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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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N arkoba menjadi bagian dari budaya kita 
sejak pertengahan abad terakhir. 

Narkoba dipopulerkan di 1960-an melalui 
musik dan media massa, merambah semua 
aspek dalam masyarakat. Masalahnya 
tampil dalam berbagai wajah – dari 
mahasiswa yang berdansa tiga malam 
tanpa henti karena menggunakan ekstasi 
atau pesta gila-gilaan karena berbahan 
bakar Sabu, sampai anak jalanan yang 
ketagihan bau lem (inhalansia); dari 
seorang ibu yang tiada hari tanpa obat 
penenang untuk mengatasi depresi, sampai 
seorang CEO yang ketagihan kokain. 

Diperkirakan sekitar 200 juta orang di 
seluruh dunia menggunakan narkoba. 
Di Amerika Serikat, hasil Survey Nasional 

Budaya Narkoba Kita 
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tahun 2003, tentang Penggunaan Obat dan 
Kesehatan menampilkan bahwa budaya 
Narkoba diikuti oleh 19.5 juta orang 
Amerika (atau 8.2% dari jumlah 
masyarakat yang berusia 12 tahun ke atas) 
yang menyalahgunakan narkoba sebulan 
sebelum penelitian berlangsung. 

Mungkin kamu mengenal secara langsung 
ataupun tidak orang yang menggunakan 
narkoba. Di Amerika Serikat yang paling 
banyak disalahgunakan adalah alkohol, 
sementara di Indonesia yang paling banyak 
disalahgunakan adalah Marijuana atau 
Marijuana. Berdasarkan laporan PBB tahun 
2005 mengenai Narkoba, sekitar 4 persen 
penduduk dunia menyalahgunakan kanabis.

Orang-orang muda dewasa ini, paling lebih 
dini terpapar oleh narkoba. Penelitian yang 
dilakukan oleh Pusat Pengendalian Penyakit 
di tahun 2003, 45 persen pelajar SMA di 
Amerika Serikat minum alkohol dan 22 
persen menggunakan Marijuana dalam 
sebulan. Di Eropa belum lama diadakan 
penelitian atas remaja usia 15 tahun, 
dimana penggunaan kanabis berkisar di 
antara di bawah 10% sampai di atas 30%, 
dimana remaja laki-laki United Kingdom 
menduduki peringkat tertinggi (42.5%).   
Di Indonesia kebanyakan pecandu mulai 
dengan Marijuana (61,3%) sementara 
putaw merupakan pilihan berikut (12,5%), 
disusul oleh sabu dan ekstasi. 
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“t ujuan hidup saya bukanlah untuk hidup ...  
tetapi untuk high. 

“Saya telah terjatuh dalam spiral  
sampai pada titik dimana saya tidak bisa kembali. 
Selama bertahun-tahun saya menggunakan kokain, 
Marijuana dan alcohol karena saya percaya  
dengan narkoba saya dapat melepaskan diri dari 
masalah-masalah. Pikiran yang salah, karena keadaan 
menjadi semakin buruk. Saya memiliki segalanya, 
pekerjaan yang bagus, uang, keluarga yang mencintai, 
namun saya tetap merasa kosong. Seolah-olah 
saya tidak mempunyai apa-apa. Selama 20 tahun 
menggunakan, saya selalu berkata pada diri sendiri, 
ini adalah yang terakhir kali saya menggunakan,  
saya akan berhenti selamanya. Hal itu tidak  
pernah terjadi. Ada saat-saat dimana saya  
berpikir untuk mengakhiri hidup saya.” 

    – John
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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  
  Menggunakan Narkoba?
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Bagaimana kerjanya narkoba?
N arkoba pada dasarnya adalah RACUN. 

Jumlah yang dipakai menentukan 
akibat yang dapat ditimbulkannya.  
Jumlah yang kecil dapat merangsang 
(meningkatkan aktifitas). Jumlah yang 
lebih besar dapat menjadi penenang 
(menekan aktifitas). 

Jumlah yang lebih besar lagi akan menjadi 
racun dan dapat membunuh seseorang. 
Ini berlaku untuk semua jenis Narkoba. 

Hanya perbedaan dalam jumlah dapat 
menghasilkan akibat yang berbeda.

