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KEPALA PELAKSANA HARlAN BNN 

Marilah kita senantiasa memanjatkan puji dan syukur ke hadirat Tuhan 
Yang Maha Kuasa karena atas rahmatnya BNN dapat menerbitkan 
" Kamus Narkoba" yang memuat istilah-istilah yang berhubungan erat 
dengan Narkoba dan Bahaya Penyalahgunaannya. 

Seperti yang telah kita ketahui bersama, masalah Narkoba dan 
Penyalahgunaannya telah menjadi suatu ancaman bagi masyarakat 
ln,donesia. Terlebih lagi banyak sekali yang menjadi korban dalam 
masalah '"' adalah para generaSI muda yang meru pa kan aset bangsa 
yahgsangatberharga. 

Dalam upaya memerangi Narkoba dan Penyalahgunaannya, Kamus 
Narkoba diharapkan dapat memberikan kontribusi untuk membantu 
mencegah dan memberantas penya lahgunaan narkoba di kalangan 
masyarakat . 

Kamus Narkoba dimaksudkan untuk memberikan informasi kepada 
masyarakat luas, tentang ist ilah-istilah yang biasa dipakai oleh 
komunitas penyalahguna Narkoba. Nantinya masyarakat diharapkan 
dapat lebih cepat menyad ari dan bereaksi terhadap gejala-gejala yang 
di perlihatkan oleh penyalahguna narkoba. 

Kepada semua pihak yang telah membantu dan memungkinkan 
terbitnya Kamus Narkoba ini, saya mengucapkan penghargaan dan 
terima kasih, semoga Kamus ini dapat berg una dalam menyokong upaya 
kita memberantas Narkoba. 

Drs. Made Mangku Pastika 



KATA PENGANTAR 

KEPALA PUSAT DUKUNGAN PENCEGAHAN 
LAKHAR BNN 

Puji dan Syukur kit a panjatkan kehadiratTuha n Yang Maha Kuasa, berkat 
rahmat dan perkenan-Nya dapat diterbitkan "Kamus Narkoba ". (tstilah
istilah Narkoba dan bahaya penyala hgu naannya) . 

PermasaJahan Penyalahgunaan Narkoba di wilayah tanah air dalam 
sepuluh ta.hun terakhir menu njukkan peni ng kat an yang tajam, bai k da ri 
jumlah kas'Us, jumlah pelaku yang ditangani, barang bukti yang disita, 
maupun jumlah tersangka, dengan cepat melua s ke seluruh wilayah 
Indonesia. 

Penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkoba merupakan dimensi 
permasalahan yang sang at kompleks, bai k penyebab, dampak maupun 
penyebarannya, hingga memerlukan pendekatan yang komprehensif, 
multidisipliner dan keterpaduan lintas sektor baik pemerintah maupun 
masyarakat, sala h satunya melalui Kamus Narkoba. 

Peningkatan masalah penya lahgunaan dan peredaran gelap Narkoba 
disinyalir karena terbatasnya pengetahuan dan pemahaman 
masyarakat terhadap ba haya yang ditimbulkan oleh masalah tersebut 
(Narkoba) . Oleh karenanya diperlukan sarana sumber pengetahuan 
yang dapat memberika n informasi yang benar tentang permasalahan 
Narkoba kepada masyaraka t , salah satunya melalui Kamus Narkoba. 

Berkaitan dengan hal terse but, diharapkan Kamus ini dapat bermanfaat 
dan digunakan untuk pengembangan kualitas Sumber Daya Manusia 
Indonesia, khususnya remaja, orangtua dan guru, serta masyarakat 
dalam mencegah dan membentengi diri dan keluarga dari bahaya 
penyalahgunaan Narkoba . 
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Visi 

Komitmen negara-negara anggota ASEAN yang telah dideklarasikan bahwa 
ASEAN BEBAS NARKOBA TAHUN 2015 yang merupakan issue global, regional 
harus disikapi secara serius untuk mewujudkannya. Seiring dengan itu sesuai 
dengan visi bangsa Indonesia dalam pembangunan bangsa telah ditetapkan 
dalam Ketetapan MPR nomor TAP/MPR/VII/2001 yaitu "Terwujudnya 
masya rakat Indonesia yang religius, manusiawi, bersatu, demokratis, adil, 
sejahtera, maju, mandiri serta baik dan bersih dalam penyelenggaraan 
Negara", maka Visi yang ditetapkan Badan Narkotika Nasional sebagai focal 
point dalam penanganan permasalahan narkoba ada lah "Terwujudnya 
masyarakat Indonesia bebas penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika, 
psikotropika dan bahan adiktif lainnya (narkoba) tahun 2015" .. 

