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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang 

Narkotika adalah sejenis obat-obatan yang berbahaya yang sering 

disalahgunakan oleh sebagaian orang, bukan untuk maksud untuk pengobatan 

tetapi ingin menikmati pengaruhnya dalam jumlah berlebihan sehingga 

menyebabkan gangguan kesehatan fisik mental dan kehidupan sosial
1
.  

Di Riau, data dari wawanca Badan Narkotika Nasional Kota 

Pekanbaru  menujukan pada tahun 2015 pengguna Narkotika hingga bulan 

November menunjukkan sedikitnya 600 orang positif terjaring 

mengkonsumsi Narkotika. Ada beberapa kabupaten dan kota di Riau yang 

cukup banyak terdapat pemakai Narkotika, diantaranya Pekanbaru yang 

menempati urutan pertama, disusul Kabupaten Bengkalis, Kota Dumai dan 

Kabupaten Rohil. 

Berbagai upaya untuk melaksanakan pencegahan, pemberantasan 

penyalahgunaan Narkotika sudah banyak dilakukan oleh pemerintah. Seperti 

Badan Narkotika Nasional (BNN) Kota Pekanbaru dan juga bersama-sama 

dengan lembaga swadaya masyarakat dan lapisan masyarakat lainya yang 

peduli terhadap permasalahan Narkotika. 

Untuk mencapai tujuan, Badan Narkotika Nasional Kota Pekanbaru 

memiliki strategi. Strategi adalah perencanaan dan manajemen untuk 

mencapai suatu tujuan. Namun, untuk mencapai tujuan tersebut tidak hanya 

berfungsi sebagai peta jalan menunjukan arah saja tetapi menunjukan 

bagaiamana opersionalnya
2
. 

Banyak strategi yang digunakan oleh badan Narkotika Nasional Kota 

Pekanbaru salah satunya strategi humas. Strategi humas adalah salah satu 

bentuk komunikasi yang bertujuan menciptakan kerja sama dan 
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hubungan yang harmonis antara suatu lembaga/perusahaan dengan 

publik, baik publik internal maupun eksternal.  

Menyusun strategi untuk rencana adalah bagian tersulit dari proses 

perencanaan jika strategi diterapkan tepat, maka segalanya akan berjalan 

dengan lancar. Strategi seperti perencanaan berlaku untuk semua program 

maupun kegiatan-kegiatan tunggal, dan strategi menjadi hal yang paling 

penting karen memberikan fokus terhadap usaha yang dilakukan. 

Secara umum dalam penyusunan strategi humas menurut Ahmad S. 

Adnan putra dalam makalah “Public Relation Strategi” yang berkaitan 

dengan fungsi-fungsi humas secara integral melengkat pada suatu manjemen 

suatu organisasi atau lembaga
3
. 

Untuk itu, upaya pemberantasan melalui pemberian pemahaman 

bahaya Narkotika juga terus akan dilakukan dalam rangka mewujudkan 

“Indonesia Bebas Narkotika”. Berbagai aktifitas program kerja humas pada 

suatu organisasi atau lembaga untuk mencapai tujuan-tujuan yang ditetapkan 

oleh organisai-organisasi. Dan mengapa program pemberian pemahaman itu 

dilakukan, karena semangkin maraknya peredaran Narkotika yang terjadi di 

masyarakat akan semangkin membuat resah masyarakat terhadap marakanya 

penggunaan dan peredaran Narkotika tersebut. Maka dari itu, pihak BNNK 

melakukan pemahaman tersebut dengan tujuan untuk memberikan informasi-

informasi pendidikan kepada masyarkat tentang bahaya Narkotika, serta dapat 

menjalin kerja sama antara pihak BNN Kota dengan masyarkat, agar 

masyarakat mempunyai kesadaran penting terhadap bahaya Narkotika.  

Seperti yang telah di jelaskan juga di dalam firman allah : 

                           

                

Artinya: Hai orang-orang yang beriman, Sesungguhnya (meminum) 

khamar, berjudi, (berkorban untuk) berhala, mengundi nasib dengan panah, 
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adalah Termasuk perbuatan syaitan. Maka jauhilah perbuatan-perbuatan itu 

agar kamu mendapat keberuntungan. 

Humas sangat diperlukan dalam pelaksanaan pemberiaan 

pemahamaan bahaya Narkotika kepada masayarakat melalui peran humas 

suatu organisasi dapat memebrikan informasi kepada khalayak. Apabila 

dalam melaksanakan stratrategi terjadi kesalahan dalam pemberian 

pemahaman secara otomatis dapat menimbulkan berbagai problem baru 

begitu Badan Narkotika Nasional (BNN) Kota Pekanbaru dalam memberikan 

pemahaman kepada masyarakat tentang bahaya serta pemberantasan 

Narkotika sesuai dengan perencanaan.  

Alasan peneliti memilih instansi badan narkotika Nasional Kota 

(BNN) Kota Pekanbaru dikarenakan lembaga pemerintah yang berfungsi 

untuk memberantas peredaran Narkotika di Kota Pekanbaru. Maka Human 

BNNK sangat berperan penting dalam hal untuk memberikan pemahaman 

yang dilakukan untuk mencegah peredaran Narkotika serta penggunaan 

Narkotika. Selain itu BNN Kota juga diberikan instruksi langsung oleh 

presiden untuk memberantas peredaran dan penggunaan Narkotika di 

Indonesia khususnya Kota Pekanbaru guna menciptakan Indonesia bersih dari 

Narkotika. 

