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BAB IV 

GAMBARAN UMUM  OBJEK PENELITIAN 

4.1 Gambaran Umum Kota Lumajang  

4.1.1 Keadaan Wilayah Kabupaten Lumajang  

Berdasarkan profil Kabupaten Lumajang yang tertulis pada website resmi 

Kabupaten Lumajang lumajangkab.go.id, Kabupaten Lumajang adalah salah satu 

wilayah yang berada di bagian selatan provinsi Jawa Timur. Kabipaten Lumajang 

terdiri dari 21 kecamatan dengan batas-batas wilayahnya yaitu sebelah timur 

kabupaten Jember, sebelah selatan samudera Indonesia, sebelah utara Kabupaten 

Probolinggo dan sebelah barat Kabupaten Malang. Sebagaimana umumnya 

kabupaten yang terletak di daerah selatan, Kabupaten Lumajang memiliki 

beberapa potensi yang cukup besar dalam sektor pertanian dan pertambangan 

meskipun belum bisa dieksploitasi secara maksimal. Meskipun pada dasarnya 

peningkatan paling besar ialah sektor sekunder dan tresier, namun hal itu 

menunjukkan bahwa sektor tersebut mengalami dampak kenaikan dikarenakan 

sektor primer yang jumlahnya semakin bertambah.Wilayah Kabupaten ini ialah 

1.790,90 Km² dan dibagi menjadi 21 kecamatan, 195 desa, dan 7 kelurahan. Di 

sebelah barat Lumajang berbatasan dengan Kabupaten Malang dan disebelah 

utaranya berbatasan dengan Kabupaten Probolinggo. Sementara di sisi timur 

berbatasan dengan Kabupaten Jember dan di sebelah selatannya dengan samudera 

hindia. (sumber: lumajangkab.go.id) 
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4.1.2 Letak Geografis 

Dalam website tersebut juga tertulis jika secara geografis Lumajang 

terletak pada posisi 112º - 53’ - 113º - 23’ Bujur timur dan 7º - 54’ - 8º - 23’  

Lintang selatan. Kabupaten Lumajang mempunyai iklim tropis yang sesuai 

klasifikasi Schmid dan ferguson, termasuk iklim tipe C dan sebagian 

kecamatan lainnya beriklim D. jumlah curah hujan berkisar antara 1.500 – 

2.500 ml. temperatur sebagian besar wilayah 24ºC-23ºC. Di kawasan lereng 

gunung semeru dan kawasan lain yang diatas 1.000 meter diatas permukaan 

laut (dpl), temperatur terendahnya ilaha mencapai 5º. (sumber: 

lumajangkab.go.id) 

4.2 Sejarah Singkat Pembentukan Badan Narkotika Nasional 

Menurut informasi yang penulis kutip dari website resmi Badan Narkotika 

Nasional, Sejarah BNN dalam menanggulangi bahaya narkotika dan kelembagaannya 

di Indonesia diawali tahun 1971 ketika Presiden Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 

1971 mengeluarkan instruksi kepada Badan Koordinasi Intelligen Nasional (BAKIN) 

untuk menanggulangi 6 permasalahan nasional yang menonjol yaitu penanggulangan 

penyalahgunaan narkoba, pemberantasan uang palsu, penanggulangan kenakalan 

remaja, penanggulangan penyelundupan, penanggulangan subversi serta pengawasan 

orang asing. Berdasarkan Instruksi Presiden (Inpres) tersebut kepala BAKIN mulai 

membentuk Bakolak Inpres 1971 yang salah satu tugas dan fungsinya ialah 

menanggulangi bahaya narkoba. Bakolak inpres ialah sebuah badan koordinasi kecil 

yang beranggotakan wakil-wakil dari Departemen Kesehatan, Departemen Luar 

Negeri, Departemen Sosial serta Kejaksaan Agung yang berada dibawah komando 

dan bertanggung jawab kepada kepala BAKIN. Badan ini tidak memiliki wewenang 
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operasional dan tidak mendapatkan alokasi anggaran sendiri dari APBN melainkan 

disediakan khusus berdasarkan kebijakan internal BAKIN. 