Misi 

1. Menentukan kebijakan nasional da lam membangun komitmen bersama 
memerangi penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba. 

2. Melakukan upaya-upaya pencegahan yang lebih efektif dan efisien. 
3. Meningkatkan penegakan hukum dibidang narkoba secara tegas dan 

tuntas. 
4. Meningkatkan metode terapi dan rehabilitasi dalam merehabilitasi 

penyalahguna narkoba. 
5. Melakukan penelitian dan pengembangan dalam penyusunan database 

yang akurat. 
6. Membangun sistem informatika sesuai perkembangan teknologi. 
7. Meningkatkan peran dan fungsi Satuan Tugas Operasional. 
8. Meningkatkan peran dan fungsi Badan Narkotika Propinsi/Kabupaten/Kota. 
9. Meningkatkan peran serta BNN dalam pergaulan global melalui kerjasama 

lnternasional yang efektif dalam pemberantasan peredaran gelap narkoba. 
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Tujuan 
Dalam rangka memberikan kerangka untuk tingkat perencanaan yang lebih 
rinci, seperti : penetapan sasaran, program, kegiatan dan rencana anggaran 
serta rencana operasional yang bersifat teknis maka perlu ditetapkan tujuan 
dari BNN yang dapat memberikan hasil akhir yan.g ingin dicapai. Disamping itu 
dengan penetapan tujuan organisasi (BNN) diharapkan dapat memberikan 
kejelasan tentang visi, misi dan isu-isu strategis. Dengan demikian tujuan yang 
ditetapkan adalah : 

1. Tercapamya komitmen yang tinggi dari segenap komponen pemerintahan 
dan masyarakat untuk memerangi narkoba. 

2. Terwujudnya sikap dan perilaku masyarakat untuk berperan serta dalam 
pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap 
narkoba. 

3. Terwujudnya kondisi penegakan hukum di bidang narkoba sesuai dengan 
supremasi hukum. 

4. Tercapainya peningkatan sistem dan metode dalam pelayanan terapi dan 
rehabilitasi penyalahguna narkoba. 

5. Tersusunnya database yang akurat tentang penyalahgunaan dan 
peredaran gelap narkoba. 

6. Beroperasinya Satuan-satuan Tugas yang telah dibentuk berdasarkan 
analisis situasi. 

7. Berperannya Bada n Narkotika Propins i/Ka bupaten/Kota dalam 
melaksanakan program P4GN . 

B. Terjalinnya kerjasama internasional yang efektif yang dapat memberikan 
bantuan solusi penanganan permasalahan narkoba di Indonesia. 

Sa saran 
Sasaran adalah merupakan refleksi dari hasil atau capaian yang diinginkan 
bersi fat spesifik, konkrit dan terukur atas apa yang dilakukan untuk mencapai 
tujuan dalam kurun waktu satu tahun. Sasaran mencakup apa yang akan 
dicapai, kapan, dan oleh siapa. Apabila dipisahkan secara tegas, sasa ran 
tahunan bukan merupakan bagian dari rencana strategis organisasi, namun 
merupakan bagian utama dari Rencana Operasional tahunan yang 
mendasarkan pada rencana strategis itu sendiri. Oleh karena itu dalam 
dokumen Strategi Nasional ini secara spesifik tidak diuraikan/ditetapkan, akan 
tetapi penetapan sasaran akan dijabarkan oleh masing-masing institusi dalam 
penyusunan Rencana Kinerja Tahunan. 
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GAM BARAN SING KAT PENYALAHGUNAAN NARKOBA 

Narkoba telah menjadi suatu fenomena yang sangat meresahkan dalam 
perkembangan moral generasi muda di Indonesia. Jumlah kasus yang semakin 
meningkat dari tahun ke tahun mengundang berbagai macam reaksi dari 
berbagai lapisan masyarakat dan pemerintah untuk mencari jalan terbaik 
dalam menanggulangi fenomena ini . 

