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BAB II 

KAJIAN TEORI DAN KERANGKA PIKIR 

A. Teori  

Setelah  masalah  penelitian  dirumuskan,  maka  langkah  kedua  dalam  

proses penelitian (kuantitatif) adalah mencari teori-teori, konsep-konsep, 

generalisasi- generelisasi  hasil  penelitian  yang dapat  dijadikan  sebagai  

landasan  teoritis  untuk pelaksanaan penelitian. 
5
 

Teori  adalah  seperangkat  konstruk  (konsep),  definisi  dan  proposisi  

yang berfungsi untuk melihat fenomena secara sistematik, melalui spesifikasi 

hubungan antara   variabel,   sehingga  dapat   berguna  untuk   menjelaskan   dan   

meramalkan fenomena. 
6
 

Teori  adalah  generalisasi  atau  kumpulan  generalisasi  yang  dapat  

digunakan untuk menjelaskan berbagai fenomena secara sistematik.
7
. 

Sitirahayu Haditono, 1999 menyatakan bahwa suatu teori akan 

memperoleh arti yang penting, bila ia lebih banyak dapat melukiskan, 

menerangkan dan meramalkan gejala yang ada. Mark 1963 membedakan adanya 

tiga macam teori. Ketiga teori ini berhubungan dengan data empiris. Dengan 

demikian dapat dibedakan antara lain: 

a. Teori yang deduktif: memberikan keterangan yang dimulai dari suatu 

perkiraan atau pikiran spekulatif tertentu ke arah data akan diterangkan. 

b. Teori yang induktif: adalah cara menerangkan dari data ke arah teori. 

Dalam bentuk   ekstrim   titik   pandang   yang   positivistik   ini   dijumpai   

pada   kaum behaviorist 

c. Teori yang fungsional: di sini tampak suatu interaksi pengaruh antara data 

dan perkiraan teoritis, yaitu data mempengaruhi pembentukan teori dan 

pembentukan teori kembali mempengaruhi data. 

Berdasarkan  tiga   pandangan  ini   dapatlah  disimpulkan  bahwa  teori   dapat 

dipandang sebagai berikut. 
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a. Teori menunjuk pada sekelompok hukum yang tersusun secara logis. 

Hukum- hukum ini biasanya sifat hubungan yang deduktif. Suatu hukum 

menunjukkan suatu  hubungan antara  variabel-variabel empiris  yang 

bersifat  ajeg  dan  dapat diramal sebelumnya. 

b. Suatu teori juga dapat merupakan suatu rangkuman tertulis mengenai 

suatu kelompok hukum yang diperoleh secara empiris dalam suatu bidang 

tertentu. Di sini orang mulai dari data yang diperoleh dan dari data yang 

diperoleh itu datang suatu konsep yang teoritis (induktif). 

c. Suatu teori juga dapat menunjuk pada suatu cara menerangkan yang 

menggeneralisasi. Di sini biasanya tedapat hubungan yang fungsional 

antara data dan pendapat yang teoritis. 

Berdasarkan data tersebut di atas secara umum dapat ditarik kesimpulan 

bahwa, suatu teori  adalah suatu  konseptualisasi yang umum. Konseptualisasi 

atau  sistem pengertian ini diperoleh malalui jalan yang sistematis. Suatu teori 

harus dapat diuji kebenarannya, bila tidak, dia bukan suatu teori. 

Teori adalah alur logika atau penalaran, yang merupakan seperangkat konsep, 

definisi,   dan   proporsisi  yang  disusun  secara   sistematis.   Secara   umum,   

teori mempunyai tiga fungsi, yaitu untuk menjelaskan (explanation), meramalkan 

(prediction), dan pengendalian (control) suatu gejala 
8
 

Konsep merupakan pendapat ringkas yang dibentuk melalui proses 

penyimpulan umum dari suatu peristiwa berdasarkan hasil obervasi yang relevan. 

Definisi merupakan suatu pernyataan mengenai ciri-ciri penting suatu hal, dan 

biasaya lebih kompleks dari arti, makna, atau pengertian suatu hal. Sedangkan 

proposisi merupakan pernyataan yang membenarkan atau menolak suatu perkara. 

 

B. Teori Komunikasi 

Pengertian komunikasi menurut Onong Uchjana Effendi adalah: 

Istilah komunikasi atau dalam bahasa Inggris Communication bearasal dari 

kata latin  communication,  dan  bersumber  dari  kata  communis  yang  berarti  

                                                         
8
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sama. Sama di sini maksudnya adalah sama makna. Jadi, kalau dua orang terlibat 

dalam komunikasi, misalnya dalam bentuok percakapan, maka komunikasi akan 

terjadi atau  berlangsung  selama  ada  kesamaan  makna  mengenai  apa  yang 

dipercakapkan.
9
 

Menurut  Hovlan,  Janis  dan  Kelley  komunikasi  merupakan  proses 

individu mengirim rangsangan (stimulus) yang biasanya dalam bentuk verbal 

untuk mengubah tingkah laku orang lain. Pada definisi ini mereka menganggap 

komunikasi sebagai suatu proses. Para peminat komunikasi seringkali mengutip 

paradigma yang dikemukakan oleh Harold Lasswell dalam karyanya The 

Structure   and   Function   of   Communication   in   society   guna   memahami 

komunikasi sehingga dapat dilancarkan secara efektif. Lasswell mengatakan 

bahwa cara yang baik untuk menjelaskan komunikasi ialah dengan menjawab 

pertanyaan sebagai berikut: Who Say What In Which Channel to Whom With 

What Effect?. Paradigma Lasswell ini menunjukkan bahwa komunikasi meliputi 

lima unsur sebagai jawaban dari pertanyaan yang diajukan, yaitu komunikator, 

pesan, media, komunikan, dan efek. Berdasarkan paradigma Lasswell tersebut, 

komunikasi   adalah   proses   penyampaian   pesan   oleh   komunikator   kepada 

komunikan melalui media yang menimbulkan efek tertentu. 
10

 

Berdasarkan paradigma Lasswell, proses komunikasi dibagi menjadi dua 

tahap, yaitu: 

a. Proses Komunikasi secara Primer: proses penyampaian pikiran dan atau   

perasaan   seseorang   kepada   orang   lain   dengan   menggunakan 

lambang (symbol) sebagai media. Lambang sebagai media primer dalam 

proses komunikasi adalah pesan verbal (bahasa), dan pesan nonverbal 

(kial/gesture, isyarat, gambar, warna, dan lain sebagainya) yang secara 

langsung dapat/mampu menerjemahkan pikiran dan atau perasaan 

komunikator kepada komunikan.
11

 

                                                         
9
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Proses Komunikasi secara Sekunder: proses penyampaian pesan oleh 

komunikator kepada komunikan dengan menggunakan alat atau sarana sebagai 

media kedua setelah memakai lambang sebagai media pertama.
12

 

 

C. Kajian Teori 

Kajian Teoritis BNN Kota Pekanbaru ini bertujuan untuk 

memaparkan atau menjelaskan konsep-konsep teori yang berhubungan 

dengan permasalahan dalam penelitian ini. 

