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MENGAPA BUKLET INI DIBUAT

banyak sekali yang dipercakapkan di dunia ini tentang narkoba—di 
jalanan, di sekolah, di Internet dan TV. Sebagian benar, sebagian tidak.

Kebanyakan yang anda dengar tentang narkoba nyatanya berasal dari 
mereka yang menjualnya. Mantan penjual narkoba mengaku, mereka 
telah mengumbar apa saja kepada yang datang pada mereka, agar mau 
membeli.

Jangan kena tipu. anda perlu fakta untuk menjaga jangan sampai jadi 
kecanduan pada narkoba, Dan membantu teman anda untuk tidak 
menyentuhnya. Itu sebabnya kami membuat buklet ini—untuk anda.

Masukan balik anda penting bagi kami, jadi kami sangat mengharapkan 
mendapat tanggapan dari anda. anda dapat mengunjungi kami di situs 
drugfreeworld.org, dan kirim email kepada kami di  
info@drugfreeworld.org.
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Apakah itu Kokain Crack?
Kokain Crack adalah kokain yang berbentuk 

kristal, yang biasanya datang dalam bentuk 
bubuk.* Bentuknya berupa kubus padat atau 
kristal yang warnanya beragam dari kuning 
sampai warna mawar pucat atau putih.

Kokain crack biasa dipanaskan dan dihisap seperti 
rokok. Nama Inggris Kokain crack “Crack” berasal 
dari suara pecah “crack” atau letusan yang 
dihasilkan saat obat ini sewaktu dipanaskan.

Kokain crack adalah bentuk paling ampuh dari 
kokain dan juga yang paling berbahaya. Kadar 
kemurniannya antara 75% sampai 100%, jauh 
lebih kuat dari kokain biasa. 

Menghisap rokok Kokain crack memungkinkan 
zat apa saja meraih otak lebih cepat daripada cara 
yang lain. Karena itu menghisap rokok Kokain 
crack membawa efek yang kuat dan langsung 
—namun sangat cepat pudar—”high” atau high 

berlangsung 
hanya 15 menit. 
Ketagihan dapat 
berkembang 
sangat cepat 
bila zat itu 
dihisap seperti 
rokok daripada dihirup (melalui hidung), seorang 
penyalah-guna obat dapat menjadi ketagihan 
setelah pertama kali ia mencoba Kokain crack.

Karena kokain harganya tinggi, ini biasanya 
dianggap “obatnya orang kaya”. Sebaliknya, 
Kokain crack, dijual dengan harga sangat murah 
bahkan para remaja mampu membelinya—waktu 
pertamanya saja. Sebenarnya begitu seseorang 
ketagihan, harganya meroket seiring dengan 
meningkatnya jumlah yang dibutuhkan untuk 
menyokong kebiasaanya. 

* Untuk informasi lebih lanjut tentang kokain dalam bentuk serbuk, lihat buklet Kebenarang Tentang Kokain dalam seri ini.
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• 24‑7 
• Apple jacks
• Badrock
• Bola
• Base
• Beat
• Permen
•  Chemical
• Cloud/Awan 
• Cookies
• Kokain crack
• Crumbs
•  Crunch & 

munch 
• Devil drug/ 
    Obat Setan  
• Dice/Dadu

•  Electric  
kool‑aid 

• Fat bags 
• French fries
• Glo
• Gravel
• Grit
• Hail
• Hard ball
• Hard rock/ 
   Batu keras 
• Hotcakes
• Ice cube/ 
    Es Batu
• Jelly beans 
• Kryptonite 
• Nuggets

• Paste
• Piece
•  Prime time 
• Product 
• Raw
• Batu 
• Rock star 
•  Rox/Roxanne 
• Scrabble 
• Sleet 
• Snow coke 
• Sugar block 
•  Topo (Spanish)
• Tornado
• Troop

Nama Jalanan
Dari sekian banyak nama jalanan yang digunakan 

sekarang ini, yang paling umum adalah:
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S aya hidup dengan seorang pecandu Kokain crack 
selama hampir setahun. Saya mencintai orang itu, 

yaitu pacar saya, dengan sepenuh hati namun saya 
tak bisa hidup seperti ini lagi.