Data penelitian terbaru dari tahun 2005 yang dilakukan oleh Pusat Penelitian 
dan Pengembangan lnformatika BNN menunjukkan bahwa kejahatan akibat 
penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba telah melahirkan beberapa 
fenomena kejahatan manusia yang bersifat trans nasional. Berbagai tindak 
kriminal yang ditimbulkan akibat penyalahgunaan dan peredaran gelap 
narkoba antara lain terorisme, perdagangan gelap wanita dan anak, 
pencucian uang, kejahatan dunia maya, pembajakan laut, penyelundupan 
senjata, dan kejahatan bidang ekonomi dan sosial. 

Dari segi jumlah, penyalahguna narkoba di Indonesia menunjukkan angka 
yang semakin meningkat yang diketahui angka prevalensi 1,5% atau sebesar 
3,2 juta orang. Sementara itu dari segi usia ditemukan fakta bahwa 
penyalahgunaan narkoba sudah mulai pada usia 10-19 tahun dan tertinggi 
adalah pada kelompok umur 20-29 tahun. Salah satu hal yang patut dicermati 
adalah bahwa ada peningkatan persentase penyalahgunaan narkoba yang 
terjadi di rumah kos. Hal ini menunjukkan bahwa kurangnya pengawasan dari 
lingkungan sekita r membuat penyalahgunaan narkoba menjadi semakin 
tinggi persentasenya. 

Dengan demikian maka cara yang terpadu untuk membuat masyarakat lebih 
wa spada sa ngat lah · diperlukan, sa lah satunya ada lah dengan 
mensosialisasikan ciri-ciri atau kebiasaan para penyalahgunaan narkoba 
sehingga langkah antisipasi secara dini bisa dilakukan di lingkungan sekeli ling 
kita. 
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Puji dan Syukur juga kami panjatkan karena Tuhan Yang Maha Kuasa telah 
memperkenankan kami untuk menyusun Kamus Narkoba edisi pertama in i.Di 
dalam Kamus Narkoba bisa ditemukan berbagai macam istilah seputar 
narkoba dan penyalahgunaannya lengkap dengan penjelasan singkat dari 
setiap istila~ . 

Penyusunan Kamus Narkoba ini bertujuan untuk mensosialisasikan berbagai 
istilah yang mung kin tidak dipahami oleh masyarakat awam karena istilah ini 
hanya dikenal di lingkungan para penyalahguna narkoba. Namun demikian, 
maksud dan tujuan diperkenalkannya berbagai isti lah tersebut adalah bukan 
untu k memperkenalkan masyarakat . awam t erhadap penyalahgunaan 
narkoba, namun untuk membuat masyarakat umum lebih waspada karena jika 
ada kelompok atau komunitas yang memakai istilah-istilah tersebut, maka 
perlu diwaspadai keberadaan mereka sebagai suatu komunitas penyalahguna 
narkoba. 

Berbagai istilah yang diperkanalkan di dalam Kamus Narkoba ini terdiri dari 
berbagai macam kata yang dihimpun dari berbagai macam sumber. Semoga isi 
dari Kamus Narkoba ini berkenan di hati para pembaca dan dapat membawa 
manfaat dan memberikan kontribusi dalam usaha memberantas pemakaian 
dan peredaran Narkoba di bumi Indonesia. 
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KAMUS NARKOBA 
ISTilAH ·ISYILAH NA.KOIA OAN 
IAHAYA PIIHAlAHGUNAANNYA 
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Arti 

Definisi 

: Alcohol Anonymous. 

: Kelompok-kelompok orang yang bekerja sama dalam 
menanggulangi masalah kecanduan alkohol yang 
dibentuk di Amerika Serikat pad a tahun 1930-an. 

Masalah kecanduan alkohol di Amerika Serikat telah mendorong 
dibentuknya Alcohol Anonymous yang merupakan kelompok yang 
menanggulangi masalah kecanduan alkohol. Orang-orang yang 
mengikuti terapi dalam kelompok ini adalah para pecandu minuman 
beralkohol dengan kadar yang sangat tinggi (bisa sampai 40%). 
Kelompok yang mulai dibentuk di New York Amerika Serikat pada tahun 
1930-an ini berkembang dengan pesat dan pada tahun 1992 telah 
memiliki sebanyak 87.403 kelompok yang tersebar di segala penjuru 
dunia. 

Ada sebanyak 12 langkah yang dilakukan dalam kelompok AA ini, yang 
diantaranya meliputi meditasi, doa, dan juga sembahyang. Para anggota 
juga sa ling menceritakan pengalaman dan jejak pengkonsumsian alkohol 
yang pernah mereka alami . Selain itu mereka juga membahas t entang 
kerugian, serta dampak buruk yang berkaitan dengan konsumsi alkohol 
dalam lingkungan kehidupan keluarga, ekonomi, terutama dalam bidang 
kekerasan dan tindak kriminal. 