1. Strategi  

Strategi pada hakekekatnya ialah perencanaan dan manajemen 

untuk mencapai suatu tujuan. Menurut Setiawan perencanaan merupakan 

rencana yang dibuat untuk mencapai tujuan
13

  

Berdasarkan pendapat yang dikemukakan tersebut maka dalam 

bidang apapun strategi sangat dibutuhkan, apalagi yang berhubungan 

dengan pemberian pemahaman kepada masyarakat. Dalam melakukan 

pemberian pemahaman tidak terlepas dari kegiatan komunikasi. Adapun 

tujuan utama dari kegiatan komunikasi adalah : 

a) To secure understanding untuk memastikan bahwa terjadi suatu 

penegertian dalam komunikasi  

b) To establish acceptance bagaimana cara penerima itu terus dibina 

dengan baik. 

c) To motive action penggiatan untuk memotivasinya. 

d) The goals whicah the communicator sought to active bagaimana 

mencapai tujuan yang hendak dicapai oleh pihak komunikator dari 

proses komunikasi tersebut.
14

 

Demikaian pula dengan Strategi komunikasi yang merupakan 

panduan perencanaan komunikasi dengan manajemen komunikasi untuk 

mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Strategi komunikasi ini harus 

mampu menunjukan bagaimana operasionalnya secara praktis harus 

                                                         
12

 Onong Uchjana Effendi, Ilmu Komunikasi Teori dan Praktek 
13

 Onong Uchjana Effendy , Ilmu Komunikasi (Bandung : Remaja Rosdakarya 2003), 300 
14

 Rosadi Roslan, Manajeman Public Relations (Jakarta : Raja Grasindo Persada 2002), 31 
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dilakukan, dalam arti kata bahwa pendekatan bisa berbeda sewaktu-

waktu tergantung pada situasi kondisi.
15

 

Menurut buku media relation konsep, pendekatan dan paraktisi 

strategi pada dasaranya merupakan kebijakan untuk mecapai tujuan yang 

kemudian dijabarkan kedalam sejumlah taktik untuk mencapai tujuan yang 

sudah ditetapkan. Dan ada pula yang menyebutkan bahawa perencanaan 

sebagai strategi  dan memberikan penjelasan atas metode yang dipakai 

untuk mencapai tujuan yang ditetapkan 
16

  

a. Unsur-Unsur Strategi  

Unsur-Unsur yang terdapat dalam strategi secara umum 

adalah: 

1) Unsur Pelaksanaan Strategi 

Unsur Pelaksanaan dalam hal ini anggota atau karyawan 

suatu lembaga/organisasi yang ditunjuk sesuai dengan kapasitas 

sebagai anggota. 

2) Penyususn program Strategi 

Penyusun program perencanaan dalam suatu lembaga 

merupakan hal yang sangat signifikan sehingga dapat penyusun 

yang sistematis maka akan menghasilkan hasil yang signifikan. 

3) Tujuan Strategi 

Strategi adalah langkah yang sanggat signifikan bagi suatu 

organisasi atau lembaga dalam upaya penigkatan dan 

pengembangan lembaga maupun karyawan itu sendiri. untuk itu 

perencanaan secara umum adalah untuk menghindari atau 

mengantisipasi segala bentuk kegagalan yang akan tejadi dengan 

memperhatikan kemungkinan tersebut maka  membutuhkan 

segenap pengelolaan secara profesional 
17
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2. Humas 

a. Pengertian Humas 

Menurut defenisi kamus terbit Institute of Public Relations 

(PR), humas adalah keseluruhan upaya yang dilangsungkan secara 

terencana dan berkesinambungan dalam rangka menciptakan dan 

memelihara niat baik dan saling pengertian antara suatu organisasi 

dengan segenap khlayak. Jadi, humas adalah suatu rangkaian kegiatan 

yang diorganisasi sedemikian rupa sebagai rangkaian kampanye atau 

program terpadu. Semuanya itu berlangsung secara 

berkesinambungan dan teratur.
18

 

Sebagai acuan salah satu defenis humas, yang diambil dari The 

British Intitute of Public Relayion, berbunyi: 

1) “Public Relations activity is management of communications 

between an organization adn its public.” 

(aktivitas Humas adalah mengelola komunikasi antara organisasi 

dan publiknya) 

2) “Public Relations Practice is deliberate, planned dan sustain 

effort to establish and mantain understanding between an 

organization and its public.” 

(Praktik Humas adalah memikirkan, merencanakan dan 

mencurahkan daya untuk membangun dan manjaga saling 

pengertian antara organisasi dan publiknya).
19

 

Defenisi-defenisi Humas yang lebih singkat dan dinamakan 

The Statement of Mexico. Defenisi tersebut berbunyi: 

“Praktik Humas adalah seni dan ilmu pengetahuan sosial yang 

dapat digunakan untuk menganalisis kecenderungan, memprediksi 

konsekuensi-konsekuensinya, menasihati para pemimpin organisasi 

dan melaksanakan program yang terancana kegiantan-kegiatan yang 

                                                         
18

 Marlanny Rumimpunu, Desie Warouw dan Stefi harilama, 2014, Strategi Humas dalam 

Mensosialisasikan Program Listrik Pintar PT. PLN (Persero) Wilayah Suluttenggo di 

Ranotana, Jurnal Volume III NO 1 
19

 Rosady Ruslan, Manajemen Public Relations Edisi Revisi, 15-16 
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melayani, baik untuk kepentingan organisasi maupun kepentingan 

publik atau umum”. 

Hubungan masyarakat (Humas) yang terdapat di instansi 

pemerintahan dengan non pemerintahan juga melakukan hal yang 

sama dalam kegiatan publikasi, promosi dan periklanan. Humas 

pemerintah lebih menekankan pada publik server atau demi 

meningkatkan pelayanan umum. Program kerja humas tersebut, 

pemerintahan dapat menyampaikan informasinya atau menjelaskan 

mengenai kebijakan dan tindakan-tindakan tertentu serta aktivitas 

dalam melaksanakan tugas-tugas atau kewajiban-kewajiban 

kepemerintahannya. 

Menurut Dimick dan Koenig (1987), pada umumnya tugas-

tugas dari pihak Humas instansi atau lembaga pemerintahan, yaitu 

sebagai berikut: 

1) Upaya memberikan penerangan atau informasi kepada 

masyarakat tentang pelayanan masyarakat, kebijaksanaan serta 

tujuan yang akan dicapai oleh pemerintah dalam melaksanakan 

program kerja tersebut. 