Pada masa itu, permasalahan indonesia masih tergolong permasalahan kecil 

dan Pemerintah pada masa Orde Baru memandang dan berkeyakinan bahwa 

permasalahan narkoba di Indonesia tidak akan berkembang dikarenakan bangsa 

Indonesia adalah bangsa yang ber-Pancasila serta agamis. Pandangan ini ternyata 

membuat pemerintah dan seluruh bangsa lengah terhadap ancaman besar bahaya 

penyalahgunaan narkoba, sehingga pada saat permasalahan narkoba muncul dan 

meledak dibarengi krisis mata uang regional pada pertengahan tahun 1997, 

pemerintah dan bangsa Indonesia seakan-akan tidak siap menghadapinya, berbeda 

dengan Singapura, Malaysia, dan Thailand yang sejak tahun 1970 secara konsisten 

terus menerus berusaha memerangi bahaya penyalahgunaan narkoba. Menghadapi 

permasalahan narkoba yang cenderung meningkat, Pemerintah serta DPR-RI 

mengesahkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1997 tetang Psikotropika dan 

Undang0Undang Nomor 22 Tahun 1997 tentang narkotika. Berdasarkan kedua 

Undang-Undang tersebut, Pemerintah pada masa jabatan Aburahman Wahid kala itu 

membentuk Badan Koordinasi Narkotika Nasional (BKNN) dengan keputusan 

Presiden Nomor 116 Tahun 1999. BKNN adalah suatu Badan Koordinasi 

Penanggulangan bahaya narkoba yang memiliki 25 anggota dari Instansi Pemerintah 

yang terkait. 

BKNN diketuai oleh Kepala Kepolisian Republik Indonesia (Kapolri) secara 

ex-officio (merangkap jabatan selama belum ada yang dianggap sesuai dengan jabatan 

itu). Sampai pada tahun 2002 BKNN tidak memiliki personil dan alokasi dana 

tersendiri. Anggaran BKNN diperoleh dan dialokasikan dari Markas Besar Kepolisian 

Negara Republik Indonesia (Mabes Polri), sehingga tidak dapat melaksanakan tugas 
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serta fungsinya secara maksimal. BKNN sebagai badan koordinasi dirasa tidak lagi 

memadai untuk menghadapi ancaman bahaya penyalahgunaan narkoba yang semakin 

hari semakin serius. Oleh karena itu, berdasarkan keputusan Presiden Nomor 17 

Tahun 2002 tentang Badan Narkotika Nasional, BKNN diganti dengan Badan 

Narkotika Nasional (BNN). BNN sebagai suatu lembaga forum dengan tugasnya yang 

mengoordinasi 25 Instansi Pemerintah terkait serta ditambah dengan kewenangan 

operasional yang mempunyai tugas dan fungsi mengoordinasikan instansi pemerintah 

terkait dalam perumusan serta pelaksanaan kebijakan nasional dalam penanggulangan 

bahaya penyalahgunaan narkoba dan mengoordinasi pelaksanaan kebijakan nasional 

penanggulangan bahaya penyalahgunaan narkoba. 

Mulai pada tahun 2003 BNN baru mendapatkan alokasi anggaran dari APBN, 

dengan alokasi anggaran tersebut, BNN diharapkan terus berupaya meningkatkan 

kinerja bersama-sama dengan BNP dan BNK. Namun karena tanpa struktur 

kelembagaan yang memiliki komando yang tegas dan hanya berisifat koordinatif 

(kesamaan fungsional semata), maka dari itu, BNN dinilai tidak dapat bekerja secara 

optimal dan tidak akan mampu menghadapi masalah narkoba yang terus menerus 

meningkat. Oleh karena itu, pemegang otoritas dalam hal ini segera menerbitkan 

peraturan Presiden Nomor 83 Tahun 2007 tentang Badan Narkotika Nasional, Badan 

Narkotika Provinsi (BNP) serta Badan Narkotika Kabupaten atau Kota (BNK) yang 

mempunyai wewenang operasional melalui kewenangan anggota BNN terkait dalam 

satuan tugas, yang mana ketiganya merupakan mitra kerja pada tingkat nasional, 

provinsi serta kabupaten atau kota yang masing-masing mempunyai tanggung jawab 

kepada Presiden, Gubernur, dan Bupati atau walikota dan masing-masing tidak 

mempunyai hubungan struktural-vertikal dengan BNN. Perkembangan permasalahan 

narkoba semakin hari semakin meningkat dan serius, maka ketetapan MPR-RI Nomor 
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VI/MPR/2002 melalui Sidang Umum Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik 

