetapi langsung masuk ke pendahuluan, pendahuluannya masih 

seputar dengan kedaruratan narkoba, data-data yang memperlihatkan bahwa 

Indonesia itu benar-benar harus segera ditanggulangi terhadap narkoba dan 

selebihnya sudah memasuki materi.

Dalam pelaksanaan penyuluhan pihak BNN tidak memiliki jadwal 

yang tersusun, hanya saja mereka melakukan berdsasarkan kebutuhan dari 

khalayak sepeti yang dijelskan oleh Ibu Sukolita Rangga bahwa :

“Penyuluhan di BNN disini sama sekali tidaklah terjadwal, yang pasti 
ada dua penyuluhan yang sifatnya Non Dipa dan sifatnya Dipa. Kalu 
Dipa itu anggarannya dari kita, kalau anggrannya dari kita itu 
kemungkinan besar bisa dilihat dari timeline, timeline itu disusun 
setiap tahunnya dan disetiap bidang memiliki timeline. Tetapi kalau 
Non Dipa itu diluar anggaran kita, jadi tergantung dari permintaan 
dari luar, kapan orang luar atau ada undangan diminta untuk hadir 
ditanggal sekian Insya Allah jika kepala memutuskan untuk datang ya 
kami datang”.16

Pihak BNN pun tidak memutuskan materi apa yang akan disampaikan 

pada khalayak, tetapi pihak BNN memiliki materi tergantung dengan 

permintaan, seperti yang disampaikan oleh Ibu Sukolita Rangga :

“Materi yang disampaikan tergantung permintaan, misalnya dia Non 
Dipa tergantung undangannya, undangannnya meminta tentang apa. 
Ada yang tentang bahaya narkoba, dasar-dasar narkoba. Misalnya 
lembaga yang mengundang KUMENKUMHAM biasanya dikaitkan 
dengan masalah hukum, jika yang mengundang BPOM, dikaitkan 
dengan produk-produk atau bahan makanan yang aman”. 17

                                                          
16 Ibid, Pukul 14.18 WIB
17 Ibid, Pukul 14. 12 WIB
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Dari kalangannya sendiri sebagaimana pernyataan Ibu Sukolita Rangga : 
“Dari kalangan yang mengikuti penyuluhan BNN itu semua 
tergantung, kembali lagi pada intinya jika Non Dipa baik tema, waktu, 
tempat, subjek, audiens kita sama sekali tidak bisa memilih. Tetapi 
jika Dipa subjeknya itu pada kalangan masyarakat, keluarga, pekerja 
dan pelajar atau mahasiswa dan pesertapun diharapkan yang 
menghadiri sebanyak-banyaknya minimal-minimal 50 orang”. 18

Salah satu acara yang diselenggarakan oleh pihak BNN sendiri dengan 

cara sosialisasi narkoba yaitu dengan format diskusi yang bertemakan 

Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) P4GN Kepada Pelajar/ 

Mahasiswa. Dimana acara tersebut dihadiri dari tujuh perguruan tinggi yang 

ada di Bandar Lampung, diantaranya : UIN Raden Intan Lampung, UNILA, 

TEKNOKRAT, MALHAYATI, DARMAJAYA, POLTEKES, dan 

POLINELA. Salah satu cara sosialisasi atau penyuluhan yang dilakukan 

oleh pihak BNN dengan memalui forum diskusi dan melalui tulisan atau 

logo.

Jadi BNN dalam melakukan penyuluhan atau sosialisasi terhadap 

narkoba materi yang disampaikan tergantung pada undangan dan ditentukan 

oleh pihak penyelenggara. Tetapi kalau dari BNNnya sendiri yang 

menyelenggarakan, itu temanya dari pihak BNN seputar pencegahan dan 

pemberantasan penyelahgunaan dan peredaran gelap narkoba (P4GN). 

Dan jika dilihat dari kalangannya, jika dia Non Dipa, pihak BNN tidak 

bisa sama sekali memilih baik itui tema, subjek, tempat. Dan jika itu Dipa 

biasanya pada kalangan masyarakat, pekerja, keluarga maupun mahasiswa.
                                                          

18 Ibid, Pukul 14. 14 WIB
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Dan jumlah khalayak yang mengikuti penyuluhan tidak bisa diprediksi, 

karena pihak BNN menargetkan peserta yang sebanyak-banyaknya sehingga 

diharapkan ada perpanjangan omongan dari penyuluhan tersebut kepada 

lingkungan sekitar khalayak.

Sumber: www.lampung.bnn.go.id Struktur Organisasi BNN Provinsi Lampung
26 April 2017

b. Setelah Ibu Sukolita Rangga menciptakan perhatian, maka beliau melakukan 

tahapan komunikasi persuasif yang selanjutnya yakni untuk menumbuhkan 

minat (Inters), Ibu Sukolita Rangga menumbuhkan minat masyarakat 

melalui penyampaian materi yang sesuai dengan kebutuhan masyarakan 

khusussnya mahasiswa seperti kegiatan rutin dan layanan operasional 

perkantoran dengan program Pencegahan dan Pemberantasan 
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Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkoba di Provinsi Lampung

(P4GN).

Sejauh ini selama penyuluhan minat khalayak terukur dengan 

banyaknya pertanyaan yang mereka utarakan kepada pemateri dari 

pertanyaan-pertanyaan tersebut itu berasal dari permasalahan-permasalahan 

terkait dengan narkoba yang ada dilingkungan sekitarnya. Sebagaimana Ibu 

Sukolita Rangga Mengemukakan:

“Antusian mereka tidak terukur, tetapi jika dilihat secara kasat mata 
selama masih ada feedback kemudian kita ajak ngobrol nyambung, kita 
ajak berinteraksi itu mereka ada timbal baliknya saya rasa antusian 
mereka sudah baik, kalau sama sekali yang tidak baik, kalau diajak 
ngobrol narasumber gak ada yang menjawab, kalu diajak untuk tau 
sama sekali tidah ada yang nunjuk jadi bener-bener tidak ada feedback 
atau timbale balik atau interaksi”.19

Jadi, banyaknya pertanyaan audiens tidak selalu apa yang ditanyakan 

itu monoton ada pada materi, misalnya mereka ketemu dengan kehidupan 

sehari-hari seputar narkoba yang sebelumnya  tidak dijelaskan dipenyuluhan, 

itu akan ditanyakan oleh khalayak. 

Bahkan yang mengenal narkoba tidak hanya kalangan remaja saja, 

anak-anak sekarangpun sangat mengenal dengan yang namanya narkoba. 

Karena banyak di berita-berita televisi ada semacam permen yang mereka 

taunya hanya permen biasa tetapi ternyata didalam permen tersebut terdapat 

bahan bahaya atau sejenis narkoba.

                                                          
19 Sukolita Rangga, Bagian Penyuluhan, Badan Narkotika Nasional (BNN) Provinsi 

Lampung, 7 April 2017, pukul 14.17 WIB
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c. Tahapan selanjutnya adalah melakukan upaya untuk memunculkan hasrat 

(Desire) dengan ajakan, bujukan, rayuan. Upayan BNN dalam 

menanggulangi Indonesia darurat narkoba berbeda-beda, Ibu Sukolita 

Rangga menyampaikan dengan mengeluarkan kalimat ajakan dan motivasi 

terhadap dampak bahaya penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba. 