2) Mampu untuk menanamkan keyakinan dan kepercayaan serta 

mengajak masyarakat dalam partisipasinya atau ikut serta 

pelaksanaan program pembangunan diberbagai bidang, sosial, 

budaya, ekonomi, politik serta menjaga stabilitas dan keamanan 

nasioanal.
20

 

Hubungan masyarakat disebuah lembaga atau instansi 

memiliki pemerintahan merupakan keharusan secara fungsional dan 

operasional dalam upaya menyebarluaskan atau untuk 

mempublikasian tentang sesuatu kegiatan atau aktivitas instansi 

bersangkutan yang ditujukan baik untuk hubungan masyarakat ke 

dalam, maupun kepada masyarakat luar pada umumnya. Tugas pokok 

Humas adalah bertindak sebagai komunikator, membantu (back up) 
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mencapai tujuan dan sasaran bagi instansi/lembaga kepemerintahan 

bersangkutan, membangun hubungan baik dengan berbagai publik dan 

hingga menciptakan citra serta opini masyarkat yang menguntungkan. 

b. Fungsi Humas 

Fungsi atau peranan adalah harapan publik terhadap apa yang 

seharusnya dilakukan oleh public relation sesuai dengan 

kedudukannya sebagi seorang Humas. Jadi, Humas dikatakan 

berfungsi apabila dia mampu melakukan tugas dan kewajibannya 

dengan baik, berguna atau tidak dalam menunjang tujuan perusahaan 

dan menjamin kepentingan publik. 

Secara garis besar fungsi publik realtions adalah: 

1) Memelihara komunikasi yang harmonis antara perusahaan dengan 

publiknya (Maintain Good Communication). 

2) Melayani kepentingan publik dengan baik (Serve Public‟s 

interest).  

3) Memelihara perilaku dan moral perusahaan dengan baik 

(Maintain Good Morals And Manners). 

Menurut Edwars L Bernay seperti yang dikutip oleh Rosady 

Ruslan, terdapat tigas fungsi utama Humas: 

1) Memberikan penerangan kepada masyarakat. 

2) Melakukan persuasi untuk mengubah sikap dan perbuatan 

masyarakat secara langsung. 

3) Berupaya untuk mengintegrasikan sikap dan perbuatan suatu 

badan/lembaga sesuai dengan sikap dan perbuatan masyarakat 

atau sebaliknya.
21

 

Sedangkan Cutlip dan Center menyebutkan fungsi Humas 

sebagai berikut: 

1) Menunjang kegiatan manajemen dan mencapai tujuanorganisasi. 
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2) Menciptakan komunikasi dua arah secara timbal balik dengan 

menyebar informasi dari perusahaan kepada publik dan 

menyalurkan opini publik kepada perusahaan. 

3) Melayani publik dan memberikan nasihat kepada pemimpin 

perusahaan untuk kepentingan umum. 

4) Membina hubungan secara harmonis antara perusahaan dan 

publik, baik internal maupun eksternal. 

3. Strategi Humas 

a. Pengertian Strategi Humas 

Seiring dengan berlalunya waktu, model kalsik dari 

manajemen stategis mencoba untuk menyambungkan perspektif 

internal dan eksternal dengan mengkorelasikan misi korporasi dengan 

faktor-faktor lingkungan eksternal. Berikut adalah langkah-langkah 

seorang manajer strategis dalam memonitor penyeimbangan, antara 

lain: 

1) Penentuan misi perusahaan, termasuk pernyataan yang luas. 

2) Mengembangkan profil perusahaan yang mencerminkan kondisi 

internal dan kapabilitas perusahaan. 

3) Penilain lingkungan eksternal perusahaan, baik dalam hal faktor-

faktor konstektual umum dan faktor kompetitif. 

4) Analisis oportunitas interaktif dari pilihan-pilihan yang mungkin 

mengungkapkan kesesuaian profil perusahaan dengan lingkungan 

eksternal. 

5) Identifikasi pilihan yang diinginkan yang terungkap ketika 

serangkain kemungkinan ditinjau dari misi perusahaan. 

6) Pilihan strategis dari serangkain tujuan jangka panjang dan strategi 

utama yang diperlukan untuk mencapai pilihan yang dikehendaki. 

7) Pengembangan tujuan tahunan strategi jangka pendek yang sesuai 

dengan tujuan jangka panjang dan strategi utama. 
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8) Penerapan keputusan pilihan strategi dengan menggunakan 

sumber daya yang dianggarkan dan menyesuaikan tugas, orang-

orang, struktur, teknologi dan sistem penghargaan. 

9) Review dan evaluasi keberhasilan proses strategi sebagai dasar 

pengendalian juga sebagai masukan untuk pembuatan keputusan 

dimasa datang. 

Selain komunikasi yang mempunyai peranan mendasar dalam 

membina suatu hubungan diperlukan suatu strategi, dimana dengan 

adanya strategi perusahaan dapat membuat komunikasi yang lebih 

baik dan dapat menciptakan image positif. 

Strategi adalah pendekatan keseluruhan untuk suatu program 

atau kampanye,
22

 strategi juga dapat diartikan sebagai faktor 

pengkoordinasi, prinsip yang menjadi penuntun, ide utama, dan 

pemikiran dibalik program taktis.  

Strategi pada hakekatnya adalah perencanaan planning dan 

manajemen untuk mencapai suatu tujuan. Akan tetapi untuk mencapai 

tujuan tersebut, strategi tidak berfungsi sebagai peta jalan yang 

menjukan arah apa saja, melainkan harus mampu menunjuk kan 

bagaimana taktik opersionalnya.
23

 

Menyusun strategi untuk rencana adalah bagian tersulit dari 

proses dari proses perencanaan. Jika strategi yang ditetapkan, maka 

segalanya akan berjalan dengan lancar. Strategi seperti perencanaan 

berlaku untuk semua program maupun kegiatan-kegiatan tunggal, dan 

strategi menjadi hal yang paling penting karena memberikan fokus 

terhadap usaha yang dilakukan. 

Menurut Ahmad S. Adnanputra, pakar Humas dalam 

naskahnya berjudul Public Relations Strategy, mengatakan bahwa arti 

strategi adalah bagian terpadu dari suatu rencana (plan), sedangkan 

rencana merupakan produk dari perencanaan (planning),yang pada 
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akhirnya perencanaan adalah salah satu fungsi dari dasar proses 

manajemen. Selain unsur perencanaan, yaitu terdapat unsur 

penorganisasian (organizing), termasuk struktusasi, pengawasan, 

(staffing), dan pengaruh (directing),  dan pengendalian (controlling). 