Narkoba menutup semua perasaan,  
baik yang dibutuhkan dan yang tidak. Jadi, 
walaupun menghasilkan bantuan jangka 
pendek dalam mengurangi sakit, Narkoba 
juga menghapus kemampuan, kesadaran 
dan mengeruhkan pikiran seseorang.

Kita memiliki pilihan antara meninggal 
ditemani Narkoba atau hidup tanpa 
Narkoba.
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Narkoba mempengaruhi Pikiran

S ecara normal, bila seseorang mengingat 
sesuatu, pikiran bekerja sangat cepat dan 

informasi datang cepat ke orang itu. Tetapi 
narkoba mengaburkan gambar-gambar yang 
ada, menyebabkan adanya tempat-tempat 
kosong. Bila seseorang mencoba mendapatkan 
informasi dia tidak dapat melakukannya melalui 
kekacauan yang buram ini. Narkoba membuat 
seseorang merasa lamban dan bodoh dan 
menyebabkan kegagalan dalam hidupnya. Dan 
karena dia lebih banyak mengalami kegagalan, 
ia menginginkan lebih banyak Narkoba untuk 
membantunya dalam menghadapi masalah.

Narkoba Menghancurkan Kreatifitas

Satu kebohongan mengenai narkoba ialah 
bahwa narkoba dapat membantu seseorang 
lebih kreatif. Kenyataan sesungguhnya sangat 
berbeda.

Ada suatu skala emosi dari antusias ke apatis. 
Orang bergerak naik turun dalam skala ini 
sepanjang hidupnya. Dengan menggunakan 
narkoba seseorang yang bersedih tidak akan 
berhasil mendapatkan rasa bahagia. Kokain 
membuat seseorang naik ke tingkat ceria, 
tetapi pada saat efek narkobanya menghilang, 
dia akan terjatuh ke tingkat emosi yang lebih 
rendah daripada sebelumnya. Dan setiap 
kejatuhan emosinya akan lebih rendah dan lebih 
rendah. Pada akhirnya narkoba menghancurkan 
seluruh kreatifitas yang dimiliki seseorang.
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“D imulai dengan Marijuana, kemudian pil-pil (Ekstasi) dan asid, membuat 
campuran dari semua jenis narkoba, bahkan sengaja overdosis agar 

rush bisa dirasakan lebih lama, saya telah memakai zat-zat kimia tak terkira 
banyaknya selama dua tahun sampai pada suatu malam saya mengalami 
“perjalanan buruk” dan kemudian saya mengalami gangguan jiwa karena 
keracunan. Saya menangis dan berdoa agar perasaan ini hilang; ada 
suara-suara di kepala, gemetaran, dan tidak bisa meninggalkan rumah 
selama 6 bulan. Saya sangat menarik diri dan berpikir bahwa semua orang 
memperhatikan saya. Saya tidak bisa jalan-jalan di tempat umum.   
Saya bahkan tidak dapat menyupir! 

“Jadinya, saya tidak punya rumah serta hidup dan tinggal di jalanan dan tidur 
dalam kotak kardus, meminta-minta dan harus berjuang untuk bisa makan. 

“Saya bertanya kepada diri saya apakah ini adalah titik terendah dan 
saya pikir memang begitu. Sambil memperhatikan para tuna wisma, saya 
berketetapan bahwa saya sudah cukup. Ya, saya memang menginginkan 
narkoba, tapi saya menyadari bahwa saya bisa lebih mencintai kehidupan.” 

        — B.K.
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Fakta-fakta  
mengenai Narkoba 

yang umum  
dipergunakan
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• ALKOHOL ....................................................................................  Halaman 12

• Marijuana (Kanabis, Hashish) ....................................................  Halaman 14

• Inhalansia ................................................................................  Halaman 16

• Ekstasi ....................................................................................... Halaman 18

• KOKAIN ...................................................................................... Halaman 20
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• Penyalahgunaan Obat Resep ....................................................... Halaman 28

F
akta-fakta mengenai narkoba yang umum disalahgunakan 
dikumpulkan dari referensi-referensi yang terdapat di akhir 
buklet ini. Dicantumkan agar kamu memperoleh kebenaran 

mengenai apakah narkoba dan apa pengaruhnya.
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Rasa hangat kulit yang memerah, kemampuan menilai 
menurun, kurangnya koordinasi, berbicara tidak jelas, 
kehilangan ingatan dan kemampuan memahami. 
Minum secara berlebihan mengakibatkan mabuk,  
mual-mual, gemetaran dan kadang-kadang  
muntah-muntah.

