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Kata Pengantar 
Kepala Pelaksana Harian Badan Narkotika Nasional 

Badan Narkotika Nasional, dalam tahun 2003 
telah menerbitkan buku tentang Pedoman 
Pencegahan Penyalahgunaan Narkoba bagi 
Remaja. Dalam tahun 2004 ini, diterbitkan buku 
t e n t a n g  K o m u n i k a s i  P e n c e g a h a n  
Penyalahgunaan Narkoba. 

Buku ini dimaksudkan sebagai pegangan 
dalam menyusun perencanaan, pelaksanaan dan 

penilaian program bagi para penyelenggara, pengelola, 
pelaksana dan penilai program komunikasi, informasi dan 
edukasi pencegahan penyalahgunaan narkoba, baik instansi 
pemerintah maupun p1hak bukan pemerintah, agar lebih terarah 
dan efektif. 

Buku ini disusun berdasarkan hasil Temu Pakar bidang 
pencegahan penyalahgunaan narkoba yang diselenggarakan 
pada awal tahun 2004, yang mencakup pakar Antropologi 
Budaya, Sosiologi, Komunikasi dan Psikologi. Pokok bahasan 
buku inipun merujuk kepada teori dan asas komunikasi, yang 
dikembangkan oleh para ahli komunikasi dengan modifikasi 
sesuai dengan kondisi dan kebutuhan masyarakat Indonesia. 

Buku ini tidak membahas teori dan strategi komunikasi 
secara mendalam dan komprehensif, tetapi hanya informasi 
praktis tentang tahap dan langkah penyusunan perencanaan 
program komunlkasi pencegahan penyalahgunaan narkoba. 



Dengan menyadari keterbatasan dalam penyusunan buku ini, 
kami mengharapkan masukan dan saran perbaikan untuk 
penyempurnaannya. 

Kepada semua pihak yang Ieiah membantu dan mendukung 
diterbitkannya buku ini, yang tidak mungkin disebut satu-persatu, 
kami menyatakan penghargaan setinggi-tingginya dan terima 
kasih yang tidak terhingga. Semoga peran dan sumbangan 
tersebut mendapat imbalan rahmat yang berlimpah dari Allah 
Subhannahu Wataala. 

Kami berharap buku ini bermanfaat dalam upaya 
meningkatkan kesadaran masyarakat tentang bahaya narkoba 
dan mendorong partisipasinya dalam upaya Pencegahan, 
Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkoba 
(P4GN). 

Jakarta, Juni 2004 
Kepala Pelaksana Harian 

Badan Narkotika Nasiona 
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Bab I 
Pendahuluan 

Penyalahgunaan narkotika, psikotropika dan zat adiktif 
lainnya (selanjutnya akan disebut narkoba) merupakan 
permasalahan kompleks baik dilihat dari faktor penyebab 
maupun akibatnya. Penyebabnya merupakan kompleksitas dari 
berbagai faktor, termasuk faktor fisik dan kejiwaan pelaku, serta 
faktor lingkungan baik mikro maupun makro. Akibatnya juga 
sangat kompleks dan luas.tidak hanya terhadap pelakunya, tetapi 
juga menimbulkan beban psikologis, sosial dan ekonomis, bagi 
orang tua dan keluarganya, serta menimbulkan dampak yang 
merugikan terhadap berbagai aspek kehidupan masyarakat, 
bangsa dan umat manusia. 

Secara ekonomis, penyalahgunaan narkoba menimbulkan 
biaya yang sangat besar baik terhadap pelakunya, orang tua atau 
keluarganya, maupun terhadap perekonomian nasional. 
Pelakunya harus mengeluarkan sejumlah besar uang untuk 
membeli narkoba yang harganya sangat mahal untuk memenuhi 
ketagihan akan narkoba yang terus menerus dan makin 
meningkat. Seandainya yang bersangkutan mengikuti program 
perawatan dan pemulihan, maka pelaku atau keluarganya harus 
mengeluarkan sejumlah uang yang sangat besar untuk biaya 
perawatan dan pemulihannya. Disamping sangat mahal serta 
memertukan waktu yang lama, tidak ada yang menjamin pelaku 
dapatn pulih sepenuhnya. 

Perekonomian nasional jjlbeQani oleh biaya pencegahan, 
penyalahgunaan, penegakan huktim, operasi pemberantasan 
pengedaran gelap masyarakat harus 
memikul beban �l,!.nl_an dan 
pengedaran r/181'\Tn�ya :lindak 
kejahatan, kerja, dan menilrunrl)'a 
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Sementara di dunia ini masih banyak rakyat yang menderita 
kemiskinan, kelaparan, kekurangan gizi, taraf kesehatan rendah, 
dan tidak berpendidikan, yang memerlukan dana untuk 
memperbaiki taraf kehidupannya. Jumlah uang yang sangat besar 
dihamburkan percuma untuk membeli dan menyalahgunakan 
narkoba, serta untuk membiayai upaya pemberantasannya. 
Seandainya jumlah uang yang sangat besar tersebut digunakan 
untuk menolong meningkatkan taraf hidup rakyat miskin, sudah 
banyak yang bisa dilakukan dan banyak rakyat miskin yang 
tertolong. 

Pencegahan penyalahgunaan narkoba merupakan bagian 
penting dari keseluruhan upaya pemberantas_an penyalahgunaan 
dan pengedaran gelap narkoba, oleh karena "mencegah lebih baik 
dari pada mengobati", dalam arti bahwa upaya pencegahan lebih 
murah dan lebih hemal biaya dari pada upaya lainnya. 

Pencegahan adalah upaya untuk membantu individu 
menghindari memulai atau mencoba menyalahgunakan narkqba, 
dengan menjalani cara dan gaya hidup sehat, serta mengubah 
kondisi kehidupan yang membuat individu mudah terjangkit 
penyalahgunaan narkoba. 

Sejarah penyalahgunaan narkoba di dunia menunjukkan 
bahwa jenis narkoba yang disalahgunakan berubah dari masa ke 
masa, dahulu jenis narkotika, sekarang jenis amfetamin yang 
banyak disalahgunakan, dan berbeda dari kawasan satu ke 
kawasan lainnya, tetapi yang paling penting adalah bahwa 
penyalahgunaan narkoba menunjukkan peningkatan tajam di 
manapun di seluruh dunia. 

Menghadapi permasalahan penyalahgunaan dan pengedaran 
gelap narkoba yang makin serius di hampir semua negara di 
seluruh dunia, Persatuan Bangsa-Bangsa, dalam Sidang 
International Conference on Drug Abuse and Illicit Trafficking, 
tanggal 1 7-25 Juni 1 987, di Wina Austria, telah menggariskan 
Comprehensive Multidisciplinary Outline (CMO) yang berisi 
rekomendasi-rekomendasi tentang tindakan praktis di bidang 
penanggulangan penyalahgunaan dan pengedaran gelap narkoba 
kepada negara-negara dan badan-badan nasional untuk 
digunakan sebagai pedoman bagi instansi pemerintah dan non
pemerintah. 
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CMO tersebut menggariskan asas-asas umum bagi 
penyusunan strategi nasional penanggulangan penyalahgunaan 
dan pengedaran gelap narkoba oleh badan nasional yang 
bersangkutan, dalam kaitan ini di Indonesia, adalah Badan 
Narkotika Nasional (BNN), sebagai berikut: 

1 .  Menentukan sasaran-sasaran yang jelas dan dapat dicapai. 
2. Menentukan kelompok-kelompok sasaran dengan 

mengutamakan upaya untuk mengurangi penyalahgunaan 
narkoba di kalangan remaja. 

3. Menggunakan pendekatan seimbang antara pengurangan 
permintaan gelap (demand reduction) dan pengawasan 
pengedaran gelap narkoba (supply reduction). 

4. Menentukan program jangka panjang yang bersifat 
komprehensif. 

5. Mengembangkan dan melaksanakan program berdasarkan 
etiologi dan musabab permasalahan. 

6. Mengadakan evaluasi berkala terhadap hasil-hasil yang 
dicapai dari program-program yang dilaksanakan. 

7. Mengkoordinasikan dan menterpadukan tugas dan program 
dari semua instansi terkait pada tingkat nasional dan daerah. 
Merumuskan dan melaksanakan strategi nasional dengan 
memperhatikan sumber dan potensi yang ada, serta 

pendekatan pembiayaan efektif, bila perlu 
dari luar negeri. 

mengembangkan potensi kegiatan 
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Buku ini berisi keterangan praktis untuk merencanakan, 
melaksanakan dan mengevaluasi program komunikasi 
pencegahan penyalahgunaan narkoba, untuk para pembuat 
kebijakan, penyelenggara, pengelola, perencana dan pelaksana 
program dan kegiatan komunikasi pendidikan pencegahan, baik 
pemerintah maupun non-pemerintah. 

Buku ini merinci tahapan dan langkah dasar pengembangan 
strategi ltomunikasi dalam pencegahan penyalahgunaan narkoba. 
Membahas isu dan tantangan yang dihadapi oleh perencana 
program. Walaupun demikian, buku ini tidak menyajikan dan 
membahas strategi komunikasi secara luas, lengkap, mendalam 
dan komprehensif tentang metoda, teknik, peralatan, media, 
pesan, khalayak, dan evaluasi program komunikasi pencegahan 
penyalahgunaan narkoba. 

Para pengelola program komunikasi pencegahan perlu 
mengamati dan terlibat langsung dalam semua tingkatan dari 
penyusunan rencana dan pelaksanaan strategi komunikasi, yang 
meliputi: Keputusan tentang aspek pokok komunikasi yang meliputi 
perumusan tujuan, penengaraan dan pemilahan khalayak, serta 
penentuan isi pesan komunikasi memerlukan pertimbangan 
pengelola komunikasi pencegahan penyalahgunaan narkoba 
terkait, baik instansi pemerintah maupun non pemerintah. 

Aspek-aspek dan langkah-langkah pokok komunikasi 
pencegahan penyalahgunaan narkoba dibahas cukup rinci, guna 
memberikan informasi praktis tentang tahapan penyusunan strategi 
komunikasi yang meliputi: Kerangka konseptual komunikasi 
pencegahan penyalahgunaan narkoba; Strategi komunikasi, 
Perencanaan komunikasi, yang mencakup; perumusan masalah, 
penengaraan khalayak, perumusan tujuan, penyusunan pesan, 
penentuan media; Pelaksanaan komunikasi pencegahan; Penilaian 
hasil komunikasi, dan Penelitian Komunikasi. 

Disadari sepenuhnya bahwa masyarakat Indonesia adalah 
masyarakat yang majemuk, dari segi; latar belakang etnis, budaya, 
bahasa lbu/asal, adat istiadat, agama, tingkat penddidikan, tingkat 
sosial ekonomi, lingkungan tempat tinggal ,  tingkat kerentanan dan 
risiko terhadap penyalahgunaan narkoba, serta tingkat 
keterjangkauan dan keterpaparannya (exposure) terhadap media 
masa. 

� kornoricMI PtiiCegilllln �lahgunaan Nart<oba • 
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Menghadapi kenyataan kemajemukan masyarakat bangsa 
Indonesia tersebut, diperlukan kepiawaian para pengelola dan 
p e n y e l e n g g a ra p r o g r a m  k o m u n i kas i  p e n c e g a h a n  
penyalahgunaan narkoba setempat untuk melakukan 
penyesuaian-penyesuaian pokok-pokok strategi komunikasi 
pencegahan ini dengan kondisi dan kebutuhan informasi 
komunitas yang bersangkutan. 

Selain itu, dalam era dan semangat desentralisasi, otonomi, 
serta menghormati keanekaragaman bangsa Indonesia, sudal;l 
tidak relevan lagi membuat pola baku (standard) pencegahan 
secara nasional dari pusat, kecuali untuk kaidah dan asas strategi 
komunikasi yang bersifat umum dan bahan informasi tentang 
bahaya narkoba, situasi permasalahan dan kebijakan nasional 
pencegahan penyalahgunaan, dan segala sesuatu yang 
berskala nasional. 

Karenanya buku ini disusun tidak dimaksudkan sebagai 
" b u k u  masa k/cook book" k o m u n i kas i  p e n c e g a h a n  
penyalahgunaan narkoba, melainkan hanya sebagai pegangan 
umum menyangkut teori komunikasi, untuk peningkatan 
efektivitas pencegahan penyalahgunaan narkoba. 

Rapet Koordlnasl lledan Narl<otika Naslonal 
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Tala urut bahasan dalam buku ini adalah sebagai berikut: 

I. Pendahuluan. 

I I .  Pencegahan Penyalahgunaan Narkoba Dari Berbagai 
Perspektif : 
A. Dari Perspektif Antropologi Budaya. 
B. Dari Perspektif Sosiologi. 
C. Dari Perspektifllmu Komunikasi. 
D. Dari PerspektifPsikologi Perkembangan. 
E. Dari Perspektif Pendidikan. 
F. Pencegahan Penyalahgunaan Narkoba Menurut 

Comprehensive Multidisciplinary Outline (CMO). 

I l l .  Kerangka Konseptua l  Komun i kasi  Pencegahan 
Penyalahgunaan Narkoba : 
A. Pengertian. 
B. P e r a n  K o m u n i k a s i  D a l a m  P e n c e g a h a n  

Penyalahgunaan Narkoba. 
C. Penyalahgunaan Narkoba, Sebagai Tantangan Bagi 

Komunikator. 
D. Keterbatasan lntervensi Komunikasi. 
E. Faktor Risiko Penyalahgunaan Narkoba dan 

Pencegahan. 
F. Tingkat Pencegahan Penyalahgunaan Narkoba. 

IV. Segi Komunikasi : 
A. Perencanaan Strategi Komunikasi. 
B. Asas-Asas Strategi Komunikasi. 
C. Delapan Langkah Strategi Komunikasi. 

V. Perencanaan Strategi Komunikasi : 
A. Perumusan Masalah. 
B. Penerangan Khalayak. 
C. Penelitian untuk Perencanaan Komunikasi. 
D. Perumusan Tujuan Strategi Komunikasi. 
E. Penyusunan Pesan. 
F. Pemilihan Media . 
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VI.  lmplementasi Program Komunikasi : 
A. Asas Umum Rancangan Bahan lnformasi. 
B. Prapengujian Bahan Komunikasi. 
C. Proses Penyebaran Pesan. 
D. Pemantauan Pelaksanaan Program. 

VII. Evaluasi Program Komunikasi: 
A. Pengertian Evaluasi. 
B. Tujuan Evaluasi. 
C. Rancangan Evaluasi. 
D. Jenis Evaluasi. 

V I I I .  Penutup. 
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Bab II  
Pencegahan 

Penyalahgunaan Narkoba 
Dari Berbagai Perspektif 

Badan Narkotika Nasional, berusaha mengembangkan 
strategi pencegahan penyalahgunaan narkoba guna 
meningkatkan efektivitasnya dengan menyelenggarakan Temu 
Pakar. Dalam temu pakar ini, pencegahan penyalahgunaan 
narkoba dibahas secara komprehensif dari berbagai perspektif 
ilmu: Antropologi Budaya, Sosiologi, Komunikasi, Psikologi dan 
Pendidikan Hid up Sehat (l lmu Kesehatan Masyarakat). 

A. Dari Perspektif Antropologi Budaya 

Prof. DR. S. Budhi Santoso, dalam makalahnya berjudul 
"Dimensi sosial budaya pencegahan penyalahgunaan narkoba", li 
mengemukakan bahwa; Manusia selalu mengembangkan 
kebudayaan sebagai kerangka acuan dalam memahami dan 
menyesuaikan diri dengan lingkungannya dan pada waktu yang 
sama harus bela jar memahami dan menghayati kebudayaannya 
dalam memenuhi kebutuhan hidupnya. Pemahaman dan 
penghayatan kebudayaan tidak bebas dari perbedaan 
penafsiran, penyimpangan dan pembaharuan . 

. 1 
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Pembaharuan atau penyimpangan yang dilakukan oleh 
sejumlah kecil orang akibat pengaruh dari banyak faktor internal 
dan eksternal kebudayaan yang bersangkutan. Salah satu 
faktornya adalah dorongan keingintahuan manusia yang sangat 
kuat serta ketidakpuasannya alas diri dan lingkungannya. 
Penyalahgunaan narkoba merupakan bag ian dari dorongan kuat 
keingintahuan manusia, ingin coba, dan ingin meningkatkan 
kesenangan. 

• Pedoman Penyusunan Program Komunikasi Pencegahan Penyalahgunaan Narkoba 
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Man usia memiliki kebutuhan dasar hidup. Setelah kebutuhan 
dasar hidupnya terpenuhi, manusia berusaha memenuhi 
kebutuhan di luar kebutuhan dasarnya yang semakin luas dan 
beragam. Kebutuhan yang luas dan beragam itu seperti hasil 
penemuan, teknologi dan industri baru termasuk rokok, minuman 
keras dan narkoba. Barang konsumsi seperti minuman keras dan 
narkoba tidak mempunyai makna dan berdampak buruk terhadap 
kesehatan dan fungsi organ tubuh, bahkan oleh kalangan tertentu 
hal itu dijadikan sebagai simboljatidiri dan kemapanan. 

Sementara itu, situasi kehidupan masyarakat yang penuh 
pancaroba, krisis, ketidakpastian, dan kesenjangan sosial, 
pertumbuhan perkotaan, dan makin heterogennya masyarakat, 
merupakan situasi yang rawan ketegangan jiwa bagi warga 
masyarakat. Demikian pula situasi di atas mengakibatkan 
melemahnya homogenitas dan pengawasan sosial masyarakat, 
serta timbulnya kebutuhan akan jati diri dan kelompok sosial. 
Situasi kehidupan demikian pada gilirannya menimbulkan 
kerentanan terhadap penyalahgunaan narkoba. 