Indonesia (MPR-RI) Tahun 2002 telah merekomendasikan kepada DPR-Rivdan 

Presiden RI untuk melaksanakan perubahan atas Undang-Undang Nomor 22 Tahun 

1997 tentang narkotika. Oleh karena itu, Pemerintah dan DPR-RI mengesahkan dan 

menetapkan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagai 

perubahan atas Undang-Undang Nomor 22 tahun 1997. Berdasarkan Undang-Undang 

Nomor 35 tahun 2009 tersebut, BNN telah diberikan kewenangan penyelidikan dan 

penyidikan tindak pidana narkotika dan prekursor narkotika. 

Berdasarkan Undang-Undang tersebut juga, status kelembahaan BNN menjadi 

Lembaga Non-Kementrian (LPNK) yang mempunyai struktur vertikal ke provinsi dan 

kabupaten/kota. Di Provinsi dibentuk BNN provinsi, dan di Kabupaten/Kota dibentuk 

BNN Kabupaten atau Kota. BNN dipimpin langsynf oleh seorang Kepala BNN yang 

diangkat serta diperhentikan langsung oleh Presiden. BNN mempunyai kedudukan 

dibawah tanggung jawab Presiden. Kepala BNN dibantu oleh sekretaris utama, 

inspektur utama, dan 5 Deputi yaitu Deputi Pencegahan, Deputi Pemberdaya 

Masyarakat, Deputi Rehabilitasi, Deputi Pemberantasan serta Deputi Hukum dan 

Kerja Sama. Saat ini BNN telah memiliki perwakilan daerah di 33 Provinsi di 

Indonesia. Sedangkan di tingkat Kabupaten dan Kotam BNN mempunyai 100 

BNNK/Kota. Secara bertahap, perwakilan ini akan terus bertambah dan 

dikembangkan sesuai dengan tingkat kerawanan penyalahgunaan di daerah-daerah 

yang ada di Indonesia. Dengan adanya perwakilan BNN di setiap daerah maka akan 

memberi ruang gerak yang lebih luas dan strategis untuk BNN dalam upaya P4GN. 

Dalam upaya meningkatkan perfoma dan efektivitas pencegahan dan pemberantasan 

penyalahgunaan serta peredaran gelap narkoba, dan demi tercapainya visi “Indonesia 

Bebas Narkoba 2015”. 
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Dikutip dari website resmi Badan Narkotika Nasional, Badan Narkotika 

Nasional atau yang biasa disingkat BNN adalah sebuah Lembaga Pemerintah Non 

Kementrian (LPNK) Indonesia yang bertugas untuk melaksanakan tugas 

pemerintahan dalam bidang pencegahan, pemberantasan, penyalahgunaan dan 

peredaran gelap psikotropika, prekursor, serta bahan adiktif lainnya kecuali bahan 

adiktif untuk tembakau dan alkohol. Badan Narkotika Nasional (BNN) dipimpin oleh 

kepada yang bertanggung jawab langsung kepada presiden melalui koordinasi Kepala 

Kepolisian Republik Indonesia. Dasar hukum BNN adalah Undang-Undang Nomor 

35 tahun 2009 tentang narkotika. Namun sebelumnya BNN adalah lembaga non-

struktural yang dibentuk berdasarkan keputusan Presiden Nomor 17 Tahun 2002 yang 

kemudian diganti dengan peraturan Presiden Nomor 83 Tahun 2007 (UU No. 23 

tentang Badan Narkotika Nasional, 2010) 