Seperti keterangan sebagai berikut:

“Dalam acara yang kami selenggarakan banyak mahasiswa yang 
belum mengerti atau paham tentang bahaya narkoba dan jenis-jenis 
narkoba. Namun diantara mereka memiliki motivasi untuk belajar 
memahami materi tentang bahay narkoba, lalu saya mengatakan 
kepada mereka tidak ada kata terlambat dalam mempelajari segala 
sesuatu termasuk memahami bahaya narkoba. Yang harus kita pahami 
bersama adalah jangan pernah kita coba-coba ingin memakai 
narkoba jika kita masih menyanyangi kedua orang tua dan orang 
terdekat kita.20

Dalam pelaksanaan penyuluhan atau sosialisasi, banyak timbul 

keinginan khalayak untuk menghindari dampak bahaya narkoba, 

sebagaimana Ibu Sukolita Rangga mengemukakan :

“Pasti keinginan untuk menghindari narkoba itu timbul pada diri 
khalayak, cuma saya tidak tahu tidak terukur apa tindak lanjutnya 
sepeti apa. Tetapi cara menghindari itu ada banyak, ada yang secara 
individu, lingkingan, keluarga. Tapi kalau saya sebenernya khususnya 
saya jika saya penyuluhan yang ditekankan adalah  faktor individu 
dan factor keluarga. Faktor lingkungan itu sebenarnya factor yang 
kedua, tetapi untuk beberapa direntang usia sebenarnya faktor 
lingkungan sangat berpengaruh, misalnya untuk orang-orang yang 
pubertas, masa-masa remaja itu sangatlah berpengaruh”. 21

                                                          
20 Sukolita Rangga, Bagian Penyuluhan, Badan Narkotika Nasional (BNN) Provinsi 

Lampung, 7 April 2017, pukul 14.15 WIB
21 Sukolita Rangga, Bagian Penyuluhan, Badan Narkotika Nasional (BNN) Provinsi 

Lampung, 7 April 2017, pukul 14.22 WIB
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Dari hasil penyuluhan tersebut, mahasiswa memahami terhadap materi 

yang disampaikan oleh pihak BNN, dan disitu mulai timbullah hasrat atau 

keinginan untuk melakukan perubahan untuk lebih  berhati-hati dalam 

kehidupannya, sehingga tidak terjerumus dalam lingkaran narkoba. Seperti 

keterangan dari salah satu mahasiswa yang mengikuti penyuluhan BNN 

sebagai berikut: 

“Sejauh ini acara yang diselenggarakan oleh BNN yang pernah saya 
ikuti yaitu penyuluhan tentang Komunikasi, Informasi dan Edukasi 
(KIE) P4GN Kepada Pelajar/ Mahasiswa, dan dari penyuluhan itu 
saya sedikit mengetahui tentang kursialnya bahaya narkoba di 
Indonesia. Tetapi yang saya tanggapi dari acara trsebut itu saya rasa 
harus ada tindak lanjut dari penyuluhan tersebut, tidak hanya 
membagikan materi atau pengetahuan saja, tetapi juga harus ada 
tindakan yang preventif.22

Jadi, yang dimaksut penjelasan diatas adalah jika kita ingin melakukan 

perubahan untuk lebih berhati-hati dalam kehidupan, sehingga tidak 

terjerumus dalam bahaya narkoba jika dari diri sendiri itu yang pasti kita 

harus meningkatkan keimanan, kemudian kita juga harus memiliki prinsip 

hidup sendiri sehingga tidak gampang terombang-ambing mengikuti oleh 

ajakan ataupun pengaruh dunia luar. Karena nantinya paradigmanya adalah 

kita menyadari bahwa yang namanya narkoba itu sangat sulit untuk dibatasi 

karena penggunaannyapun sangat tidak berguna untuk ilmu pengetahuan, 

teknologi terutama untuk kesehatan.

                                                          
22 Putri Utami, Mahasiswa UNILA Bandar Lampung, Wawancara, 7 April 2016, Pukul 11.53 

WIB
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d. Tahapan selanjutnya yang dilakukan oleh kami yaitu diskusi mengenai 

masalah yang pernah dihadapi oleh khalayak dalam lingkungan mereka. 

Dalam hal ini, khalayak memberikan pertanyaan terkait masalah narkoba 

yang ada disekitarnya. Pada saat sesi Tanya jawab, pertanyaan yang 

disampaikan yaitu: 

“Sebagai mahasiswa bagaimana cara kita mengenali berbagai 
makanan yang mengandung narkoba?”.23 Dan 
“Bagaimana cara kita mempengaruhi orang yang sudah terlanjur 
mengenal narkoba untuk tidak mengkonsumsinya lagi terutama pada 
remaja?.”24

Setelah mereka mendapatkan jawaban dan penjelasan dari pihak BNN, 

maka dari diri mereka timbullah satu keputusan (Dicision) untuk 

menghindari bahaya penyalahgunaan narkoba. Sebagaimana keterangan 

yang dikemukakakn oleh salah satu mahasiswa sebagai berikut:

“Cara saya menghindari bahaya narkoba jika dari diri saya sendiri 
itu yang pertama yang paling utama adalah memperkuat iman dan 
takwa saya kepada Allah sehingga kita menyadari bahayanya narkoba 
itu, jadi kita bisa membatasi diri kita berpatokan dengan agama atau 
mempunyai iman yang kuat. Yang kedua kita harus menyadari dampak 
yang akan ditimbulkan ketika kita mengkonsumsinya dan kita juga 
harus melihat disekeliling kita, kita harus lihaat keluarga kita, 
saudara-saudara kita, orang-orang yang kita sayangi apabila kita 
mengkonsumsi narkoba itu bagaimana dengan mereka betapa 
sedihnya mereka kemudian betapa malunya mereka dan betapa 
sedihnya mereka yang harus melihat keadaan saya mengkonsumsi 
narkoba. Dan yang ketiga yaitu untuk diri saya sendiri yaitu 
membiasakan pola hidup sehat, kenapa pola hidup sehat karena jika 

                                                          
23 Yoga Irawan, Mahasiswa Teknokrat, Bandar Lampung, Wawancara, 7 April 2017, Pukul 

11.30  WIB
24 Putri Utami, Mahasiswa UNILA, Bandar Lampung, Wawancara, 7 April 2017, Pukul 11.50 

WIB
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kita membiasakan diri hidup sehat maka kita bisa menghindari semua-
semua yang berhubungan dengan sesuatu yang tidak sehat”.25

Kemudian mereka memberikan aksi kepada rekan mereka kelurga dan 

saudara-saudara mereka atau masyarakat sekitarnya, untuk menghindari 

bahaya narkoba. Sebagaimana keterangan yang dikemukakakn oleh salah 

satu mahasiswa sebagai berikut:

“Aksi saya untuk mengajak orang lain atau remaja untuk saat ini 
belum saya laksanakan, karena saya juga ingin dari saya sendiri dulu 
untuk membatasi diri sayadari hal-hal tersebut. Kemudian saya 
memberitahu atau mengajak keluarga-keluarga saya tentang bahaya 
narkoba, terutama saudara-saudara saya yang masih tergolong anak-
anak jadi mereka itu sedikit bisa membedakan mana yang baik mana 
yang benar, dan salah dan tidak boleh dilakukan”.26

Jadi, dari uraian di atas dapat saya simpulkan bahwa keputusan 

(Dicision) untuk menghindari bahaya penyalahgunaan narkoba, itu yang 

terutama harus pada diri kita terlebih dahulu yaitu dengan menguatkan iman 

dan taqwa kita kepada Allah. Jika kita sudah menyadari tentang bahyanya 

narkoba, maka kita akan terhindar dari narkoba. Yang kedua adalah kita 

harus mengetahi dampak bahaya narkoba itu seperti apa. Dan yang terakhir 

kita harus membiasakan pola hidup sehat dengan cara menghindari 

makanan-makanan yang tidak sehat. Dengan begitu jika hidup kita sehat, 

iman kita kuat, dari situ kita dapat mengajak saudara-saudara atau kelurga 

kita untuk tiding mengenal tentang narkoba dan mencegar peredaran 

narkoba atau mencegah pengguna narkoba yang ada dilingkungan 

sekitarnya.

                                                          
25 Putri Utami, Mahasiswa UNILA, Bandar Lampung, Wawancara, 7 April 2017, Pukul 11.55 

WIB
26 Ibid
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e. Kredibilitas Ibu Sukolita Rangga dalam menyampaikan materi tentang 

bahaya penyalahgunaan narkoba dapat dicermati dalam pemilihan kata-kata, 

sehingga dapat menimbulkan kegiatan (Action), kegiatan yang dimaksud 

adalah sebagai wujud nyata yang dapat dicermati, seperti bertambahnya 

wawasan terhadap dampak bahaya penyalahgunaan dan peredaran gelap 

narkoba. Seperti sebuah tindakan pemberantasan dimana BNN terjun 

langsung dalam menekankan peredaran gelap narkoba, sebagaimana 

keterangan sebagai berikut:

“Alhamdulillah yang mereka hadir pada saat penyuluhan, mereka 
benar-benar tidak mau mencoba, bahkan ketika membeli makanan 
merekapun sangat hati-hati. Mereka berkata “Saya sangat gelisah 
ketika membeli makanan kemasan yang komposisinya itu ada yang 
aneh, hal tersebut saya rasakan ketika saya mengikuti beberapa kali 
penyuluhan yang diselenggarakan oleh BNN”.27

Dalam melaksanakan sosialisai atau penyuluhan, BNN selalu 

memberika pemahaman, informasi kepada khalayak atau mahasiswa 

terhadap masalah narkoba. Dengan adanya acara ini, mereka dapat paham 

terhadap bahaya narkoba itu seperti apa dan dampaknya seperti apa. Dan 

dengan adanya kegiatan ini mereka termotivasi untuk menjauhi akan 

bahanya narkoba, dan dari situ mereka akan melakukan perubahan setelah 

mengikuti sosialisasi BNN.