Situasi kehidupan masyarakat demikian belum diimbangi oleh 
pendidikan pengembangan watak perwujudan diri, angan 
kepribadian, serta pendidikan sosial dalam menghadapi 
kehidupan yang penuh persaingan, sehingga para remaja 
mencari cara penyaluran ketegangan tersebut dengan berpaling 
kepada narkoba. Hanya sedikit remaja yang mendapat suasana 
kehangatan dan perhatian dalam keluarga. Banyak remaja yang 
jatuh ke dalam lingkungan kelompok sebaya, dengan segala 
dampak buruknya. Pencegahan penyalahgunaan narkoba perlu 
memberikan perhatian kepada kelompok sebaya. Para orang tua 
perlu diingatkan kembali tentang peran utamanya di bidang 
pendidikan anak. Sementara pendidikan dasar perlu diluruskan 
kembali kepada pengembangan kepribadian dan pembentukan 
watak. 

L t11.i1 
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Penyuluhan dan dialog antara penyuluh dengan masyarakat 

• Pedoman Penyusunan Program Komun1kasi Pencegahan Penyalahgunaan Narkoba 
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B. Dari Perspektif Sosiologi 

Prof. DR. Paulus Wirutomo, dalam makalahnya yang 
berjudul " Dimensi Sosiologis, perang melawan penyalahgunaan 
narkoba" mengemukakan bahwa; Secara ekonomi, narkoba 
merupakan gejala ekonomi kapitalis internasional yang 
menjanjikan keuntungan besar, karenanya menjadi komoditas 
pasar gelap yang diminati kapitalis besar sampai pengedar. 

Secara sosial budaya, narkoba telah merupakan bagian dari 
gaya hidup modern; pola konsumsi conspicious, hedonis dan 
emu Iatif; antara lain sebagai pemicu korupsi. Narkoba juga telah 
menjadi alat komunikasi sosial dan simbol status bagi kalangan 
tertentu. 

Penyalahgunaan narkoba juga merupakan wujud kebodohan 
masyarakat yang merupakan cerminan dari kelemahan sifat 
manusia, seperti masyarakat Indonesia yang masyarakatnya 
banyak yang belum memahami bahaya penyalahgunaan 
narkoba. Kombinasi dari gejala-gejala tersebut saling 
memperkuat: Secara politis, narkoba merupakan gejala 
penghancuran sosial-budaya. 

Pencegahan penyalahgunaan narkoba memerlukan strategi 
pemberdayaan masyarakat dan pemberdayaan budayanya: 
Seperti berupa penguatan rasa takut, rasa bersalah, dan rasa 
malu terhadap bahaya penyalahgunaan narkoba, melalui sarana 
penegakan hukum, agama, pendidikan moral, pengawasan 

• 

sosial, dan pengembangan ideologi. Penggunaan sarana "i 
tersebut bukan tanpa kelemahan dan kendala: Agama seringkali 
dogmatis , ritual, dan sektarian; Pendidikan moral, adanya intrusi 
budaya asing yang sangat kuat, meminggirkan budaya lokal; 
Pengembangan sistem nilai, terkendala oleh kesenjangan antara 
nilai ideal dengan nilai nyata; Pengembangan rasa malu, 
masyarakat makin materialis, dan individualis; Pengawasan 
sosial makin lemah, tidak acuh dan tidak peduli; Pengembangan 
rasa takut terkendala oleh lemahnya kepastian dan penegakan 
hukum. 

l t• 
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Strategi komunikasi pencegahan penyalahgunaan narkoba 
perlu secara total melawan narkoba dan strategi pendidikan 
masyarakat. Sayangnya, media masa sekarang terlalu 
berorientasi komersial dan infotainment, kurang sekali 
edutainment. Rendahnya biaya pendidikan menyebabkan tidak 
adanya pengembangan dan pelembagaan tanggung jawab sosial 
perusahaan. 
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C. Dari Perspektif llmu Komunikasi 

Prof. DR. Harsono Suwardi, dalam makalahnya yang 
b e rj u d u l  "Strate gi  K o m u n ikasi  d a l a m  Pencegahan 
Penyalahgunaan Narkoba melalui Media Masa dan Pemasaran 
Sosial" mengemukakan: Strategi komunikasi adalah suatu 
manajemen komunikasi untuk mengubah perilaku manusia pada 
tataran yang luas melalui pemindahan pikiran baru, bersifat 
berorientasi dampak. Dampak suatu proses komunikasi melalui 
media masa atau media antar pribadi bermanfaat dalam strategi 
kampanye pemberantasan penyalahgunaan narkoba. 
Penggunaan media masa bermanfaat dalam memberikan 
pengetahuan dan menggugah kesadaran. Komunikasi antar 
pribadi bermanfaat dalam pembentukan sikap. 

Dampak penggunaan media adalah kepuasan khalayak, dengan 
indikator: 

1 .  Khalayak merupakan pihak yang aktif dan bagian penting 
dari pemanfaatan media. 

2. Pilihan media tergantung kepada khalayaknya sendiri. 
3. Ada persaingan antar media untuk memuaskan 

khalayaknya. 

Berbagai keluhan tentang media masa: 

1 .  Tayangan tidak akurat, tidak sesuai fakta. 
2. Arogansi pihak media, tidak mau minta maaf bila terjadi 

kekeliruan. 
3. Kurang memperhatikan privacy orang. 
4. Kekurang tanggapan media terhadap suku, ras, gender, dan 

lain-lain. 

h I 
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Berbagai fungsi media: 

1 .  Sebagai pengawas. 
2. Memperluas pandangan khalayak. 
3. Memfokuskan perhatian kepada hal-hal penting. 
4. Membangkitkan aspirasi khalayak. 
5. Menciptakan iklim membangun. 
6. Memberikan masukan bagi pengambilan keputusan. 
7. Mengubah status seseorang. 
8. Membangkitkan bentuk komunikasi an tar pribadi. 
9. Memperluas proses dialog. 
10 .  Memperkuat norma sosial. 
11.  Mempengaruhi sikap khalayak. 
12 .  Menjadi guru. 

Brigjen Polisi (Purn) Jean Mandagi bersama Prof. DR. Harsono Suwardi 

� l pad a saat Temu Pakar di PTIK 
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Strategi komunikasi pencegahan penyalahgunaan narkoba perlu 
memperhatikan: 

1.  Khalayak yang heterogen mempunyai pi l i  han media masing
masing. Untuk kampanye melawan penyalahgunaan 
narkoba secara besar-besaran, harus terlebih dahulu ada 
base-line data. 

2 .  Heterogenitas khalayak menjadi dasar tentang pilihan media 
yang digunakan. 

3. lsi pesan harus disesuaikan dengan tingkat pendidikan 
khalayak. 

4. Memanfaatkan tugas humas. 
5. Membangun kerjasama dengan pihak media. 
6. Merangkul para pemuka agama, pemuka masyarakat baik 

formal maupun informal. 
7. Membangun kerjasama dengan asosiasi periklanan. 
8. Membangun kerjasama dengan kelompok pemuda. 
9. Membangun kerjasama dengan pihak pengusaha. 
10 .  Membangun kerjasama dengan perguruan tinggi. 
1 1  . Meningkatkan kegiatan pemasaran sosial. 
12 .  Menggunakan iklan layanan masyarakat. 

Strategi komunikasi perlu menggunakan semua media yang ada 
secara berkelanjutan 
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D. Dari Perspektif Psikologi Perkembangan 

Enoch Markum dalam makalahnya yang berjudul " 
Kerenlanan psikologis remaja lerhadap penyalahgunaan 
narkoba dan upaya penanggulangannya" mengemukakan 
bahwa: Penyalahgunaan narkoba dilakukan sebagian besaroleh 
kaum muda (remaja dan pemuda), karena pada salu sisi masa 
remaja adalah masa lransisi dari masa anak ke masa dewasa, 
penuh badai dan kelegangan, merupakan masa yang penuh 
lanlangan dan paling sulit, semenlara pada sisi lainnya 
dihadapkan pada siluasi lingkungan sosial kola besar yang 
permisif, anomi (hukum lidak berjalan sebagaimana meslinya), 
dan mengkhawalirkan. 

Masa remaja dilandai oleh: perubahan fisik, emosional, 
inleleklual, seksual, dan sosial. Perubahan lersebul dapal 
mengakibalkan dampak, sebagai berikul; pencarian jalidiri, 
pemberonlakan, pend irian yang labil, minal yang berubah-ubah, 
mudah lerpengaruh mode, konflik dengan orang lua dan 
saudara, dorongan ingin lahu dan mencoba yang kual, pergaulan 
inlens dengan Ieman sebaya dan membenluk kelompok sebaya 
yang menjadi acuannya. Selain predisposisi remaja, pola asuh 
orang lua lurul membenluk perilaku remaja: Pola asuh permisif 
(serba boleh), dengan kendali orang lua rendah, sikap 
demokralis linggi, lunlulan berpreslasi rendah dan kasih sayang 
orang lua linggi. Pola asuh oloriler: kendali orang lua linggi, 
sikap demokralis rendah, lunlulan berpreslasi linggi, dan kasih 
sayang orang lua rendah. Pola asuh olorilalif: kendali orang lua 
yang linggi, sikap demokralis linggi, lunlulan berpreslasi linggi, 
dan kasih sayang orang lua linggi. 

• 
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Sepuluh faktor risiko dan kerentanan remaja terhadap 
penyalahgunaan narkoba, adalah sebagai berikut: 

1 .  Pengendalian diri lemah dan cenderung mencari sensasi. 
2 .  Kondisi kehidupan keluarga, seperti: perokok, peminum, pola 

asuh tidak konsisten, hubungan anak-orang tua tidak baik 
dan konflik dalam keluarga. 

3. Temperamen sulit, seperti: pemarah dan pemurung. 
4. Mengalami gangguan perilaku, misalnya agresif. 
5. Suka menyendiri dan suka memberontak. 
6. Prestasi sekolah yang rendah. 
7. Tidak diterima dalam kelompok teman sebaya. 
8. Berteman dengan pengguna atau pengedar narkoba. 
9. Bersikap positifterhadap penggunaan narkoba. 
10.  Mengenal narkoba sejak usia dini. 

Seminar yang diselenggarakan BNN 

t 
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Ada tujuh predisposisi pengguna narkoba, yaitu sebagai berikut: 

1 .  Sensitif terhadap perasaan menyenangkan. 
2 .  Tidak mampu mengendalikan perilaku, impuls sesaat lebih 

dominan. 
3. Tidak punya pengetahuan tentang cara mengendalikan dan 

mengatasi masalah. 
4. Impulsive, punya pola otomatis dan nonreflektif. 
5. Cepat bosan, toleransi rendah terhadap rutinitas. 
6. Toleransi rendah terhadap frustrasi. 
7. Tidak mampu melihat masa depan, dan lebih berorientasi 

kekinian. 

Para pengguna narkoba mempunyai keyakinan inti yang 
mendasari perbuatannya, misalnya merasa dikucilkan oleh 
teman-teman; keyakinan permisif, "saya pakai narkoba toh tidak 
akan membahayakan"; keyakinan akan penyembuhan, "saya 
perlu pakai narkoba karen a akan membuat saya tenang". 

Upaya pencegahan penyalahgunaan narkoba: 

1 . Bagi orang tua : 

a. Menyadarkan para orang tua bahwa penyalahgunaan 
narkoba bisa mengenai siapa saja, termasuk anak
anaknya yang berperilaku man is. 

b. Agar para orang tua waspada dan mampu mendeteksi 
secara dini perilaku anak-anaknya dengan mempelajari 
gejala-gejala penyalahgunaan narkoba serta cara 
penanggulangannya. 
Mengembangkan pola asuh otoritatif, menghormati hak 
anak, menyayanginya, terbuka dan berkomunikasi 
dengan anak, serta mengembangkan penalaran moral 
anak. 

r 
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2. Bagi remaja : 

a. Hindarilah perbuatan dan kebiasaan merokok, dan 
minum-minuman keras 

b. Mengembangkan diri, harga diri, dan kepercayaan diri. 
c. Mengembang kan cara berpikir alternatif. untuk 

meluruskan keyakinan yang salah. 

E. Dari Perspektif Pendidikan 

Dr. Widaninggar Widjajanti, dalam makalahnya yang 
berjudul: " Pendidikan keterampilan hidup dalam rangka 
pencegahan penyalahgunaan narkoba", mengemukakan bahwa, 
Keterampilan hidup berkaitan era! dengan situasi sosial dan 
budaya masyarakat setempat, merupakan keterampilan dasar 
yang penting dalam meningkatkan kesehatan dan kesejahteraan 
anak dan remaja. 
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Keterampilan hid up adalah keterampilan psikososial yang 
meliputi sejumlah keterampilan: 

1. Pengambilan keputusan. 
2. Pemecahan masalah. 
3. Berpikir kritis. 
4. Berpikir kreatif. 
5. Berkomunikasi effektif. 
6. Hubungan antar pribadi. 
7. Kesadaran diri. 
8.  Empati. 
9. Mengatasi emosi. 
10 .  Mengatasi stress. 

Berbagai ancaman terhadap kesehatan jasmani, rohani dan 
sosial anak, adalah sebagai berikut: 

1. Kebiasaan merokok, minum-minuman keras. 
2 .  Tindak kekerasan fisik dan mental. 
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3. Perkosaan dan eksploitasi seksual. 
4. Konflik sosial. 
5. Ketimpangan sosial dan ketimpangan gender. 
6. Masalah lingkungan. 
7.  Perilaku seks bebas. 
8. Masalah kesehatan reproduksi. 
9. Kehamilan remaja/kehamilan tak diharapkan dan aborsi. 
1 0. Penyakit menular seksual. 

Pendid ikan keterampi lan h idup sehat bermuatan 
pengetahuan sikap dan perilaku hid up sehat. 

Konsep dasar keterampilan hid up sehat adalah sebagai berikut : 

1 .  Demokrasi. penghargaan alas kebebasan, persamaan, dan 
perlindungan hak asasi man usia. 

2 .  Tanggung jawab terhadap diri sendiri, orang lain, dan 
lingkungan. 

3. Perlindungan dan 
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lndikator keberhasilan pendidikan keterampilan hidup sehat, 
adalah sebagai berikut: 

1 .  Kesehatan mental: 
a. harga diri meningkat. 
b. kesadarari diri meningkat. 
c. kemampuan penyesuaian emosional dan sosial 

meningkat. 
d. kecemasan menurun. 

2. Perilaku hid up sehat, adalah sebagai berikut: 
a. Meninggalkan atau mengurangi kebiasaan merokok. 
b. Meninggalkan atau mengurangi kebiasaan mengunakan 

narkoba. 
c. Keterlibatan dalam kenakalan remaja menurun. 
d. Tindak kekerasan menurun. 

3. Prestasi belajar, adalah sebagai berikut: 
a. Berperilaku positifdi kelas. 
b. Prestasi belajar meningkat. 
c. Absensi menurun. 
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F. Pencegahan Penyalahgunaan Narkoba Menurut 
Comprehensive Multidisciplinary Outline (CMO) 

1. Asas umum CMO, adalah sebagai berikut : 

a. Perlu ditentukan sa saran yang jelas dan dapat dicapai. 
b. Per lu d i tentukan  kelompok sasaran  dengan 

mengutamakan upaya yang ditujukan untuk mengurangi 
penyalahgunaan narkotika di kalangan remaja. 

c. Pendekatan yang seimbang dalam menghadapi 
permintaan gelap, persediaan gelap dan pengedaran 
gelap narkotika. 

d. Program yang direncanakan harus berjangka panjang 
dan komprehensif. 

e. Pengembangan program dan pelaksanaannya harus 
berdasarkan etiologi ilmu tentang sebab akibat. 

f. Perlu diadakan evaluasi secara berkala terhadap hasil 
program yang dilaksanakan. 

g. Tugas dan kegiatan semua instansi yang bersangkutan 
pada tingkat nasional, daerah dan lokal perlu 
direncanakan secara terkoordinasi. 

h. D a l a m  m e r u m u s k a n  strategi  n a s i o n a l  p e r l u  
memperhatikan potensi y a n g  ada dan dalam 
pelaksanaannya perlu memperhatikan pembiayaan 
efektif. 
Potensi dan kegiatan masyarakat perlu ditengarai dan 
dikembangkan. 

j. Strategi nasional harus memanfaatkan secara maksimal 
pengalaman dan hasil yang diperoleh negara lain dalam , I; memerang! penyalahgunaan dan pengedaran gelap 
narkoba. Badan Narkotika suatu negara harus 
memberikan pengalamannya kepada negara lain. 
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Perilaku hidup sehat. Mengadakan Kegiatan Gerak Jalan 

2. Sasaran Pencegahan dan Pengurangan Permintaan Gelap 
Narkotika dan Bahan Psikotropika, adalah sebagai berikut: 

a. Menentukan tingkatan dan luasan permasalahan 
penyalahgu naan narkotika . 

b. Pengaturan sistem pengumpulan dan pengolahan data 
yang komprehensif. 

c. Pencegahan melalui pendidikan 
d. Pencegahan di tempat kerja 
e. Pencegahan oleh perseorangan, kelompok, masyarakat, 

kelompok khusus, dan instansi penegak hukum 
f. Kegiatan pengisian waktu luang dan usaha berkelanjutan 

melawan penyalahgunaan narkotika. 
g. Peran media masa dalam pencegahan penyalahgunaan 

narkot ika. 