4.3 Visi dan Misi Badan Narkotika Nasional 

Menurut informasi yang penulis kutip dari website resmi Badan Narkotika 

Nasional, Komitmen negara-negara anggota ASEAN mendeklarasikan ASEAN 

BEBAS NARKOBA TAHUN 2015 merupakan masalah global yang harus disikapi 

secara serius untuk mewujudkannya. Seiring dengan itu sesuai dengan visi bangsa 

Indonesia dalam pembangunan bangsa Indonesia yang telah ditetapkan MPR yaitu 

“Terwujudnya masyarakat Indonesia yang religius, manusiawi, bersatu, demokratis, 

adil, sejahtera, maju, mandiri, serta baik dan bersih dalam penyelenggaraan Negara” 

maka visi yang ditetapkan oleh Badan Narkotika Nasional ialah “Menjadi Lembaga 

Non-Kementrian yang Profesional dan Mampu Menggerakkan Seluruh Komponen 

Masyarakat, Bangsa dan Negara Indonesia dalam Melaksanakan Pencegahan dan 

Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika, Psikotropika, 

Prekursor dan Bahan Adiktif Lainnya di Indonesia.” 
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Sedangkan misi dari Badan Narkotika Nasional adalah : Menyusun kebijakan 

Nasional tentang Pencegahan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap 

Narkoba (P4GN), Melaksanakan operasional Pencegahan Pemberantasan 

Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkoba (P4GN) sesuai bidang, tugas dan 

kewenangannya, Mengkoordinasi tentang pelaksanaan Pencegahan Pemberantasan 

Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkoba (P4GN), Memonitor dan 

mengendalikan pelaksanaan kebijakan nasional tentang Program Pencegahan 

Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkoba (P4GN), Menyusun 

laporan pelaksanaan kebijakan nasional tentang Pencegahan Pemberantasan 

Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkoba (P4GN) dan diserahkan kepada 

Presiden. (sumber: lumajangkab.bnn.go.id) 

4.4 Tugas Pokok Badan Narkotika Nasional  

Adapun tugas pokok dari Badan Narkotika Nasional yang dipaparkan di dalam 

website resmi BNN pada tahun 2010 adalah sebagai berikut: Menyusun serta 

melaksanakan kebijakan nasional tentang pencegahan, pemberantasan 

penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika dan prekursor narkotika, Mencegah 

serta memberantas penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika dan prekursor 

narkotika, Berkoordinasi dengan Kapolri dalam mencegah dan memberantas 

penyalahgunaan, peredaran gelap narkotika dan prekursor narkotika, Meningkatkan 

kemampuan lembaga dalam rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial pecandu 

Narkotika, baik yang diselenggarakan oleh pemerintah ataupun masyarakat, 

Memberdayakan masyarakat dalam pencegahan penyalahgunaaan peredaran gelap 

narkotika dan prekursor narkotika, Memantau, mengarahkan serta meningkatkan 

kegiatan masyarakat dalam pencegahan penyalahgunaan, peredaran gelap narkotika 

dan psikotropika, Melalui kerjasama bilateral dan multiteral, baik dalam regional 
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maupun internasional guna untuk mencegah dan memberantas peredaran gelap 

narkotika dan prekursor narkotika, Mengembangkan laboratorium narkotika dan 

prekursor narkotika, Melaksanakan administrasi dalam penyelidikan dan penyidikan 

terhadap masalah penyalahgunaaan peredaran gelap narkotika dan prekursor 

narkotika, Membuat laporan tahunan mengenai pelaksanaan tugas dan wewenang. 

Selain tugas diatas, BNN juga mempunyai tugas menyusun serta 

melaksanakan kebijakan nasional mengenai pencegahan dan pemberantasan 

penyalahgunaan dan peredaran gelap psikotropika, prekursor dan bahan adiktif 

lainnya kecuali bahan adiktif untuk tembakau atau alkohol. (sumber: 

lumajangkab.bnn.go.id) 