“Polisi menghentikan dan mencari saya; kami 
dirazia pukul 6 pagi; bekas pacar saya mencuri tak 
henti‑hentinya dan tak bisa berpisah dari pipanya.

“Saya pikir Kokain crack itu lebih jahat dari heroin 
– cukup satu hisapan pipa yang dibutuhkan untuk 
membuatmu menjadi monster tak bermoral.”  
— Audrey
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Pada tahun 2007, di pengadilan Federal 
Amerika terdapat 5.477 orang terbukti 

bersalah karena kejahatan yang berhubungan 
dengan Kokain crack. Lebih dari 95% dari para 
pelanggar ini telah terlibat dalam perdagangan 
Kokain crack.

Di Eropa situasinya berbeda. European 
Monitoring Centre on Drugs and Drug Addiction 
melaporkan penyalahgunaan Kokain crack 
umumnya terbatas pada masyarakat minoritas 
di kota-kota besar dengan tingkat kondisi 
pengangguran dan kemiskinan yang tinggi. Pada 
tahun 2006, 20 negara Eropa melaporkan bahwa 
penyalahguna Kokain crack hanya mewakili 
2% dari semua pengguna narkoba yang masuk 
ke perawatan penyalahgunaan zat kimia, dan 

kebanyakan dari mereka dilaporkan oleh UK.

Survei tahun 2007 dari US National Survey on 
Drug Use and Health menunjukkan bahwa 8,6 
juta warga Amerika berusia 12 tahun dan lebih 
dewasa dilaporkan telah menggunakan Kokain 
crack. Di antara usia 18 hingga 25 tahun, 6,9% 
dari mereka yang disurvei mengatakan bahwa 
mereka telah menggunakan Kokain crack dalam 
tahun terakhir. Survei tahun 2007 dari US 
Government’s Monitoring the Future menemukan 
bahwa di antara siswa SMA, 3,2% dari siswa 
kelas 12 telah menggunakan Kokain crack pada 
titik tertentu dalam hidup mereka. 

Di Amerika, Kokain crack adalah obat 
yang paling banyak disalahgunakan 
oleh 178.475 orang yang masuk ke 
perawatan pada tahun 2006. Ini 
mewakili 71% dari semua pengguna 
kokain yang masuk ke perawatan 
pada tahun itu.

Statistik Internasional
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Honolulu, Hawai Atlanta, Georgia

Kokain crack  
& KRIMINALITAS

Obat Kokain crack ini sangat egois. Obat ini 
mengambil alih seluruh hidupmu. Kokain crack dengan 

sangat cepat membuat seseorang ketagihan. Sama sekali 
tidak memakan waktu lama. Ketagihan yang ditimbulkannya 
sangatlah hebat. Dan seseorang harus menggunakannya dengan 
sering karena efek “high”‑nya tidak bertahan lama.” — Peter

11.6% dari orang‑orang 
yang baru masuk penjara 

pernah menggunakan 
Kokain crack di minggu 

sebelumnya.

49.8%
dari orang‑orang 

yang dipenjara pernah 
menggunakan Kokain crack  

di masa lalu.
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Mengapa Kokain crack Kokain menyebabkan 
kecanduan yang hebat?
Kokain crack adalah salah satu narkoba 

yang paling kuat kalau dilihat dari segi 
membuat  ketergantungan secara psikolog. 
Obat ini merangsang pusat kesenangan 
dalam otak dan menghasilkan perasaan 
gembira yang berlebihan. Penggunaan  
Kokain crack secara kompulsif berkembang 
segera setelah seseorang menggunakannya, 

karena zat tersebut dirokok dan segera 
masuk ke aliran darah. Toleransi terhadap 
narkoba ini mulai berkembang dengan 
cepat—yang candu segera gagal mencapai 
pengalaman “high” yang sama dengan 
penggunaan dengan jumlah yang sama 
sebelumnya. 
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Kebiasaan saya 
menggunakan  

Kokain crack kokain telah 
mencapai $2.000 setiap 
minggu dan saya sangat 
menginginkan untuk 
bebas dari ikatan  
rantai ini.” — Jennifer
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Efek-efek dari 
Kokain crack Kokain

APAKAH EFEK‑EFEK JANGKA PENDEKNYA?