'I 
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3. Tindakan yang disarankan pada tingkat nasional untuk 
m e n e n t u k a n  t i n g k a t  d a n  l u asan p e r m a s a l a h a n  
penyalahgunaan narkotika, adalah sebagai berikut: 

a. Penilaian kembali metodologi penelitian epidemiologi yang 
digunakan. 

b. Bila perlu mensponsori penelitian guna mengembangkan 
metodologi yang lebih tepat. 

c. Penilaian kembali metoda pengumpulan data berdasarkan 
statistik, medis, dan demografi. 

d. Pengumpulan data secara sistematik tentang kelompok 
penyalahguna narkotika dan obat terlarang lainnya dari 
laporan Kepolisian, rumah sakit, pusat-pusat rehabilitasi, 
perusahaan, dan lain-lain. 

e. Pelatihan bagi petugas pengumpul data. 
f. Membangun pusat pencatatan, penyimpanan, analisis, dan 

evaluasi data. 
g. Menemukan pola penyalahgunaan narkotika. 
h. Mengenai jenis penyalahgunaan narkoba, perlu ditentukan 

sebagai berikut: 

1 ) Gejala umum penggunaan secara aktif Uumlah 
pemakai dalam waktu tertentu seperti dalam satu 
tahun terakhir). 

2) Kejadian pemakaian pertama kali Uumlah kasus baru 
dalam tahun terakhir). 

3) Umur ketika menggunakan narkoba pertama kalinya. 
4) Jenis narkoba yang dipakai pertama kali. 
5) Sumber dari mana memperoleh narkoba yang 

digunakan sekarang. 
6) Gejala umum penggunaan narkoba oleh kelo mpok 

tertentu. 
7) Tingkat penggunaan jenis narkotika tertentu yang 

menimbulkan gangguan kesehatan atau perilaku. 
8) Mendirikan badan yang bertugas memantau 

kecenderungan penyalahgunaan narkoba. 
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Bab Ill 
Kerangka Konseptual 

Komunikasi Pencegahan 
Penyalahgunaan Narkoba 

A. Pengertian 

Narkoba adalah singkatan dari narkotika, psikotropika, dan 
bahan adiktif lainnya, meliputi zat alami atau sintetis yang bila 
dikonsumsi menimbulkan perubahan fungsi fisik dan psikis, serta 
menimbulkan ketergantungan. 

Penyalahgunaan narkoba adalah penggunaan narkoba 
. bukan untuk tujuan pengobatan, yang menimbulkan perubahan 
fungsi fisik dan psikis serta menimbulkan ketergantungan tanpa 
resep dan tanpa pengawasan dokter. 

Pencegahan adalah semua tindakan atau kegiatan yang 
dilakukan untuk menghindari terjadinya sesuatu yang tidak 
diharapkan terjadi (antisipatif), sehingga memungkinkan orang 
mempunyai ketahanan diri dan dapat memberdayakan 
masyarakat untuk menciptakan dan memperkuat lingkungannya, 
guna mengurangi atau menghilangkan semua risiko terjadinya 
sesuatu yang tidak diharapkan tersebut. 

Pencegahan penya/ahgunaan narkoba adalah segala upaya 
dan tindakan untuk menghindarkan orang memulai penggunaan 
narkoba dengan menjalankan cara hid up sehat serta mengubah 
kondisi lingkungan yang memungkinkan orang terjangkit 
penyalahgunaan narkoba. Salah satu cara pencegahannya 
adalah melalui komunikasi. 

Komunikasi adalah segala sesuatu yang menyangkut 
penciptaan saling berhubungan antar pribadi dan segala kegiatan 
yang dirancang untuk memberikan informasi kepada masyarakat 
luas, dengan menggunakan media masa. 
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Komunikasi dalam pencegahan penyalahgunaan narkoba 
adalah pemberian informasi tentang bahaya penyalahgunaan 
narkoba kepada masyarakat luas, agar mereka menghindarinya. 

Penggunaan berbagai teknik komunikasi modern, antar 
pribadi, dan media masa merupakan peralatan penting untuk 
menjangkau sebanyak mungkin orang dalam waktu yang singkat 
dalam upaya pencegahan penyalahgunaan narkoba. 

Komunikasi merupakan bagian dari rangkaian proses 
komunikasi, informasi, dan edukasi perseorangan dan 
masyarakat, yang semuanya ditujukan kepada pemberian 
pengetahuan, membangkitkan kesadaran, dan mendorong 
tindakan. 

Komunikasi adalah cara man usia untuk saling berhubungan 
satu dengan yang lainnya dengan menggunakan isyarat. Sebagai 
makhluk sosial, semua man usia berinteraksi satu dengan lainnya 
dengan cara berkomunikasi. Untuk hidup bersama dalam 
keluarga, kelompok bermain, di sekolah, di tempat kerja, atau 
dalam kehidupan masyarakat yang lebih luas, manusia perlu 
berkomunikasi. Komunikasi merupakan aspek penting dari 
kehidupan man usia. 

Maksud komunikasi adalah untuk menyampaikan pesan, 
gagasan, konsep, kebutuhan, atau perintah dari seorang kepada 
seorang atau lebih lainnya. 

Sosialisasi adalah proses lnteraksi dalam keluarga melalui 
komunikasi dl mana orang tua mengajarkan atau menanamkan 
nilai-nilai, keyakinan, dan kebiasaan, cara hidup, sopan santun, 
dan cara berperilaku kepada anak-anaknya. Komunikasi di luar 
keluarga, dilakukan seperti dalam kelompok sebaya, sekolah, 
lembaga pendidikan, dan tempat kerja, untuk melengkapi dan 
memperkaya proses sosialisasi dalam keluarga. 

Perlu dibedakan komunikasi sebagai proses antar manusia 
dan komunikasi melalui media yang merupakan alai bagi manusia 
untuk menyampaikan pesan. Dalam proses·komunikasi, pengirim 
mengeluarkan pesan dan diterima atau ditolak oleh penerima. 
Proses komunikasi manusia selalu melibatkan pengirim dan 
penerima pad a masing-masing ujung proses komunikasi, melalui 
sa luran atau media untuk menyampaikan pesan. 
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Untuk dapat mengeluarkan, menerima atau menolak suatu 
pesan, perlu ada proses internal dalam otak manusia. Kemajuan 
teknologi dewasa ini sangat memudahkan dan bermanfaat bagi 
komunikasi, tetapi yang paling penting bukan medianya 
melainkan isi pesannya. 

unla 
lndah 

Tanpa 
Narkoba 
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B. Peran Komunikasi Dalam Pencegahan Penyalahgunaan 
Narkoba 

Pada masa sekarang setiap orang selalu dihadapkan pada 
berbagai pesan, baik melalui komunikasi antar pribadi, atau melalui 
media masa, yang dapat mempengaruhi setiap fase 
kehidupannya, termasuk konsep diri, gaya hidup, mode, pakaian, 
makanan, kebiasaan, perilaku, dan lain sebagainya. Banyak pesan 
mengarahkan khalayak kepada hidup sehat, hemat, tertib, rukun, 
dan lain-lain. Akan tetapi tidak sedikit pesan yang sengaja atau 
tidak sengaja mempengaruhi khalayak melakukan tindakan negatif 
yang membahayakan dirinya atau orang lain, seperti tayangan 
adegan kekerasan, penggunaan narkoba, dan lain-lain. 

Peran komunikasi da/am program pence gahan 
penya/ahgunaan narkoba adalah memberikan informasi yang 
benar dan realistis tentang risiko dan dampak penyalahgunaan 
narkoba, serta menggugah kesadaran masyarakat ten tang bahaya 
memanjakan diri dengan perilaku negatif seperti penyalahgunaan 
narkoba. Komunikasi juga dapat mengembangkan sikap positif 
dan perilaku hidup sehat. Dalam banyak program pembangunan 
sosial ekonomi, seperti di bidang kesehatan, kependudukan dan 
keluarga berencana, pertanian, dan lain-lain, komunikasi telah 
berperan efektif dalam perubahan perilaku ke arah yang 
diharapkan. 

Di masa lalu, pengelola program komunikasi akan 
memutuskan sendiri untuk membuat poster, pamflet, kain rentang, 
radio spot, dan lain-lain sebagai alat untuk mengkomunikasikan 
pesan kepada khalayak yang dituju, walaupun belum tentu efektif, 
atau bahkan dipandang mengganggu dan mendapat kritikan atau 
bahkan protes dari khalayak yang dituju. 

Sekarang pengelola program komunikasi, perlu menguasai 
dan menggunakan teknik-teknik komunikasi yang meliputi 
perencanaan, penengaraan khalayak, pembuatan rancangan dan 
uji sahih pesan, penelitian evaluatif, pemilihan saluran dan media 
komunikasi yang akan digunakan. Dengan demikian, komunikasi 
diharapkan akan menjadi lebih efektif. Hal ini penting karena 
komunikasi juga merupakan bag ian dari investasi. 
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Pengelola program komunikasi akan menghadapi dan harus 
dapat menjawab secara pasti serangkaian pertanyaan, seperti; 
Apakah komunikasi mencapai sasaran khalayak yang dituju?; 
Bila mencapai, apakah mereka memahaminya dan bertindak 
sesuai dengan pesan?; Mengapa mereka bertindak atau tidak 
bertindak sesuai dengan pesan?; Bagaimana pesan yang paling 
efektif untuk mengubah sikap dan perilaku mereka yang 
membutuhkan pesan?, dan lain-lain. 

Teknik komunikasi memberikan jawaban terhadap 
pertanyaan-pertanyaan tersebut serta memberikan landasan 
untuk pemilihan pendekatan yang berbeda. 

Dalam pencegahan penyalahgunaan narkoba mungkin 
sangat penting diperlukan beberapa jenis intervensi komunikasi, 
walaupun penekanan jenis komunikasi akan berbeda tergantung 
kepada tujuan program. Misalnya dalam hal program komunikasi 
untuk meningkatkan kesadaran masyarakat luas akan bahaya 
penyalahgunaan narkoba, maka penggunaan media masa akan 
lebih efektif ketimbang komunikasi antar pribadi, tetapi pesan 
yang sama untuk komunitas tertentu mung kin lebih efektif dengan 
komunikasi antar pribadi. 

Banyak keputusan penting dibuat dalam perencanaan 
strategis, misalnya kelompok mana yang akan dijadikan sasaran 
prioritas, pesan utama apa yang akan disampaikan dalam 
memberikan landasan bagi intervensi komunikasi. 

P e n g g u n a a n  k o m u n i k a s i  d a l a m  p e n c e g a h a n  
penyalahgunaan narkoba ditujukan untuk memberikan 
pengetahuan, perubahan atau pembentukan sikap, dan 
mendorong perilaku, dengan penjelasan sebagai berikut: 

1. Pengetahuan: 

a.  Memberikan pengetahuan kepada masyarakat tentang 
p e r m a s a l a h a n  p e n y a l a h g u n a a n  n a r k o b a ,  
kewaspadaan terhadap ancaman bahayanya, dan 
cara-cara berpartisipasi dalam pencegahan dan 
penanggulangannya. 
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b. Memberi tahu dan mengingatkan para pembuat 
kebijakan, pejabat pemerintah, dan perencana 
program pada berbagai tingkatan, tentang bahaya 
penyalahgunaan narkoba, serta tindakan yang 
diperlukan untuk menanggulanginya. 

c. Memberi tahu dan pemahaman kepada para orang tua, 
guru dan lain-lain tentang risiko, gejala, dan dampak 
penyalahgunaan narkoba, serta cara-cara untuk 
menolong anggota keluarga atau siswa yang 
menunjukkan tanda-tanda penyalahgunaan narkoba. 

d. Memberi tahu pelaku penyalahgunaan narkoba yang 
nyata dan potensial tentang tersedianya pelayanan 
perawatan, konseling, dan pusat terapi dan rehabilitasi, 
dan lain-lain. 

Pelatihan dan Penataran 

• 

Pedoman Penyusunan Program Komunikasi Pencegahan Penyalahgunaan Nal1<oba • 



Kclrnuruk.l'>l P{•nyulutl,lfl P<•fH c•cj.Jil.Jil Pc•ny.ll.lhfJtlll.I.Jn N,ukclt),l 

2. Sikap: 

a. · M e n d o r o n g  o r a n g - o r a n g  y a n g  b e r i s i k o 
menyalahgunakan narkoba, untuk bersedia memilih 
perilaku hidup sehat. 

b. Mendorong para pejabat pemerintah, terutama para 
pembuat kebijakan pada semua tingkatan, para tokoh 
masyarakat dan pemuka agama untuk peka terhadap 
permasalahan penyalahgunaan narkoba dan terhadap 
upaya pemberantasannya. 

c. Mendorong masyarakat waspada dan peduli terhadap 
penyalahgunaan narkoba dan bersedia berpartisipasi 
dalam upaya pencegahan dan penanggulangannya. 

d. Menggugah kesadaran dan kewaspadaan para orang tua 
terhadap ancaman bahaya narkoba. 

e. Mengembangkan sikap hid up sehat dan kreativitas yang 
memperkuat harga diri. 

f. Mengembangkan sikap merasa berharga sehingga 
orang-orang yang berada dalam risiko penyalahgunaan 
narkoba tidak memerlukan narkoba. 
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a. Mengembangkan keterampilan para orang tua dan guru 
tentang bagaimana caranya mendeteksi tanda-tanda 
faktor risiko dan usaha mengatasinya. 

b. Melatih remaja yang berisiko menyalahgunakan 
narkoba, dengan keterampilan yang menunjukkan 
sikap kuat dan penuh percaya diri (assertif}, dalam 
menghadapi tekanan kelompok sebaya. 

c. Menggerakkan masyarakat untuk menghentikan 
kegiatan penjualan narkoba di lingkungannya dan 
mengorganisasikan diri untuk kegiatan pencegahan 
dan atau kegiatan alternatif, serta pelayanan rujukan 
atau konseling bagi warga masyarakat yang terlanjur 
melakukan penyalahgunaan narkoba. 

d. Melatihkan keterampilan mengatasi keadaan tertekan, 
menengarai, dan mengelola krisis. 

e. Melatih para remaja mengorganisasikan dir i ,  
melakukan kegiatan pencegahan dan kegiatan 
alternatif, serta kegiatan pelayanan bagi remaja lain 
yang menjadi penyalahguna narkoba. 

f. Berusaha mendorong para pejabat berwenang dalam 
perumusan kebijakan untuk menyusun kebijakan dan 
program pencegahan p e n y a l a h g u n a a n  dan 
penanggulangan pengedaran gelap narkoba. 

Pelatihan BNN untuk Penyuluh 
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Asas dan teknis komunikasi dapat diterapkan dalam banyak 
aspek program, misalnya asas umpan balik dapat diterapkan 
lebih baik dalam pertemuan komunitas daripada ceramah, hal itu 
juga dapat mendorong peserta untuk mengemukakan pikiran dan 
pertanyaannya. 

Program komunikasi akan sangat efektif bila digunakan 
bersamaan dengan pendekatan lainnya, termasuk program 
pendidikan baik intra, ekstra, maupun cocurricu/er  di sekolah, 
program-program yang diarahkan kepada perubahan kebijakan, 
dan program penegakan hukum yang konsisten dan efektif, dan 
lain-lain. 

Program komunikasi khusus seperti kampanye melalui 
media masa dan pertemuan komunitas akan saling memperkuat 
dengan program lainnya di bidang pencegahan penyalahgunaan 
narkoba. 

Penekanan pada program-program komunikasi tertentu 
merupakan keputusan strategis berdasarkan hasil assessment 
tentang situasi dan karakteristik permasalahan penyalahgunaan 
narkoba. 

Penyuluhan di sekolah 
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C. Penyalahgunaan Narkoba, Sebagai Tantangan Bagi 
Komunikator 

1 .  Manfaat dari tidak menggunakan atau dampak buruk 
menyalahgunakan narkoba tidak dirasakan seketika. 
Komunikasi dalam kampanye, lazimnya mengemukakan 
manfaat perilaku tertentu, seperti manfaat imunisasi bagi 
anak balita untuk mencegah penyakit tertentu. Akan tetapi 
manfaat dari tidak merokok a tau tidak menggunakan narkoba 
tidak begitu jelas dan terasa nyata dalam waktu dekat, seperti 
kesehatan yang lebih baik, bisa belajar lebih baik, masa 
depan lebih baik, sementara sekarang mereka dirundung 
ketegangan, merasa terkucilkan, dan lain sebagainya. 

2. M i tos p e n g g u n a a n  n a rkoba a d a l a h  p e r a s a a n  
menyenangkan, sehingga orang ingin mencobanya, dan bagi 
yang sudah menggunakannya sul i t  meninggalkan 
pengalaman perasaan yang menyenangkan itu. Untuk 
orang-orang tertentu, budaya narkoba, memberikan 
keuntungan besar, memberikan kesenangan, memberikan 
tempat pelarian dan pembebasan dari tanggung jawab, 
tekanan jiwa, beban hidup, serta memberikan petualangan. 
Komunikasi harus mengusahakan keseimbangan antara 
pesan positif pada satu pihak dengan kenyataan yang 
menyenangkan pada pihak lainnya, sehingga orang 
terdorong untuk tidak memutuskan menyalahgunakan 
narkoba, atau untuk menghentikannya bila sudah terlanjur. 
Pengalaman dalam program pencegahan penyalahgunaan 
narkoba selama ini menunjukkan adanya paradoks yang 
menimbulkan kesulitan dalam mengembangkan intervensi 
komunikasi. 
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Memberi tahu orang-orang yang mudah terpengaruh oleh 
penyalahgunaan narkoba tidak selalu mengurangi penggunaan 
narkoba. Sebagian besar orang tidak mempunyai pengetahuan 
yang tepat dan memadai tentang bahaya dan dampak 
penyalahgunaan narkoba, serta keinginan menerima perubahan 
perilaku yang diharapkan baru akan terjadi setelah mereka 
mengetahui dampak dari perilaku serta memahami bagaimana 
mengambil tindakan perbaikan. 