Agar tujuan bersama dapat tercapai dengan baik, serta tidak terjadi 

penyimpangan dari apa yang direncanakan semula.
24

 

Kemudian dari pertahapan fungsi-fungsi menajemen tersebut 

juga harus terlebih dahulu tujuan (objectif) yang hendak diraih, yaitu 

pada posisi tertentu atau dimensi yang hendak dicapai sesuai dengan 

perencanaan (statement of organizing destions) yang telah 

diperhitungkan dengan baik oleh pihak-pihak yang terlibat dalam 

manajemen suatu organisasi yang bersangkutan yaitu strategi “apa dan 

bagaimana” yang diperlukan dalam perencanaan untuk mencapai 

tujuan organisasi lembaga, dan program kerja (action plan) 

merupakan suatu strategi yang dijabarkan dalam langkah-langkah 

yang telah dijadwalkan (direncankan semula), kemudian terakhir yang 

paling menentukan adalah unsur anggaran (budget) yang sudah 

dipersiapkan, dan sekaligus dana dan daya yang bersifat khusus 

dialokasikan untuk terlaksananya strategi program kerja Humas.  

Sedangkan menurut Renaldi Kasali pada bukunya yang 

berjudul Managament Public Relations : Konsep dan Aplikasinya di 

Indonesia menyatakan bahwa Public Relations atau Humas 

berhubungan dengan Strategic Management juga menyandang 

konotasi “strategi” yang berkaitan dengan hal-hal seperti kemenangan, 

kehidupan atau daya juang. 

Landasan secara umum dalam penyusunan Strategi Public 

Relations atau Strategi Humas menurut Ahmad S. Adnanputra dalam 

makalah “Public Relations Strategic” yang berkaitan dengan fungsi-
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fungsi Humas secara integral melekat pada manajemen suatu 

organisasi atau lembaga yaitu :
25

 

1) Mengidentifikasikan masalah yang muncul. 

2) Identifikasi unit-unit sasarannya. 

3) Mengevaluasikan mengenai pola dan kadar sikap tindak unit 

sebagai sasaranya. 

4) Mengidentifikasikan tentang struktur kekuasaan pada unit 

sasaranya. 

5) Pemulihan opsi atau unsur taktial strategi Humas  

6) Mengidentifikasi dan evaluasi terhadap perubahan kebijaksanaan 

atau peraturan pemerintah dan lain sebagainya. 

7) Langkah terakhir adalah menjabarkan strategi humas, taktik atau 

cara langkah-langkah program yang telah direncanakan, 

dilaksanakan, mengkomunikasikan, dan penilaian atau evaluasi 

hasil kerja. 

Sedangkan Scott M. Cuttlip dan Allen H. Center yang dikutip 

oleh Rosady Ruslan, menjelaskan bahwa proses perencanaan program 

kerja dilakukan oleh proses empat tahapan atau langkah-langkah 

pokok yang menjadi landasan acuan untuk pelaksanaan program kerja 

kehumasan adalah :  

1) Menentukan Masalah (defeining the problem)  

Langkah pertama ini meliputi untuk meneliti dan megawasi 

pengetahuan, pendapat, sikap dan tingkah laku khalayak yaitu 

pihak-pihak yang berkempentingan atau terpengaruh oleh tindakan 

dan kebijakan organisasi atau perusahaan. Pada intinya langkah 

pertama ini, merupakan kegiatan inteligen untuk mengumpulkan 

informasi atau data yang menjadi dasar berpijak praktisi humas 

mengambil langkah selanjutnya. Dalam kegiatan penentuan maslah 

ini, praktisi Humas harus menjawab pertanyaan “apa yang terjadi 

saat ini”? 
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2) Perencanaan dan Penyususnan Program (Planning and 

Programming) 

Masalah yang ditentukan pada langkah pertama digunakan 

untuk menyusun program tujuan, tindakan, dan strategi 

komunikasi, langkah kedua mencakup tindakan untuk memasukan 

temuan yang diperoleh pada langkah pertama kedalam kebijakan 

dan program organisasi. Langkah kedua ini merupakan proses 

untuk menjawab pertanyaan “berdasarkan situasi yang telah kita 

pelajari maka apa yang harus kita ubah, perbuat dan katakan ?” 

3) Melakukan Tindakan dan Berkomunikasi (taking action and 

communicating)  

Langkah ketiga mencakup kegiatan melaksanakan tindakan 

dan melakukan yang sejak awal dirancang untuk mencapai tujuan 

tertentu. Pertanyaan yang harus diajukan dalam tahapan ini adalah 

“sikap yang harus melakukan dan mengatakanya, kapan, dimana, 

bagaimana caranya? 

4) Evaluasi Program (Evaluating the Program) 

Langkah terkahir ini mencakup penilaian dan evaluasi atas 

persiapan, pelaksanaan dan hasil-hasil program. Program dapat 

dilanjutkan atau dihentikan setelah menjawab pertanyaan 

“bagimana kita atau komunikasi yang telah dilaksanakan dapat 

dilakukan berdasarkan umpan balik yang diterima?” 

 
Gambar. II.1. Empat Langkah Strategi Humas 
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Dengan adanya program tahapan kehumasan menurut Scott 

M. Cuttlip dan Allen H. Center, dapat digunakan oleh Badan 

Narkotika Nasional (BNN) Kota Pekanbaru yang khususnya untuk 

merealisasikan strategi dari program-program  jangka panjang 

maupun jangka pendek dari suatu perushaan atau lembaga 

instansi. 

4. Pemahaman (comprehension) 

Suharsimi menyatakan bahwa pemahaman (comprehension) 

adalah bagaimana seorang mempertahankan, membedakan, menduga 

(estimates), menerangkan, memperluas, menyimpulkan, 

menggeneralisasikan,  memberikan contoh, menuliskan kembali, dan 

memperkirakan.
26

 

Di dalam pelaksanaan pemberian pemahaman  terdapat proses 

pendekatan yang dilakukan dengan beberapa Strategi  yaitu : 

a) Strategi operasional, melalui pelaksanaan program memberikan 

pemahaman yang dilakukan dengan pendekatan kemasyarakatan, 

melalaui mekanisme sosial kultural dan nilai-nilai yang berlaku di 

masyarakat. dari opini publik atau kehendak masyarakat terekam 

pada setiap berita atau surat pembaca dan nilai sebagaimana yang 

dimuat dalam berbagai media. artinya pihak instansi atau organisasi 

mutlak yang bersikap atau berkemampuan untuk mendengar (hear) 

mengenai aspirasi yang ada di dalam masyarakat baik mengenai 

etika, moral maupun nilai-nilai kemasyarakat, yang dianut. 

b) Pendekatan persuasif dan edukatif, dalam adalah pelaksanaan 

sosialisasi komunikasi persuasif sangat diperlukan dengan cara 

menyebarkan informasi dari organisasi kepada masyarkat yang 

bersifat mendidik dan memberikan peneranggan, maupun dengan 

melakukan pendekatan persuasif, agar tercapai saling pengertian, 

menghargai, pemahaman, toleransi dan lain sebagainya. 
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c) Pendekatan tangung jawab sosial, menumbuhkan sikap tanggung 

jawab sosial bahwa tujuan dan sasaran yang hendak dicapai tersebt 

bukan ditunjukan untuk mengambil keuntungan sepihak dari publik 

sasaran (masyarakat), namun untuk memperoleh keuntungan 

bersama. 