Kokain crack mengakibatkan efek “high” yang sangat 
kuat namun tak bertahan lama yang kemudian diikuti 

dengan kebalikannya —depresi berat, kegugupan dan 
ketagihan yang hebat untuk mengkonsumsi lebih banyak 
obat. Si pengguna umumnya tidak dapat makan dan tidur 
dengan cukup. Mereka mengalami peningkatan detak 
jantung dan otot kejang-kejang. Obat ini mengakibatkan 
seseorang paranoid, marah, galak and cemas—meskipun 
ketika mereka tidak sedang “high”.

Tidak peduli berapa banyak obat ini dikonsumsi atau 
seberapa sering, Kokain crack kokain meningkatkan resiko 
serangan jantung, stroke atau masalah pernapasan, yang 
mana dapat berakibat pada kematian yang tiba-tiba.

* paranoid: kecurigaan, rasa tidak percaya atau ketakutan  
pada orang lain.
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Satu‑satunya dalam pikiranku adalah 
Kokain crack kokain. Dan bila 

seseorang menawarkannya padamu, 
kau akan dengan segera menghampiri 
dan mengambilnya. Seperti 
menawarkan orang lapar sebungkus 
roti setelah ia berjalan jauh . . . .

“Semua permasalahanku seakan‑
akan memuncak ketika saya merokok 
terus menerus untuk beberapa 
minggu. Suatu hari saya memutuskan 
saya tidak tahan lagi – Saya tidak 
dapat hidup seperti ini lagi. Dan saya 
mencoba untuk bunuh diri.

“Saya harus terus mencoba dan 
melawan.... Saya berharap insting 
saya untuk bertahan hidup muncul.” 
— John

Menghisap Kokain crack lebih jauh menghadirkan 
serangkaian resiko kesehatan. Kokain crack sering 
dicampur dengan zat lain yang menimbulkan asap 
yang mengandung racun ketika dibakar. Rokok 
Kokain crack tidak bertahan lama, karena pipanya 
umumnya sangat pendek. Ini sering menyebabkan 
bibir pecah dan melepuh, dikenal dengan sebutan 
“bibir Kokain crack,” pada pengguna yang 
memakai pipa sangat panas ditekankan ke bibir 
mereka. 

Efek-efek dari 
Kokain crack Kokain
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Saya pensiun sebagai 
seorang eksekutif 

perusahaan yang sukses, 
yang telah menyekolahkan 
dua anak gadis saya sampai 
tamat universitas dan selayaknya  
saya pensiun. Setelah pesta pensiunan saya 
berakhir, inilah awal dari lima tahun di neraka.  
Ini adalah ketika saya diperkenalkan pada 
Kokain crack kokain untuk pertama kalinya. 
Selama lima tahun tersebut, saya kehilangan 
rumah, istri, semua kekayaan, kesehatan dan 
hampir seluruh hidup saya. Saya juga menjalani 
hukuman dua tahun di penjara.” — William

APAKAH EFEK‑EFEK JANGKA PANJANGNYA? 
Sebagai tambahan dari resiko umum sehubungan 
dengan penggunaan Kokain crack, pengguna 
Kokain crack mungkin mengalami masalah 
pernapasan yang sangat parah, termasuk 
batuk, sesak napas, kerusakan paru‑paru dan 
pendarahan. 

Efek jangka panjang dari penggunaan  
Kokain crack meliputi kerusakan parah pada 

jantung, hati dan ginjal. Pengguna kemungkinan 
besar lebih mudah terkena penyakit menular.