Tetapi generalisasi ini tidak berlaku bagi penggunaan 
narkoba. Pengetahuan tentang bahaya penyalahgunaan narkoba 
tidak selalu merupakan penghambat untuk mencoba dan 
melanjutkan penggunaannya. Beberapa hasil penelitian 
menunjukkan bahwa memberikan informasi tentang narkoba 
tertentu serta dampak penggunaannya malah akan dapat 
meningkatkan penggunaannya di kalangan mereka yang rentan 
terhadap penyalahgunaan narkoba. Karenanya, komunikator 
perlu menguji terlebih dahulu secara cermat sebelum 
menentukan jenis dan dosis informasi yang tepat untuk khalayak 
tertentu. 

Teknik menakut-nakuti malah akan dapat mengasingkan 
mereka yang memerlukan informasi. Menekankan dampak serius 
penggunaan narkoba untuk membangkitkan rasa takut dan 
kecemasan di kalangan mereka yang berisiko menyalahgunakan 
narkoba, telah menghasilkan keberhasilan yang bias, karena 
orang cenderung untuk menolak atau mengingkari pesan negatif. 
Komunikator perlu mencari cara-cara untuk menyajikan pesan 
pencegahan penyalahgunaan narkoba dari sudut yang positif 
dan menimbulkan respon emosional yang mengarah kepada 
penghentian penggunaan narkoba. 

Ceramah tentang moralitas dan perilaku baik ternyata belum 
efektif dalam mengubah perilaku. Orang bereaksi negatif 
terhadap pesan-pesan moral dengan mengatakan kepada 
mereka apa yang seharusnya, karena mereka merasa bahwa 
nilai-nilai dan perilaku mereka diserang. Pesan pencegahan 
penyalahgunaan narkoba perlu mengangkat harkat diri dan 
kebutuhan perbaikan diri tanpa mengkritisi perilaku mereka 
sekarang. 
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Terlalu mendramatisasi permasalahan penyalahgunaan 
narkoba untuk membangkitkan perhatian, dapat menimbulkan 
dampak yang tidak diharapkan. Pesan yang terlalu dramatis dapat 
menghambat kecenderungan orang untuk mempercayainya atau 
bahkan penggunaan narkoba memberikan kesan menyenangkan. 
Ada garis pemisah dalam menarik perhatian khalayak, yaitu antara 
perhatian yang berlebihan dengan hal yang menyenangkan. 
Ceramah yang abstrak dan terlalu rinci dapat membuat orang 
bosan dan tidak memberikan perhatian. Penyajian yang menarik, 
dinamis, dan menyehatkan dapat memicu keingintahuan tentang 
narkoba dan ingin mencobanya. Cara satu-satunya untuk 
mengetahui apakah ada keseimbangan antara rencana yang akan 
dicapai dengan kenyataan, adalah dengan melakukan pengujian 
terlebih dahulu dan program pemantauan. 

Pesan halus akan di lupakan atau disalahmengerti. 
Mengembangkan alternatif positif penggunaan narkoba dapat 
menyelimuti pesan dasar sebenarnya agar menghindarkan 
penggunaan narkoba, karena pesan tidak akan mendapat 
perhat ian,  kecual i  b i la  kha layak memahami  bahwa 
penyalahgunaan narkoba merupakan suatu masalah yang 
mempunyai dampak serius bagi individu dan masyarakat. 

Tantangan lainnya bagi komunikator, adalah: Penduduk yang 
berisiko tinggi penyalahgunaan narkoba mungkin sulit dijangkau. 
Terutama sekali orang-orang yang paling rentan tersebut, seperti 
remaja, yang pada umumnya tidak begitu reseptif terhadap pesan
pesan dari orang dewasa, termasuk orang tua, guru, pejabat, dan 
penguasa lainnya. Mereka juga cenderung untuk mengentengkan 
bahaya penyalahgunaan narkoba seperti yang ditunjukkan media 
masa. Karenanya, menjangkau mereka merupakan usaha utama 
yang memerlukan informasi dan pemaparan pesan. Sekali 
kelompok remaja ini terjangkau, komunikator masih harus 
memikirkan efektivitas dan kepatutan pesannya. 

Mengarahkan pesan kepada khalayak khusus secara efektif 
mungkin sulit, karena media masa tidak dapat menjangkau 
khalayak yang terlalu luas, sehingga tidak memungkinkan untuk 
menyampaikan pesan. 

® 
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Khusus kepada kelompok yang lebih kecil seperti kelompok 
penyalahguna yang berada pada taraf coba-coba, mungkin ada 
cara lain untuk menjangkau kelompok tersebut dengan 
menggunakan saluran media lainnya, yaitu media interpersonal 
yang dapat menjangkau khalayak khusus dengan media masa, 
misalnya dengan mengatakan: ''Bila and a orang tua . . .  " 

Pesan yang bersifat umum mungkin efektif untuk 
mengarahkan komunikasi kepada beberapa khalayak target. 
Akan tetapi komunikator harus menghindarkan diri dari 
kecenderungan untuk mengemukakan pesan yang umum, luas, 
dan tidak mengarah kepada kepentingan khusus khalayak 
tertentu. Hal ini tidak bermaksud untuk menyalahkan semua 
pesan yang bertujuan meningkatkan kesadaran secara umum 
akan bahaya penyalahgunaan narkoba, tetapi pesan umum dan 
luas tersebut perlu dijalinkan ke dalam setting lokal, dan 
menyarankan tindakan khusus untuk diambil oleh kelompok 
kunci, seperti para orang tua, guru, dan para tokoh masyarakat 
dan pemuka agama. 

) 

Pesan yang tertalu didramatisir (pesan yang salah) 
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D. Keterbatasan lntervensi Komunikasi 

Pontensi penuh intervensi komunikasi pencegahan 
penyalahgunaan narkoba belum sepenuhnya dijelajahi, 
karenanya terlalu dini untuk mengambil kesimpulan tentang 
efektivitasnya. Perlu diakui bahwa intervensi komunikasi bukan 
segalanya untuk pencegahan penyalahgunaan narkoba, karena 
b a n y a k  s e k a l i  fa k t o r  y a n g  m e n y e b a b k a n  o r a n g  
menyalahgunakan narkoba berada d i  luar jangkauan komunikasi, 
seperti: 

1. Penyalahgunaan narkoba merupakan gejala dari 
permasalahan pribadi, keluarga, dan sosial yang tidak 
mungkin semuanya diatasi hanya dengan menyebarkan 
pesan melalui media atau melalui konseling intensif 
sekalipun. Titik awal dari komunikasi kampanye adalah 
pemahaman tentang semua faktor yang menyebabkan 
orang dari kelompok tertentu menyalahgunakan narkoba. 

2. lntervensi komunikasi diselipkan ke dalam suatu lingkungan 
norma-norma sosial, hukum, dan nilai budaya yang 
berlangsung. Media masa dan jaringan antar pribadi telah 
mengusung berbagai pesan yang melimpah berkaitan 
dengan penggunaan narkoba. Misalnya, ciri dari tempat dan 
program hiburan adalah rokok, minuman keras, dan narkoba 
yang mengusung pesan bahwa perilaku merokok, minum
minuman keras dan menggunakan narkoba diterima dalam 
lingkungan demikian. Penggunaan narkoba merupakan 
bagian dari gaya hidup pengedar obat yang makmur dan 
penuh glamour. Kehidupan para tokoh dan peran contoh 
seperti para artis, tidakjarang berkaitan dengan penggunaan 
narkoba, dan mereka tampak sehat, segar, dan gembira. 
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Program komunikasi yang dirancang dengan baik, dapat 
memberikan alternatif atau melawan kepada pesan-pesan negatif 
tersebut, tetapi tidak bisa mengubah keseluruhan situasi sosial 
tersebut dalam jangka pendek. Manajer program komunikasi 
harus siap membuat investasi komunikasi jangka panjang yang 
substansial agar mendapatkan hasilnya. 

Di balik keterbatasannya, intervensi komunikasi dapat 
membuat perubahan dengan menggugah kesadaran akan 
bahaya penyalahgunaan narkoba dengan melawan norma dan 
pandangan yang· membenarkan penggunaan narkoba, serta 
dengan me.ndorong orang-orang untuk bersedia membantu 
mereka yang memerlukan pertolongan. Melalui media masa, 
jutaan orang dapat dijangkau dalam waktu yang sing kat. Liputan 
media tentang akibat negatif penyalahgunaan narkoba dapat 
mengarak kepada diskusi diantara anggota keluarga dan 
kelompok sebaya. Komunikasi antar pribadi seperti diskusi 
kelompok, rapat RW, majelis taklim, dan lain-lain juga dapat 
mendiskusikan bahaya penyalahgunaan narkoba, yang acap kali 
merupakan langkah awal ke arah perubahan sikap dan perilaku. 

Pameran yang dilaksanakan dalam program kampanye anti narkoba 
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E. Faktor R i s i k o  P e n y a l a h g u n a a n  N a rkoba D a n  
Pencegahan 

Faktor risiko penyalahgunaan narkoba amat bervariasi dari 
lingkungan budaya satu ke lainnya. Faktor-faktor !ersebut 
mencakup: 

1 .  Ketersediaan atau kemudahan untuk mendapatkan narkoba. 
2. Sikap permissive atau ketidakpedulian masyarakat setempat 

terhadap penyalahgunaan narkoba. 
3. Penegakan hukum. 
4. Tingkat disorganisasi sosial. 
5. Kualitas kehidupan keluarga. 
6. Sikap dari lembaga-lembaga sosial utama, seperti sekolah, 

masjid, gereja, dan lain-lain terhadap penyalahgunaan 
narkoba. 

Beberapa dari faktor risiko tersebut berada di luar cakupan 
efektivitas komunikasi. 

Pada ling kat individu, faktor risiko lain, diantaranya: 

1 .  Harga diri dan citra diri yang rendah. 
2. Kecemasan yang tinggi dan faktor psikologis lainnya. 
3. Merasa dikucilkan, tidak diterima, dan tidak dihargai baik 

dalam keluarga maupun dalam lingkungan sosial lainnya. 
4. Keluarga yang permissive. 
5. Keluarga yang tidak bahagia, penuh konflik. 
6. Pergaulan dalam lingkungan kelompok sebaya yang salah 

satu atau beberapa anggotanya menjadi penyalahguna atau 
pengedar gelap narkoba. 

7. Salah satu atau beberapa orang tua atau keluarga menjadi 
penyalahguna a tau pengedar gelap narkoba. 

8. Haus akan penerimaan, pengakuan. 
9. Kebutuhan akan gengsi sosial. 
1 0. Kebutuhan untuk menunjukkan bahwa ia merupakan bagian 

dari gaya hid up modern. 
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F. Tingkatan Pencegahan Penyalahgunaan Narkoba 

Tahapan kejadian dari keinginan kuat untuk mencoba sampai 
kepada tingkat ketergantungan narkoba: 

1 .  Keinginan kuat untuk mencoba narkoba. 
2. Penggunaan awal. 
3. Penggunaan coba-coba. 
4. Timbulnya toleransi terhadap narkoba. 
5. ·Peningkatan dosis, frekuensi, atau khasiat narkoba. 
6. Meningkatnya tingkat toleransi. 
7. Kebiasaan penggunaan. 
8. Ketergantungan. 

Tahapan kejadian tersebut berbeda bagi orang yang satu dan 
yang lainnya. Ada orang yang menggunakan beberapa kali saja 
langsung menderita ketergantungan, ada pula orang yang 
setelah jangka waktu lama menyalahgunakan narkoba, baru 
menderita ketergantungan. 

Kajian epidemiologi dan etiologi mengenai penyalahgunaan 
narkoba, menunjukkan bahwa penyalahgunaan narkoba terjadi 
akibat dari interaksi antara berbagai faktor: individu, kepribadian, 
dan sosial . Pencegahan penyalahgunaan narkoba adalah 
tindakan antisipatif yang meliputi: Pencegahan primer, 
pencegahan sekunder dan pencegahan tertier. 

1 .  Pencegahan primer: ditujukan kepada pemberian informasi 
dan pendidikan kepada individu, kelompok, komunitas atau 
masyarakat luas, yang belum nampak tanda-tanda adanya 
kasus penyalahgunaan narkoba, meliputi kegiatan alternatif 
untuk menghindarkan individu, kelompok atau komunitas 
dari penya lahgunaan narkoba, serta memperkuat 
kemampuannya untuk menolak narkoba. 

· 
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2. Pencegahan sekunder, ditujukan kepada individu, kelompok, 
komunitas atau masyarakat luas yang rentan terhadap atau 
telah menunjukkan adanya gejala kasus penyalahgunaan 
narkoba, melalui pendidikan dan konseling kepada mereka 
yang sudah mencoba-coba menggunakan narkoba, agar 
mereka menghentikannya dan mengikuti perilaku yang lebih 
sehat. 
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3. Pencegahan teritier, pencegahan yang ditujukan kepada 
mereka yang sudah menjadi pengguna biasa (habitual) atau yang 
telah menderita ketergantungan, melalui pelayanan perawatan 
dan pemulihan dan pelayanan umuk menjaga agartidak kambuh. 
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Ketiga jenis pencegahan tersebut mempunyai sasaran 
khalayak, tujuan, pendekatan, dan metoda khusus. 

Pencegahan Sasaran Khalayak TuJuan Pendekatan 

Primer Masyarakat luas yang belum • Melindungi orang dari • Peogem�ngan tarat 
terKena atau renlan terhadap �haya penyalahgunaan kesehatanjasmanidan 
penyalahgunaan narKoba. narKoba. rohani masyarakat. 

• Mengurangi mlnat terfladap • Pengembangan 
naf1(oba. kehidupan keluarga 

yang sehat dan 
• Membangun ketahanan harmonis. 

remaja untuk menolak 
naf1(oba. • Menggugah kesadaran 

I 
masyarak.at akan bahaya 

• Mengembangkan gaya narKoba 
hidup bebas naf1(oba. 

Sekunder lndividu dan komunitas • Membuat orang-orang yang • Konseling dan pendidikan 
renlan penyalahgunaan rentan dan atau berada individual atau kelompok. 
n<�orkoba dan merek<�o yang dalam lingkungan rawan Menyediakan pelayanan 
telah mencoba-coba penyalahgunaan narkoba perawatan dan pemulihan. 

• Menengarai berbagai • mendorOflg penyalahguna 
dampakburuk penyalah untuk menggunakan 
gunaannarkoba pelayanan. 

�engembangkan lingkungan • Memotivasi penyalahguna 
dan iklim sosial yang sehat. untukterus mengikuti 

perawatan dan pemulihan. 
• Mengembangkan ptogram 

perawatan dan pemulihan. • Menclorong keluarga dan 
pihak lainnya untuk 
menciptakan tingkungan 
sosial yang mendukung 
bagi pemulihan. 

Tertier Penyalahgunaat<lu • Menjaga jangan sampai - Menciptakandan 
penderit<l ketergantungan kambuh memelihara suasana 
narkoba yang telah 
mengikuti perawatan dan • Mengembangkan sistem 

sosial dan gaya hidup 
yang sehat dan bebas 

pemulihan dukungan narkoba 

• Meny1apkan keluarga, 
sekolah dan tempat kerja 
yang mendorong dan 
mendukung program 
perawat<ln dan pemuhhan 

• 
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Bab iV 
Strategi Komunikasi 

A. Perencanaan Strategi Komunikasi 

Pentingnya perencanaan strategis dalam komunikasi, 
berdasarkan pertimbangan: 

1 .  Program komunikasi yang direncanakan dengan baik dapat 
menghindarkan kekeliruan yang menimbulkan biaya tinggi. 
Untuk perencanaan yang baik diperlukan perumusan tujuan 
yang jelas dan menggunakan proses yang sistematik. 

2. Program komunikasi yang efektif berdasarkan penelusuran 
tentang situasi menyeluruh serta pengetahuan tentang 
perubahan perilaku yang diperlukan untuk mencapai tujuan 
program. Berdasarkan analisis tersebut, suatu rencana 
dikembangkan ditujukan kepada kelompok yang menjadi 
sasaran kegiatan. Dari rencana tersebut, audiens khusus 
ditengarai, dan pesan yang tepat dikembangkan, demikian 
pula rencana penyebaran pesan tersebut menggunakan 
media antar pribadi atau media masa. 

Dengan suatu rencana strategis Manajer program komunikasi 
dapat menentukan prioritas serta kriteria untuk memilih 
komponen program komunikasi. Merumuskan tujuan program 
komunikasi yang baik dapat memberikan arahan yang jelas 
kepada staf. Program komunikasi tanpa strategi untuk 
mengarahkan program intervensi komunikasi cenderung akan 
mengalami kegagalan, seperti : 



1 .  Pendekatan pesan ·serampangan" kepada khalayak yang 
beragam, akan menyebabkan tidak ada satu kelompok 
khalayakpun yang terkena secara tepat. 

2. Kegiatan komunikasi yang dilakukan serampangan tidak 
akan efektif. 

3. Alokasi anggaran dan sumber lainnya dapat diarahkan 
kepada kelompok khalayak berisiko tinggi dan dikurangi 
untuk kelompok khalayak berisiko rendah. 

4. Khalayak dapat teralienasikan oleh pesan yang tidak relevan 
atau mengganggu. 

5. Tanpa pemahaman tentang tujuan program dan kegiatan 
dapat menurunkan efektivitas stat. 

6. Program komunikasi yang tidak jelas akan menyulitkan bagi 
pelaksanaan manajemen operasional. 



B. Asas-Asas Strategl Komunlkasi 

Pengembangan program komunikasi yang paling efektif 
adalah yang berdasarkan strategi komunikasi komprehensif yang 
mencakup unsur-unsur sebagai berikut: 

1. Pemahaman yang jelas tentang hakikat dan luas 
permasalahan dan penengaraan bagian dari permasalahan 
yang berkaitan dengan intervensi komunikasi. 