d) Pedekatan kerja sama, berupa hubungan yang harmonis antara 

organisasi dengan berbagai kalangan baik hubuggnan kedalam 

maupun hubungan ke luar untuk menigkatkan kerja sama.
27

 

5. Bahaya Narkoba 

a. Pengertian Narkoba  

Narkoba adalah singkatan dari narkotika, Psikotropika, dan 

bahan adiktif lainya yang dimana narkoba sendiri adalah bahan kimia 

yang berkerja mempengaruhi kerja susunan saraf pusat yang dapat 

menghilangkan rasa sakit dan menyebabkan stupor (klenger) dan yang 

dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilang rasa, 

mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri dan dapat menimbulkan 

ketergantungan.
28

 Beberapa pengertian lainnya adalah sebagai berikut: 

1) Narkoba adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau 

bukan tanaman baik sintetik yang dapat menyebabkan penurunan 

atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi samapai 

menghilangkan rasa nyeri dan dapat menimbulkan 

ketergantungan. 

2) Psikotropika adalah zat atau obat, baik alamiah maupun sintetis 

bukan narkotika, yang berkhasiat pisikoaktif melalui pengaruh 

selektif pada suasana syaraf pusat yang menyebabakan perubahan 

khas pada aktifitas mental dan perilaku. 

3) Minuman berakohol adalah minuman yang mengandung etanol 

yang diproses dari bahan hasil pertanian ataupun secara sintesis 
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yang mengandung karbohidrat dengan cara fermentasi detilas atau 

fermentasi tanpa destilasi, maupun yang diproses dengan cara 

mencampur konsentrat dengan etanol atau dengan cara 

pengeceran minuman yang mengandung etanol. 

b. Penggolongan Narkoba 

Karena bahaya ketergantungan, penguna dan peredaran 

narkoba diatur dalam undang-undang, yaitu undang-undang No 22 

Tahun 1997 tentang Narkotika dan Undang-Undang No 5 Tahun 1997 

tentang psikotropika. Penggolongan jenis-jenis narkoba berikut 

didasarkan pada peraturan perundang-undangan yang berlaku:  

1) Narkotika  

a) Narkotika golongan I: beroperasi sanggat tinggi 

menyebabkan katergantungan tidak digunakan untuk terapi 

(pengobatan). 

Contoh: heroin, kokan, dan ganja, putaw adalah 

heroin murni berupa bubuk. heroin dikenal dengan nama 

Putaw atau PTW. Adapun karakteristiknya: 

 Merupakan narkoba yang sanggat cepat menimbulkan 

ketergantungan  

 Berupa serbuk putih dengan rasa pahit. Dalam pasaran 

Warnanya bisa putih, Coklat atau dadu. 

 Cara pengunaan dapat sisuntikan, dihirup dan dimakan. 

b) Narkoba golongan II: Beroperasi sanggat tinggi 

menyebabkan ketergantungan, digunakan pada terapi sebagai 

pilihan terakhir. 

Contoh: Morfin, petidin dan metadon. 

c) Narkotika Golongan III : Beroperasi ringan menyebabkan 

ketergantungan dan banyak digunakan dalam terapi. 

Contohnya: Kodein. 
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2) Pisikotropika  

a) Pisikotropika golongan I: Amat Kuat menyebabkan 

keterganungan dan tidak digunakan dalam terapi. Contoh: 

MDMA (ekstasi), LSD, dan STP. 

b) Psikotropika golongan II kuat menyebabkan ketergantungan, 

digunakan amat terbatas pada terapi. contoh: Amfetamin, 

metamfetamin (shabu), fensiklidin dan ritalin. 

c) Pisikotropika golonga III, potensi sedang menyebabkan 

ketergantuinga, banyak dipergunakan dalam terapi, contoh : 

pentobarbital dan flunitrazepam. 

d) Psikotropika golongan IV, potensi ringan menyebabkan 

ketergantungan dan snagat luas digunakan dalam terapi, 

contoh : diazepam, klobosam, fenobarbital, klozazepam, 

klordiasepoxide, dan nitrazepam. 

3) Bahan adiktif lainya yang sering dislahgunakan adalah: 

a) Alkohol, yang terdapat pada berbagai jenis minuman keras. 

b) Inhalansia / solven, yaitu gas atau zat yang mudah menguap 

yang terdapat pada berbagai keprluan pabrik, kantor, dan 

rumah tangga. 

c) Nikotin yang terdapat pada tembakau. 

d) Kafein pada kopi, minuman penambah energi dan obat sakit 

kepala tertentu
29

 

c. Berbagai Cara Orang Menyalah gunakan Narkoba 

Penyalahgunaan Narkoba adalah pemakaian zat-zat berbahaya 

lain dengan maksud bukan untuk tujuan pengobatan atau penelitian 

serta dosisi yang benar, biasnya orang menyalahgunakan Narkoba 

dengan cara sebagai berikut : 

1) Oral, atau melalui mulut (dengan ditelan). 

2) Inhalensia, atau dihirup melalaui hidung setelah sebelumnya 

Narkoba dibakar seperti rokok. 

                                                         
29
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3) Interasanal-Sniffed, atau Narkoba yang biasnya berbentuk 

Tepung. dihirup langsung melalaui hidung. 

4) Injection-Interavenal, atau Narkoba yang biasnya berbentuk 

cair/dicairkan dahulu, lalau disuntikan mengunakan jarum/alat 

suntik ke dalam pembuluh darah. 

5) Inersi-anal, yaitu memasukan Narkoba kedalam bentuk adat 

kedalam tubuh melalaui lubang dubur/anus, diataruh dalam luka, 

atau dengan menaburkan narkoba, berbentuk serbuk dalam luka 

atau berbagai tubuh yang terlebih dahulu di buat luka/disayat 

dengan benda tajam.
30

  

d. Pemakian Narkoba  

a) Pemakaian coba-coba, yaitu karena ingin tahu atau ingin coba. 

b) Pemakaian sosial, yaitu pemakian sebagai sarana pergaulan. 

c) Pemakian kadang-kadang, yaitu pemakian untuk mengkhilangan 

stress. 

d) Penyalahgunaan, yaitu pemakian yang mulai teratur yang 

mengakibatkan terjadinya ganguan kesehatan dan perubahan 

perilaku 

e) Ketergantungan, yaitu pemakian yang tidak dapat lagi 

dikendalikan.
31

 

Narkotika secara farmakologika adalah opioida, tetapi menurut 

UU no 22, tahun 1997 narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari 

tanaman atau bukan tanaman baik sintetis maupun semi sintetis yang 

dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilanya 

rasa, mengurangi sampai menghilangnya rasa nyeri, dan dapat 

menimbulkan ketergantungan. 