Di Indonesia kegiatan ini juga sudah mulai dilaksanakan oleh Yayasan Hati 
Kita di Bogar yang dikembangkan oleh David dan Joyce Gordon sejak 
tahun 1999yang bekerja sama dengan RSJ Cilendek. 
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I Abses 

lstilah lain : Bengkak. 

Arti : Sa la h lusuk ural. 

Definisi : Peradangan jaringan tubuh yang memungkinkan 
limbulnya rongga lempal nanah mengumpul. 
(Kamus Besar Bahasa Indonesia). 

Bagi pengguna narkoba, abses seringkali lerjadi pada pengguna dengan 
cara injeksi alau penyunlikan . Jika lerjadi, maka benluknya adala h seperti 
benjolan karena heroin yang disunlikkan lida k masuk ke da lam ural, alau 
karena peralalan penyunlikkan lidak bersih dan lidak sleril. Melode 
penyunlikan juga merupakan salah salu penyebab ulama l erjangkilnya 
penyakil berba haya AIDS, akibal pemakaian jarum sunlik secara 
berganlian . 

Foto: Abses 
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Arti 

Definisi 

Acapulco gold 

: Jenis Marijuana yang berasal dari Mexico. 

: Merupakan nama tradisional yang sangat populer di 
tahun 60 dan 70-an. 

Acapulco Gold adalah nama tradisional untuk marijuana yang berasal dari 
Mexico. Acapulco Gold merebak di tahun 60-an dan 70-an dan walaupun 
saat ini sudah mulai jarang ada, namun Acapulco Gold masih tumbuh di 
daerah-daerah yang terpencil di Mexico. 
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I AD 

Arti : Angkatan Darat. 

Definisi : Salah satu istilah untuk pengguna ganja . 

AD atau Angkatan Darat adalah istilah yang sering digunakan bagi 
para pengguna narkoba jenis ganja. Disebut Angkatan Darat karena 
menggambarkan ganja yang merupakan jenis tumbuhan yang 
ditanam di daratan. Karena itulah para pengguna dan pecandunya 
sering dijuluki istilah golongan Angkatan Darat. 

Foto: Pemakai ganja 
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Arti 

Definisi 

Addiction 
( ,;, 

: Ketagihan; Kecanduan; Ketergantungan. 

: Diartikan sebagai kecanduan, yaitu kejangkitan suatu 
kegemaran hingga lupa hal-hal yang lain. 
(Kamus Besar Bahasa Indonesia) . 

Kecanduan adalah akibat yang ditimbulkan bagi para penyalahguna 
nakotika yang sudah kronik. Dalam situasi seperti ini seseorang memiliki 
ketergantungan terhadap pemakaian narkoba. 
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Kecanduan memiliki efek buruk diantaranya : 

1. Merusak susunan syaraf pusat atau merusak organ 
tubuh penting lainnya, seperti hati dan ginjal serta 
menimbulkan penyakit lain dalam tubuh seperti 
bintik-bintik merah pada ku lit . Hal ini juga 
mengakibatkan melemahnya fisik, daya pikir dan 
merosotnya moral yang cenderung membuat 
seseorang yang kecanduan untuk melakukan 
tindakan-tindakan yang menyimpang da lam 
masyarakat. 

2. Untuk memenuhi kebutuhan penggunaan narkotika 
akibat kecanduannya, para pecandu biasanya dapat 
menghalalkan segala cara demi memperoleh 
narkotika. Pada awa lnya mereka menjual barang
barang milik pribadi. Setelah barang · pribadi tidak 
tersisa lagi, akan meningkat dengan mengambil 
barang milik keluarganya. Semakin jauh lagi maka 
mereka dapat melakukan tindakan pidana baik 
tindakan pencurian, perampokan, dan lain-lainnya 
hanya demi mendapatkan uang untuk membeli 
narkoba. 
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Arti 

Definisi 

Addictive Personality 

cr (;!r/rrlr"t!('f('/ J( /1(/!tllj 

: Kepribadian mencandu . 

: Sekumpulan ka rakter yang berkembang sebagai dampak 
dari penggunaan narkoba. 

