
Team project ©2017 
Dony Pratidana S. Hum | Bima Agus Setyawan S. IIP 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hak cipta dan penggunaan kembali: 

Lisensi ini mengizinkan setiap orang untuk menggubah, 
memperbaiki, dan membuat ciptaan turunan bukan untuk 
kepentingan komersial, selama anda mencantumkan nama 
penulis dan melisensikan ciptaan turunan dengan syarat 
yang serupa dengan ciptaan asli. 

 

Copyright and reuse: 

This license lets you remix, tweak, and build upon work 
non-commercially, as long as you credit the origin creator 
and license it on your new creations under the identical 
terms. 



1 
 

BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1. Latar Belakang 

Kembalinya pemakaian narkoba di kalangan mantan pemakai setelah menjalani 

rehabilitasi di Indonesia terus meningkat. Data dari Badan Narkotika Nasional 

(BNN) di awal tahun 2019 sudah terdata empat sampai empat juta lima ratus orang 

yang sudah memakai narkoba dan berdasarkan survey yang telah dijalankan oleh 

BNN ada penyalahgunaan narkoba yang menimbulkan kematian tiga puluh sampai 

tiga puluh tuhuh orang setiap harinya dari data tersebut disebabkan karena 

penyalahgunaan narkoba tidak bisa hanya diserahkan kepada proses penegak 

hukum saja, namun dibutuhkan banyak pihak dan tempat untuk melakukan terapi 

atau rehabilitasi yang memadai, namun tidak semua tempat rehabilitasi mempunyai 

kurikulum dan fasilitas yang memadai, sehingga program dan cara pendekatannya 

kurang efektif, sehingga pendekatan rehabilitasi perlu diganti dan dikembangkan 

kembali. 

Rumah rehabilitasi swasta di Indonesia sudah banyak di Jakarta. Salah 

satunya adalah Karya Peduli Kita (KAPETA) dikarenakan masih banyak keluarga 

atau pengguna narkoba belum mengerti keuntungan dari tempat rehabilitasi swasta 

dibandingkan negeri. Hal ini terjadi karena adanya perbedaan biaya menjadi salah 

satu permasalahanya. Keuntungan lainnya adalah dengan fasilitas dan pelayanan 

yang lebih manusiawi di bandingkan tempat rehabilitasi negeri. Dengan adanya 
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uraian fenomena tersebut maka penulis meneliti dan merancang perencangan 

promosi yayasan rehabilitasi narkoba swasta Karya Peduli Kita (KAPETA). 

KAPETA sendiri mempunyai standard internasional dan kreditasi A, 

dengan program berbasis bukti yang dapat dipertanggung jawabkan, dengan 

fasilitas yang mendukung membuat semua menjadi lebih merasa nyaman dan aman, 

pendekatan individu, sehingga dapat menjalin hubungan lebih baik dan terbuka 

antara keluarga dan penggunauntuk mendapatkan hasil yang jauh lebih baik atau 

sesuai dengan yang di harapkan dari rumah rehabilitasi KAPETA. 

1.2. Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang di atas, maka rumusan masalah untuk penelitian ini 

adalah; Bagaimana cara merancang sebuah promosi untuk tempat rehabilitasi 

narkoba swasta KAPETA? 

1.3. Batasan Masalah 

Batasan perancangan penulis mengenai kampanye sosial ini adalah: 

1. Geografis  : 

Masyarakat kota Jakarta Selatan, pemakai narkoba yang mendapatkan ajuan 

rehabilitasi terbanyak ada di Jakarta dan dapat memilih rehabilitasi negeri atau 

terutama rehabilitasi swasta. 

2. Demografis  : 

a. Jenis Kelamin : Laki-laki dan perempuan 
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b. Usia  : 17-25 tahun 

c. Pekerjaan  : Pelajar, Mahasiwa, Wirausaha, Kantoran. 

d. Ekonomi  : SES B dan A 

      3. Psikografis  : 

a. Lifestyle: Mengikuti gaya hidup modern dan gaya hidup dari luar    

               yang bebas. 

b. Sikap: Masyarakat yang masih menganggap remeh pidana dan    

          kesehatan tentang bahaya obat-obatan atau jenis narkotika  

    kedalam kehidpannya. 

c. Pengguna narkoba yang memiliki kesadaran untuk sembuh dari  

    kecanduan. 

d. Seseorang yang mempunyai keluarga atau kerabat yang terkena  

     narkoba. 

4. Konten Promosi  : 

a. Pengenalan KAPETA. 

b. Informasi tentang fasilitas dan tempat. 
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1.4. Tujuan Tugas Akhir 

Membuat perancangan promosi badan yayasan rehabilitasi swasta Karya Peduli 

Kita (KAPETA) agar pemakai narkoba memilih rehabilitasi swasta, karena 

program kurikulum yang lebih menjamin serta fasilitas dan pelayanan yang baik. 

Dengan menggunakan metode promosi yang sudah dipelajari dalam masa 

perkulihan dan juga studi pustaka. 

1.5.  Manfaat Tugas Akhir 

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat pada beberapa pihak, di 

antaranya: 

1. Manfaat untuk penulis 

Dengan melakukan riset ini, diharapkan penulis mampu melaksanakan sebuah 

metode perancangan kampanye sosial, membuat karya nyata dari pengalaman 

dan ilmu yang sudah didapat selama diperkuliahan. Selain itu, penelitian ini 

dilakukan untuk memenuhi syarat mendapatkan gelar sarjana (S1) dalam 

bidang Desain Grafis di Universitas Multimedia Nusantara. 

2. Manfaat untuk pembaca 

Hasil penelitian ini diharapkan memberikan manfaat untuk pembaca agar 

mengetahui mengenai perancangan promosi bagi yayasan sosial, khususnya 

yayasan rehabilitasi narkoba.  

3. Manfaat untuk Universitas Multimedia Nusantara 

Penelitian ini diharapkan mampu memberikan manfaat dan tambahan 

pengetahuan mengenai keilmuan desain khususnya promosi dan menjadi 
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refrensi bagi mahasiswa yang ingin melakukan riset mengenai promosi 

berkaitan dengan rehabilitasi narkoba. 
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