Alkohol adalah minuman yang mengandung etanol yang 

diproses dari bahan hasil pertanian yang mengandung karbonhidrat 

dengan cara fermentasi tanpa distelasi, baik dengan cara memberikan 
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perlakuan terlebih dahulu atau tidak, menambahkan bahan lain atau 

tidak, maupun yang diproses dengan cara mencampur konsentrat 

denggan etanol atau dengan cara pengenceran minuman yang 

mengandung etanol. penyalah gunaan alkohol dapat mengakibatkan 

berkurangnya kemampuan hati dalam mengoksidasikan lemak, 

menimbulkan kecendrungan melakukan tindakan kriminal serta rentan 

terhadap infeksi. 

Psikotropika adalah zat atau obat baik alamiah maupun sintetis 

bukan narkotika, yang berkhasiat pisikoaktif melalaui pengaruh 

selektif pada susunan syaraf pusat yang menyebabkan perubahan khas 

pada aktivitas mental dan perilaku. 

Zat adiktif adalah zat atau bahan aktif bukan narkotika atau 

pisikotropika yang bekerja pada sistem saraf pusat dan dapat 

menimbulkan ketergantugan, dengan kata lain, yang dimaksud dengan 

zat adiktif adalah bahan atau zat yang penggunaanya dapat 

menimbulkan ketergantungan pisikis.
32

 

Narkoba Sebenarnya merupakan obat-obatan yang banyak 

dimanfaatkan dalam dunia kesehatan. tetapi saat ini obat-obatan 

tersebut telah banyak disalahgunakan oleh masyarakat. yang tentunya 

sangat berbahaya untuk kesehatan fisik, tetapi juga merusak kesehatan 

pisikis dan bahkan kesehatan masyarakat (sosial). 

e. Narkoba Menurut Pandangan islam 

Narkoba sudah kita ketahui bersama bagaimana dampak 

bahayanya. Narkoba dapat merusak jiwa dan akal seseorang. 

Berbagai efek berbahaya sudah banyak dijelaskan oleh pakar 

kesehatan. Begitu pula mengenai hukum penggunaan narkoba telah 

dijelaskan oleh para ulama madzhab sejak masa silam. 

Para ulama sepakat haramnya mengkonsumsi narkoba ketika 

bukan dalam keadaan darurat. Ibnu Taimiyah rahimahullah berkata, 

“Narkoba sama halnya dengan zat yang memabukkan diharamkan 
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berdasarkan kesepakatan para ulama. Bahkan setiap zat yang dapat 

menghilangkan akal, haram untuk dikonsumsi walau tidak 

memabukkan” (Majmu‟ Al Fatawa, 34: 204). 

Dalil-dalil yang mendukung haramnya narkoba: 

1) Allah Ta‟ala berfirman, 

                  

 “Dan menghalalkan bagi mereka segala yang baik dan 

mengharamkan bagi mereka segala yang buruk” (QS. Al A‟rof: 157).  

Setiap yang khobits terlarang dengan ayat ini. Di antara 

makna khobits adalah yang memberikan efek negatif. 

2) Allah Ta‟ala berfirman, 

                 

 “Dan janganlah kamu menjatuhkan dirimu sendiri ke dalam 

kebinasaan” (QS. Al Baqarah: 195). 

                       

 “Dan janganlah kamu membunuh dirimu; sesungguhnya Allah 

adalah Maha Penyayang kepadamu” (QS. An Nisa‟: 29). 

Dua ayat di atas menunjukkan akan haramnya merusak diri 

sendiri atau membinasakan diri sendiri. Yang namanya narkoba 

sudah pasti merusak badan dan akal seseorang. Sehingga dari ayat 

inilah kita dapat menyatakan bahwa narkoba itu haram. 

3) Dari Ummu Salamah, ia berkata, 

ِ نَهًَ   َعْن ُكمِّ ُمْسِكٍر َوُمفَتِّرٍ  -صهً َّللا عهيو وسهم-َرُسىُل َّللاه

“Rasulullah shallallahu „alaihi wa sallam melarang dari segala 

yang memabukkan dan mufattir (yang membuat lemah)” (HR. Abu 

Daud no. 3686 dan Ahmad 6: 309. Syaikh Al Albani mengatakan 

bahwa hadits ini dho‟if).  

Jika khomr itu haram, maka demikian pula dengan mufattir atau 

narkoba. 
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4) Dari Abu Hurairah, Nabi shallallahu „alaihi wa sallam 

bersabda, 

ٍم فَقَتََم نَْفَسوُ فَهَُى في نَاِر َجهَنهَم يَتََردهي فِيهَا َخانًِذا ُمَخههًذا فيهَا اَبًَذا, َمْن تََردهي ِمْن َجبَ 

وُ في يَِذِه يَتََحسهاهُ في نَاِر َجهَنهَم َخانًِذا ُمَخههًذا فيهَا  ا فَقَتََم نَفَْسوُ فَُسمه َو َمْن تََحسهً ُسمه

أُ في بَْطنِِو فِْي نَاِر َجهَنهَم َخانًِذا أَبًَذا, و َمْن قَتََم نَْفَسوُ بِحَ  ِذْيَذٍة فََحِذْيَذتُوُ فِي يَِذِه يَتََىجه

 ُمَخههًذا فِْيهَا أَبًَذا

“Barangsiapa yang sengaja menjatuhkan dirinya dari gunung 

hingga mati, maka dia di neraka Jahannam dalam keadaan 

menjatuhkan diri di (gunung dalam) neraka itu, kekal selama 

lamanya. Barangsiapa yang sengaja menenggak racun hingga 

mati maka racun itu tetap ditangannya dan dia menenggaknya di 

dalam neraka Jahannam dalam keadaan kekal selama lamanya. 

Dan barangsiapa yang membunuh dirinya dengan besi, maka 

besi itu akan ada ditangannya dan dia tusukkan ke perutnya di 

neraka Jahannam dalam keadaan kekal selama lamanya” (HR 

Bukhari no. 5778 dan Muslim no. 109). 

Hadits ini menunjukkan akan ancaman yang amat keras 

bagi orang yang menyebabkan dirinya sendiri binasa. 

Mengkonsumsi narkoba tentu menjadi sebab yang bisa 

mengantarkan pada kebinasaan karena narkoba hampir sama 

halnya dengan racun. Sehingga hadits ini pun bisa menjadi dalil 

haramnya narkoba. 