4.5 Fungsi Badan Narkotika Nasional 

Adapun fungsi dari Badan Narkotika Nasional yang dijabarkan di dalam 

website resmi BNN pada tahun 2010 adalah sebagai berikut: Penyusunan serta 

perumusan kebijakan nasional dalam bidang pencegahan dan pemberantasan 

penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika, psikotropika dan prekursor serta 

bahan adiktif lainnya kecuali bahan adiktif untuk tembakau dan alkohol yang 

selanjutnya disingkat dengan P4GN, Penyusunan perumusan serta penetapan norma, 

kriteria, standar dan prosedur Pencegahan Pemberantasan Penyalahgunaan dan 

Peredaran Gelap Narkoba (P4GN), Penyusunan perencanaan program anggaran dana 

BNN, Penyusunan dan Perumusan kebijakan teknis pencegahan, pemberdayaan 

masyarakat, pemberantasan, rehabilitasi, hukum serta kerjasama di bidang 

Pencegahan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkoba (P4GN), 

Pelaksanaan kebijakan nasional dan kebijakan teknis P4GN di bidang pencegahan, 

pemberdayaan masyarakat, pemberantasan, rehabilitasi, hukum serta kerjasama, 

Pelaksanaan pembinaan teknis di bidang Pencegahan Pemberantasan Penyalahgunaan 



 

60 
 

dan Peredaran Gelap Narkoba (P4GN) kepada Instansi vertikal di lingkungan BNN, 

Serta Pengoordinasian Instansi pemerintah terkait dan komponen masyarakat dalam 

rangka menyusun dan merumuskan serta melaksanakan kebijakan nasional di bidang 

Pencegahan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkoba (P4GN), 

Penyelenggaraan pembinaan serta pelayanan administrasi di lingkungan BNN, 

Pelaksanaan fasilitasi serta pengoordinasian wadah peran masyarakat, Pelaksanaan 

penyelidikan dan penyidikan penyalahgunaan narkotika dan prekursor narkotika, 

Pelaksanaan pemutusan jaringan kejahatan yang terorganisasi di bidang narkotika, 

psikotropika, prekursor dan bahan adiktif lainnya, kecuali bahan adiktif tembakau dan 

alkohol, Pengoordinasian instansi pemerintah terkait maupun komponen masyarakat 

dalam melaksanakan rehabilitasi serta penyatuan kembali kedalam masyarakat dan 

perawatan lanjutan bagi penyalahguna dan atau pecandu narkotika dan psikotropika 

dan bahan adiktif lainnya kecuali tembakau dan alkohol ditingkat pusat dan daerah, 

Pengkoordinasian peningkatan kemampuan lembaga dalam rehabilitasi sosial para 

pecandu narkotika dan psikotropika dan bahan adiktif lainnya kecuali tembakau dan 

alkohol oleh pemerintah dan masyarakat, Peningkatan kemampuan lembaga dalam 

rehabilitasi penyalaguna dan atau para pecandu narkotika dan psikotropika dan bahan 

adiktif lainnya kecuali tembakau dan alkohol berbasis komunias terapeutik atau 

metode lain yang sudah teruji keberhasilannya, Pelaksanaan, penyusunan, pengkajian 

dan perumusan perundang-undangan dan pemberian bantuan hukum di bidang 

Pencegahan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkoba (P4GN), 

Pelaksanaan kerjasama di tingkat nasional, regional maupun internasional di bidang 

Pencegahan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkoba (P4GN), 

Pelaksanaan pengawasan fungsional terhadap pelaksanaan Pencegahan 

Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkoba (P4GN) di lingkungan 
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BNN, Pelaksanaan koordinasi pengawasan fungsional instansi pemerintah terkait 

serta komponen masyarakat di bidang Pencegahan Pemberantasan Penyalahgunaan 

dan Peredaran Gelap Narkoba (P4GN), Pelaksanaan penegakkan disiplin, kode etik 

pegawai BNN dan kode etik profesi penyidik BNN, Pelaksanaan pendataan serta 

informasi nasional penelitian serta pengembangan dan pendidikan serta pelatihan di 

bidang Pencegahan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkoba 

(P4GN), Pelaksanaan pengujian narkotika, psikotropika, dan prekursor dan bahan 

adiktif lainnya kecuali untuk tembakau dan alkohol, Pengembangan laboratorium uji 

narkotika, psikotropika serta prekursor dan bahan adiktif lainnya, kecuali bahan 

adiktif tembakau dan alkohol, dan yang terakhir Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan 

pelaksanaan kebijakan nasional dalam bidang Pencegahan Pemberantasan 

Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkoba (P4GN). (sumber: 

lumajangkab.bnn.go.id) 