Efek-Efek Jangka Pendek:

A
lkohol menekan pusat sistem syaraf, 
mengurangi hambatan-hambatan (rasa 
malu, segan dsb.nya) dan menggangu 

penilaian. Minum dalam jumlah yang banyak 
dapat mengarah ke koma bahkan kematian. 
Mencampur alkohol dengan obat atau narkoba 
sangat berbahaya dan dapat berakibat 
fatal. Alkohol mempengaruhi otak dan dapat 
mengarah ke kehilangan kontrol, memperlambat 
gerakan refleks, gangguan penglihatan, terputus-
putusnya ingatan dan pingsan. Tubuh remaja 
masih berkembang dan alkohol mempunyai 
dampak yang lebih besar terhadap kesehatan fisik 
dan mental remaja daripada orang yang lebih tua.

alkohol
Nama Jalanan:
• Booze
• Sauce
• Brews
• Brewskis
• Hooch
• Hard Stuff
• Juice
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Toleransi terhadap efek-efek yang tidak 
menyenangkan dari alkohol dan menghasilkan 
kemampuan untuk minum lebih banyak. Hal 
ini kemudian mengarah pada menurunnya 
kondisi fisik termasuk kerusakan pada hati dan 
meningkatnya resiko penyakit yang berkaitan 
dengan jantung. Wanita yang hamil dapat 
melahirkan anak yang memiliki kelainan  
pada wajah, pertumbuhan yang terhambat 
dan kerusakan otak. Bila seseorang tiba-tiba 
berhenti, gejala putus zat dapat terjadi.  
Bisa berupa kecemasan, tidak bisa tidur, 
berkeringat dan nafsu makan yang buruk,  
sampai pada kejang-kejang dan adakalanya 
kematian. Penyalahgunaan 
alkohol juga 
memperkuat 
kekerasan dan  
konflik-konflik dalam 
hubungan pribadi. 

Efek-Efek Jangka Panjang: 

Rasa hangat kulit yang memerah, kemampuan menilai 
menurun, kurangnya koordinasi, berbicara tidak jelas, 
kehilangan ingatan dan kemampuan memahami. 
Minum secara berlebihan mengakibatkan mabuk,  
mual-mual, gemetaran dan kadang-kadang  
muntah-muntah.
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• Marijuana
• Cimeng
• Gelek
• Rumput

• Pocong
• Budhastick 
dan hashish

Nama Jalanan:

Marijuana (Kanabis, Hashish)
M

arijuana biasanya dilinting seperti rokok 
disebut cimeng. Dapat juga disedu seperti teh 
atau dicampur dengan makanan, atau dihisap  

lewat pipa air yang disebut sebagai bong. 

Lebih dari 60 persen orang Amerika yang 
mengikuti program penyembuhan narkoba 
(19 persen diantaranya berusia 12 – 17), 
membutuhkan perawatan untuk Marijuana. 
Berdasarkan survey rumah tangga nasional 
terhadap penyalahgunaan narkoba di Amerika, 
anak-anak yang sering menggunakan Marijuana 
kemungkinan untuk bertindak kasar dan merusak 

properti empat kali lebih besar. Kemungkinan 
mereka mencuri uang lima kali lebih besar 
daripada anak yang tidak menggunakan narkoba.

Marijuana dewasa ini kadarnya lebih keras 
daripada dahulu. Tehnik-tehnik menanam, dan 
pemilihan bibit menghasilkan Marijuana yang 
lebih ampuh. Sejalan dengan itu, di Amerika ada 
peningkatan yang sangat tajam pada jumlah 
pasien remaja penghisap Marijuana yang datang 
ke UGD.

Karena adanya peningkatan toleransi, Marijuana 
dapat membawa penggunanya untuk memakai 
narkoba yang lebih keras untuk mencapai high 
yang sama. Bila efeknya mulai memudar, orang 
akan beralih pada narkoba yang lebih ampuh 
untuk membebaskan dirinya dari keadaan-
keadaan yang tidak diinginkan yang memicunya 
menggunakan Marijuana untuk pertama kalinya.