5) Dari Ibnu „Abbas, Rasul shallallahu „alaihi wa sallam 

bersabda, 

 ال َضَرَر وال ِضرارَ 

“Tidak boleh memberikan dampak bahaya, tidak boleh 

memberikan dampak bahaya” (HR. Ibnu Majah no. 2340, Ad 

Daruquthni 3: 77, Al Baihaqi 6: 69, Al Hakim 2: 66. Kata Syaikh 

Al Albani hadits ini shahih).  
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Dalam hadits ini dengan jelas terlarang memberi 

mudhorot pada orang lain dan narkoba termasuk dalam larangan 

ini. 

f. Undang-Undag yang mengatur bahaya mengkonsumsi Narkoba 

UNDANG-UNDANG NOMOR 35 TAHUN 2009 

TENTANG NARKOTIKA 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA , 

Menimbang : 

a. bahwa untuk mewujudkan masyarakat Indonesia yang 

sejahtera, adil dan makmur yang merata materiil dan 

spiritual berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang 

Dasar Negara Tahun 1945, kualitas 

sumber daya manusia Indonesia sebagai salah satu 

modal pembangunan nasional perlu dipelihara dan 

ditingkatkan secara terus-menerus, termasuk derajat 

kesehatannya; 

b. bahwa untuk meningkatkan derajat kesehatan sumber 

daya manusia Indonesia dalam rangka mewujudkan 

kesejahteraan rakyat perlu dilakukan upaya 

peningkatan di bidang pengobatan dan pelayanan 

kesehatan, antara lain dengan mengusahakan 

ketersediaan Narkotika jenis tertentu yang sangat 

dibutuhkan sebagai obat serta melakukan pencegahan 

dan pemberantasan bahaya penyalahgunaan dan 

peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika. 

c. bahwa Narkotika di satu sisi merupakan obat atau 

bahan yang bermanfaat di bidang pengobatan atau 

pelayanan kesehatan dan pengembangan ilmu 

pengetahuan dan di sisi lain dapat pula menimbulkan 

ketergantungan yang sangat merugikan apabila 
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disalahgunakan atau digunakan tanpa pengendalian 

dan pengawasan yang ketat dan saksama. 

d. bahwa mengimpor, mengekspor, memproduksi, 

menanam, menyimpan, mengedarkan, dan/atau 

menggunakan Narkotika tanpa pengendalian dan 

pengawasan yang ketat dan seksama serta 

bertentangan dengan peraturan perundang-undangan 

merupakan tindak pidana Narkotika karena sangat 

merugikan dan merupakan bahaya yang sangat besar 

bagi kehidupan manusia, masyarakat, bangsa, dan 

negara serta ketahanan nasional Indonesia; 

e. bahwa tindak pidana Narkotika telah bersifat 

transnasional yang dilakukan dengan menggunakan 

modus operandi yang tinggi, teknologi canggih, 

didukung oleh jaringan organisasi yang luas, dan 

sudah banyak menimbulkan korban, terutama di 

kalangan generasi muda bangsa yang sangat 

membahayakan kehidupan masyarakat, bangsa, dan 

negara sehingga Undang- Undang Nomor 22 Tahun 

1997 tentang Narkotika sudah tidak sesuai lagi dengan 

perkembangan situasi dan kondisi yang berkembang 

untuk menanggulangi dan memberantas tindak pidana 

tersebut 

f. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana 

dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c, huruf d, dan 

huruf e, perlu membentuk Undang-Undang tentang 

Narkotika Mengingat : 1. Pasal 5 ayat (1) dan Pasal 20 

Undang-Undang Dasar Negara Tahun 1945; 
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B. Teori yang Relevan 

Teori sebagai pendukung dari masalah yang akan di teliti, yaitu 

Strategi Humas Badan Narkotika Nasional (BNN) Kota Pekanbaru Dalam 

Memberikan Pemahaman Bahaya Narkoba Kepada Masyarakat. Dalam 

penelitian ini, penulis menggunakan teori model Two Way Symmetrical 

(model komunikasi simetris dua arah timbal balik) yang dikemukakan oleh 

Grunig. Bentuk komunikasi yang dilakukan adalah seperti pada gambar 

dibawah ini: 

Tabel II.1 : Teori Grunig
33

 

      Balanced 

Two way Communications 

 

 

Model komunikasi simetris dua arah timbale balik menggambarkan 

propaganda atau kampanye melalui komunikasi dua arah timbale balik yang 

berimbang. Model ini mampu memecahkan atau menghindari terjadinya 

suatu konflik dengan memperbaiki suatu pemahaman public secara strategis 

agar dapat diterima dan dianggap lebih etis dalam penyampaian pesan-pesan 

(informasi) melalui tekhnik komunikasi membujuk saling pengertian, 

dukungan dan menguntungkan kedua belah pihak.
34

 

Model komunikasi dua arah timbal balik yang dikemukakan oleh 

Grunig tersebut merupakan komunikasi yang biasa yang digunakan oleh 

Humas dalam rangka untuk menciptakan hubungan baik dengan organisasi 

dengan public dalam maupun public luar organisasi, memperkecil konflik 

yang merugikan, memperbaiki dan menciptakan pemahaman bersama, 

membujuk dan mempengaruhi public untuk membangun pengertian, 

mendukung, mempercayai, dan saling menguntungkan kedua belah pihak.
35
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(public) 
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Adapun yang harus diperhatikan seorang pemimpin dalam 

menjalankan strategi komunikasi
36

, antara lain : 

1. Credibility 

Komunikasi itu dimulai dari suasana saling percaya yang 

diciptakan oleh pihak komunikator secara sungguh-sungguh untuk 

melayani public yang memiliki keyakinan. 

2. Contest 

Menyangkut sesuatu yang berhubungan dengan lingkungan 

kehidupan sosial, pesan yang harus disampaikan dengan jelas serta sikap 

partisipasif Komunikasi efektik diperlukan untuk mendukung lingkungan 

sosialisme memlalui pemberitaan diberbagai media massa. 

3. Conten (isi) 

Pesannya menyangkut kepentingan orang banyak untuk public 

sehingga informasi dapat diterima sebagai suatu yang bermanfaat. 

4. Clarity (kejelasan) 

Pesan harus tersusun dengan kata-kata yang jelas, mudah 

dimengerti, serta memiliki pemahaman yang sama antara komunikator 

dan komunikan dalam maksud, tema dan tujuan. 

5. Continity and consistency(kontiniutas dan konsisten) 

Komunikasi merupakan proses yang tidak pernah berakhir. Oleh 

karena itu, dilalukan berulang-ulang dengan berbagai variasi pesan. 

Dengan cara demikian mempermudah proses belajar, membujuk, serta 

tema dari pesan-pesan tersebut konsiten. 

6. Channels (saluran) 

Menggunakan saluran media informasi yang tepat dan terpercaya 

serta terpilih oleh khalayak berbagai target sasaran, pemakaian saluran 

media berbeda maka akan berbeda pula efeknya. Dengan demikian 

seorang humas dapat memahami perbedaan proses penyebaran informasi 

secara efektif. 