Berdasarkan hasil wawancara di atas bisa kita lihat beberapa tahapan 

yang dilakukan oleh BNN yakni melakukan edukasi dengan 

                                                          
27 Sukolita Rangga, Bagian Penyuluhan, Badan Narkotika Nasional (BNN) Provinsi 

Lampung, 7 April 2017, pukul 14.20
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memberdayakan masyarakat khususnya mahasiswa untuk menyebarkan 

opini publik dalam menyatukan pikiran untuk memerangi narkoba. Karena 

tidak hanya pengguna narkoba yang membutuhkan edukasi tentang narkoba, 

namun masyarakat secara keseluruhanpun harus memiliki opini yang sama 

tentang kejahatan narkoba. Supaya tingkat penggunaan narkoba tidak 

meningkat dalam setiap tahun.
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BAB IV

KOMUNIKASI PERSUASI BADAN NARKOTIKA NASIONAL (BNN) 

PROVINSI LAMPUNG DALAM MENANGGULANGI INDONESIA 

DARURAT NARKOBA

Setelah penulis mengumpulkan data-data yang diperoleh dari hasil interview 

atau wawancara dengan beberapa responden yang berkaitan dengan judul karya tulis 

ini yaitu Komunikasi Persuasif Badan Narkotika Nasional (BNN) Provinsi Lampung 

Dalam Menanggulangi Indonesia Darurat Narkoba, yang kemudian dituangkan dalam 

penyusunan dalam beb-bab terdahulu, maka sebagai langkah selanjutnya penulis akan 

menganalisis data yang penulis kumpulkan, berdasarkan teori pada BAB II dan data 

pada BAB III dengan alat pengumpul data yang telah ditampilkan pada BAB I.

Sesuai dengan teknik analisa data yang penulis gunakan adalah analisis data 

kualitatif, yang memiliki arti bahwa penulis menguraikan data-data dalam bentuk 

kalimat. Dengan menganalisa data yang telah peneliti kumpulkan dari wawancara 

(interview), observasi dan dokumentasi. Selama peneliti mengadakan penelitian di 

Badan Narkotika Nasional (BNN) Provinsi lampung, maka data yang diperoleh 

dipaparkan oleh peneliti akan dianalisa sesuai dengan hasil penelitian, hasil yang 

diperoleh dari hasil penelitiannya yaitu sebagai berikut:

Setiap manusia pasti melakukan suatu kegiatan komunikasi setiap harinya. 

Seperti yang dilakukan BNN Provinsi Lampung dalam menanggulangi Indonesia 

darurat narkoba. Dimana BNN Provinsi Lampung khususnya bagian penyuluhan 
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menyampaikan materi berupa Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan 

Peredaran Gelap Narkoba di Provinsi Lampung (P4GN).

Salah satunya adalah melakukan penyuluhan diberbagai kalangan, baik 

masyarakat, PNS, Mahasiswa dan pelajar. Pelaksanaan penyuluhan yang dilakukan 

oleh pihak BNN berdampak sangat positif bagi kalangan masyarakat terkhusus 

kepada mahasiswa. Mengapa peneliti lebih dominan kepada mahasiswa, karena 

mahasiswa adalah pemuda penerus bangsa yang notabennya jika mereka sudah 

terjerumus kedalam penyalahgunaan narkoba maka masa depannya bisa difonis akan 

suram. Akan tetapi jika seseorang tersebut memang sudah terjerumus dia ingin  

merubah yang tadinya menggunakan narkoba untuk tidak menggunakan narkoba lagi 

kehidupan dia kedepannya akan lebih baik lagi.

Komunikasi persuasif pada prinsipnya sama dengan komunikasi pada 

umumnya, adapun komunikasi persuasif bertujuan mempengaruhi sikap, bahkan 

prilaku komunikan. Sedangkan komunikasi persuasif yang dilakukan oleh BNN itu 

sendiri sama halnya menurut Iswandi syaputra antara lain sebagai berikut: 

a. Mengubah atau menguatkan kenyakinan (belive) dan sikap (attitude) audiens, 

dan

b. Mendorong audiens melakukan sesuatu/ memiliki tingkah-laku (behaviour) 

tertentu yang diharapkan.

Dari uraian diatas penulis dapat menganalisa mengubah atau menguatkan 

kenyakinan yang dimaksud oleh penulis, melakukan pendekatan kepada pihak-pihak 

diberbagai kalangan, baik masyarakat, PNS, Mahasiswa dan pelajar. Dengan cara 
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pendekatan ini pihak BNN lebih mudah merasuki atau memberi nasehat kepada 

khalayak tersebut dari hal-hal yang terkecil untuk melakukan perubahan dan nantinya 

dari hal yang terkecil tersebut bisa berdampak besar untuk khalayak tersebut berubah 

dari melakukan hal yang negatif berubah menjadi hal yang positif.

Agar komunikasi persuasif mencapai tujuan dan sasarannya, maka perlu 

dilakukan perencanaan yang matang. Pelaksanaan dilakukan berdasarkan komponen-

komponen proses komunikasi seperti komunikator, pesan, saluran dan komunikan. 

Apabila komponen tersebut sudah ditetapkan maka tahapan selanjutnya adalah 

penataan pesan.

Berdasarkan teori BAB II yaitu berhasilnya komunikasi persuasif perlu 

dilaksanakan secara sistematis. Dalam komunikasi ada sebuah formula yang dapat 

dijadikan landasan pelaksanaan yang disebut AIDDA yakni Attention (Perhatian), 

Inters (Minat), Desire (Hasrat), Decision (Keputusan), dan Action (Kegiatan).

Peneliti dapat memahami bahwa komunikasi persuasif BNN Provinsi Lampung 

dalam menanggulangi Indonesia darurat narkoba sesuai yang ada pada teori di BAB 

II.

Hal pertama yang dilakukan oleh bagian penyuluhan BNN Provinsi Lampung 

dalam menanggulangi Indonesia darurat narkoba dengan berbagai macam variasi 

yaitu dengan menciptakan perhatian (Attention) sebagaimana keterangan yang 

diperoleh dari BAB III yaitu BNN Provinsi Lampung menggunakan metode 

preventif, yang dimaksud dengan metode preventif itu sendiri adalah 

mensosialisasikan, bahaya dari penyalahgunaan narkoba, memberdayakan masyarakat 
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sehingga mampu menolak penyalahgunaan narkoba yang ada disekitarnya. Hal ini 

akan menekankan jumlah orang yang tahan terhadap penyalahgunaan narkoba. Dalam 

melakukan penyuluhan BNN pasti ada yang namanya susunan sebagaimana yang 

dikemukakan oleh Ibu Sukolita Rangga data yang ada pada BAB III :

“Susunan yang pertama yaitu perkenalan siapa, perwakilan dari apa, 
biasanya yang ditunjuk narasumber yang minta adalah kepala tetapi 
diposisikan pada bagian penyuluhan jadi kita datang sebagai perwakilan dan 
sudah pasti berterimakasih meminta izin sudah dikasih kesempatan disini. 
Kemudian pendahuluan, pendahuluan disini tidak langsung masuk dalam 
materi tetapi melakukan icebreaking atau memecahkan situasi yang awalnya 
beku (ice) di breaking terlebih dahulu agar bisa menjadi lebih panas. Jadi 
icebreakingnya itu ada yang memakai game-game, pertanyaan-pertanyaan, 
perkenalan-perkenalan, tetapi tergantung dengan audiensnya biasanya 
dilakukan icebreaking jika audiensnya dibawah kita atau seumuran. Tapi jika 
misalnya situasinya formal kita tidak melakukan icebreaking langsung masuk 
ke pendahuluan, pendahuluan itu biasanya masih argenci, argenci itu masih 
seputar dengan kedaruratan narkoba, data-data yang memperlihatkan bahwa 
Indonesia itu benar-benar harus segera ditanggulangi terhadap narkoba dan 
selebihnya sudah memasuki materi”

Tetapi pada pelaksanaan tersebut pihak BNN tidak memiliki jadwal yang 

tersusun, tetapi mereka melakukan penyuluhan jika ada pihak yang memintanya atau 

mengundang untuk mensosialisakan atau malukan penyuluhan terhadap narkoba 

ataupun tergantung dengan materi yang diminta oleh pihak yang mengundangnya. 