Marijuana sendiri sebenarnya tidak membuat 
seseorang beralih pada narkoba yang lain: 
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Efek-Efek Jangka Panjang:

Mereka menderita kehilangan koordinasi 
dan kekacauan pada kesadaran akan waktu, 
penglihatan dan pendengaran. Efek lain 
adalah tidak bisa tidur, mata yang memerah, 
bertambahnya nafsu makan dan otot-otot yang 
rileks. Denyut Jantung meningkat. Faktanya, di 
jam pertama merokok Marijuana kemungkinan 
pengguna terkena serangan jantung meningkat 
lima kali. Prestasi sekolah menurun disebabkan 
oleh kerusakan pada kemampuan mengingat dan 
berkurangnya kemampuan memecahkan masalah.

Efek-Efek Jangka Pendek:

Penggunaan untuk jangka waktu  
yang panjang dapat menimbulkan 
gejala-gejala ganguan jiwa. Dapat 
pula merusak paru-paru dan jantung, 
serta memperparah gejala-gejala 
bronchitis dan menyebabkan  
batuk-batuk dan kesulitan 
bernafas (nafas seperti 
bunyi peluit). Menurunkan 
kemampuan tubuh untuk 
mengatasi radang dan penyakit 
paru-paru.

orang menggunakan narkoba untuk melepaskan 
diri dari kondisi atau perasaan-perasaan yang 
tidak nyaman. Marijuana menyamarkan masalah 
untuk waktu tertentu (saat pengguna high).  
Bila high memudar, masalahnya, kondisi atau 
situasi yang tidak diinginkan muncul kembali 
dengan intensitas yang lebih tinggi daripada 
sebelumnja. Pengguna kemudian beralih pada 
narkoba yang lebih kuat karena Marijuana sudah  
tidak “mempan” lagi.
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• Poppers
• Whippets
• Laughing Gas
• Rush

Nama Jalanan:

Inhalansia
I

nhalansia termasuk zat-zat kimia yang 
ditemukan pada barang-barang rumah tangga 
seperti aerosol spray, cairan pembersih, lem, 

cat, thinner, pembersih cat kuku, amyl nitrit 
dan gas korek api. Menggunakannya adalah 
dengan cara didengus atau dihirup.  

Inhalansia mempengaruhi otak. Bila zat-zat 
atau gas dihirup melalui hidung atau  
mulut, akan menyebabkan kerusakkan  
fisik dan mental yang tidak dapat 
 disembuhkan. Tubuh akan kekurangan  
oksigen dan memaksa jantung untuk ber-
detak secara tidak teratur dan lebih cepat. 

Orang yang menggunakan inhalansia 
dapat kehilangan penciumannya, 

menderita mual-mual dan mi- 
misan serta mungkin berkembang 
menjadi masalah-masalah hati, 
paru-paru dan ginjal. Pemakaian 

yang kronis akan berakibat pada 
berkurangnya massa, corak dan 

kekuatan otot. Inhalansia dapat 
membuat orang tidak mampu 
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Disamping yang tersebut di atas, inhalansia 
dapat membunuh orang dengan serangan 
jantung atau sesak napas seperti tercekik 
karena gas yang dihirup menggantikan 
tempat yang seharusnya untuk oksigen  
di paru-paru dan susunan syaraf pusat.  
Pemakai inhalansia bisa tiba-tiba  
bertindak sangat keras.

Efek-Efek Jangka Pendek:

Dapat mengarah pada kerusakkan otot  
dan pengurangan corak dan kekuatan otot. 
Dapat merusak tubuh dan otak tanpa  
bisa diperbaiki.

Efek-Efek Jangka Panjang:

berjalan, berbicara dan berpikir secara normal. 
Sebagian besar kerusakan terjadi pada selaput 
otak saat gas beracun dihirup langsung  
masuk sinus. 
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• Cece
• XTC
• Inex

• X
• XE

Nama Jalanan:
Ekstasi E

kstasi biasanya ditelan dalam bentuk pil,  
tablet atau kapsul. Memakai lebih dari satu 
disebut “bumping”. 