Kemudian alasan peneliti untuk meneliti strategi humas dalam 

pemberian pemahaman kepada masyarakat adalah untuk mengetahui 

maraknya bahaya Narkotika dikalangan masyarakat serta memberikan 

informasi dan penyuluhan terhadap bahaya Narkotika. Karena banya 

dilingkungan masyarakat yang mengedarkan atau mengkonsumsi Narkotika. 

Diharapkan dengan adanya pemberian pemahaman twersebut dapat 

memberitahukan terhadap khalayak bahwa BNN Kota mempunyai peranan 

penting untuk memberantas peredaran narkotika di Indonesia terutama Kota 

Pekanbaru. 
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Sehubungan dengan permaslaahan di atas penulis tertarik untuk 

mengembangkan dalam suatu penelitian dengan judul: “Strategi Humas 

Badan Narkotika Nasional (BNN) Kota Pekanbaru dalam Memberikan 

Pemahaman Bahaya Narkotika Kepada Masyarakat”. 

B. Penegasan Istilah 

Untuk menghindari salah penafsiran terhadap kata-kata dalam judul 

penelitian ini, maka penulis perlu untuk memberikan penegasan istilah 

sebagai berikut:  

1. Strategi Humas adalah salah satu bentuk komunikasi yang bertujuan 

untuk menentukan masalah, perencanaan dan penyusunan program, 

melakukan tindakan dan komunikasi, evaluasi program.  

2. Narkotika merupakan obat-obat yang banyak dimanfaatkan dalam 

dunia kesehatan. tetapi saat ini obat-obatan tersebut telah banyak 

disalahgunakan oleh masyarakat. yang tentunya sangat berbahaya untuk 

digunakan, Penyalahgunaan Narkotika tidak saja akan membahayakan 

kesehatan fisik tetapi juga merusak kesehatan psikis dan bahkan 

kesehntan masyarakat (sosial)
4
. 

3. Badan Narkotika Nasional (BNN) Kota Pekanbaru adalah suatu lembaga 

yang berdiri sendiri dan bertanggung jawab langsung kepada 

Gubernur. Berlokasi di Jl. Diponogoro kompleks Gubernuran. 

C. Rumusan Masalah 

Rumusan masalah penelitian adalah bagaimana strategi humas Badan 

Narkotika Nasional (BNN) Kota Pekanabaru dalam memberikan 

pemahaman bahaya Narkotika kepada masyarakat Kota Pekanbaru? 

D. Tujuan Dan kegunaan Penelitian 

1. Tujuan Penelitian 

Tujuan penelitian adalah untuk mengetahui strategi humas BNN Kota 

Pekanbaru dalam memberikan pemahaman bahaya Narkotika kepada 

masyarakat kota Pekanabru. 
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2. Kegunaan Penelitian 

a. Kegunaan Akademis 

Penelitian ini daharapkan berguna untuk mengembangkan 

Ilmu Komunikasi khususnya dalam bidang studi Public Relations. 

Selain itu juga diharapkan mampu menjadi perbandingan dalam teori 

komunikasi serta masuknya dalam mempelajari program-program 

komunikasi. Serta diharapkan penelitian ini juga berguna untuk 

referensi penelitian berikutnya. 

b. Kegunaan Praktis 

Hasil penelitian ini merupakan gambaran strategi humas BNN 

Kota Pekanbaru dalam pelaksanaan pemberian pemahaman Bahaya 

Narkotika, yang kemudian dapat diperoleh kesimpulan seberapa 

pentingkah pemberian pemahaman yang dilakukan humas BNN Kota 

Pekanbaru ini untuk mengurangi penggunaan Narkotika. 

E. Sistematika Penulisan 

BAB I : PENDAHULUAN 

Pendahuluan berisikan tentang latar Belakang Masalah, Penegasan Istilah, 

batasan dan rumusan masalah, Tujuan dan kegunaan Penelititian, 

Sitematika Penulisan. 

BAB II : KAJIAN TEORI DAN KERANGKA PIKIRAN 

Kajian Teori mencangkup Defenisi Strategi, Unsur-Unsur Strategi, 

Pengertian Humas, Fungsi Humas, Pengertian Strategi Humas, 

Pemahaman Coperehension),Pengrtian Narkotika, Pengolongan 

Narkotika, Pemakai Narkotika, Cara Orng Mengunakan Narkotika, Teori 

yang relefan, Kajian Terdahulu mencangkup Strategi Humas Dalam 

Memberikan Pemahaman Bahaya Narkotika Kepada Masyarakat Kota 

Pekanbaru, Kerangka Pikir. 

BAB III : METODELOGI PENELITIAN 

Jenis dan Pendekatan Penelitian, Lokasi dan Waktu Penelitian, Sumber 

Data, Informan Penelitian, Teknik Pengumpulan Data, Validitas Data, 

Teknik Analisis Data. 
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BAB IV : GAMBARAN UMUM (Subyek Penelitian) 

Sejarah Tempat Penelitian, Tokoh Penting, Sturuktur Organisasi. 

BAB V : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

Hasil Penelitian, Pembahasan 

BAB VI : PENUTUP 

Kesimpulan, Saran 

DAFTAR PUSTAKA 

LAMPIRAN-LAMPIRAN 

 

 