Sebagaimana yang dijelaskan oleh Ibu Sukolita Rangga pada BAB III :

“Penyuluhan di BNN disini sama sekali tidaklah terjadwal, yang pasti ada 
dua penyuluhan yang sifatnya Non Dipa dan sifatnya Dipa. Kalu Dipa itu 
anggarannya dari kita, kalau anggrannya dari kita itu kemungkinan besar 
bisa dilihat dari timeline, timeline itu disusun setiap tahunnya dan disetiap 
bidang memiliki timeline. Tetapi kalau Non Dipa itu diluar anggaran kita, 
jadi tergantung dari permintaan dari luar, kapan orang luar atau ada 
undangan diminta untuk hadir ditanggal sekian Insya Allah jika kepala 
memutuskan untuk datang ya kami datang”.
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Jika dilihat dari penjelasan diatas. Yang dilakukan oleh bagian penyuluhan 

BNN di dalam penyuluhan sudah dilakukan dengan baik. Dengan melakukan 

sosialisasi pihak BNN lebih mendekatkan diri kepada masyarakat awalan yang baik 

untuk melakukan pendekatan sebelum melakukan penyampaian materi, agar 

masyarakat tidak kaget dengan adanya penyuluhan tersebut.

Namun dalam pelaksanaan tersebut belum maksimal. Karena pihak BNN 

tidak memiliki jadwal yang tersusun tersendiri. Dengan itu pihak BNN hanya 

melaksanakan penyuluhan jika ada pihak yang mengundang untuk penyuluhan.

Kemudian komunikasi yang dilakukan oleh bagian penyuluhan BNN Provinsi 

Lampung dalam menanggulangi Indonesia darurat narkoba yang kedua yakni 

menumbuhkan minat (Inters) para khalayak khususnya mahasiswa. Seperti 

keterangan yang di BAB III  pihak BNN menumbuhkan minat memulai penyampaian 

materi yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat khususnya mahasiswa seperti 

kegiatan rutin dan layanan operasional perkantoran dengan program pencegahan dan 

pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba (P4GN) di Provinsi 

Lampung.

Sejauh ini selama penyuluhan minat khalayak terukur dengan banyaknya 

pertanyaan yang mereka utarakan kepada pemateri dari pertanyaan-pertanyaan 

tersebut itu berasal dari permasalahan-permasalahan terkait dengan narkoba yang ada 

dilingkungan sekitarnya. Sebagaimana data pada BAB III 

“Antusian mereka tidak terukur, tetapi jika dilihat secara kasat mata selama 
masih ada feedback kemudian kita ajak ngobrol nyambung, kita ajak 
berinteraksi itu mereka ada timbal baliknya saya rasa antusian mereka sudah 
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baik, kalau sama sekali yang tidak baik, kalau diajak ngobrol narasumber gak 
ada yang menjawab, kalu diajak untuk tau sama sekali tidah ada yang nunjuk 
jadi bener-bener tidak ada feedback atau timbale balik atau interaksi”.

Jadi, banyaknya pertanyaan audiens tidak selalu apa yang ditanyakan itu 

monoton ada pada materi, misalnya mereka bertemu dengan kehidupan sehari-hari 

seputar narkoba yang sebelumnya  tidak dijelaskan dipenyuluhan, itu akan ditanyakan 

oleh khalayak. 

Selanjutnya, komunikasi persuasif pihak penyuluhan BNN Provinsi Lampung 

melalui perhatian (Attention), dari perhatian tersebut muncullah minat (Inters) jika 

minat (Inters) telah tumbuh di dalam diri khalayak tersebut maka akan mudah untuk 

menanggulangi dari bahaya penyalahgunaan narkoba, agar pemuda harapan bangsa 

tidak terjerumus  dari hal yang haram dan merusak masa depan bangsa pencegahan 

dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba (P4GN) di Provinsi 

Lampung.

Tahapan selanjutnya adalah melakukan upaya untuk memunculkan hasrat 

(Desire) dengan ajakan, bujukan, rayuan. Seperti keterangan pada BAB III yakni 

Hasrat yang dimaksut disini, pihak BNN memberikan ajakan kepada khalayak dengan 

memberikan kegiatan. Seperti keterangan oleh Ibu Sukolita Rangga pada BAB III 

yakni :

“Dalam acara yang kami selenggarakan banyak mahasiswa yang belum 
mengerti atau paham tentang bahaya narkoba dan jenis-jenis narkoba.
Namun diantara mereka memiliki motivasi untuk belajar memahami materi 
tentang bahay narkoba, lalu saya mengatakan kepada mereka tidak ada kata 
terlambat dalam mempelajari segala sesuatu termasuk memahami bahaya 
narkoba. Yang harus kita pahami bersama adalah jangan pernah kita coba-
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coba ingin memakai narkoba jika kita masih menyanyangi kedua orang tua 
dan orang terdekat kita.1

Dalam pelaksanaan penyuluhan atau sosialisasi, banyak timbul keinginan 

khalayak untuk menghindari dampak bahaya narkoba, sebagaimana Ibu Sukolita 

Rangga mengemukakan pada BAB III:

“Pasti keinginan untuk menghindari narkoba itu timbul pada diri khalayak, 
cuma saya tidak tahu tidak terukur apa tindak lanjutnya sepeti apa. Tetapi 
cara menghindari itu ada banyak, ada yang secara individu, lingkingan, 
keluarga. Tapi kalau saya sebenernya khususnya saya jika saya penyuluhan 
yang ditekankan adalah  faktor individu dan factor keluarga. Faktor 
lingkungan itu sebenarnya factor yang kedua, tetapi untuk beberapa 
direntang usia sebenarnya faktor lingkungan sangat berpengaruh, misalnya 
untuk orang-orang yang pubertas, masa-masa remaja itu sangatlah 
berpengaruh”. 2

Dari hasil penyuluhan tersebut, mahasiswa memahami terhadap materi yang 

disampaikan oleh pihak BNN, dan disitu mulai timbullah hasrat atau keinginan untuk 

melakukan perubahan untuk lebih  berhati-hati dalam kehidupannya, sehingga tidak 

terjerumus dalam lingkaran narkoba. Dan dengan adanya kegiatan ini mereka 

termotivasi untuk menjauhi akan bahaya narkoba. 

Tidak dengan hanya kegiatan itu saja, tetapi BNN juga melakukan cara 

bersosialisasi atau penyuluhan melalui forum diskusi dan melalui tulisan atau logo 

yang mereka temple di tempat-tempat umum yang sering di kujungi oleh khalayak. 

Maka dengan hal tersebut mereka akan termotivasi untuk menjauhi barang haram 

tersebut dan terhindar dari dampak bahaya penyalahgunaan dan peredaran gelap 

narkoba.
                                                          

1 Sukolita Rangga, Bagian Penyuluhan, Badan Narkotika Nasional (BNN) Provinsi Lampung, 
7 April 2017, pukul 14.15 WIB

2 Sukolita Rangga, Bagian Penyuluhan, Badan Narkotika Nasional (BNN) Provinsi Lampung, 
7 April 2017, pukul 14.22 WIB
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Jadi, yang dimaksut penjelasan diatas adalah jika kita ingin melakukan 

perubahan untuk lebih berhati-hati dalam kehidupan, sehingga tidak terjerumus dalam 

bahaya narkoba jika dari diri sendiri itu yang pasti kita harus meningkatkan 

keimanan, kemudian kita juga harus memiliki prinsip hidup sendiri sehingga tidak 

gampang terombang-ambing mengikuti oleh ajakan ataupun pengaruh dunia luar. 

Dan kitapun akan termotivasi untuk menjauhi barang haram tersebut dan terhindar 

dari dampak bahaya penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba.

Selanjutnya, komunikasi persuasif bagian penyuluhan BNN Provinsi 

Lampung dalam menanggulangi Indonesia darurat narkoba yang keempat yakni 

menimbulkan keputusan (Decision), maka hal tersebut merupakan wujud respontif 

dari khalayak seperti munculnya pertanyaan yang berkenaan dengan materi yang 

disampaikan. Seperti keterangan yang di BAB III Pada saat tanya jawab, pertanyaan 

yang disampaikan yaitu: 

“Sebagai mahasiswa bagaimana cara kita mengenali berbagai makanan yang 
mengandung narkoba?”. Dan 
“Bagaimana cara kita mempengaruhi orang yang sudah terlanjur mengenal 
narkoba untuk tidak mengkonsumsinya lagi terutama pada remaja?.”