Ekstasi adalah narkoba sintetis yang dibuat dalam 
laboratorium. Pembuatnya dapat menambahkan 
apa saja, seperti kafein, amfetamina, dan bahkan 
kokain. Ekstasi terlarang dan mempunyai efek yang 
serupa dengan halosinogenika dan stimulansia.  
Pil-pil diberi warna-warna dan terkadang  
ditandai dengan gambar-gambar kartun.  
Mencampur ekstasi dengan alkohol sangat  
berbahaya dan dapat berakibat kematian.        

Efek stimulatif dari narkoba seperti ekstasi  
memungkinkan pengguna berdansa untuk waktu 
yang lama, dan bila dikombinasikan dengan kondisi 
panas dan berdesakan yang biasanya ditemukan 
pada pesta gila-gilaan, dapat mengarah pada dehi-
drasi hebat dan gagal jantung atau ginjal.
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• Penggunaan berkepanjangan mengakibatkan  
kerusakan otak yang lama bahkan tetap, sehingga 
mempengaruhi kemampuan seseorang untuk menilai  
dan berpikir. Beberapa remaja meninggal setelah  
hanya satu kali menggunakan ekstasi.

Efek-Efek Jangka Panjang:

Efek-Efek Jangka Pendek:

“E kstasi membuat saya gila.  
Suatu hari saya menggigit sebuah 

gelas, seperti kalau saya menggigit 
apel. Setelah mulut saya penuh dengan 
serpihan gelas, saya baru menyadari 
hal-hal yang terjadi pada 
diri saya. Lain hari, 
saya merobek kain 
lap dengan gigi 
selama sejam.” 
   — Ann

• lemah dalam  
    kemampuan menilai
•  perasaan-perasaan  

 yang semu
• kebingungan
• depresi
• masalah-masalah tidur
• kecemasan yang parah
• kecurigaan

• merindukan Narkoba
• ketegangan otot
•  pengatupan gigi yang   

 tidak disengaja
• mual-mual
• penglihatan kabur
• keletihan dan   
    kedinginan  
    atau pembengkakan
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Kokain
K

okain adalah salah satu narkoba yang  
paling berbahaya yang pernah diketahui oleh 
manusia. Telah terbukti bahwa bila seseorang 

mulai menggunakan narkoba ini,  hampir mustahil 
untuk bebas dari cengkeraman secara fisik dan 
mental. Secara fisik, obat ini merangsang syaraf 
penerima dalam otak (ujung syaraf yang merasa-
kan perubahan dalam tubuh), menciptakan rasa 

gembira yang luar biasa, yang selanjutnya 
meningkatkan toleransi pengguna dengan 

sangat cepat. Hanya dosis lebih tinggi 
dan penggunaan lebih sering, akan 

memberikan efek yang hampir sama.

Kokain berasal dari daun koka, 
biasanya dalam bentuk bubuk dan 
narkoba ini sering dihirup sehingga 

• Coke
• Ball
• Blow
• Flake

• Snow
• Charlie
• Dust
• Mojo

Nama jalanan:
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Kokain menyebabkan high  yang sangat  
kuat dan singkat, kemudian langsung  
diikuti dengan kebalikannya — depresi  
berat, resah dan ketagihan lebih banyak  
narkoba. Pengguna acap kali tidak makan 
dan tidurnya tidak cukup. Mereka mengalami 
peningkatan denyut jantung yang sangat 
tinggi, dan kejang-kejang. Kokain dapat 
membuat orang selalu menaruh curiga, 
marah, bermusuhan dan cemas, sekalipun 
mereka sedang tidak high.

Efek-Efek Jangka Pendek:

Selain yang telah disebutkan, kokain dapat 
menyebabkan perasaan jengkel, gangguan 
suasana hati, keresahan, kecurigaan dan 
halusinasi pendengaran. Peningkatan toleransi 
terhadap kokain menyebabkan jumlah 
pemakaian harus ditambah agar mencapai  
high yang sama.
Depresi sangat parah terjadi setelahnya,  
yang menjadi semakin berat dan berat setelah 
setiap pemakaian. Keadaan ini bisa sedemikian 
parahnya sehingga orang mau melakukan hampir 
segalanya agar dapat memperoleh kokain – 
bahkan melakukan pembunuhan. Dan bilamana 
dia tidak mendapatkan kokain, dia akan 
mengalami depresi yang tidak tertanggungkan 
yang mendorongnya untuk bunuh diri. 