2. Tujuan umum di mana kemajuan dapat diukur. 
3. Asumsi tentang bagaimana perubahan perilaku yang 

diharapkan dapat diangkat. 
4. Penelitian pendahuluan untuk membantu perencanaan 

program dan untuk memberikan landasan bagi pemantauan 
dan evaluasi program. 

5. Mengarahkan kepada target audience dengan pesan dan 
saluran komunikasi yang dirancang untuk mereka. 

6. Menguji sahih bahan-bahan dengan khalayak yang dituju 
7. Mengadakan asesmen tentang efektivitas keseluruhan 

program guna mengarahkan upaya dimasa yang akan 
datang. 
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Beberapa asas perencanaan program komunikasi: 

1 .  Pengulangan. 
Untuk menimbulkan perubahan perilaku, khalayak harus 
terpapar secara berulang kepada pesan. lklan komersial 
suatu produk, Coca-cola misalnya, baru menimbulkan 
perubahan perilaku khalayak, dari tidak tahu apa itu Coca
cola, menjadi tertarik dan membelinya, karena iklan yang 
berulang-ulang. 

2 .  Menggunakan berbagai saluran. 
Pada umumnya pesan akan lebih efektif bila disampaikan 
melalui berbagai saluran, seperti: sural kabar, majalah, 
radio, televisi, dan lainnya, dari pada hanya satu saluran 
saja. Orang pada umumnya merespon lebih baik kepada 
banyak media dari pada melalui satu media dan setiap 
media mempunyai kekuatan dan dampaknya masing
masing. 

3.  Kesesuaian dan konsistensi pesan. 
Pesan untuk berbagai khalayak yang berbeda harus sesuai 
dan konsisten. Misalnya, materi pesan untuk orang tua perlu 
konsisten dari tempat ke tempat dan dari waktu ke waktu, 
demikian pula pesan untuk remaja. Pesan supaya tidak 
merendahkan penyalahguna nyata atau potensial karena 
akan dipandang sebagai menyerang mereka. 

4. Visibilitas. 
Khalayak memerlukan tingkat atau frekuensi keterpaparan 
tertentu kepada pesan agar mereka memperhatikannya 
serta mengingat isinya. Penyiaran atau penayangan pesan 
20 kali sehari akan lebih efektif dibandingkan dengan hanya 
satu kali sehari. 
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C. Delapan Langkah Strategi Komunikasi 

1 .  Evaluasi: 
Rinci hasil dan dampak yang diharapkan, ukur pencapaian 
tujuan. 

2. Pelaksanaan: 
Kembangkan dan sebarkan bahan-bahan komunikasi; 
Pantau tanggapan khalayak. 

3. Pemilihan media: 
Tengarai saluran komunikasi yang akan digunakan untuk 
menyebarkan pesan (media masa, antar pribadi, cetak atau 
tradisional). 

4. Penyusunan pesan: 
Beri informasi, pendidikan, lakukan motivasi, dan bujuk 
khalayak sasaran. 

5. Perumusan obyektif: 
Buat pernyataan tentang program secara spesifik, terukur, 
dapat dijangkau, realistik, dan berjangka waktu (SMART). 

6. Penelitian perencanaan komunikasi: 
Lakukan assessmen, bagaimana orang-orang memandang 
permasalahan: pengetahuan, sikap, nilai, serta ciri-ciri sosial 
budayanya. 

7. Penengaraan dan analisis khalayak: 
Rinci khalayak sasaran, bagi khalayak sasaran ke dalam 
pang sa sasaran primer, sekunder atau tertier. 

8. Tentukan hakikat permasalahan secara lokal, nasional: 
Tengarai penduduk masalah 





-® 
Model Delapan Langkah Strategi Komunlkasl. 
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A. Perumusan Masalah 

Perumusan masalah merupakan awal dari penyusunan 
program, karena membantu Manajer program untuk memusatkan 
perhatian kepada isu pokok yang perlu ditangani. Acapkali 
langkah ini diabaikan, karena langkah ini dianggap memakan 
waktu dan ketergesaan untuk menyusun proyek baru. Dalam 
program pencegahan penyalahgunaan narkoba, perumusan 
masalah dapat mempertajam fokus kepada pangsa khalayak 
khusus yang paling rentan terhadap penyalahgunaan narkoba, 
dan yang paling membutuhkan intervensi komunikasi. 
Suatu perumusan masalah yang komprehensif meliputi unsur
unsur: 

1. Melakukan analisis tentang hakikat dan luasnya masalah 
penyalahgunaan narkoba, dan penduduk yang terpengaruh. 

2. Me-reviewtentang situasi sosial-budaya. 
3. Menggambarkan kebijakan dan program penanggulangan 

penyalahgunaan narkoba, nasional dan lokal. 
4. Melakukan assessmen tentang kemampuan instansi 

pemerintah dan lembaga masyarakat. 
5. Menengarai saluran komunikasi yang ada dan kemungkinan 

penggunaannya untuk pencegahan penyalahgunaan 
narkoba. 

lnformasi yang diperlukan untuk perumusan masalah: 
1 .  Sebaiknya pemerintah mengembangkan kemampuan untuk 

mengukur dan memantau hakikat dan luasan permasalahan 
penyalahgunaan dan pengedaran gelap narkoba, 
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a.  Penggunaan narkoba sebelumnya, apakah dalam 12 
bulan terakhir pelaku menyalahgunakan narkoba, dan 
berapa kali ia melakukannya. 

b. Persepsi tentang faktor risiko dengan penggunaan 
narkoba, apakah mereka percaya bahwa ada risiko 
besar dari penggunaan narkoba sekali a tau dua kali. 

c. Keterjangkauan narkoba, apakah mereka percaya 
bahwa narkoba mudah didapat. 

Pertanyaan tentang Prevalensi Penyalahgunaan Narkoba. 
Prevalensi penyalahgunaan narkoba adalah jumlah individu 
yang menggunakan jenis narkoba tertentu dalam jangka 
waktu tertentu; Pertanyaan-pertanyaan yang dapat 
diajukan, adalah sebagai berikut: 

a. Apakah anda pernah menggunakan (nama jenis 
narkoba)? 

b. Kapan terakhir anda menggunakan (nama jenis 
narkoba)? 

c. Apakah kamu pernah menggunakan (nama jenis 
narkoba dalam sebulan atau seta hun terakhir)? 

d. Berapa sering anda menggunakan (l')ama jenis 
narkoba)? Jelaskan jangka waktu frekuensi 
penggunaan. 

e. Berapa kali anda pernah menggunakan (nama jenis 
narkoba) dalam seminggu, sebulan atau setahun 
terakhir? Jelaskan frekuensi penggunaan dalam 
jangka waktu tersebut. 
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oe110a1nO•[]uran: tingkat 
pendapatan, fasilitas dan pelayanan kesehatan, urbanisasi, 
nilai-nilai budaya, istiadat, bahasa, agama dan tingkat 
ketaatan beragama, dan lain-lain dari penduduk yang 
menjadi khalayak sasaran. 

3. Kebijakan dan program anti narkoba nasional dan daerah. 
Kebijakan dan program pencegahan penyalahgunaan dan 
pemberantasan pengedaran gelap narkoba tingkat 
nasional, propinsi, dan kabupaten dari BNN, BNP, BNK, serta 
instansi pemerintah terkait, seperti Depdiknas, Depkes, 
Depag, dan lain-lain, meliputi pencegahan, perawatan dan 
pemul ihan,  penegakan hu kum, penel i t ian d a n  
pengembangan. 

4. Kapasitas kelembagaan, termasuk pendidikan, kesehalan, 
lembaga sosial, lembaga keagamaan, perusahaan, dan 
organisasi relawan, yang mungkin dapat membantu dan 
menyediakan sumber-sumber untuk kepentingan intervensi 
komunikasi pencegahan. 

5. Sumber-sumber dan kemampuan komunikasi: Apakah ada 
penerbitan surat kabar, statsiun radio, stasiun televisi, 
kelompok atau organisasi kesenian, perusahaan, dalam 
lingkungan penduduk yang menjadi khalayak sasaran, yang 
mungkin dapat digunakan untuk penyampaian pesan 
pencegahan penyalahgunaan narkoba. 

Pedoman Penyusunan Program Komunikasi Pencegahan Penyalahgunaan Narkoba • 



Sumber lnformasi yang diperlukan untuk perumusan masalah: 

1 .  Dokumen Pemerintahan setempat seperti BPS, BPS 
Propinsi, BPS Kabupaten/Kota, Departemen terkait, lnstansi 
pemerintah yang bersangkutan, Kepolisian, dan lain-lain. 

2. Statistik kesehatan. 
3. Hasil-hasil survei nasional, propinsi, kabupaten dan kota. 
4. Hasil-hasil penelitian khusus. 
5. Sumber lainnya yang relevan. 

Anal isis dan sintesis 

Mengkompilasikan data yang diperoleh dari berbagai sumber 
tersebut, kemudian mengelompokkannya, dan menafsirkannya 
difokuskan kepada menjawab pertanyaan-pertanyaan sebagai 
berikut : 
1. Apa hakikat masalah? 
2. Siapa yang terkena pengaruhnya? 
3. Sejauh mana pengaruh tersebut? 
4. Faktor-faktorapa yang mempengaruhinya? 
Pelaksanaan perumusan masalah dalam perencanaan strategi 
komunikasi. 
Sekali masalah dapat dirumuskan dengan jelas, perencana 
program perlu memutuskan aspek khusus apa dari 
penyalahgunaan narkoba yang mungkin diubah melalui 
komunikasi. 
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Penduduk atau khalayak, sekolah, lembaga pendidikan, 
tempat kerja, dan lain-lain yang belum tersentuh oleh 
pengaruh penyalahgunaan dan pengedaran gelap narkoba. 

2. Para orang tua, guru, para role models, tokoh masyarakat, 
pemuka agama, pengurus organisasi masyarakat, wanita, 
pemuda, dan lain-lain yang berpengaruh dan mempunyai 
wibawa terhadap warga masyarakat, para manajer dan 
personel media. 

3. Orang-orang yang mempunyai kewenangan atau dapat 
mempengaruhi pembuatan kebijakan: Pimpinan Partai 
Politik, Anggota . Badan Legislatif, Jajaran Penegakan 
Hukum ( Para Pejabat Kepolisian, Kejaksaan, Pengadilan) 
para pimpinan lembaga pendidikan, para pimpinan 
perusahaan ,  para anggota organisasi pengusaha, para 
pengurus Serikat Pekerja, dan lain-lain). 

4. Penduduk atau pangsa khalayak yang berisiko terpengaruh 
penyalahgunaan narkoba, seperti ada salah seorang atau 
bebrapa warga yang menjadi penyalahguna atau pengedar 
gelap narkoba, berdekatan tempat hiburan, tempat 
pelacuran, dan lain-lain. 

5. Kelompok atau komunitas yang rentan terhadap 
penyalahgunaan narkoba, seperti: para pekerja seks 
komersial, para pekerja hiburan, para artis, para pekerja, 
para supir angkutan umum, kaum penganggur, tuna wisma, 
anak jalanan, penduduk daerah kumuh perkotaan, serta 
kelompok masyarakat yang tidak acuh terhadap atau 
mendapat manfaat dari penyalahgunaan dan pengedaran 
gelap narkoba. 

6. Para tahanan atau terpidana kasus narkoba yang ada dalam 
rumah tahanan atau penjara. 
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dan penderita 

Oleh karena sumber termasuk anggaran untuk pelaksanaan 
program intervensi komunikasi terbatas, maka dalam 
memutuskan khalayak mana yang akan diprioritaskan, perlu 
dipertimbangkan hal-hal sebagai berikut: 

1 .  Kerentanan kelompok penduduk yang bersangkutan 
terhadap penyalahgunaan dan pengedaran gelap narkoba. 

2 .  Daya pengaruh atau kewibawaan terhadap warganya dan 
kemampuannya untuk mempengaruhi penduduk yang lebih 
luas, sehinga apa yang dikatakan atau dilarangnya dipatuhi 
oleh masyarakat. 

3. Keterjangkauan oleh petugas untuk komunikasi antar pribadi, 
atau oleh media. 

4. Besarnya kelompok. 
5. Waktu yang diperlukan untuk mengukur perubahan sebagai 

dampak intervensi komunikasi pencegahan. 
6. Kemungkinan dampaknya (dampak pengganda) terhadap 

kelompok penduduk lainnya. 
7. Kemungkinan atau mudah-sulitnya untuk mempengaruhi 

sikap dan perilaku penduduk yang bersangkutan. 

Pemilahan pangsa khalayak, adalah sebagai berikut : 

1 .  Khalayak primer, adalah kelompok penduduk yang sikap dan 
perilakunya akan diu bah oleh intervensi komunikasi. 

2. K h alayak sekunder, ada lah mereka yang da pat 
mempengaruhi ke arah perubahan sikap dan perilaku 
khalayak dan atau memberikan pelayanan kepada khalayak 
primer. 

3. Khalayak tertier, yaitu para pembuat keputusan, dan 
kebijakan baik pada tingkat pusat, propinsi, kabupaten, kola 
ataupun pada tingkat perusahaan. 
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Remaja 
Murid SO, SLTP, SMU 
Kelompok sebaya 
Kelompok sebaya 
setempat 
Anak jalanan. PSK 
setempat 
Para pekerja 
Awak angkutan umum 
Artis. pekerja hiburan 

Organisasi Wanita 

Remaja mesjid 
Peng. Serikat Pekerja 
KarangTaruna 

Para pejabat Pemerintah 

Manajer media 
Pimpinan perusahaan 
PengurusAsosiasi 

ldealnya semua pangsa khalayak tersebut di alas tergapai 
oleh program komunikasi, tetapi tenaga dan sumber yang 
tersedia sering kali tidak memungkinkan. Selain itu, adakalanya 
khalayak primer tidak bisa dijangkau kecuali melalui khalayak 
sekunder. Pesan langsung kepada khalayak primer dapat 
diperkuat oleh penyebaran pesan melalui media masa kepada 
khalayak sekunder dan tertier. 
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Tujuan penelitian khalayak adalah mendapatkan informasi 
tentang khalayak kunci, untuk mengembangkan intervensi 
komunikasi yang tepat. lnformasi yang diperlukan, meliputi: 

1 .  Pengetahuan dan sikap yang berkaitan dengan 
penyalahgunaan narkoba dan aspek khusus yang perlu 
ditangani. 

2. Perilaku relevan, termasuk: penggunaan narkoba pada 
waktu yang lalu, pada waktu sekarang, pergaulan dengan 
pengguna narkoba, serta pembicaraan dengan yang lain 
tentang narkoba. 

3. Karakteristik sosial budaya dan bahasa yang mungkin 
mempengaruhi sikap dan perilaku serta perencanaan 
komunikasi yang relevan. 

4. Keterpaparan terhadap media: audio, audiovisual, perhari, 
perminggu, dan lain-lain serta kebiasaan membaca. 

• Pedoman Penyusunan Program Komunikasi Pencegahan Penyalahgunaan Nari<oba 



1 .1 .  Jumlah penduduk : . . . . . . . . . . . . .  orang 

1 .2.  Komposisi penduduk menurutjenis : 
Laki-laki : . . . . . . . . . . . . .  orang . . . . . . . . . . .  % 
Perempuan : . . . . . . . . . . . . .  orang . . . . . . . . . . .  % 

1 .3. Komposisi penduduk menurut umur : 
< 1 0 tahun : . . . . . . . . . . . . .  orang . . . . . . . . . . .  % 
1 0 - 20 tahun : . . . . . . . . . . . . .  orang . . . . . . . . . .. % 
20- 30 tahun : . . . . . . . . . . . . . orang . . . . . . . . . . .  % 
30 -40tahun : . . . . . . . . . . . . . orang . . . . . . . . . . .  % 
40 - 50 tahun : . . . . . . . . . . . . .  orang . . . . . . . . . . .  % 
> 50 tahun : . . . . . . . . . . . . .  orang . . . . . . . . . . .  % 

1 .4. Penduduk menurut agama : 
Islam : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  % 
Kristen : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  % 
Protestan : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  % 
Katholik : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  % 
Budha : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . .  % 
Hindu : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .... . . ... % 

1 .5. Penduduk menu rut suku bang sa : 
Jawa : . . . . . . . . . . . . .  orang . . . . . . . . . . .  % 
Sunda : . . . . . . . . . . . . .  orang . . . . . . . . . . .  % 
Melayu : . . . . . . . . . . . . .  orang . . . . . . . . . . .  % 
Bali : . . . . . . . . . . . . .  orang . . . . . . . . . . .  % 
China : . . . . . . . . . . . . .  orang . . . . . . . . . . .  % 
Arab : . . . . . . . . . . . . .  orang . . . . . . . . ... % 
India : . . . . . . . . . . . . .  orang . . . . . . . . . . .  % 
lain-lain : . . . . . . . . . . . . .  orang . . . . . . . . . . .  % 
(Hanya yang proporsinya 10% atau lebih, kurang dari 
10% dimasukkan ke lain-lain, kecuali China, Arab, dan 
India) 
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Menguasal bahasa Indonesia 
Tidak menguasai bahasa Indonesia 