Setelah mereka mendapatkan jawaban dan penjelasan dari pihak BNN, maka 

dari diri mereka timbullah satu keputusan (Dicision) untuk menghindari bahaya 

penyalahgunaan narkoba. Sebagaimana keterangan yang dikemukakakn oleh salah 

satu mahasiswa sebagai berikut:

“Cara saya menghindari bahaya narkoba jika dari diri saya sendiri itu yang 
pertama yang paling utama adalah memperkuat iman dan takwa saya kepada 
Allah sehingga kita menyadari bahayanya narkoba itu, jadi kita bisa 
membatasi diri kita berpatokan dengan agama atau mempunyai iman yang 
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kuat. Yang kedua kita harus menyadari dampak yang akan ditimbulkan ketika 
kita mengkonsumsinya dan kita juga harus melihat disekeliling kita, kita 
harus lihaat keluarga kita, saudara-saudara kita, orang-orang yang kita 
sayangi apabila kita mengkonsumsi narkoba itu bagaimana dengan mereka 
betapa sedihnya mereka kemudian betapa malunya mereka dan betapa 
sedihnya mereka yang harus melihat keadaan saya mengkonsumsi narkoba. 
Dan yang ketiga yaitu untuk diri saya sendiri yaitu membiasakan pola hidup 
sehat, kenapa pola hidup sehat karena jika kita membiasakan diri hidup sehat 
maka kita bisa menghindari semua-semua yang berhubungan dengan sesuatu 
yang tidak sehat”.

Jadi menurut penulis, pihak BNN dengan di adakannya penyuluhan tersebut 

masyarakat secara tidak langsung akan sadar sehingga mereka menentukan keputusan 

dengan sendirinya tanpa ada paksaan dari pihak lain. Seperti yang dilakukan oleh 

mahasiswa yang bertanya itu, secara tidak sadar mahasiswa tersebut mencerna materi 

yang disampaikan oleh komunikator terkait dengan materi yang berkaitan dengan 

pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba 

(P4GN) di Provinsi Lampung. Untuk menghindari bahaya penyalahgunaan narkoba, 

itu yang terutama harus pada diri kita terlebih dahulu yaitu dengan menguatkan iman 

dan taqwa kita kepada Allah. Yang kedua adalah kita harus mengetahi dampak 

bahaya narkoba itu seperti apa. Dan yang terakhir kita harus membiasakan pola hidup 

sehat dengan cara menghindari makanan-makanan yang tidak sehat. Dengan begitu 

jika hidup kita sehat, iman kita kuat, dari situ kita dapat mengajak saudara-saudara 

atau kelurga kita untuk tiding mengenal tentang narkoba dan mencegar peredaran 

narkoba atau mencegah pengguna narkoba yang ada dilingkungan sekitarnya.

Berarti, penyuluhan yang diadakan oleh pihak BNN itu bisa dikatakan 

berhasil dengan adanya respon dari pihak yang ikut serta tanpa disadari mereka sudah 

mau bertanya mengenai narkoba.
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Memang tidak mudah untuk semua masyarakat menerima penyuluhan yang 

disampaikan oleh pihak BNN Provinsi Lampung tersebut. Tetapi pihak BNN jangan 

mudah menyerah untuk terus menerus melakukan penyuluhan diberbagai kalangan 

dan suatu saat nanti akan menimbulkan hasil yang memang selama ini diharapkan 

bagi khalayak.

Selanjutnya, komunikasi persuasif bagian penyuluhan BNN Provinsi 

Lampung dalam menanggulangi Indonesia darurat narkoba terakhir yaitu kegiatan 

(Action), tindakan yang dimaksud adalah sebagai wujud nyata yang dapat dicermati, 

seperti  bertambahnya wawasan terhadap dampak bahaya penyalahgunaan dan 

peredaran gelap narkoba. Seperti keterangan yang di BAB III BNN melakukan 

sebuah tindakan pemberantasan dimana BNN terjun langsung dalam menekankan 

peredaran gelap narkoba, sebagaimana keterangan sebagai berikut:

“Alhamdulillah yang mereka hadir pada saat penyuluhan, mereka benar-benar 
tidak mau mencoba, bahkan ketika membeli makanan merekapun sangat hati-
hati.Mereka berkata “Saya sangat gelisah ketika membeli makanan kemasan 
yang komposisinya itu ada yang aneh, hal tersebut saya rasakan ketika saya 
mengikuti beberapa kali penyuluhan yang diselenggarakan oleh BNN”.

Dalam melaksanakan sosialisai atau penyuluhan, BNN selalu memberika 

pemahaman, informasi kepada khalayak atau mahasiswa terhadap masalah narkoba.

Dengan adanya acara ini, mereka dapat paham terhadap bahaya narkoba itu seperti 

apa dan dampaknya seperti apa. Dan dengan adanya kegiatan ini mereka termotivasi 

untuk menjauhi akan bahanya narkoba, dan dari situ mereka akan melakukan 

perubahan setelah mengikuti sosialisasi BNN.
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Adapaun peneliti menganalisa setelah dari keempat tahapan diatas perhatian, 

minat, hasrat, keputusan dan yang terakhir kegiatan. Dari keempat tahapan tersebut 

disinilah pihak BNN Provinsi Lampung melakukan kegiatan penyuluhan untuk 

menambah wawasan dan pengetahuan terhadap dampak bahaya penyalahgunaan dan 

peredaran gelap narkoba kepada khalayak. Seperti setelah kita mengikuti penyuluhan 

kurang lebihnya kita bisa mengetahui atau membedakan makanan yang mengandung 

zat eductif dan mana yang tidak mengandung zat tersebut.

Jadi, hasil penelitian yang penulis kumpulkan dari pihak BNN Provinsi 

Lampung, komunikasi persuasif Badan Narkotika Nasional (BNN) Provinsi Lampung 

dalam menanggulangi Indonesia darurat narkoba adalah BNN melakukan tahapan-

tahapan yang sesuai dengan  teori yang penulis gunakan yaitu Jalaludi Rahma pada 

BAB II bahwa tahapan-tahapan komunikasi persuasif adalah Berhasilnya komunikasi 

persuasif perlu dilaksanakan secara sistematis. Dalam komunikasi ada sebuah 

formula yang dapat dijadikan landasan pelaksanaan yang disebut AIDDA yakni 

Attention (Perhatian), Inters (Minat), Desire (Hasrat), Decition (Keputusan), dan 

Action (Kegiatan).

Dan beberapa tahapan yang dilakukan oleh BNN yakni melakukan edukasi 

dengan memberdayakan masyarakat khususnya mahasiswa untuk menyebarkan opini 

publik dalam menyatukan pikiran untuk memerangi narkoba. Karena tidak hanya 

pengguna narkoba yang membutuhkan edukasi tentang narkoba, namun masyarakat 

secara keseluruhanpun harus memiliki opini yang sama tentang kejahatan narkoba. 

Supaya tingkat penggunaan narkoba tidak meningkat dalam setiap tahun.
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BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Berdasarkan uraian-uraian yang telah dikemukakan dalam pembahasan 

terdahulu, maka dapatlah diambil inti pembahasan atau kesimpulan dalam penelitian

ini yaitu sebagai berikut:

Komunikasi persuasif Badan Narkotika Nasional (BNN) Provinsi Lampung 

dalam menanggulangi Indonesia darurat narkoba dilakukan dengan formula AIDDA 

yang terdiri dari lima tahapan yakni.

Tahapan pertama, komunikasi persuasif BNN dengan menciptakan Attention 

(Perhatian) penciptaan perhatian tersebut dilakukan dengan berbagai macam susunan 

seperti perkenalan siapa, perwakilan dari apa. Kemudian pendahuluan, pendahuluan 

disini tidak langsung masuk dalam materi tetapi melakukan icebreaking atau 

memecahkan situasi, mengajak, dan menciptakan perhatian khalayak khalayak untuk 

icebreaking. Jadi icebreakingnya itu ada yang memakai game-game, pertanyaan-

pertanyaan, perkenalan-perkenalan. Tapi jika misalnya situasinya formal kita tidak 

melakukan icebreaking langsung masuk ke pendahuluan seputar dengan kedaruratan 

narkoba, data-data yang memperlihatkan bahwa Indonesia itu benar-benar harus 

segera ditanggulangi terhadap narkoba dan selebihnya sudah memasuki materi. 

Kemudian, pada tahapan komunikasi persuasif BNN yang kedua yakni 

menumbuhkan Inters (Minat), pihak BNN melakukan dengan menyamampaikan 
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materi sesuai dengan kebutuhan khalayak, materi yang disampaikan cenderung 

tentang bahaya narkoba atau seputar pencegahan dan pemberantasan penyelahgunaan 

dan peredaran gelap narkoba (P4GN). 