Efek-Efek Jangka Panjang:

bubuk ini diserap ke dalam aliran darah melalui 
jaringan-jaringan dalam hidung. Narkoba ini 
juga dapat dicerna atau diserap ke dalam selaput 
lendir lainnya seperti gusi.
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• Sabu-
sabu

• Sabu
• Shabu-

shabu
• Ubas
• SS

• Kristal
• Tweak
• Fast
• Batu
• Mata 

ikan
• Tina

• Blue 
eyes

• Speed
• Meth
• Crank
• Quartz
• P

NAMA JALANAN UNTUK 
METAMFETAMINA

Metamfetamina
M

etamfetamina dihirup, dihisap atau 
disuntikkan. Dosis rendah berbentuk pil. 
Merupakan stimulansia buatan  

manusia yang sangat ampuh dan adiktif,  
yang menimbulkan perilaku menyerang dan  
kekerasan atau gangguan jiwa. Banyak  
pemakai melaporkan menjadi terkait  
(ketagihan) mulai dari pertama kali  
mereka menggunakannya. Sabu adalah 
narkoba yang paling sulit diatasi.

Metamfetamina harganya murah dan  
relatif mudah diproduksi, membuatnya  
mudah didapatkan dan selalu tersedia.  
Merupakan zat yang sangat berbahaya  
dan berpotensi, dan seperti semua narkoba, 
racun yang semula sebagai stimulansia, 
beralih merusak tubuh secara sistematis.
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Kenaikan rata-rata denyut jantung dan tekanan 
darah, kerusakan pembuluh darah di otak yang 
dapat menyebabkan stroke atau detak jantung yang 
tak teratur yang berakibat kerusakan pembuluh 
darah jantung atau kematian. Dapat menyebabkan 
kerusakan hati, ginjal dan paru-paru. Ada indikasi 
kuat para pengguna menderita kerusakan otak, 
termasuk melemahnya daya ingat dan  
meningkatnya ketidakmampuan untuk 
memahami pemikiran abstrak. Mereka 
yang pulih biasanya menderita daya 
ingat yang terputus-putus  dan 
suasana hati yang sangat labil.

Efek-Efek Jangka Panjang:
 Efek-efek negatif dapat meliputi pola tidur  

yang kacau; hiperaktif; mual-mual; penghayatan 
tenaga yang salah ; lebih agresif dan pemarah. 
Dapat mengakibatkan menurunnya rasa lapar 
dan menurunkan berat badan. Dengan dosis yang 
lebih tinggi memperoleh “rush” yang lebih besar 
yang diikuti oleh adanya peningkatan tindakan 
agitatif dan kadang-kadang kekerasan.  
Efek lain di antaranya adalah insomnia,  
kebingungan, halusinasi, kecemasan dan  
kecurigaan. Dapat menyebabkan kejang- 
kejang yang mengarah pada kematian.

Efek-Efek Jangka Pendek:

“S abu merupakan narkoba pilihan saya, tetapi ada juga yang  lain 
– murah, mudah didapat, mudah menjadi ketagihan dan tentunya 

mudah menggunakannya. Saya mencobanya sekali dan BUM! Saya 
ketagihan. Yang penting untuk diketahui adalah adanya dampak 
terhadap karir musik saya. Saya semula mempunyai band yang hebat, 
memainkan musik yang hebat dan anggauta yang hebat-hebat pula 
karena mereka juga adalah sahabat-sahabat saya. Semua berubah 
ketika saya mulai menggunakan sabu”  — C.C.

Metamfetamina
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HEROIN
H

eroin biasanya disuntikkan, dihirup atau dihisap. 
Bersifat sangat adiktif. Heroin masuk ke otak 
dengan sangat cepat, tetapi membuat orang  

berpikir dan bertindak lambat, melemahkan 
kemampuan mereka untuk membuat keputusan.  
Juga menyebabkan kesulitan dalam mengingat-ingat.