. . . . . . . . . . . .  % 

. . . . . . . . . . . .  % 

. . . . . . . . . . . .  % 

2. Data ekonomi, sosial, dan budaya : 

2. 1 .  Penduduk menurut lapangan pekerjaan: 
Petani pemilik : . . . . . . . . .  orang . . . . . . . % 
Petani penggarap/buruh tani : . . . . . . . . .  orang . . . . . . .  % 
Nelayan : . . . . . . . . .  orang . . . . . . .  % 
Pedagang : . . . . . . . . .  orang . . . . . . .  % 
Pekerja kasar/buruh : . . . . . . . . .  orang . . . . . . . % 
PNS/Anggota Polri/Anggota TN I/ : . . . . . . . . .  orang . . . . . . .  % 
Pensiunan : . . . . . . . . .  orang . . . . . . .  % 
Pegawai swasta : . . . . . . . . .  orang . . . . . . .  % 
lndustri rumah tangga/kerajinan : . . . . . . . . .  orang . . . . . . .  % 
Profesional (dokter,pengacara, : . . . . . . . . .  orang . . . . . . .  % 
Akuntan,notaris, dan lain-lain.) : . . . . . . . . .  orang . . . . . . .  % 
Lain-lain : .... . . . . .  orang . . . . . . .  % 
Penganggur : . . . . . . . . .  orang . . . . . . .  % 
(hanya untuk penduduk yang termasuk angkatan kerja) 

2.2. Penduduk menurut tingkat pendapatan keluarga per 
bulan: 

< Rp. 500.000.-
Rp. 500.000.- s/d Rp.1 .000.000. 
Rp. 1 .000.000.- s/d Rp.2.000.000.
Rp. 2.000.000.- s/d Rp.3.000.000.
Rp. 3.000.000.- s/d Rp. 5.000.000.
Rp. 5.000.000.- s/d Rp.1 0.000.000 

> Rp.1 0.000.000.-

: . . . . . .  keluarga . . . . .  % 
: . . . . . .  keluarqa . . . . .  % 
: . . . . . .  keluarga . . . . .  % 
: . . . . . .  keluarga . . . . .  % 
: . . . . . .  keluarga . . . . .  % 
: . . . . . .  keluarga . . . . .  % 
: . . . . . .  keluarga . . . . .  % 
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Tamat 
Tamat SLTA 
Tamat D2, 03, S1 
S2 
S3 

. . . . . . . .  % 
i . ; o; .cJR�nlg . . . . . . • • • • •  % 

• . . . . . . . . . . . . .  orang . . . . . . . . . . •  % 
: . . . . . . . . . . . . .  orang . . . . . . . . . . .  % 
: . . . . . . . . . . . . .  orang . . . .. . . . . . . % 
: . . . . . . . . . . . . .  orang . . . . . . . . . . .  % 
: . . . . . . . . . . . . .  orang . . . . . . . . . . .  % 
: . . . . . . . . . . . . .  orang . . . . . . . . . . .  % 

2.4. lnteraksi sosial diantara warga (menurut Pejabat dan 
tokoh masyarakat setempat) 

Baik 
Kurang 
Tidakacuh 

2.5. Partisipasi warga masyarakat dalam kegiatan untuk 
kepentingan bersama (menurut pejabat dan tokoh 
masyarakatsetempat) : 

Baik 
Kurang 
Tidak peduli. 

2.6. Pejabat dan atau pemuka masyarakatlagama yang 
berwibawa/berpengaruh: 

Jabatan/pemuka Lingkungan pengaruh 
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Radio 
TV 
Internet 
Telepon rumah 
Telepon cellular 
Berlangganan surat kabar 
Berlangganan majalah 

3.2. Media antar pribadi 

: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  % 
: . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . .  % 
: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  % 
: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  % 
: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  % 
: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  % 
: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  % 

Frekuensi/perminggu Jumlah khalayak 

3.3. Keterpaparan kepada media dalam sebulan terakhir 

Jenis media <1 jam/hari 1-2 iam/hari 2-3 jamlhari >3 jam/hari 
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penyalahgunaan 

Tldaklbelum pemah mendengar 
Pemah mendengar 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  % 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  % 
Blla pemah: Satu kali . . .  , . . . . . . . . . . . . . . . . ...  o/o 
Beberapa kali . . . . . . . . . . . . . . . .... . . . .  % 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  % Sering 

4. Pengetahuan dan sikap khalayak tentang bahaya 
penyalahgunaan narkoba : 

4 . 1 .  P e n g e t a h u a n  k h a l a y a k  t e n t a n g  b a h a y a  
penyalahgunaan narkoba: 
Tidak tahu . . . . . . . . . . .  % 
Ragu-ragu . . . . . . . . . .  % 
Tahu . . . . . . . . . . . . .... . .  .0 /o 

4.2. Sikap terhadap penyalahgunaan narkoba: 
ndak acuh : . . . . . . . . . . . . .  % 
Menentang : . . . . . . . . . . . . .  % 
Bersedia berpartisipasi dalam upaya 
melawan penyalahgunaan narkoba : . . . . . . . . . . ... % 

Sumberdata: 

1 .  Data kuantitatif: Data statistik dari BPS a tau lnstansi 
pemerintah terkait. 
Hasil penelitian mutakhir. 
Survei khusus khalayak yang akan 
dijadikan sasaran komunikasi. 
Survei tentang media, keterpaparan 
penduduk kepada media. 
Survei tentang pengetahuan dan sikap 
khalayak tentang bahaya narkoba. 

2. Data kualitatif: Hasil wawancara dengan informan (para 
pejabat, tokoh masyarakat, pemuka 
agama). 
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2. Penelltlan kualltatif: 

Metoda pengumpulan data: 

1 .  Penelitian kuantitatif: 

2. Penelitian kualitatif: 

Purposif 
Snowball 

Survei 
Kuesioner 
Wawancara 
Survei media 
Pengumpulan data sekunder 

Pegumpulan dan analisis berita 
cetak, radio, televisi 
Wawancara (dengan atau tanpa 
pedoman) 
Wawancara intercept 
Focus Group Discussion (FGD) 
Kajian kasus 
Kajian antropologis 
Kajian etnografis 

3. Kombinasi penelitian kuantitatif dan kualitatif. 
Teknik pengumpulan data: 

a. Data kuantitatif : 

b. Data kualitatif: 

Kajian dokumen 
Penyebaran kuesioner 
Wawancara dengan 
menggunakan Interview schedule 
Wawancara 
FGD 
Analisis berita 
Catalan kasus 
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statistik, variabel 
tunggal, bivariateatau 
multivariate. 

b. Data kualitatif: Anal isis content. 

Keuntungan dan kelemahan penelitian kuantitatif dan kualitatif: 

Jenis Penelitian r- --
Kuantitatif 

Kualitatif 

Keuntungan 
Memungkinkan generalisasi 
Memungkinkan untuk dapat 
dipertanggungjawabkan 
Sangat membantu untuk 
menentukan sasaran 1 khalayak prioritas dan saluran 
yang tepat 

Kelemahan l 
Memer1ukan sample -l 
probabilitas populasi 
Memertukan sample 
acak 
Memerlukan waktu 
dan dana yang besar 
Kemungkinan margin 
error yang Iebar 

- Memberikan informasi Tidak dapat menarik 
mendalam tentang sejumlah generalisasi 
individu atau kelompok kecil Kemungkinan bias 

- Lebih efisien biaya dan - Memerlukan peneliti 
tenaga lapangan yang 

. Dapat langsung dilakukan kompeten, handal, 
dilokasi dan terhadap dan berpengalaman 

pa orang bermasalah 

khalayak 

L
tinggi 

L----- ------- ----

Kriteria untuk memilih metoda dan teknik penelitian: 

1 .  Pertimbangan tentang kemungkinan menarik generalisasi. 
2. Pertimbangan validitas dan keterpercayaan data. 
3. Pertimbangan biaya dan waktu serta tenaga peneliti 

kompeten yang tersedia. 
4. Pertimbangan mendapatkan data dasar untuk evaluasi 

dampak program. 
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1 .  Kandungan materi pertanyaan dalam kuesioner, pedoman 
wawancara, skedul wawancara, FGD, dan lain-lain. 

2. Uji lapangan dengan menggunakan alat-alat pengumpulan 
data (kuesioner, format wawancara, FGD ). 

3. Jenis pertanyaan, apakah tertutup atau terbuka. 
4. Unit penelitian, apakah individu, kelompok komunitas atau 

khalayak luas. 
5. Alai pengumpulan data hanya menangkap data yang benar

benar valid dan diperlukan. (Hindarkan diri dari keinginan 
untuk mengumpulkan data sebanyak-banyaknya sehingga 
kuesioner menjadi panjang dan akan memakan waktu lama 
dalam pelaksanaannya. 

6. Mengaitkan data dasar khalayak yang dikumpulkan melalui 
survei pendahuluan dengan data yang akan dikumpulkan 
kelak dalam program evaluation research tentang dampak 
komunikasi. 

7. Karena keinginan untuk menghemat biaya, menyebabkan 
beberapa data penting tidak dikumpulkan. 

Hal yang perlu diperhatikan dalam FGP, antara lain : 

1 .  FGD terdiri dari 6-10 orang, yang mempunyai beberapa 
kesamaan, misalnya sama-sama remaja yang berisiko tinggi 
terhadap penyalahgunaan narkoba atau sama-sama bekas 
pecandu narkoba, berkumpul untuk membahas suatu topik. 

2. Para anggota FGD harus setara tetapi belum saling 
mengenal. 

3. Melakukan diskusi antara 2-3 jam. 
4. Dipandu oleh seorang pemandu yang berpengalaman dan 

sebelumnya Ieiah mengikuti pelatihan khusus untuk 
memandu FGD. 

5. Pemandu membuat ringkasan dari diskusi yang merupakan 
temuan. 

6. Pemandu memandu diskusi mengenai serangkaian 
pertanyaan yang sebelumnya Ieiah dirancang secara cermat. 
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7. Keuntungan FGD adalah dapat menangkap perasaan yang 
sebenamya dalam setting sosial tertentu, dan sering dapat 
menggali informasi yang lebih mendalam, daripada penelitian 
kuantitatif. 

8. Hasil FGD dapat segera diperoleh dan disimpulkan. 
9. Pemandu harus mempunyai pemahamam dan pengalaman 

mengenai topik yang dibahas. 
10. Pemandu harus mempunyai kepiawaian dalam berkomunikasi 

secarajelas baik lisan maupun tulisan. 
1 1 .  Pemandu meringkas dan menyimpulkan hasil diskusi serta 

meminta persetujuan anggota diskusi. 
12 .  Kelemahan FGD adalah hanya menjangkau sekelompok kecil 

orang, dan kemungkinan subyektivitas informasi yang 
dikumpulkan. 

Intercept inteNiew: 

1 .  Digunakan untuk mendapatkan data kuantitatif secara cepat 
2. lnteNiewer langsung dengan orang-orang yang dituju yang 

bersumber pada pusat-pusat lembaga, seperti: Rumah 
Tahanan tersangka kasus Narkoba, Penjara terpidana Narkoba, 
RSKO, Pusat Perawatan dan Pemulihan, Panti Rehabilitasi 
Sosial ,  dan lain-lain, atau para orang tua pecandu narkotika. 

3. Menggunakan lnteNiew scedule atau Kuesioner yang sangat 
terstruktur. 

4. Interview berlangsung antara 1 0-30 me nit. 
5. Kekuatan Intercept lnteNiew adalah dapat memperoleh 

inforniasi dalam waktu singkat dan adanya interaksi antara 
inteNiewerdengan responden atau informan. 

6. Kelemahannya, adalah tidak bisa menarik generalisasi. 

Data yang diperlukan untuk menyusun strategi komunikasi: 

1. Karakteristik demografis khalayak. 
2. Situasi permasalahan penyalahgunaan narkoba. 
3. Pengetahuan, sikap, dan perilaku dari khalayak sasaran 
4. Keterpaparan khalayak kepada media. 
5. Orang-orang yang berpengaruh di lingkungan khalayak 

sasaran. 
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umum, berupa pamyataan umum, ideal, dan kualitatif 
tentang tujuan program, misalnya: Mencegah para remaja 
dari penyalahgunaan narkoba. 

2. Tujuan khusus program, pernyataan tentang cara khusus, 
bagaimana mencapai tujuan umum. 

3. Tujuan komunikasi, penyataan yang merinci khalayak yang 
dituju, perubahan yang diharapkan, bilamana dan dimana 
komunikasi akan dilaksanakan. 

Obyektif merinci tindakan yang diperlukan untuk mencapai tujuan 
umum. Kriteria obyektifyang baik, adalah sebagai berikut : 

1 .  Menggambarkan hasil akhir. 
2. Spesifik dan persis. 
3. Menggambarkan perubahan yang dapat diamati dan dapat 

diukur. 
4. Merinci kriteria keberhasilan. 
5. Mengemukakan semua kualifikasi kondisi untuk mencapai 

tujuan. 
6. Merinci titik akhir untuk menunjukkan bahwa obyektif 

tercapai. 

Ciri-ciri perumusan obyektifyang baik, adalah SMART, yaitu : 

1. 
2. 
3. 
4. 
5. 

Specific (Khusus) 
Measurable (Terukur) 
Achievable (Dapat dijangkau) 
Realistic (Realistis) 
Timebound(Berjangkawaktu). f ·-

P \ r;AJJ.\ , 1  r [.. 
J .. , /:.. ';. r� t '\ '----·--· "'" 
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�..., L;P • _ _.,., • .l'Z1 r • • .� ..... ;.o;J • � Pernyataan tentang Pernyataan yang balk • Pernyataan yang jelek ... 
Mengurangi proporsi siswa 
SL TP, SLTA, Mahasiswa 
(berusia 13 -24 thn) di kota X 
yang menggunakannarkoba 
dalam 6 bulan terakhir dari 
5,7% menjadi 3% 

Mempengaruhi sikap para 
siswa dan mahasiswa 
terhadap penyalahgunaan 
narkoba 
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Pesan 
bagaimana mEtm1>8n1081ruh pl�;lran,; j:I811Eis�ian 
khalayak. Pesan memuat keseluruhan informasi yang 
disampaikan kepada khalayak. Pesan menyampaikan apa yang 
diharapkan oleh pembuatnya. Pembuat dan penyampai pesan 
bisa saja menyampaikan pesan yang tidak dimaksudkan dan 
diharapkan, misalnya penjelasan rinci tentang dampak 
menyenangkan dari penggunaan narkoba. Perlu terlebih dahulu 
menguji pesan yang akan disampaikan untuk menghindarkan 
pesan yang tidak dimaksudkan. 

lsi pesan dibuat berdasarkan hasil penelitian tentang 
kebutuhan khalayak akan informasi, atau kandungan informasi 
apa yang diharapkan oleh khalayak, demikian pula tentang cara 
yang paling efektif untuk membujuk khalayak agar mengubah 
sikap dan perilakunya. • 

Pesan yang akan disampaikan perlu dibuat dengan cermat 
berdasarkan hasil penelitian dan hasil uji coba. Ahli komunikasi 
berusaha membuat kandungan pesan mudah diingat, membujuk, 
serta membangkitkan kaitan serta paksaan emosional khalayak. 

Pendekatan utama yang Ieiah digunakan dalam program 
pendidikan pencegahan penyalahgunaan narkoba: 

1. Pendekatan pengetahuan dan sikap: berdasarkan asumsi 
bahwa kesadaran yang tinggi tentang dampak buruk 
penyalahgunaan narkoba, menimbulkan sikap negatif 
terhadap penyalahgunaan narkoba, serta mengurangi 
kecenderungan untuk menyalahgunakan narkoba. 

2. Nilai-nilai ,  pendekatan pembuatan keputusan: yang 
menekankan mawas diri kebutuhan dan nilai-nilai seseorang 
untuk mengembangkan pemahaman diri yang lebih baik serta 
pembuatan keputusan yang bertanggung jawab mengenai 
penggunaan narkoba. 

3. Pendekatan kompetensi sosial: berdasarkan asumsi bahwa 
orang menggunakan narkoba karena tidak memiliki 
keterampilan psiko-sosial, misalnya melalui model perilaku 
yang mendukung hidup sehat dan mengajarkan keterampilan 
untuk menolak pengaruh sosial. 
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Bahaya oerlvalliii'KIIli'iaan itsoik'..t.W ',; •ritt 
dari  m e n coba narkoba,  d a n  m e m b u n u h  kesan 
menyenangkan dart penggunaan narkoba. 

2. Keuntungan jangka panjang dari tidak menggunakan 
narkoba: menekankan dampak buruk jangka panjang yang 
serius dari mencoba dan menggunakan narkoba. 

3. Cara-cara tentang menghindari dan melawan pengaruh atau 
ajakan/bujukan/paksaan penyalahguna atau pengedar, atau 
situasi yang menerima penyalahgunaan narkoba. 

Pelajaran yang bisa dipetik dari pengalaman pelaksanaan 
program pencegahan penyalahgunaan narkoba di beberapa 
negara adalah bahwa pesan-pesan tersebut di atas adakalanya 
disalahtafsirkan, ditolak, atau menimbulkan perilaku yang 
berlawanan dengan yang diharapkan, seperti diantaranya: 

1 .  Menekankan bahaya penyalahgunaan narkoba dapat 
menarik orang yang senang berpetualang untuk mengambil 
risiko mencobanya, sehingga meningkatkan mereka yang 
coba-coba menggunakannya. Para remaja dan pemuda 
acapkali mengabaikan bahaya dan mengutamakan 
kesenangan dari perbuatan yang penuh risiko. 

2. Mengemukakan fakta objektif tentang khasiat dan dampak 
buruk narkoba dapat menimbulkan keinginan kuat untuk 
mencobanya. Anak muda biasanya tertarik oleh hal yang 
dilarang oleh orang tua atau penguasa. 