Pada tahapan komunikasi persuasif yang ketiga yakni Desire (Hasrat), pihak 

BNN melakukan hal tersebut melalui penyampaikan dengan mengeluarkan kalimat 

ajakan dan motivasi terhadap dampak bahaya penyalahgunaan dan peredaran gelap 

narkoba. 

Kemudian pada tahapan komunikasi persuasif BNN yang keempat yakni 

menimbulkan Decision (Keputusan), maka hal tersebut merupakan wujud responsive 

dari khalayak seperti timbulnya pertanyaan-pertanyaan yang berkenaan dengan 

materi yang disampaikan. 

Selanjutnya, pada tahapan komunikasi persuasif BNN yang kelima 

menghasilkan Action (Kegiatan), tindakan yang dimaksud adalah sebagai wujud 

nyata yang dapat dicermati, seperti  bertambahnya wawasan terhadap dampak bahaya 

penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba, dan dari situ mereka akan melakukan 

perubahan setelah mengikuti sosialisasi BNN.

Komunikasi persuasif Badan Narkotika Nasional (BNN) Provinsi Lampung 

dalam menanggulangi Indonesia darurat narkoba sebenarnya telah dilaksanakan 

dengan baik namun dalam pelaksanaan tersebut belum maksimal. Karena pihak BNN  

tidak memiliki jadwal yang tersusun, dengan demikian pihak BNN hanya 

melaksanakan penyuluhan jika ada pihak yang mengundang untuk penyuluhan.
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B. Saran

Dari hasil kesimpulan di atas peneliti sudah melakukan analisis data pada

penelitian Komunikasi persuasif Badan Narkotika Nasional (BNN) Provinsi 

Lampung dalam menanggulangi Indonesia darurat narkoba. Maka saran ini

diharapkan dapat dijadikan sebagai bahan masukan dan pertimbangan oleh pihak-

pihak yang terkait:

1. Pihak BNN seharusnya memiliki jadwal tersendiri untuk melakukan 

penyuluhan sehingga pelaksanaan dalam meberikan penyuluhan atau 

mensosialisasikan dapat berjalan secara optimal.

2. Bagi BNN terutama bagian penyuluhan diharapkan memberikan penyuluhan

terhadap orang tua langsung, karena orang tua yang mengawasi secara

langsung aktifitas yang dilakukan anak.



DAFTAR PUSTAKA

Al-fanjari Syauqi Ahmad, 1996. Nilai Kesehatan dalam Syareat Islam. Bumi 
Aksara, Jakarta

Abu An-nur Al-ahmady, 2000. Narkoba. Darul Falah, Jakarta

Ali Aziz Moh, 2009. Ilmu Dakwah. Jakarta: Kencana

Al-Qur’an Tarjamah, Kementerian Agama Republik Indonesia 

Badan Narkotika Nasional Privinsi Lampung, Buku Saku P4GN,  Bidang Pencegahan 
Badan Narkotika Nasional (BNN) Provinsi Lampung, Lampung, 2013

B. Matthew, dkk,  1992.  Analisis  Data  Kualitatif : Buku Sumber Tentang Metode-
Metode Baru. Jakarta: Penerbit Universitas Indonesia  UI-Press.

Dilla Sumadi, Komunikasi Pembangunan, 2010. Bandung: Remaja Rosdakarya

Departemen Pendidikan Dan Kebudayaan, Kamus Besar Bahasa Indonesia Edisi 
Kedua, h. 760.

Effendy Onong  Uchjana , 2006. Ilmu  Komunikasi: Teori  Dan  Praktek Bandung:
Remaja Rosdakarya

Emzir, 2010. Metodologi Penelitian Kualitatif: Analisis Data. Jakarta: Rajawali Pres

Hadi  Sutrisno, 1991.  Metode Risearch. Jogyakarta: Andi Offset.

Ilahi Wahyu, 2010. Komunikasi Dakwah Bandung: Remaja Rosdakarya

Jalaludin Rahmat, Retorika Modern: Pendekatan Praktis (Bandung: Remaja 
Rosdakarya, 2008)

Kartono  Kartini, 1996. Pengantar Methodologi Reset Sosial . Bandung: Madar Maju.

Martono, dkk , 2006, Pencegahan dan Penanggulangan Penylahgunaan Narkoba 
Berbasis Sekolah. Jakarta: Balai Pustaka Persero

M. Yusuf Pawit, 2013. Ilmu Komunikasi, Informasi Dan Kepustakaan. Jakarta: Bumi 
Aksara

Mardani,  2007.  Penyalahgunaan Narkoba. Jakarta: Rajawali Press



Marzuki, 2005. Metodologi Riset. Yogyakarta: Ekonisia.

Nashor M., 2009. Studi Ilmu Komunikasi. Bandar Lampung: Fakultas Dakwah IAIN 
Raden Intan Lampung

Norobuko  Cholid dan Ahmadi, 1997. Metode Penelitian. Jakarta: PT. Bumi Aksara

Nawawi Hadari, 1998.  Method Penelitian Bidang Sosial. Yogyakarta: Unipersiti 
Press

Nashor, 2011. Komunikasi  Persuasif  Nabi  Dalam  Pembangunan Masyarakat 
Madani. Pustakamas

Soehartono Irwan, 2008. Metode Penelitian Sosial. Bandung: PT. Remaja 
Rosdakarya

Surya Brata  Sumardi, 1998.  Metode Penelitian. Jakarta: PT Raja Grapindo Persa

Sugiono, 2012. Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif Dan R&D. Bandung: 
Alfabeta.

Syaputra Iswandi, 2007, Komunikasi Profetik: Konsep Dan Pendekatan Bandung: 
Refika Offset, 2007

Undang-Undang Hukum dan Sosial Budaya, Narkotika, 2004. Jakarta: CV. Eko Jaya

Wawancara  petugas  BNN bagian  penyuluhan, tgl 25 agustus 2016, 14:24

Widjaja H.A.W, 2010. Komunikasi Dan Hubungan Masyarakat. Jakarta: Bumi 
Aksara

Willy Heriadi, 2005. Berantas Narkoba Tak Cukup Hanya Bicara, Kedaulatan
Rakyat. Yogyakarta: UII Press

http://www.scribd.com/doc/56044377/DEFINISI-NARKOBA, 05 juni 2016, 10.33



KEMENTRIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN INTAN LAMPUNG

FAKULTAS DAKWAH DAN ILMU KOMUNIKASI

Alamat: Jl. Let. Kol. H. Endro Suratmin, Sukarame Bandar Lampung (0721) 
703260

KARTU DAFTAR HADIR SIDANG MUNAQOSYAH

Nama : LUCKY TANINGTIAS

NPM : 1241010063

Jurusan :  KPI

Fakultas :DakwahdanIlmuKomunikasi

NO Hari/ Tanggal PembawaKaryaIlmiah Notulen Paraf

1 20 Februari 2016 Qinita Hj. Suslina, M. Ag

2 26 Februari 2016 Sarwinda Yunidar Cut 
MutiaYanti, M. 
Sos. I

3 5 Oktober 2016 Rudiansyah AstutiPatmaningsih

4 26 Februari 2016 Afrizal R Badarudin, S. Ag, 
M. Ag

5 30 Juni 2016 PutriKurniawati Yunidar Cut 
MutiaYanti, M. 
Sos. I

Bandar Lampung, 
KetuaJurusan KPI

BambangBudiwiranto,M.Ag.,MA (AS).Ph.D
                       NIP. 1973031997031001



KEMENTRIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN INTAN LAMPUNG

FAKULTAS DAKWAH DAN ILMU KOMUNIKASI

Alamat: Jl. Let. Kol. H. Endro Suratmin, Sukarame Bandar Lampung (0721) 703260

KARTU KONSULTASI

Nama : LUCKY TANINGTIAS

NPM : 1241010063

Fakultas/ Jurusan : Dakwah dan Ilmu Komunikasi/ KPI

Judul Skripsi : KOMUNIKASI PERSUASIF BADAN NARKOTIKA 
  NASIONAL (BNN) PROVINSI LAMPUNG DALAM 
  MENANGGULANGI INDONESIA DARURAT           
  NARKOBA

NO Tanggal Konsultasi Keterangan Paraf 
Pembimbing II

1 5 September 2016 Bimbingan BAB I - II
2 14 September 2016 Bimbingan BAB II
3 6 November 2016 Acc BAB I – II
4 19 Desember 2016 Sminar Proposal Judul
5 10 Mei 2017 Bimbingan BAB III
6 17 Mei 2017 Bimbingan BAB III – IV
7 31 Mei 2017 Bimbingan BAB IV
8 7 Juni 2017 Bimbingan BAB IV - V
9 14 Juni 2017 Acc BAB I - V