7. Capabilty of the audience (Kapabilitas Khalayak) 
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Memperhitungkan kemampuan yang dimiliki oleh khalayak, 

komunikasi dapat menjadi efektif bila berkaitan dengan factor-faktor 

yang bermanfaat seperti kebiasaan dan peningkatan kemampuan 

membaca dan pengembangan pengetahuan. 

C. Kajian Terdahulu 

Ada beberapa kajian terdahulu yang memiliki kajian hampir sama 

dengan diteliti oleh penulis yaitu penelitian yang pernah dilakukan oleh :  

1. Komad Jamal Harahap (2010) meneliti tentang “Stategi Badan 

Narkotika Provinsi (BNP) Riau Dalam Mencegah Penyalah Gunaan 

Narkoba di Kalangan Remaja”. 

Dalam Penelitian ini Komad menyimpulkan bahwa jika lembaga, 

instansi, atau siapa saja yang berupaya dalam melakukan pencegahan 

narkoba, khususnya pencegahan narkoba kepada kaum remaja dengan 

mengunakan strategi pencegahan Pre-Emptif, Preventif, Referensif, 

Kuratif, Rehabilititatif dan melakukanya dengan pendekatan ajaran 

agama maka pencegahan tersebut akan menghasilkan pencegahan yang 

efektif sesaui dengan hasil yang diharapkan “Generasi Muda (Remaja) 

Riau akan menjadi terbebas dari penyalahgunaan Narkoba”. 

2. Syafrinaldi tahun 2013 tentang “ Strategi Badan Narkotika Nasional 

(BNN) Provinsi Riau Dalam Mencegah Penyalahgunaan Narkoba Di 

kalangan Remaja Menurut Politik Islam Strategi Badan Narkotika 

Nasional (BNN) Provinsi Riau Dalam Mencegah Penyalahgunaan 

Narkoba di Kalangan Remaja ”  

Dalam Penenelitian ini, Syafrinaldi menyimpulkan bahwa berbagai 

upaya dan strategi yang telah dilakukan BNN Provinsi Riau dalam 

berbagai bidang, tetapi yang menjadi strategi oleh BNNP riau adalah 

Pertama, supply reducation (Pemberantasan Jaringan). Mengenai 

supply reduction perlu dicermati tentang adanya tiga hal yang 

menyebabkan orang menggunakan narkoba yaitu keinginan orang itu 

sendiri, pengaruh lingkungan, dan ketersediaan narkoba. Kedua, 



33 
 

 

 

 

 

Demand reducation (pengurangan permintaan), dengan melakukan 

tindakan preventif melalui penyusunan perencanaan pembangunan. 

3. Jurnal Joyo Nur Suryanto Gono tentang “Narkoba : Bahaya 

Penyalahgunaan dan Pencegahanya” Dalam Penelitian ini joyo 

menyimpulkan bahwa korban dari narkoba ini tidak lagi dari kalangan 

orng berduit atau bahkan artis, tetapi sudah menjamah hapir seluruh 

lapisan masyarkat. Terutama anak-anak usia sekolah antara 14-18 tahun 

merupakan usia rawan mencicipi narkoba. Narkoba bisa datang dengan 

cara sangat halus, melalui rayuan bahkan dengan nilai kebangan yang 

dekat dengan golongan muda,jadi dengan sistem pendidikan kita, yang 

lebih beriorentasi membangun masyarkat berbasis industri-kapitalis, 

harus dilengkapi dengan kurikulum yang berbasis etika moral 

memperkuat karakter bangsa.  

4. Jurnal Andrian Liem Tahun 2010 tentang “Efektivitas Pelatihan Anti 

Narkoba Dengan Metode Refeltif Terhadap pemahaman dan Intensi 

Penyalahgunaan Narkoba Pada Murid SMA Kelas X”Dalam penelitian 

ini bahwasanya pelatihan anti narkoba bisa efektif apabila memili 

waktu yang cukup, dilakukan pada saat pagi hari  

Dari beberapa penelitian terdahulau ditas, peneliti merasa adanya 

kemiripan dengan penelitian ini yaitu sama-sama menkaji tentang 

Strategi Humas Badan Narkotika Nasional (BNN). Berdasarkan itulah 

penulis menggunakan kajian terdahulu tersebut sebagai pedoman dan 

acuan untuk menyelesaikan penelitian ini yang berjudul 

D. Kerangka Pikir 

Kerangka pikir merupakan suatu bentuk proses dari keseluruhan dari 

proses penelitian. Kerangka pikir digunakan untuk mengukur variabel.  

Indikator Strategi Humas Badan Narkotika Pekanbaru dalam 

Memberikan Pemahaman Bahaya Narkoba Kepada Masyarakat. 
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 Tabel.II.2 Kerangka Pikir 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

Humas adalah seorang yang melaksanakan salah satu kegiatan untuk 

memberikan kotribusi/sumbangan ide baru BNNK Pekanbaru dengan tujuan 

untuk Memberikan Pemahaman Akan Bahaya Narkoba Kepada Masyarakat. 

Untuk mencapai tujuan dalam Memberikan Pemahaman Akan Bahaya 

Narkoba kepada Masyarakat Kota Pekanbaru  maka Humas melakukan hal 

sebagai berikut : 

1. Menentukan Masalah (defeining the problem)  

Langkah pertama ini meliputi untuk meneliti dan megawasi 

pengethuan, pendapat, sikap dan tingkah laku khalayak yaitu pihak-pihak 

yang berkempentingan atau terpengaruh oleh tindakan dan kebijakan 

organisasi atau perusahaan.  

2. Perencanaan dan Penyususnan Program (Planning and 

Programming) 

Masalah yang ditentukan pada langkah pertama digunakan untuk 

menyusun program tujuan, tindakan, dan strategi komunikasi, langkah 

kedua mencakup tindakan untuk memasukan temuan yang diperoleh 

pada langkah pertama kedalam kebijakan dan proggram organisasi. 

3. Melakukan Tindakan dan Berkomunikasi (taking action and 

communicating)  

Langkah ketiga mencakup kegiatan melaksanakan tindakan dan 

melakukan yang sejak awal dirancang untuk mencapai tujuan tertentu.  

Strategi 

Humas 

Pemahaman 

Bahaya Narkoba 

a. Menentukan 
Masalah 

b. Merencanakan dan 

Penyusunan 

Program 

c. Melakukan 

Tindakan dan 

Berkomunikasi 

d. Mengevaluasi 

Program Pemberian 

Pemahaman 

Bahaya Narkoba 
 

Humas 

Badan Narkotika Nasional 

Kota Pekanbaru (BNNK) 
Masyarakat 
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4. Evaluasi Program (Evaluating the Program) 

Langkah terkahir ini mencakup penilaian dan evaluasi atas 

persiapan, pelaksanaan dan hasil-hasil program.  

 