Penggunaan harian yang berkelanjutan 
menyebabkan sulit tidur dan kehilangan 
nafsu makan, mengakibatkan kekurangan 
gizi. Menghisap Kokain crack juga dapat 
menyebabkan tingkah laku agresif dan paranoid.

Karena Kokain crack mengganggu jalannya 
proses kimiawi dalam otak, seseorang perlu lebih 
dan lebih banyak obat itu hanya untuk merasa 
“normal”. Mereka yang menjadi kecanduan pada 
Kokain crack (seperti juga pada kebanyakan 
narkoba lain) kehilangan minat mereka terhadap 
berbagai bidang kehidupan yang lain.

Penurunan efek dari obat itu menyebabkan 
depresi, yang menjadi lebih dalam dan lebih dalam 
lagi setelah tiap penggunaannya. Ini bisa menjadi 
sangat parah sehingga seseorang akan melakukan 
apa saja untuk mendapatkan obat itu--bahkan 
membunuh. Dan jika dia tidak bisa mendapatkan 
Kokain crack, depresinya bisa menjadi sangat kuat 
sehingga mendorongnya untuk bunuh diri.
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Efek-Efek Fisik dan Mental
EFEK‑EFEK JANGKA PENDEK
Karena dihisap, efek‑efek dari 
Kokain crack lebih cepat dan 
lebih kuat daripada kokain 
serbuk.

• Kehilangan nafsu makan
• Meningkatnya detak jantung, 

tekanan darah, temperatur 
tubuh

• Tersumbatnya saluran 
peredaran darah

• Meningkatnya pola 
pernapasan

• Membesarnya pupil
• Pola tidur yang terganggu
• Mual
• Hiper-stimulasi
• Kelakuan yang aneh,  

tiba‑tiba, terkadang menjadi 
brutal

• Halusinasi, kegirangan 
yang berlebihan, mudah 
tersinggung

• Halusinasi indera peraba 

yang mangakibatkan ilusi 
seakan‑akan ada serangga 
yang menggali lubang di 
bawah kulit

• Perasaan gembira berlebihan
• Kecemasan dan rasa curiga 

yang berlebihan
• Depresi
• Ketagihan yang hebat
• Panik dan gangguan kejiwaan
• Sawan, kejang-kejang dan 

mati mendadak karena dosis 
yang tinggi (bahkan cuma 
sekali pakai)

EFEK‑EFEK JANGKA PANJANG
• Kerusakan yang permanen 

pada pembuluh‑pembuluh 
darah di telinga dan otak, 
tekanan darah tinggi, 
mengarahkan ke serangan 
jantung, stroke dan kematian

• Kerusakan pada lever,  
ginjal dan paru‑paru

• Sakit dada yang sangat parah

•  Kerusakan pada saluran 
pernapasan

• Penyakit menular dan abses 
bila disuntikkan

• Kekurangan gizi, penurunan 
berat badan

• Kerusakan gigi
• Halusinasi pada pendengaran 

dan sentuhan
• Tidak berfungsinya alat-alat 

seksual dan organ‑organ 
reproduktif dan kemandulan 
(untuk pria dan wanita)

• Disorientasi, apatis, 
kebingungan dan kelelahan

• Mudah tersinggung dan 
gangguan mood

• Meningkatnya frekuensi 
tingkah laku yang berbahaya

• Gangguan otak atau 
gangguan kejiwaan

• Depresi berat
• Toleransi dan ketagihan 

(walaupun hanya sekali 
memakai)
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Anak-anak: Korban yang  
 Paling Tidak Berdosa  
  dari Kokain crack Kokain

Korban yang paling tidak berdosa 
dari Kokain crack adalah bayi yang 

dilahirkan oleh ibu yang menggunakan 
obat itu selama dia hamil. March of 
Dimes, sebuah organisasi non-profit 
untuk kehamilan dan kesehatan bayi, 
melaporkan bahwa penggunaan kokain 
baik dalam bentuk serbuk maupun 
Kokain crack selama kehamilan dapat 
memengaruhi ibu dan bayi yang 
dikandungnya dalam berbagai cara. 
Selama masa-masa awal kehamilan,  

itu bisa meningkatkan resiko keguguran. 
Itu bisa juga menyebabkan bayi yang 
dilahirkan mengalami stroke, kerusakan 
otak yang permanen atau serangan 
jantung. 