  Bandar Lampung, 
  Ketua Jurusan KPI

Bambang Budiwiranto,M.Ag.,MA (AS).Ph.D
                            NIP. 1973031997031001



Lampiran 

LAMPIRAN-LAMPIRAN

Gambar. Logo BNN Provinsi Lampung

Gambar. Logo STOP NARKOBA, salah satu bentuk komunikasi BNN 
Provinsi Lampung 



Lampiran 

Gambar. Wawancara bersama Bapak Fhata  Z’af  Al’Ali, Bagian Penyuluhan, Badan 
Narkotika Nasional (BNN) Provinsi Lampung

Gambar. Wawancara dengan Ibu Sukolita Rangga, Bagian Penyuluhan, Badan Narkotika 
Nasional (BNN) Provinsi Lampung,



Lampiran 

Gambar. Penyuluhan BNN dengan tema KOMUNIKASI, INFORMASI 
DAN EDUKASI (KIE) P4GN KEPADA PELAJAR/MAHASISWA

Gambar. Penyuluhan BNN dengan tema KOMUNIKASI, INFORMASI DAN 
EDUKASI (KIE) P4GN KEPADA PELAJAR/MAHASISWA. Dalam bentuk 
mengkampanyekan terhadap bahaya narkoba. Atau STOP NARKOBA.



Lampiran

NARKOTIKA

PIL EKSTASI BERBAGAI JENIS EKSTASI



SHABU

INHALA

DAUN GANJA BASAH DAN KERING



Pedomen Interview/wawancara

1. Seperti apa kira-kira yang dimaksut dengan kondisi darurat narkoba di Indonesia?

2. Mengapa indonesia masuk kedalam kondisi darurat narkoba?

3. Seberapa besar dampak yang ditimbulkan dari penyalahgunaan narkoba?

4. Apa saja yang telah BNN lakukan terkait dengan kondisi Indonesia saat ini?

5. Menurut anda komunikasi yang dilakukan dalam menanggulangi narkoba itu 

sendri seperti apa?

6. Apa saja materi yang disampaikan oleh pihak BNN Provinsi Lampung dalam 

penyuluhan narkoba?

7. Bagaimana pencegahan yang paling efektif terhadap bahaya narkoba yang 

dilakukan oleh BNN?

8. Sejauh ini apa saja kendala yang ditemui BNN dalam menanggulangi Indonesia 

darurat narkoba?

9. Adakah himbauan BNN bagi pemerintah dan masyarakat terkait dengan masalah 

narkoba?



Pedoman Observasi

1. Mengamati kondisi keefektifan peserta atau BNN Provinsi Lampung

2. Proses pelaksanaan kegiatan penyuluhan BNN Provinsi Lampung pada 

penyalahgunaan narkoba 

3. Apa kendala-kendala yang dihadapi selama proses pelaksanaan penyuluhan 

4. Hasil proses setelah selesai kegiatan penyuluhan BNN Provinsi Lampung pada 

penyalahgunaan narkoba



Pertanyaan Jawaban

Sukolita Rangga Fhata  Z’af  Al’Ali
1.Seperti apa kira-kira yang 

dimaksut dengan kondisi 
darurat narkoba di 
Indonesia?

1. Menurut saya narkoba 
saat ini bukanlah 
menjadi hal yang tabu 
untuk semua kalangan 
masyarakat di 
Indonesia khususnya 
Lampung. Tidak 
sedikit pula dari 
mereka yang menjadi 
pecandu narkoba. Ini 
terlihat dari klayen 
yang ada di bagian 
rehabilitasi. Dan ini
pun juga didukung 
oleh letak wilayah 
Lampung yang sangat 
strategis.

1.Kondisi darurat 
narkoba di Indonesia 
maksudnya disini 
adalah berarti 
Indonesia berada 
pada kondosi 
penyalahgunaan dan 
peredaran gelap 
narkoba yang 
semakin marak di 
kalangan  
masyarakat, targetnya 
tidak lagi menyerang 
masyarakat yang 
punya harta 
kekuasaan dan 
sebagainya, dan 
sampai saat ini bisa 
dikatakan di 
Indonesia tidak ada 
wilayah yang bebas 
dari penyalahgunaan 
narkoba. Maka dari 
itu Indonesia 
dikatakan Indonesia 
darurat narkoba

2.Mengapa indonesia 
masuk kedalam kondisi 
darurat narkoba?

2.Karena jumlah 
pengguna narkoba 
yang semakin 
meningkat, dari tahun 
ke tahun semakin 
meningkat, maka dari 
itu Indonesia masuk 
kedalam Darurat 
narkoba. Selain itu 
kenapa narkoba masuk 
ke tingkat nasional, 
karena indonesia 
menjadi salah satu 

2.Menurut survey yang 
dilakukan UNODC 
(United Nations 
office on Drugs and 
Crime)
a. Indonesia 

merupakan pasar 
terbesar 
penyalahgunaan 
narkoba ditingkat 
ASEAN

b. Tingkat 
prefrensip



target atau pasar dari 
negara-negara lain 
untuk penyebar luasan 
peredaran gelap 
narkoba, contohnya 
dari Tailand, Cina dan 
kita menjadi pasar 
terbesar di Asia 
Tenggara.

penyalahgunaan 
narkoba semakin 
meningkat, dari 
tahun sebelumnya 
4,9 juta jiwa dan 
sekarang sudah 
mencapai angka 
5,1 juta jiwa 
penyalahgunaan 
narkoba

c. Pasokan pasar 
narkoba itu 
sendiri semakin 
banyak, dan 
semakin besar 
khususnya di 
Provinsi 
Lampung.

Titik rawan narkoba 
saat ini sudah hampir 
memasuki di setiap 
wilayah provinsi 
Lampung. Dan bisa
dilihat juga dari 
media massanya 
masalah narkoba 
hampir setiap hari 
ada pemberitaannya, 
seperti di sampaikan 
di atas bahwa 
Lampung temasuk 
urutan ke 33 besar di 
tahun 2015  se 
Indonesia. Sebagai 
pencegah narkoba, 
BNN sangat berusaha 
semaksimal mungkin 
dalam melakukan 
tugasnya demi 
menyelamatkan 
penerus bangsa 
Indonesia ini.



3.Seberapa besar dampak 
yang ditimbulkan dari 
penyalahgunaan narkoba?

3.Dampak yang 
ditimbulkan dari 
penyalahgunaan 
narkoba itu ada yang 
secara fisik, sikis dan 
secara sosial. Kalau 
dampak secara fisik 
dsapat merusak 
kesehatan, merusak 
system organ yang ada 
di dalam tubuh 
terutama ,merusak otak 
dan itu kerusakan 
secara permanen, 
sedangkan organ 
secara bertahap. Sikis 
yang dirusak adalah 
otak, jadi mau tidak 
mau kita berprilaku 
yang mengendalikan 
otak karena otak kita 
sudah rusak secara 
permanen akan 
berpengaruh sama 
prilaku. Dampak sosial 
adalah dampak 
sukender dari fisik dan 
sikis dampak sosial 
misalnya hubungan 
sossial menjadi buruk 
baik dengan keluarga, 
dengan lingkungan 
masyarkat, sekolah 
atau pekerjaan dia 
sendiri. Hal tersebutlah 
yang menjadikan motif 
BNN giat untuk 
melakukan 
penanggulan Indonesia 
darurat narkoba

3.Dampaknya sangat 
besar sekali, karena 
bisa mengenakan 
fungsi ekonomi, 
sosial, moral dan 
bangsa jadi 
dampaknya sangat 
besar. Dan targenya 
bukan lagi usia-usia 
dewasa tapi juga 
sudah masuk ke usia 
anak-anak, jadi 
generasi muda yang 
diserang.