3. Menekankan nilai-nilai moral, perilaku yang baik dan yang 
buruk dan perbuatan yang melanggar hukum dapat 
menimbulkan pesan ditolak. Orang-orang yang tertarik 
dengan narkoba tidak peduli dengan nilai-nilai baik-buruk, 
dan nilai-nilai moral. Apalagi remaja biasanya memberontak 
terhadap aturan, nilai moral. 
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Melawan days •mag/c" narkoba dengan mengemukakan hal 
sebaliknya, tidak akan efektif. Di banyak negara, tokoh 
publik, seperti bintang film, artis, penyanyi, pemain sepak 
bola terkenal dan politisi menggunakan narkoba dan 
nampaknya sehat-sehat saja. Pesan yang mengemukakan 
bahwa narkoba berbahaya tidak akan dipercaya. 

6 .  Menyarankan kegiatan alternatif yang lebih baik daripada 
menggunakan narkoba seperti: hobi, olah raga, kesenian, 
kegiatan rekreasi, dan lain-lain, mungkin saja mengalihkan 
perhatian dari pesan anti narkoba. Pesan tentang kehidupan 
sehat tanpa narkoba akan mengalienasikan mereka yang 
sudah menjadi pengguna. 

7. M e n g g u n a k a n  b e k a s  p e c a n d u  n a r k o b a  u n t u k  
menyampaikan pesan, dapat menyampaikan pesan 
terselubung bahwa menyalahgunakan narkoba tidak apa
apa a tau dapat disembuhkan. 
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Merancang obyektif untuk 
pang� khalayak 

3. Melakukan prates rancangan pesan untuk khalayak yang 
dituju. 

4. Memperbaiki pesan. 
5. Mengulangi pretest pesan sampai diterima. 
6. Menyelesaikan pesan. 

Kualitas pesan yang baik: 

1 .  Benar, secara faktual benar, dan jujur. 
2. Sederhana, mudah ditangkap. 
3. Jelas, mudah dipahami, dinyatakan dalam bahasa yang 

lugas dan langsung. 
4. Spesifik, eksplisit, persis, mengemukakan satu subjek. 
5. Konsisten, dengan pesan lain, kebijakan, dan program yang 

ada. 
6. Positif, optimistik, suportif bagi pertu mbuhan dan 

perkembangan pribadi. 
7. Menarik. 
8. Berorientasi tindakan, mengarah kepada perubahan sikap 

dan perilaku. 
9. Sesuai dengan nilai-nilai budaya setempat, tidak menyerang 

nilai budaya lokal. 

Pesan dapat disampaikan dengan berbagai cara. Hasil 
penelitian menunjukkan bahwa imbauan lebih efektif untuk situasi 
spesifik tertentu. Beberapa tipe imbauan: 

1 .  Pendekatan emosional versus rasional: 
Pendekatan emosional berusaha menarik perhatian 
khalayak, sementara pendekatan rasional berusaha 
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Pendekatan masal versus "'u"v .. ,u�'" 
Pendekatan masal leblh menekankan pembenaran khalayak 
atas perilaku yang dlharapkan daripada manfaat bagi 
individu. Pendekatan individual lebih menekankan 
kesediaan individu melakukan perubahan sikap ke arah yang 
diharapkan. 

3. Pendekatan humoris versus serius. 
Humor dapat segera menarik perhatian dan membuat pesan 
lebih lama diingat. Penggunaan pendekatan humoris perlu 
hati-hati jangan sampai membuat orang tersinggung atau 
merasa dilecehkan dan perlu tetap konsisten dengan strategi 
komunikasi. Untuk pangsa khalayak tertentu, pendekatan 
serius mung kin lebih efektif. Selain itu, menyampaikan pesan 
tentang bahaya, tidak akan efektif dengan humor. tetapi 
harus serius. 

4. Pendekatan satu pihak versus dua pihak: 
Untuk khalayak yang netral dari atau memihak pesan, 
pendekatan satu pihak akan lebih efektif mengarah kepada 
perubahan perilaku daripada pendekatan dua pihak. Untuk 
khalayak yang skeptis atau bersikap negatif, atau yang 
berpendidikan, pendekatan dua pihak akan lebih efektif 
daripada pesan satu pihak. 

5. Kesimpulan pasti versus kesimpulan terbuka. 
Menarik kesimpulan dari suatu pesan mungkin bermanfaat 
bagi khalayak yang kurang pendidikan. Untuk pangsa 
khalayak yang berpendidikan, membiarkan khalayak 
menarik kesimpulan sendiri mungkin lebih tepat. 
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1 .  Adakan assessment tentang semua saluran komunikasi 
dan media yang mungkin. 

2. Pilih saluran komunikasi dengan penuh pertimbangan. 
3. Perkuat pesan melalui media masa, dengan media antar 

pribadi. 
4. Pertimbangan untuk menggunakan ahli komunikasi. 
5. Kembangkan liputan media pendukung. 
6. Pilih media alternatifyang paling murah. 

Sa luran komunikasi: 

1 .  Media masa: 
Adalah media yang dapat menjangkau khalayak luas dari 
pusat informasi dalam waktu cepat, seperti : 

a. Media Cetak: Sura! Kabar, majalah, buku, warta, 
brochures, booklets, pamphlets, komik, poster, kain 
rentang, dan lain-lain. 

b. Media elektronik: Radio Pemerintah, Swasta 
c. Televisi: Pemerintah, Swasta 
d. Cyber media: Internet. 
e. Media antar pribadi, melalui interaksi tatap-muka: 

konseling, diskusi kelompok, ceramah, khotbah, 
ceramah dan tanya jawab, seminar, lokakarya, 
pelatihan, sarasehan, penataran, dan lain-lain. 

f. Media masa antar pribadi: pameran, gerak jalan, pentas 
musik, pembacaan puisi, doa bersama, karnaval, 
perlombaan, pertandingan olah raga, safari remaja, 
safari remaja berprestasi, gerakjalan keluarga bahagia. 

g. Media tradisional: berbagai bentuk hiburan rakyat 
tradisional, seperti pertunjukan wayang, reog, ketoprak, 
dan lain-lain. 
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Anlarpnbadi 

Anlar pribadi 
Mesal 

Masat etektronik 

Tradisional 

Media masa 

Tatap muka, langsung 
dialogls. me-yakinkan 

Mengandung hiburan. 
menarlk perhatian, 
menyampaikan pesan 
langaung, tebih 
bel'tleun. 

Memungk•nkan 
penyampa•l!ln pesan 
datam berbagai varies•. 

Untuk menjangkau 
khalayak lues secarll 
serempak dalam waktu 
sing kat. 

Untuk moncapai 
pangN khalayak 
lradlslontll tertentu. 

Monjangkau khalayak 
sangalluas. 

Mempert<uat pesan 
melatul media masa, 
mendap.atkan umpan 
balik. 

Partisip.atd, mel!batkan 
banyak pihak, 
mengundang banyak 
peoonton, bisa 
dipaneartuas.kan dengan 
media elektronik. 

Fle��:ibil•tas.dapat 
dipergunakan kembali, 
memberi keun lebih 
kuat dan tebih lama. 

Bisa menjangkau 
khalayak yang sangllt 
k.Jas. leblh murah. 

Menyampaikan pesan 
halus, HS....ai dengan 
nilai-nilai tr&disional, 
pesan tebih bel1<esan 
dan efektif. 

Biaya perorangan leblh 
mur&h. waktu untuk 
menj&ngk&u khalayak 
lebih baik. 

Hanya menjangkau 
sejumlah kecil 
Otang. 

Memertukan 
pengoganisasian 
dan persiapan 
seksama, me-
llbalkan banyak 
pihak. memerlukan pengamanan 
karena renlan 
tefhadap provokasl 
dan keruauhan. 

Mem&flukan 
distritNSi biaya 
perorangan yang 
maha 

Tidak semua orang 
mempunyai pesawat 
radiOi televiSi.tidak 
semua orang padll 
waklu sama 
mendengart<an radiO 
atau oonton televiSI. 
pad.& umumnya satu 
arah. 

Hanya menjangkau 
sejumtah kecil 
khalayak. 

Sulit atau bahkan 
tidak mungkin 
menjangkau pangsa 
khalayak khusus, 
.... 
mengembangkan 
mekaniSme umpan 
batik khusus . 
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Komedl 
Spot 
Sandiwara 
Wawancara 
Opera sabun 
Forum 
Nyanyi 

Media cetak: 

Drama 
Komedi Feature 
Dokumenter 
Wawancara 
Dialog interaktif 
Opera sabun 
Talk show 
Spot 
Kartun 
Nyanyi 
Tarian. 

Wawancara 
Review buku 

Berbagai bentuk bahan cetakan yang dapat digunakan 
secara efektif untuk menyampaikan pesan kepada khalayak 
sasaran: 

Sural kabar 
Posters 
Monographs 
Gambar 
Flip Charts 
Batik 
Balon 
Perangko 
Layang-layang 
Lencana 
Brochures 
Buku ilmiah 

Novel 
Pamphlets 
Gantungan kunci 
Posters 
Majalah 
Warta 
Kalender 
Buku Komik 
Swalayan 
Pamphlets 
Buku Agenda 
Buku Novel 

Stickers 
Flyers 
dindingltembok 
Kaus T 
Billboards 
Models 
Kain rentang 
Kantong belanjaan 
Leaflets 

Booklets 
Pamphlets 
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Harus senantiasa aa•vul :(nJI/Ehllint) 
hari, kebutuhan, 
yang menjadi khalayak sasaran. 

2. Harus merupakan bagian dari keseluruhan program 
komunikasi. 

3. Harus saling memperkuat dan saling melengkapi bahan 
informasi lainnya. 

4. Sebelumnya harus dites lebih dahulu. 
5. Harus disertai petunjuk khusus untuk digunakan secara tepat. 
6. Agar bahan cukup sederhana, dan tidak rum it. 
7. Harus menghormati nilai-nilai dan kebiasaan masyarakat 

khalayak sasaran. 

Komunikasi antar pribadi : 

1 .  Komunikasi antar pribadi harus merupakan bagian penting 
dari program komunikasi, karena merupakan sumber utama 
informasi terpercaya dan berpengaruh untuk sebagian besar 
orang. 

2. Apakah orang-orang dipengaruhi oleh media masa atau 
tidak, mereka sering kali mencari dukungan dan pembenaran 
sosial terhadap perilakunya melalui interaksinya dengan yang 
lain. 

3. Komunikasi tatap muka memungkinkan komunikator 
menyesuaikan pesannya berdasarkan tanggapan atau reaksi 
khalayak. 

4. Komunikasi antar pribadi memungkinkan umpan balik 
langsung, dimana khalayak bisa langsung mengajukan 
pertanyaan untuk memperjelas pesan 

5. Komunikasi antar pribadi diperlukan untuk memperjelas dan 
memperkuat pesan melalui media masa. 

6. Biasanya komunikasi antar pribadi dilakukan melalui jaringan 
yang sudah ada, seperti sekolah, lembaga pendidikan agama, 
organisasi pemuda, organisasi wanita, tempat kerja, 
organisasi pekerja, perusahaan, organisasi profesi, instalasi 
pelayanan kesehatan, RSKO, panti rehabilitasi sosial, 
penjara, dan lain-lain. 
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rokok, minuman keras dan narkoba. 
9. Komunikator harus lebih mengetahui tentang narkoba 

daripada khalayak, tetapi jangan terlampau jauh 
perbedaannya. 

10 .  Kelemahan media antar pribadi adalah biaya perorang 
khalayak mahal. 

Berbagai macam bentuk komunikasi antar pribadi : 

Ceramah 
khotbah 
simulasi 
seminar 
karnaval 
pertandingan olahraga 
pentas musik 
demonstrasi 
pantomim 
permainan 

Media tradisional 

konseling 
bermain peran 
pelatihan 
lokakarya 
safari remaja berprestasi 
doa bersama 
pentas kesenian tradisional 
pawai politik 
penayangan slide/LCD!film 
curah pendapat. 

kunjungan rumah 
diskusi kelompok 
sa rase han 
pameran 
safari keluarga bahagia 
pembacaan puisi 
kursus 
dramatisasi 
pelayanan hotlines 

1 .  Media tradisional merupakan pendekatan paling efektif untuk 
khalayak khusus yang sulit dijangkau media masa. 

2. Media tradisional mudah diterima, menghibur dan sesuai 
dengan nilai-nilai budaya tradisional. 

3. Kelemahannya adalah hanya menjangkau khalayak yang 
amat terbatas, dan khalayak mungkin terpaku kepada 
hiburannya bukan kepada pesan pokoknya. 

4. Jenis media tradisional: wayang (golek, kulit, orang), 
ketoprak, reog, sandiwara, dan lain-lain. 
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Bermain peran 

Diskusi Kelompok 

Curah pendapat 

Partisipatori, bisa 
mengatasi konflik, 
sue�sana yang santai. 
berbagai perspektif 
dapat dibahas 

MemperXaye� pe 
ngalaman belajar, 
mengembangkan 
solidaritas dan kerja 
sama kelompok. 

Mei'Kiorong dlskusi, 
mendorong partisipasi, 
bisa dilakukan dalam 
waktu yang singkat. 

Memerlukan persiapan 
dan pengawasan 
seksama. memakan 
waktu panjang, bagl 
e�nggota yang mendapat 
peran tidak cocok e�kcm 
menjadl beban. 

Memerlukan pemandu 
yang plawai, beberapa 
peserta cenderung 
menguasai kelompok. 

Memerlukan pemandu 
yang terlatih dan piawai, 
memerlukan peserta 
yang berpendidlkkan. 

Kriteria untuk pemilihan sa luran komunikasi: 

1. Jangkauan: 

Menggunakan alat 
peraga, diselingi 
humor, dilengkapi 
de-ngan tanya jawab. 

Jangan mengkritik 
penampilan peserta, 
berikan instruksi 
yang jetas. 

Jelaskan masalah 
yang akan dibahas. 
buat aturan tentang \ 
prosedur kelom pok, 
minta kelompok 
untuk mengevaluasi 
ki-nerja kelompok. 

Yakinlah bahwa 
peserta memahami 

teknik ini. 

Pertimbangkan baik-baik jangkauan media yang akan 
digunakan terhadap khalayak. TV misalnya hanya 
menjangkau khalayak paling banyak 20%, karena tidak 
semua orang memiliki dan nonton TV. 

2. Kredibilitas dan kemampuan persuasi media: 

Beberapa media lebih berwibawa, meyakinkan dan layak 
dipercaya oleh khalayak sasaran. Ceramah oleh seorang 
dokter akan lebih kredibel daripada radio-spot. 

® 
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4. Ketepatan pesan: 
Pesan tertentu lebih baik dan lebih tepa! untuk media 
tertentu. Pesan yang sensitif akan lebih baik disampaikan 
melalui media antarpribadi daripada melalui media masa. 

5. Ketersediaan media yang akan digunakan. 

lsu manajemen dalam pemilihan media : 

1. Penganggaran. 
Biaya program komunikasi amat bervariasi tergantung 
kepada biaya media lokal, lamanya dan intensitas kampanye, 
kualitas, dan jenis material yang digunakan. Biaya perorang 
dapat lebih murah bila jumlah khalayak sasaran dikurangi. 
Perlu dibuat rencana biaya program komunikasi pencegahan 
secara cermat, sebelum menentukan media yang akan 
digunakan. 

2. M a najer program komun ikas i  pencegahan akan 
memperkirakan; 
a. Jenis media yang akan digunakan. 
b. Besarnya khalayak sasaran. 
c. Luas wilayah yang akan diliput. 

3. Perhitungan biaya harus serinci mungkin, meliputi komponen 
sebagai berikut: 
a. Biaya pengumpulan dan analisis data hasil survei dan 

assessment. 
b. Biaya pembuatan dan prates bahan. 
c. Pembuatan dan penyebaran bahan. 
d. Biaya media. 
e. Biaya pemantauan dan evaluasi. 
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Penggunaan ahli komunikasi: 

Untuk penyusunan program komunikasi pencegahan 
penyalahgunaan narkoba, mungkin diperlukan dan dapat 
dipertimbangkan penggunaan atau bantuan tenaga ahli 
komunikasi, tetapi perlu diingat bahwa menyewa tenaga ahli baik 
dari dalam negeri, misalnya dari perguruan t inggi atau dari 
perusahaan periklanan setempat maupun dari luar negeri, akan 
memerlukan biaya tinggi. Praktisi komunikasi setempat mungkin 
lebih memahami nilai-nilai, kebutuhan, dan permasalahan 
masyarakat khalayak setempat ketimbang ahli. 

Untuk memutuskan menyewa tenaga ahli atau praktisi 
komunikasi, pertanyaan di bawah ini perlu terlebih dahulu 
dijawab, yaitu: 

1 .  Apakah ada anggarannya? 
2. Apakah ada kriteria untuk seleksi? 
3. Apakah anda bersedia untuk bekerjasama dengan ahli atau 

praktisi komunikasi tersebut? 

Cara-cara untuk menjaga liputan media yang mendukung 
komunikasi pencegahan penyalahgunaan narkoba: 
Mengemqangkan dan menjaga hubungan baik dengan pimpinan 
dan wakil media, melalui: 

1 .  Acara Press release berkala, 
2. Menyelenggarakan program pelatihan bagi media personel, 
3. Menyediakan media/press desk, 
4. Mengikutsertakan wakil media dalam berbagai kegiatan, 
5. Memberikan penghargaan kepada media terbaik dalam hal 

liputan, 
6. Menugasi Staf sebagai juru bicara lembaga, dalam hal ini 

BNN, BNP, BNK, 
7. Menyelenggarakan event sosial dengan para pimpinan dan 
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Bab VI 

lmplementasi 
Program Komunikasi 

A. Asas Umum Rancangan Bahan lnformasl 

1. Kandungan isi  bahan harus konsisten, misalnya dengan 
slogan a tau logo yang sama. 

· 

2. Bahan yang satu harus saling melengkapi dan memperkuat 
dengan lainnya. 

3. Harus terlebih dahulu dites dengan khalayak sasaran yang 
dituju, kemudian diperbaiki berdasarkan hasil prates. 

4. Bahan harus berkualitas tinggi, menarik, jelas, dan mudah 
dipahami. 

5. Stat perlu terlebih dahulu dilatih untuk menggunakan bahan. 
6. Harus dibuat instruksi tertulis tentang penggunaan bahan. 
7. Bahan harus menghormati keyakinan, nilai-nilai budaya, dan 

kebiasaan masyarakat setempat. 