Menyuntikkan narkoba dapat 
menimbulkan resiko tertular HIV, 
Hepatitis dan penyakit-penyakit 
lain disebabkan penularan 
melalui jarum-jarum 
yang terjangkit penyakit. 
Masalah-masalah ini dapat 
ditularkan pada pasangan 
intim dan bayi yang baru 
dilahirkan. Putaw merupakan 
satu dari tiga narkoba yang 
paling sering mengakibatkan 
kematian. Kekerasan dan kejahatan 
biasanya berkaitan dengan penggunaannya.

Nama jalanan:
• Putaw
• Etep
• PT
• Putih
• Bedak
• Junk
• Thunder
• Hell Dust
• Nose 

Drops
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Pembuluh darah yang terluka atau rusak, 
infeksi yang disebabkan oleh bakteri 
pada pembuluh darah dan katup jantung, 
pembengkakan dan infeksi-infeksi lain 
pada jaringan-jaringan yang halus, serta 
penyakit hati atau ginjal. Dapat 
berakibat adanya komplikasi paru-
paru. Berbagi jarum suntik atau 
cairan dapat mengakibatkan 
tertular Hepatitis B dan C, 
HIV dan virus-virus lain 
yang tertular melalui 
darah.

Efek-Efek Jangka Panjang:
Para penyalahguna mengalami 
kekaburan fungsi mental, mual-mual 
dan muntah-muntah. Kesadaran 
terhadap rasa sakit tertekan. 
Perempuan hamil dapat tiba-tiba 
mengalami aborsi. Fungsi jantung 
menurun dan bernafas pun menjadi 
sangat lambat, ada kalanya sampai 
pada titik kematian.

Efek-Efek Jangka Pendek:

H
eroin biasanya disuntikkan, dihirup atau dihisap. 
Bersifat sangat adiktif. Heroin masuk ke otak 
dengan sangat cepat, tetapi membuat orang  

berpikir dan bertindak lambat, melemahkan 
kemampuan mereka untuk membuat keputusan.  
Juga menyebabkan kesulitan dalam mengingat-ingat.

Menyuntikkan narkoba dapat 
menimbulkan resiko tertular HIV, 
Hepatitis dan penyakit-penyakit 
lain disebabkan penularan 
melalui jarum-jarum 
yang terjangkit penyakit. 
Masalah-masalah ini dapat 
ditularkan pada pasangan 
intim dan bayi yang baru 
dilahirkan. Putaw merupakan 
satu dari tiga narkoba yang 
paling sering mengakibatkan 
kematian. Kekerasan dan kejahatan 
biasanya berkaitan dengan penggunaannya.
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LSD LSD dijual dalam bentuk tablet, kapsul atau 
cairan. Umumnya ditambahkan pada 

kertas penyerap dan dibagi-bagi berbentuk 
kotak-kotak kecil yang dihiasi. Setiap kotak 
adalah satu dosis.

LSD tetap merupakan salah satu zat kimia 
yang paling ampuh dalam mengubah suasana 
hati, dan dibuat dari jamur ergot yang sangat 
beracun, yang tumbuh pada gandum hitam dan 
gandum lainnya. Efeknya tidak terduga. Jumlah 
yang sangat kecil dapat menghasilkan efek 
untuk 12 jam atau lebih.

• Acid
• Cid
• Blotter
•  Heavenly 

Blue
• Microdot

•  Purple 
Heart

•  California 
Sunshine

• Tab
•  Dots

Nama Jalanan:
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Kilatan balik, atau pengulangan-pengulangan  
“perjalanan” LSD dapat terjadi meskipun lama 
setelah memakainya dan efeknya sudah memudar. 
“Perjalanan” biasanya mulai menghilang setelah  
12 jam, tetapi pada beberapa pemakai menjadi  
gangguan jiwa yang berkepanjangan.

Efek-Efek Jangka Panjang:

Pupil mata yang membesar, suhu tubuh yang meningkat, 
peningkatan denyut jantung dan tekanan darah,  
berkeringat, kehilangan nafsu makan, tidak bisa tidur, 
mulut kering dan gemetaran. Orang dapat mengalami 
punya pikiran yang mengerikan dan rasa takut yang 
luarbiasa, ketakutan akan kehilangan kontrol diri, takut 
menjadi gila dan pada kematian serta perasaan putus  
asa yang luar biasa saat menggunakan LSD.

