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Masalah narkoba merupakan salah satu masalah urgen yang perlu mendapat perhatian di 

Indonesia karena berkaitan dengan eksistensi sebuah generasi. Dalam rangka perang melawan 

Narkoba ini, kampanye merupakan salah satu cara untuk memberitahukan kepada generasi muda 

mengenai bahaya dari narkoba. Sedang film, merupakan salah satu media kampanye yang paling 

efektif. Seperti halnya ”Detik Terakhir” yang menceritakan kehidupan seorang anak orang kaya, 

Reggie, yang broken home dan terjebak menjadi seorang lesbian serta pecandu narkoba. “Detik 

Terakhir merupakan film yang menarik untuk diulas karena ia fokus pada kehidupan seorang 

pecandu narkoba dengan menampilkan keadaan realitas dan kultur asli Indonesia. Oleh karena 

itu, penulis tertarik untuk mengungkap makna bahaya narkoba yang terdapat dalam film. Disini, 

penulis tertarik untuk mengkaji makna non verbal dari film tersebut. Yang dimaksud dengan 

makna non verbal adalah makna komunikasi lewat gerakan, sikap, ekspresi, atau gesture Karena 

menurut penulis pesan dalam bentuk non verbal lebih cepat diterima oleh pihak komunikan 

daripada pesan verbal yang berupa kata-kata. Dari latar belakang tersebut di atas, penulis 

kemudian berusaha mengungkap makna-makna pesan non verbal bahaya narkoba dalam film 

“Detik Terakhir” dari tinjauan analisis semiotik. Metodologi penelitian yang digunakan dalam 

analisis semiotik ini adalah interpretatif. Sesuai dengan paradigma kritis, analisis semiotik 

bersifat kualitatif. Jenis penelitian ini memberi peluang yang besar bagi dibuatnya interpretasi-

interpretasi alternatif. Teori Analisis semiotik yang dipergunakan oleh penulis dalam hal ini 

adalah konsep dari Pierce yang mengkaji hubungan antara tanda dan obyek analisis dari 

perspektif interpretant. Dalam penelitian ini yang termasuk dalam lingkup penelitiannya adalah 

film “Detik Terakhir”. Dalam penelitian ini tidak semua scene diteliti, yang diteliti adalah pesan 

non verbal dalam scene yang memiliki makna bahaya narkoba. Sedang unit analisis yang diteliti 

oleh penulis disini adalah audio dan visual. Audio, meliputi sound effect dan musik ; Visual, 

meliputi angle, lighting, komposisi, setting, dan aksi langsung / gesture.  

Dari hasil analisis semiotik penulis terhadap film “Detik Terakhir”, makna pesan non verbal 

bahaya narkoba yang tersirat berdasarkan scene yang diteliti adalah bahwa kehidupan seorang 

pecandu senantiasa berada dalam bahaya, mulai dari bahaya menggunakan narkoba itu sendiri 

seperti sakaw dan overdosis, sampai bahaya akibat dikejar aparat karena melanggar hukum. 

Bahkan upaya penyembuhan seorang pecandu narkoba itu sendiri berbahaya karena upaya 

rehabilitasi baik melalui obat ataupun terapi semuanya menyakitkan bagi seorang pecandu 

narkoba. Seorang pecandu narkoba dapat melakukan hal-hal yang tidak diinginkan, bahkan 

membahayakan orang-orang yang dekat dengannya atau orang yang disayanginya. Bahkan pada 

akhirnya seorang pecandu hanya akan merasakan penyesalan yang berkepanjangan, 

keputusasaan dan kesedihan. Hari esok seolah-olah tidak ada bagi seorang pecandu narkoba 

 