National Institure for Drug Abuse 
melaporkan bahwa penggunaan 
Kokain crack selama kehamilan bisa 
menyebabkan masalah serius di masa 
depan bagi anak-anak yang dilahirkan.
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Saya diperkenalkan pada 
merokok kokain, dan 

itulah saat dimana segalanya 
berhenti berfungsi. Saya 
sering bergaul dengan 
orang‑orang yang pada 
waktu itu saya anggap teman 
dekat. Kau tahu, sangatlah 
benar yang orang bilang 
tentang Kokain crack: ketika 
kau menggunakan untuk 
pertama kalinya, kau tidak 
akan pernah mendapatkan 
‘high’ yang sama lagi.... Ini 
menghancurkan saya. Ini 
mengambil alih hidup saya.

“Kokain crack kokain telah 
merusak reputasi saya dan 
harga diri saya.” — Diane
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Sementara penggunaan daun coca sebagai 
minuman keras telah dilakukan sejak tiga 

ribu tahun yang lalu, Kokain crack, kokain yang 
berbentuk kristal, dikembangkan selama booming 
kokain pada tahun 1970an dan penggunaannya 
meluas pada tahun 1980an. 

Menurut US Drug Enforcement Agency, 
menjelang akhir tahun 1970an ada sangat 
banyak persediaan serbuk kokain yang dikirim ke 
Amerika. Ini menyebabkan harga obat itu turun 
hingga 80%. Dihadapkan pada penurunan 
harga atas produk ilegal mereka, para penjual 
narkoba mengubah serbuk itu menjadi  
“Kokain crack,” bentuk padat dari kokain  
yang dapat dihisap.

Dihancurkan menjadi potongan-potongan 
kecil, atau “batuan,” kokain ini dapat dijual 
dalam kuantitas yang lebih kecil, pada lebih 

Kokain crack Kokain: Sejarah Singkat

Kokain crack adalah impian para penjual: Kokain crack 
menghasilkan high yang cepat, dan penggunanya 
menjadi kecanduan dalam waktu yang sangat singkat. 
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banyak orang dengan  
keuntungan yang lebih besar.  
Ini murah, mudah dibuat,  
mudah digunakan, dan  
sangat menguntungkan  
bagi para penjual. 

Pada awal 1980an, laporan-laporan 
penggunaan Kokain crack muncul 
di Los Angeles, San Diego, Houston 
dan Caribbean.

Gelombang terbesar dalam 
penggunaan obat itu terjadi  
selama “wabah Kokain crack,”  
antara tahun 1984 dan 1990,  
saat obat itu meluas melintasi  
kota-kota di Amerika. Wabah 
Kokain crack itu secara dramatis 
meningkatkan jumlah warga 
Amerika yang kecanduan pada 
kokain. Pada tahun 1985,  
jumlah orang yang mengaku 
menggunakan kokain secara  
rutin meningkat dari 4.2 juta  
hingga 5.8 juta. 

Kokain crack adalah impian para penjual: Kokain crack 
menghasilkan high yang cepat, dan penggunanya 
menjadi kecanduan dalam waktu yang sangat singkat. 
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Menjelang akhir tahun 1986, Kokain crack 
terdapat di 28 negara bagian dan di District of 
Columbia. Menjelang tahun 1987, Kokain crack 
dilaporkan terdapat di semua negara bagian 
Amerika, kecuali empat negara bagian. Sejak 
saat itu, penggunaan obat itu telah berlanjut 
berkembang ke seluruh Amerika Utara dan 
Amerika Selatan dan sampai ke Eropa dan 
kemudian seluruh dunia. 