B. Prapengujian Bahan Komunikasi 

Meiak11kan prates bahan komunikasi yang akan digunakan: 

1 .  Buat naskah dan gambar untuk bahan cetak, teks dan 
pencatatan narasi untuk media dengar, teks dan gambar 
untuk media televisi. 

2. Lakukan review oleh ahli terhadap bahan yang telah 
dirancang. 

3 .  Pilih dan latih orang-orang yang akan melakukan prates. 
4. Lakukan interview dalam FGD, dan buat catatan hasilnya. 
5. Anal isis dan ringkasan hasilnya. 
6. Perbaiki bahan be�dasarkan hasil prates. 
7. Lanjutkan perbai�n dan prates bahan sampai dapat 

diterima. 
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Komun1kas1 Penyuluhan Pencegahan Penyalahgunaan Narkoba 

Persyaratan prates: 

1 .  Kemampuan memahami bahan. Apakah bahan dipahami? 
(comprehension) 

2. Kejelasan. Apakah pesan yang dimaksud disampaikan? 
3. Kemenarikan. Apakah khalayak menyukai bahan? 
4. Apakah bahan dapat diterima oleh khalayak? 
5. Apakah khalayak merasa bahwa bahan yang dibuat 

dirancang untuk orang-orang seperti mereka? 
6. Keterpercayaan. Apakah . menurut khalayak bahan dapat 

dipercaya dan meyakinkan? 

Prates dapat mengurangi atau menghindari kekeliruan yang 
mahal, bahan-bah.an yang tak terpakai, dan bahan-bahan yang 
dipandang mengganggu, dan lain-lain. 

Pertanyaan-pertanyaan baku untuk prates: 

1 .  Pemahaman tentang gagasan pokok pesan; 
Apakah anda memahami gagasan pokok dari pesan ini? 
ya/kurang/tidak 
Apakah isi pesan jelas? ya/kurang/tidak 
Apakah pesan membingungkan? tidaklragu/ya 
Apakah menu rut anda pesan mudah d ipahami? 
ya/kurang/tidak , 
Apakah tindakan yang diminta oleh pesan jelas? 
ya/kurang/tidak. 

2. Menyukai/tidak menyukai pesan. 
Apakah pesan menarik bagi khalayak? ya/kurang/tidak 
Apakah anda menyukai pesan ini? ya/kurang/tidak. 

3. Keterpercayaan: 
Menurut pendapat anda, apakah pesan dapat dipercaya? 
ya/kurang/tidak 

4. Relevansi. 
Apakah pesan ini relevan untuk pangsa khalayak sasaran? 
ya/kurangltidak 

5. Menurut pendapat anda, apakah pesan mengganggu? 
ya/kurang/tidak 



--- ® 
6. Menurut anda, apakah pesan tertatu pendeklcukup/tertatu 

panjang? 
7. Menu rut anda, apakah pesan mendorong? ya/kurang/tidak 
8. Menu rut and a apakah pesan tepat? ya/kurang/tidak 
9. Menu rut anda apakah pesan membosankan? ya/kurang/tidak 
10. Apakah pesan pertu diperbaiki? ya/tidak 
1 1  . Tindakan apa yang diharapkan oteh pesan? . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . 
12. Bila pertu diperbaiki, bagian mana? semuanya/sebagian. 

Bag ian mana? . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . 

C. Pembuatan Rencana Penyebartuasan Pesan 

1 .  Rencana penyebarluasan pesan me nggambarkan 
bagaimana suatu kampanye akan dilaksanakan, meliputi: 
tema, hasit yang diharapkan dari berbagai media, bagaimana 
urutan dan pewaktuan untuk masing-masing kegiatan. 

2. Rancana penyebarluasan pesan pada dasarnya adalah 
ringkasan dari keluaran yang diharapkan dari media dan 
kegiatan komunikasi sesuai dengan pewaktuan dan 
intensitasnya. 

3. Dalam pembuatan rencana penyebaran pesan, perlu dimiliki 
pengetahuan tentang kebiasaan media dari khatayak, 
m isa tn ya puku l  berapa mereka pada u m u m nya 
mendengarkan radio, atau menonton tetevisi, dan jaringan 
antar pribadi mereka, dimana pada umumnya mereka sating 
bertemu, berapa sering, dan berapa banyak. 

4. Rencana perlu mempertimbangkan ketersediaan tenaga, 
dana, fasilitas, dan sumber-sumber tainnya. 

5. Usahakan untuk mendapat waktu siar bebas dari stasiun radio 
atau televisi untuk iklan layanan masyarakat, serta untuk 
mendapatkan alokasi waktu utama (prime time) dengan harga 
diskon. 

6. Rencana penyebaran pesan memerlukan waktu persiapan 
yang memadai. 

Rencana penyebaran pesan perlu memuat cara-cara untuk 
mendapatkan umpan batik dari khalayak yang dituju. 

II 
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Contoh Rencana Penyebaran Pesan. 
Tahap Pertama: (3 bulan) 

Kemungkinan program diubah atau d iperbaiki berdasarkan 
umpan balik dari khalayak dan hasil pemantauan pelaksanaan 
program perlu diantisipasi. Prates merupakan cara untuk 
menghindari hal itu. 

Salah satu kunci keberhasilan pelaksanaan program 
komunikasi adalah melibatkan sebanyak mungkin lembaga 
masyarakat setempat dalam perencanaan dan pelaksanaan 
program. Partisipasi yang luas dari instansi pemerintah dan LSM 
serta sektor usaha akan memperkuat pelaksanaan program 
komunikasi. 

D. Proses Penyebaran Pesan 

Kegiatan ini meliputi pengkoordinasian siaran radio, televisi, 
penyebaran bahan-bahan cetakan, serta dukungan bahan untuk 
media antar pribadi dan media tradisional. Dalam proses 
pelaksanaan penyebaran pesan ini perlu dilakukan pencatatan 
rinci. Hal ini sangat penting untuk mengecek apakah pesan 
benar-benar disiarkan, kepada khalayak sasaran. Apakah 
rencana j:!enayangan yang telah disepakati dilaksanakan. 



E. Pemantauan Pelaksanaan Program 

Sistem pemantauan pelaksanaan program perlu mencakup: 

1 )  Pengecekan bahan secara teratur pad a pusat penyebaran 
dan pada pihak penerima. 

2) Pemantauan penyiaran untuk mengecek apakah jadwal 
siaran/penayangan yang Ieiah disepakati, dilaksanakan. 

3) Pengecekan di tempat pelaksanaan pelatihan. 
4) Survei tentang tanggapan dan reaksi khalayak. 
5) Pemeriksaan administrasi internal. 

Contoh perbaikan program berjalan berdasarkan hasil 
pemantauan: 

1 )  Mengubah atau memperbaiki pesan berdasarkan reaksi 
khalayak. 

2) Memperbaiki jaringan distribusi bahan. 
3) Pengalihan waktu siaran kepada yang lebih tepat, 

pemindahan penempelan poster ke tempat yang lebih 
strategis (dapat dibaca oleh banyak orang), dan lain-lain. 
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A. Pengertlan l:valuasl 

Evaluasi adalah serangkaian tindakan sistematik dan 
terorganisasi yang bertujuan untuk menentukan kemajuan dan 
pencapaian program, serta mendeteksi permasalahan dan 
hambatan sehingga dapat memperkuat, melanjutkan, dan 
memodifikasi program guna menghindari kekeliruan. 

Evaluasi merupakan bagain penting dari daur: perencanaan 
program, pelaksanaan program, pemantauan program, dan 
evaluasi program. Keputusan tentang suatu atau beberapa 
program, apakah program dihentikan, dilanjutkan, dipersempit, 
atau diperluas dibuat berdasarkan hasil evaluasi. 

Evaluasi adalah sejumlah dari serangkaian kegiatan mulai 
dari pengumpulan data, analisis data, dan penyimpulan hasil 
analisis data. Pengumpulan data bisa dilakukan melalui: 
wawancara, pengamatan lapangan, dan berbicara dengan orang
orang yang menjadi bagian dari khalayak. Kegiatan tersebut 
dilakukan untuk dapat menimbang kemajuan dan pencapaian 
program, kemanfaatan, serta dampak program. 

Dengan membandingkan data dasar ketiga program, dimulai 
dengan keadaan setelah program berlangsung, kita dapat 
menentukan kemajuan program. Pengumpulan data dasar 
sebelum program dimulai sangat penting, untuk dijadikan basis 
evaluasi. 
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B. 
Evaluas��: 

1 )  SejaW" � Um.ari' program. 
2) hambatan. 
3) apa yang 

4) 
masyarakat. 

C. Rancangan Evaluasi 

Rancangan evaluasi adalah proses membangun sistem guna 
mendapatkan informasi yang memungkinkan kita dapat 
menyusun kriteria dan membuat keputusan tentang pencapaian 
program dibandingkan dengan tujuannya. 

Rancangan evaluasi meliputi: 

1) Membangun sistem untuk memperoleh data dan informasi. 
2) Memungkinkan kita dapat menentukan kriteria. 
3) Membuat keputusan. 

Evaluasi pelaksanaan program memusatkan perhatian kepada: 

1) Kemajuan pelaksanaan program. 
2) Status investasi sumber-sumber program. 
3) Apakah program dapat diterima a tau tidak oleh khalayak. 
4) Hasi l  dan dampak pelaksanaan program terhadap 

perubahan sikap dan perilaku khalayak terhadap 
penyalahgunaan narkoba serta komitmen dan partisipasinya 
dalam upaya pemberantasannya. 
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Bentuk-bentuk rancang�m evaluasi 
beriktlt : 

�� ��:t�&lrgn. 
3) Ne,n�d�ign. 

Secara s4 "'W'cangan eksperimental dapat dikemukakan 
sebagai beltk 

1 ) Menentukan secara acak satu atau beberapa kelompok 
eksperimen yang diberi intervensi/perlakuan komunikasi dan 
satu atau beberapa kelompok kontrol yang tidak diberi 
perlakuan komunikasi. 

2) Membandingkan hasil dari kelompok yang diberi perlakuan 
dengan hasil dari kelompok yang tidak diberi perlakuan. 

Dengan mengontrol variable extraneous, perubahan yang 
terjadi pada kelompok eksperimen dapat dikatakan sebagai hasil 
dari intervensi komunikasi. 

Manfaat utama rancangan eksperimental adalah melihat 
hubungan sebab-akibat antara dua atau lebih kelompok variables. 
Metoda evaluasi statistik. 
Penyesuaian statistik dapat digunakan menyesuaikan variable
variable extraneous dari  program komun ikasi  untuk 
memperkirakan hubungan bebas antara variabel yang ada dari 
intervensi komunikasi dengan variabel hasil. Metoda statistik 
digunakan untuk menggunakan apa yang diketahui dan apa yang 
diringkaskan dari hubungan antara variabel-variabel dan korelasi 
yang diamati. Penyesuaian statistik untuk menghilangkan 
pengaruh dari variable extraneous. Teknik ini sering juga disebut 
model non experimental. 

Rancangan time-series: 

Pengambilan pengukuran berulangkali tentang variabel hasil 
program, sebelum dan sesudah pelaksanaan program 
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apakah orang-orang yang mEln8fl011�.�-:t.� 
dl ;rtas atau di bawah bench-mark 
Komunikasi mempengaruhl kelompok 
suatu pemutusan muncul dan teramati 

pada garis antara variabel-variabel kebutuhan dan 
variabel-variabel hasil. 

Sebagai contoh, katakanlah bahwa dalam satu bulan 
sebelum program komunikasi berlangsung, 10 % dari remaja 
dapat merinci satu atau lebih dampak merugikan dari 
penyalahgunaan narkoba. Setelah tiga bulan program berjalan, 
ternyata sekitar 40% remaja dapat merinci dampak buruk dari 
penyalahgunaan narkoba, dan 60% setelah program 
berlangsung enam bulan. Dengan memperhitungkan variable 
extraneous yang berpengaruh terhadap pening katan 
p e n g eta h u a n  para remaja tentang  d a m p a k  b u r u k  
penyalahgunaan narkoba, maka perbedaan angka persentase 
tersebut, secara kasar dapat menunjukkan adanya perubahan 
yang dapat diklaim sebagai pengaruh program komunikasL 

D. Jenis Evaluasi 
Jenis-jenis evaluasi: Formatif, proses, sumatif/hasil, dan dampak: 
1 )  Penelitian formatif, adalah evaluasi untuk membantu kita 

menjawab pertanyaan tentang apa kelemahan dan kekuatan 
program sebelum program dilaksanakan secara penuh. 
Teknik-teknik yang dapat digunakan dalam evaluasi formatif 
ini  diantaranya: FGD, wawancara mendalam, dan 
wawancara intercept. Evaluasi ini dapat membantu kita 
memperbaiki program pada awal. 
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2) 

pertetnuan/rapat dengan tim pelaksana 
dengan beberapa dari khalayak sasaran. 

M••nn,,.rt,,.k,•n pengamatan lapangan tentang kegiatan 
pelaksanaan program. 

(3) Memantau penyiaran radio, tv, sural kabar, dan lain-lain. 
(4) Membuat laporan tertulis berkala. 
(5) Kunjungan supervisi lapangan. 
(6) M e-review aspek administrasi dan oragnisasi 

pelaksana program 
(7) FGD, wawancara mendalam, adakan wawancara 

interceptdengan beberapa individu tertentu. 
Evaluasi proses memberikan informasi tentang 
mengapa program berjalan atau tidak berjalan. 

3) Evaluasi summativeloutcomelhasil : 

Evaluasi sumatif memusatkan perhatian kepada sejauh mana 
pelaksanaan program mencapai tujuannnya seperti 
d inyatakan dalam pernyataan tujuan terukur. Dapat dilakukan 
pada tahap tertentu atau pada akhir program. lnformasi 
tentang hasil segera dari program akan memberikan bukti 
tentang efektivitas program. Bila program tidak mencapai 
tujuan dekatnya seperti yang dinyatakan (stated objectives), 
dapat diperkirakan bahwa tujuan jangka panjangnya tidak 
akan tercapai. 
Evaluasi hasil membandingkan situasi yang dicapai pada 
tingkatan pelaksanaan program dengan situasi ketika 
program dimulai. 
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Berbagai indikator y�mQ.JTIUQgkin digunakan daldrn 
hasil: 1f 

Evaluasl juga mencakup pengukuran tentang 
efektivitas biaya effectiveness), berupa laporan tertulis 
tentang jumlah uang yang digunakan untuk setiap satuan 
hasil yang dicapai. Akan tetapi dalam program komumkasi 
tidak mudah merinci dan mengukur satuan yang dicapai. 

4). Evaluasi Dampak 
Evaluasi Dampak atau evaluasi jangka panjang. Evaluasi ini 
digunakan untuk menganalisis hasil serta menentukan 
apakah program dapat diterima atau tidak; menentukan 
apakah program mencapai tujuan jangka panjangnya atau 
tidak. Beberapa indikator dari pencapaian dampak, 
diantaranya: 
Menurunnya jumlah penyalahguna narkoba/menurunnya 
konsumsi narkoba oleh remaja yang bersekolah dan yang 
tidak bersekolah, menurunnya jumlah kasus narkoba, dan 
lain-lain. 

Evaluasl formattf Evalua>t proses Evaluasl has11 Evaluas1 dampak 
Member�kan mformast 
tentang kekualan dan 
kelemahan program 
sebelum pelaksanaan 
selesai. 

Memantapkan 
rancangan program. 

Menengarai 
perubahan yang 
diper1ukan sebelum 
kegiatan dimulai. 

---------------------------------------
Membenkan mformas• 
tentang kualitas 
penggunaan 
metoda, teknik dan 
program. 

Memungkinkan 
penyesuaian 
program berlangsung. 

Menentukan tingkat 
partisipasi dan 
komitmen pelaksana 
dan program khalayak 

Membenkan mformast 
tentang pencapaian 
program jangka 
pendek. 

pencapatan segera 
dalam stared 
objectives. 

Membenkan rnformast 
tentang hasil program 
jangka panjang. 

Mengukur perubahan 
perilaku dan 
kebiasaan jangka 

___ panJang . ----! 
Dapat menentukan 
tingkat kemajuan 
pelaksanaan 
program. 

Memungkinkan 
perubahan indikator. 
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Bab VI I I  
Penutup 

Agar efektif, komunikasi pencegahan penyalahgunaan 
narkoba perlu dibuat perencanaan strategis dan untuk 
penyusunan rencana strategis tentang komunikasi penyuluhan 
pencegahan penyalahgunaan narkoba diperlukan pengetahuan 
dan pemahaman tentang teori komunikasi. 

Buku ini tidak membahas teori komunikasi secara luas dan 
mendalam, tetapi hanya memuat hal-hal yang relevan dengan 
kebutuhan komunikasi pencegahan penyalahgunaan narkoba. 

Penggunaan buku ini hanyalah sebagai pedoman umum, 
kondisi dan kebutuhan khalayak setempat yang memerlukan 
fleksibilitas pelaksanaan komunikasi pencegahan. 

Keberhasilan pelaksanaan komunikasi penyu luhan 
pencegahan penyalahgunaan narkoba ditentukan oleh banyak 
faktor, salah satunya yang terpenting adalah komitmen dan 
kemampuan pelaksananya. 

Jakarta, Juni 2004 

Penyusun 

• 
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