Efek-Efek Jangka Pendek:
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Penyalahgunaan Obat Resep
Penyalahgunaan obat resep telah menjadi 

masalah yang lebih besar daripada narkoba 
jalanan. Penghilang Rasa Sakit, penenang, 
anti-depresan, pil tidur dan zat stimulan dapat 
tampak “aman” karena diperoleh dengan resep 
dokter, tapi mereka juga bisa menyandu dan 
keras seperti heroin dan kokain yang dijual di 
jalanan. Penghilang Rasa Sakit OxyContin, 
misalnya, sama kerasnya seperti heroin dan 
mempengaruhi tubuh dengan cara yang sama. 

Penggunaan yang berkelanjutan daripada 
Penghilang Rasa Sakit, depresan (“pelamban”), 
Stimulan (“pemacu”) atau anti-depresan, dapat 
berakibat kecanduan – dan gejala penghentian 
yang menyakitkan bagi mereka yang ingin 
berhenti.

Beberapa efek daripada narkoba-narkoba ini 
diberikan di bawah:

INDO-20841-1-Drugs.indd   28 18/11/10   3:57:39 PM



2929

Penyalahgunaan Obat Resep
Penghilang Rasa Sakit: OxyContin, Fentanyl, 
morfin, Percodan, Demerol adalah beberapa 
dari daftar panjang Penghilang Rasa Sakit. 
Efeknya berupa pernafasan lamban, rasa mual 
dan ketidaksadaran. Penyalahgunaan bisa 
berdampak kecanduan.

Depresan: Narkoba ini memperlamban 
otakmu dan fungsi sistem saraf, dan termasuk 
Xanax, Zyprexa, Amytal, Seconal, Valium dan 
banyak yang lain. Efeknya bisa berupa masalah 
jantung, kenaikan berat badan, kecapaian* 
dan cara bicara yang kacau. Penggunaan yang 
berkelanjutan bisa berakibat kecanduan.

Stimulan: Narkoba ini memacu detak jantung 
dan pernafasan, sama seperti “speed” atau 
kokain. Termasuk di dalamnya Ritalin, Aderall, 
Concerta dan narkoba yang terkenal sebagai 
“bennies”. Efeknya termasuk kenaikan darah 
tinggi dan detak jantung, sikap bermusuhan dan 
paranoia.

Anti-depresan: Prozac, Paxil, Zoloft dan 
Celexa adalah anti-depresan yang paling umum 
digunakan. Efeknya bisa berupa detak jantung 
yang tidak teratur, reaksi paranoid, pikiran 
kekerasan atau bunuh diri dan halusinasi. 
Penggunaan berkelanjutan bisa berakibat 
kecanduan.

Penghilang Rasa Sakit dan anti-depresan 
bertanggung-jawab atas lebih banyak 
kematian dengan overdosis di Amerika Serikat 
daripada kokain, heroin, metamfetamina dan 
amfetamina digabung.

* kecapaian: luar biasa secara fisik dan mental.
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Apa Para Penjual Akan  
Katakan Kepada Anda

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 mengatakan kepadamu bahwa 
“kokain akan merubah hidupmu menjadi 
pesta” dan bahwa “heroin adalah selimut 
hangat”. Bila pakai Ecstasy, “kau akan 
bersama banyak gadis”.

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  
“budak-budak di suatu permainan catur”.

Carilah fakta-fakta tentang narkoba.  
Ambillah keputusan sendiri.
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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 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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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 Ambassadors Australia 
P.O. Box A2173 
Sydney South, NSW, 1035

drugfacts.org.au
info@drugfreeambassadors.org.au 
Phone: 02-9283-7456

FAKTA-FAKTA YANG PERLU ANDA KETAHUI
Buklet ini adalah salah satu dari suatu seri penerbitan yang menyajikan fakta-fakta  
tentang penyalahgunaan marijuana, alkohol, Ecstasy, kokain, kokain crack, met kristal  
dan metamfetamin, bahan penghirup, heroin, LSD dan narkoba dengan resep dokter.  
Dipersenjatai dengan bahan informasi ini, yang membaca dapat mengambil keputusan  
untuk hidup bebas narkoba. 

© 2010 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 #20841-1-INDO-ANZO

TM
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