Menjelang tahun 2002, UK mengalami 
“wabah Kokain crack,” mereka sendiri dengan 
jumlah pecandu Kokain crack yang mencari 
pertolongan meningkat hingga hampir 50% 
pada tahun itu. UK melaporkan adanya 
peningkatan hingga 74% dalam penyitaan 
Kokain crack dalam razia narkoba antara tahun 
2000 dan 2006. 

Mayoritas pengguna Kokain crack kokain 
di Eropa terdapat di tiga kota—Hamburg, 
London dan Paris. Tapi penggunaan kokain 
juga dilaporkan sebagai masalah serius di tiga 
wilayah Prancis di luar negeri—Guadeloupe, 
French Guiana dan Martinique—dan di 
beberapa komunitas di negara Belanda.
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Ketika muda-mudi belasan tahun disurvei 
untuk mengetahui mengapa mereka bisa 

sampai menggunakan narkoba, 55% menjawab 
disebabkan karena tekanan dari teman-teman. 
Mereka ingin merasa hebat dan disukai. Para 
penjual mengetahui hal ini.

Mereka akan mendekatimu sebagai teman dan 
menawarkan untuk “menolongmu” dengan 
“sesuatu yang akan membuatmu naik daun”. 
Narkoba akan menjadikanmu “diterima” atau 
“menjadikanmu hebat”. 

Para penjual narkoba, didorong oleh laba yang 
akan diperoleh, akan mengatakan apa saja, 
agar kau membeli narkoba mereka. Mereka 
akan bilang “cobalah Kokain crack sekali aja dan 
semuanya akan tetap baik-baik aja kok; ini akan 
membuat segala hal pergi menjauh.”

Mereka tidak peduli bila narkoba akan merusak 
hidupmu, selama mereka dibayar. Yang hanya 
diingini adalah mendapatkan uang. Mantan 

penjual narkoba mengaku memandang para 
pembeli sebagai “bidak-bidak di suatu permainan 
catur”.

Carilah fakta-fakta tentang narkoba. Ambillah 
keputusan sendiri.

Apa Para Penjual Akan Katakan Kepada Anda
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Kebenaran Tentang Narkoba
Narkoba pada dasarnya adalah racun. Jumlah 

yang dipakai menentukan efeknya.

Dalam jumlah kecil, ini memberi efek stimulan 
[mempercepat]. Dalam jumlah lebih besar, ini 
memberi efek sedatif [memperlambat]. Jumlah 
yang lebih besar lagi akan meracuni dan dapat 
membunuh Anda.

Ini benar untuk semua narkoba. Perbedaannya 
hanya terletak pada jumlah yang dipakai untuk 
memberi efeknya.

Tetapi banyak narkoba memiliki daya merusak 
yang lain: mereka langsung mempengaruhi otak 
kita. Mereka mendistorsi persepsi si pengguna 
tentang apa yang terjadi di sekeliling dia. 
Hasilnya adalah bahwa tindakan-tindakannya 
menjadi aneh, irasionil, tidak wajar dan malahan 
bisa merusak.

Narkoba mendindingi semua citra rasa. Yang 
diperlukan maupun yang tidak. Sehingga, di 
samping memberi pertolongan pertama dalam 
mengurangi rasa sakit, tetapi juga menghapus 
kewaspadaan dan mengeruhkan pikiran kita.

Obat-obat untuk kesehatan adalah zat-zat 
yang bermaksud untuk meningkatkan atau 
memperlambat hal-hal yang terkait dengan 
cara bekerja tubuh kita, untuk berusaha 
memperbaikinya. Kadang-kadang zat-zat itu 
dibutuhkan. Tetapi mereka tetap merupakan 
narkoba: bekerja sebagai stimulan atau sedatif, 
dan penggunaan yang banyak dapat berakibat 
kematian. Jadi, bila Anda tidak menggunakan 
obat-obatan itu sesuai maksudnya, mereka sama 
bahayanya seperti narkoba.
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Jawaban yang tepat 
adalah cari tahu 
fakta‑faktanya dan 
jangan menggunakan 
narkoba dari semula.