4.6 Program Pencegahan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap 

Narkoba (P4GN) 

Dalam website resmi Badan Narkotika Nasional tahun 2010 menjelaskan program 

Pencegahan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkoba atau yang 

biasa disingkat P4GN merupakan program yang telah diumumkan pemerintah melalui 

BNN dengan tujuan pengendalian penyalahgunaan narkotika. Pencegahan Pemberantasan 

Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkoba (P4GN) ini dilaksanakan dengan tujuan 

menjadikan penduduk Indonesia yang imun terhadap penyalahgunaan dan peredaran 

gelap narkoba berkurang atau bahkan terbasmi serta para pecandu secara bertahap 

mendapatkan layanan rehabilitasi medis dan sosial. Berdasarkan instruksi Presiden tahun 

2011, salah satu fokus program Pencegahan Pemberantasan Penyalahgunaan dan 

Peredaran Gelap Narkoba (P4GN) adalah upaya pengawasan ketat terhadap produksi, 
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impor, distribusi, penggunaan, ekspor dan re-ekspor bahan kimia prekursor dan 

penegakkan hukum kepada jaringan tersangka yang melakukan penyimpangan. Tujuan 

utama dari Pencegahan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkoba 

(P4GN) ini adalah pemberdayaan segenap potensi yang ada di seluruh lapisan masyarakat 

agar sadar untuk menolak dan menentang penyalahgunaan narkoba. Program Pencegahan 

Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkoba (P4GN) tidak hanya 

mempunyai sifat pencegahan bahaya penyalahgunaan narkoba, melainkan meliputi 

kegiatan penegakkan hukum bagi penyalahgunaa narkoba dan kegiatan rehabilitasi bagi 

pecandu dan pengguna narkoba. (sumber: lumajangkab.bnn.go.id) 

4.7 Struktur Organisasi Badan Narkotika Nasional Kabupaten Lumajang. 

Bagan 4.1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(sumber: Data BNNK Kabupaten Lumajang) 
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4.8 Makna Logo Badan Narkotika Nasional  

Gambar 4.1 

 

(sumber: https://www.facebook.com/bnnkablumajang/) 

4.8.1 Makna Bentuk  

A. Lingkaran Berwarna Emas : Menjelaskan satu kesatuan yang mempunyai 

arti tidak memberikan celah untuk penyalahgunaan dan peredaran gelap 

narkoba. 

B. Bintang : Adalah simbolisasi cita-cita luhur BNN untuk mewujudkan 

masyarakat Indonesia bebas dari segala bentuk penyalahgunaan dan peredaran 

gelap narkoba. 

C. Tulisan Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia : Memberikan 

pemahaman bahwasanya BNN ialah institusi pemerintah yang memiliki tugas 

khusus dalam memberantas dan menanggulangi permasalahan narkoba di 

Indonesia. 

D. Garuda : melambangkan sebuah komitmen BNN terhadap tekad pemerintah 

dalam upaya menanggulangi permasalahan narkoba di Indonesia. 

E. Huruf BNN : menunjukkan terminologi BNN. 

https://www.facebook.com/bnnkablumajang/
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F. Tulisan KABUPATEN LUMAJANG di bawah logo : merupakan sebuah 

bentuk identitas dari Badan Narkotika Nasional yang terletak di Kabupaten 

Lumajang. 

(dikutip dari website Informasi dan Edukasi Narkoba) 

4.8.2 Makna Warna 

A. Warna Hitam : Memiliki arti keseriusan dan ketegasan dalam melaksanakan 

tugasnya. 

B. Warna Kuning Gading : Memiliki kreativitas dan inofatif sebuah makna 

kecerdasan serta antusiasme. 

C. Warna Biru Tua dan Biru Muda : Mempunyai lambang universalisme 

D. Warna Putih : Mempunyai arti keluhuran sebuah cita-cita. 

(dikutip dari website Informasi dan Edukasi Narkoba) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