4.Apa saja yang telah BNN 4.jika dilihat dari 4.Yang BNN lakukan 



lakukan terkait dengan 
kondisi Indonesia saat 
ini?

pilarnya BNN adalah 
P4GN, P4GN itu 
adalah tugas, pokok, 
fungsi BNN yang
utama. Ada juga 
bidang pencegahan 
pemberdayaan 
masyarakat itu yang 
sifatnya prefentif, jadi 
jangan sampai orang 
yang tadinya tidak 
menggunakan narkoba 
jadi menggunakan 
narkoba. Kemudian 
ada yang sifatnya 
pemberantasan, itu 
tujuannya untuk 
memutus rantai 
peredaran gelap 
narkoba. Dan ada juga 
rehabilitasi yang 
sifatnya solutif, solutif 
itu bagamaina orang 
yang sudah pakai 
narkoba bagaimana 
caranya agar mereka 
tetap produktif dan  
menjalankan fungsi 
sosialnya kita 
melaksanakan 
rehabilitasi.

adalah kita berupaya 
adanya program P4GN, 
Pencegahan, 
Pemberantasan, 
Penyalahgunaan dan 
Peredaran Gelap 
Narkoba. Dan 
ditambah lagi program 
rehabilitasi, bahkan 
saat ini ada program 
paska rehabilitasi, jadi 
upaya bagi orang-orang 
sudah menjadi 
penyalahgunaan 
narkoba kita lakukan 
upaya untuk 
memulihkan. 
Kemudian ditingkat 
pencegahan 
menggunakan 
tindakan-tindakan 
prefentif juga upaya 
pemberdayaan 
masyarakat kita 
lakukan, sehingga 
masyarakat bisa ikut 
serta dalam 
menjalankan program 
P4GN. Di bidang
pemberantasan 
berupaya untuk 
menekan angka 
jaringan yang timbul di 
Indonesia, jadi kita 
perkecil jaringan-
jaringannya. Kemudian 
mengungkap kasus 
terkait dengan kurir 
kemudian juga dengan 
peredaran gelap 
narkobanya. 

5.Bagaimana komunikasi 5.Komunikasi yang 5. Komunikasi persuasif 



persuasif yang dilakukan 
BNN terkait dengan 
menanggulangi Indonesia 
darurat narkoba?

paling efektif yang 
dilakukan BNN di 
pemberdayaan 
masyarakat dan 
pencegahan, konsep 
komunikasi untuk 
mencegah 
penyalahgunaan 
narkoba adalah 
melaksanakan 
penyuluhan. Jika
menurut saya yang 
paling efrektif adalah 
dengan menggunakan 
pendekatan individu, 
melaksanakan 
konseling yang poaling 
penting adalah 
walaupun satu tapi 
berkualitas, daripada 
yang rame-rame belum 
tentu masuk.

nya lebih kepada kita 
mengupayakan atau 
memberi masukan 
kepada masyarakat 
tentang bahaya 
penyalahgunaan narkoba 
baik dari segi fisik, 
kesehatan maupun 
ekonominya bahkan dari 
segi moralnya pun bisa 
dikatakan terganggu. 
Kemudian bagaimana 
menggambarkan atau 
mengajak orang-orang 
yang belum 
menggunakan narkoba 
untuk tetap tidak 
menggunakan narkoba 
berbagai macam cara 
ada yang menggunakan 
komunikasi tatap muka, 
sosial, melalui media 
baik itu cetak maupun 
elektronik, dan sekarang 
sudah masuk kedalam 
rana internet jadi lebih 
mudah digunakan.

6.Bagaimana pencegahan 
yang paling efektif 
terhadap bahaya narkoba 
yang dilakukan oleh 
BNN?

6. Jika menurut BNN 
harus ada datanya yang 
falid, harus ada 
dasarnya, dasarnya 
saya belum pernah 
membaca, dari 
penelitianpun belum 
ada. Jika menurut saya 
tidak ada satupun 
metode yang cocok 
untuk semua orang, 
misalnya kalau kamu 
cocok dengan metode 
individu atau tatap 
muka, belum tentu 

6.Yang paling efektif 
adalah keluarga 
karena keluarga 
benteng utama untuk 
membuat narkoba itu 
hilang dari pengguna.
Karena secara tidak 
langsung, keluarga 
berperan aktif 
sehingga anak-anak 
merasa diwaspadai, 
kemudian lingkungan 
sekitarnya baik itu 
suami istri, anak dan 
keluarga lainnya tidak 



orang lain cocok 
dengan metode itu, 
siapa tau orang itu 
memang sifatnya 
pemalu ya tidak cocok 
diperlakukan seperti 
itu, cocoknya rame-
rame, kelompok atau 
dengan permainan atau 
dengan diskusi. Jika 
menurut saya, tidak 
ada metode yang 
cocok untuk semua 
orang, semua orang 
pasti mempunyai 
metodenya masing-
masing. Tapi yang 
paling penting adalah 
ketahanan keluarga, 
karena keluarga itu 
adalah sistem utama 
kita belajar sesuatu. 
Dan keluarga adalah 
tempat dimana kita 
pulang, tempat dimana 
kita lebih banyak 
menghabiskan waktu. 
Jadi sistem utamanya 
adalah keluarga

menggunakan narkoba 
lagi. Bekal-bekal 
agama kemudian 
adanya kelompok 
masyarakat yang 
berperan serta. Dan 
sekarang ada 
SATGAS anti 
Narkoba, relawan anti 
narkoba, dan penggiat 
anti narkoba. Itu yang 
dilakukan.

7.Sejauh ini apa saja 
kendala yang ditemui 
BNN dalam 
menanggulangi Indonesia 
darurat narkoba?

7. kendalanya itu 
banyak, kalau dari 
kacamata saya sendiri 
itu adalah kurangnya 
kerjasama, kerjasama 
nya itu bukan dari tim 
BNN nya itu sendiri 
tapi sudah ke lintas 
sektoral, lintas dinas.
Misalnya kita
mengrehab orang yang 
sudah bekerja dan 
sudah punya keluarga, 

7.Kendalanya banyak, 
masyarakat yang acuh 
tak acuh merasa bukan 
permasalahannya, 
hanya masalah milik 
BNN, POLRI atau 
perangkat hukum nya, 
kemudian kurangnya 
peran serta masyarakat 
dalam artian untuk 
melaporkan 
keluarganya jika ada 
yang menggunakan 



tidak serta merta 
langsung bisa 
ngerehab, kita harus 
ada kerja sama dari 
pekerjaannya pun 
harus memberikan 
izin, keluarganya pun 
harus bisa melepasnya. 
Jadi kalau saya 
melihatnya, asal ada 
kerjasama yang baik 
dari berbagai dinas, 
dari berbagai pihak, itu 
akan lebih efektif 
dalam menangguilangi 
indonesia darurat 
narkoba.

narkoba, adanya 
hukuman bagi 
pengedar sendiri yang 
ternyata tidak 
menimbulkan efek jera 
bagi pengedar.

8.Adakah himbauan BNN 
bagi pemerintah dan 
masyarakat terkait dengan 
masalah narkoba?

8.Himbauanya yang 
terpenting kerja 
produktif, terus 
beraktifitas dan 
semangat. Karena 
kalau dari orang terkait 
dengan 
penyalahgunaan 
narkoba, kalau mau 
dilihat penyebabnya itu 
hanya tiga, To fill 
good, yaitu untuk 
orang yang merasakan 
senang-senang. To fill 
batter adalah untuk 
orang yang tadinya 
tidak senang biar 
menjadi senang, 
misalnya orang-orang 
yang tadinya depresi, 
sedih, putus cinta, dan 
masalah. Dan yang 
terakhir to go batter 
yaitu yang tadinya 
kerjanya sudah bagus, 

8.Himbaun untuk 
pemerintahnya 
diharapkan untuk 
berperan serta atau 
berperan aktif dalam 
menjalankan program 
P4GN. Sebagaimana 
yang di atur UU No 35 
Tahun 2009 dan 
perkuat lagi 
PERMENDABRI 
harapanya di provinsi 
lampung ada peraturan 
daerah yang membuat 
masalah narkoba harus 
ditangani bersama-
sama. Kemudian bagi 
masyarakat, sama 
berperan serta dan aktif 
juga mungkin lebih 
banyak untuk menekan 
dilingkungannya 
masing-masing terlebih 
dahulu.



ingin menjadi bagus 
lagi. Kenapa saya 
bilang produktrif, 
semangat dan kerja 
terus. Karena ini 
mencakup semua.

9.Apa saja tahapan-tahapan 
BNN dalam 
menanggulangi Indonesia 
darurat narkoba 

9.Tahapan yang 
dilakukan oleh BNN 
sendiri yaitu 
menggunakan metode 
preventif menekan 
jumlah orang yang 
kebal terhadap 
penyalahgunaan 
narkoba, 
pemberantasannya 
menekan peredaran 
gelap narkoba dan 
rehabilitasi”. 

9.Kalau secara 
komunikasinya yakni 
pemetaan wilayah 
rawan (Observasi), 
tindakan, edukasi, 
pemberdayaan 
masyarakat, 
penegasan dan 
membentuk opini 
publik dalam 
menyatukan pikiran 
untuk memerangi 
narkoba.
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