Kebenaran Tentang Narkoba
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Orang-orang menggunakan narkoba oleh 
karena mereka ingin merubah sesuatu di 
dalam hidup mereka.

Di bawah ini adalah beberapa alasan 
yang diberikan orang-orang muda untuk 
menggunakan narkoba.

• Untuk dapat diterima di lingkungannya

• Sebagai pelarian atau untuk  
   bersantai-santai

• Untuk mengatasi kebosanan

• Untuk tampak dewasa

• Untuk memberontak

• Untuk bereksperimen

Mereka berpikir narkoba adalah jalan 
keluarnya. Namun akhirnya, narkoba menjadi 
masalahnya.

Betapa sukar sekalipun menghadapi 
masalah Anda, akibat penggunaan 
narkoba senantiasa lebih besar masalahnya 
daripada masalah yang ingin diatasi dengan 
narkoba. Jawaban yang benar adalah untuk 
memperoleh faktanya dan pertama-tama 
tidak menggunakannya.

MENGAPA ORANG‑ORANG MENGUNAKAN NARKOBA?
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REFERENSI‑REFERENSI:

Jutaan buklet seperti ini telah dibagikan kepada 
banyak orang di seluruh dunia dalam 22 bahasa. 
Menanggapi munculnya banyak narkoba baru di 
jalanan dan lebih banyak yang diketahui tentang 
efek mereka, buklet-buklet yang sudah ada 
diperbaiki dengan bahan terakhir dan  
buklet-buklet baru diterbitkan.

Di Australia, kampanye ini dikoordinasi oleh 
Drug-Free Ambassadors Australia [Duta-Duta 
Bebas Narkoba Australia], suatu organisasi amal-
sosial yang diakui oleh Department of Family and 
Community Services’ Harm Prevention Register.

Buklet-buklet ini diterbitkan oleh Foundation for 
a Drug-Free World, atau “Yayasan untuk Dunia 
Bebas Narkoba” suatu organisasi sosial nirlaba, 
dengan Kantor Pusat di Los Angeles, California, AS.

Yayasan ini menyediakan bahan-bahan dan 
informasi untuk jaringan usaha pendidikan dan 
koordinasi pencegahan penggunaan narkoba 
internasional. Yayasan ini dan Duta-Duta Bebas-
Narkoba Australia, bekerja sama dengan organisasi 
sukarela dan yayasan-yayasan pemerintah yang 
membina orang-orang muda, orang tua, pembina 
pendidikan – semua pihak yang ada minat 
untuk menolong orang-orang hidup bebas dari 
penyalahgunaan narkoba.
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FAKTA-FAKTA YANG PERLU ANDA KETAHUI
Buklet ini adalah salah satu dari suatu seri penerbitan yang menyajikan fakta-fakta 
tentang penyalahgunaan marijuana, alkohol, Ekstasi, kokain, kokain Kokain crack, 
met kristal dan metamfetamin, inhalansia, heroin, LSD dan narkoba dengan resep 
dokter. Dipersenjatai dengan bahan informasi ini, yang membaca dapat mengambil 
keputusan untuk hidup bebas narkoba.

© 2012 Foundation for a Drug-Free World. Semua Hak Cipta Dilindungi oleh Undang-Undang. Logo Yayasan adalah 
merek dagang yang dimiliki oleh Foundation for a Drug-Free World. Item #20841-9-INDO

TM

Foundation for a Drug‑Free World 
1626 N. Wilcox Avenue, #1297 
Los Angeles, CA 90028 USA

drugfreeworld.org 
info@drugfreeworld.org
Phone: +1‑818‑952‑5260 

Untuk keterangan lebih lanjut atau untuk mendapatkan  
lebih banyak jilid dari buklet ini dan buklet-buklet  

lainnnya di dalam seri ini, harap hubungi:

Drug‑Free World Indonesia

E‑mail: info@duniabebasnarkoba.org 
www.duniabebasnarkoba.org
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