Setelah seseorang menjadi penyalahguna narkoba maka akan 
terbentuklah suatu rangkaian karakter dan kepribadian yang berubah 
dari sebelumnya . Perkembangan perubahan kepribad ian ini tidak terjadi 
sebelum masa kecanduan dan muncul setelah periode tertentu 
kecanduan telah berlangsung. Gejala-gejala umum yang ditunjukkan 
diantaranya adalah pemalas sehingga prestasi belajar atau bekerja 
menurun, tidak adanya motivasi, malas mandi dan bersih-bersih, dan 
menarik diri dari pergaulan yang sebelumnya atau dari keluarga . 
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I ~ 1 Advocacy 
(! I fl oo C(l C~lj 

lstilah lain : Advokasi 

Arti : Tindakan yang dilakukan untuk mempengaruhi kebijakan 
masyarakat dan pemerintah. 

Definisi : Serangkaian tindakan dan strategi yang dilancarkan dan 
bertujuan untuk mempengaruhi pengambilan keputusan 
dan kebijakan dalam sistem masyarakat dan pemerintahan. 

Advokasi pada saat ini sudah semakin diakui dan dikenal sebagai salah 
satu kunci keberhasilan dalam melancarkan strateg i promosi kesehatan. 
Berhubungan dengan masalah narkoba, maka t indakan advokasi perlu 
gencar\tilakukan dengan tujuan untuk mempengaruhi baik masyarakat 
maupun pemerintah dalam mengambil keputusan yang berhubungan 
dengan masalah narkoba. Pemerintah sendiri sudah banyak melakukan 
langkah baik langkah pencegahan maupun penindakan bagi masalah 
narkoba. Namun demikian langka h advokasi harus selalu dilakukan 
agar di masa depan masalah narkoba bisa ditangani dan diatasi 
dengan lebih baik. 
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Afo 
~( 

lstilah lain : Kertim; Kertas timah; Hermas. 

Arti : Kependekan dari "Aiumunium Foil ". 

Defin isi : Kertas dari bahan dasar aluminium. 

Foro: Alumunium Foil 

Kertas yang terbuat dari bahan dasar aluminium dan biasanya digunakan 
untuk membungkus benda-benda terutama makanan. Bagi pengguna 
narkoba, AFO digunakan sebagai tempat untuk menaruh bubuk narkoba 
sebelum dibakardan kemudian asapnya dihirup. 

Bagi para pengguna narkoba, AFO biasanya digunakan untuk 
mengkonsumsi shabu dengan cara membakar diatasnya sehingga shabu 
yang berbentuk kristal tersebut mengalir dari ujung yang satu ke ujung 
yang lainnya. 

Penggunaan Aluminium Foil untuk membakar shabu memiliki efek 
berbahaya karena pada saat pembakaran, unsur dari aluminium foil 
tersebut akan terhirup oleh pengguna. 
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I 
lstilah lain 

Arti 

Definisi 

Agitasi 

: Agitation; Ribut. 

: Menantang berkelahi . 

: Perasaan khawatir akan sesuatu yang ditunjukkan dengan 
sikap agresif. 

Foro: Perkelahian anal< Remaja 

Efek agitasi biasanya ditunjukkan oleh pa ra pengguna narkoba dengan 
jenis kokain, yang biasanya menunjukkan sikap agresif dan menantang 
berkelahi sebagai sa lah satu ciri gejala klinis penggunanya. Dalam 
keadaan seperti ini maka pengguna tidak bisa berpikir sehat karena 
kokain merupakan salah satu jenis narkoba yang dapat mengubah 
suasana hati dan juga menstimulasi susu nan syarat pusat manusia. 
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AID~cfr!/[1 rY 
lstilah lain : Acquired lmuno Deficiency Syndrom; SIDA. 

Arti : Penyakit mematikan yang disebabkan oleh virus yang 
bernama HIV. 

Definisi : Sekumpulan gejala penyakit yang menyerang tubuh 
manusia setelah sistem kekebalannya dirusak oleh virus 
yang disebut HIV. 

AIDS disebabkan oleh virus yang bernama HIV (Human Immunodeficiency 
Virus) . Virus ini menyerang daya tahan alami t ubuh manusia, 
menyebabkan hilangnya kemampuan tubuh untuk melawan penyakit. 
Akhirnya virus tersebut mengakibatkan seseorang mudah mendapatkan 
penyakit serius dan dapat menyebabkan kematian dini. Virus tersebut 
berada di dalam tubuh untuk beberapa tahun tanpa menimbulkan gejala, 
tetapi dapat menular kepada orang lain tanpa diketahuinya. 

AIDS merupakan penyakit mematikan yang sampai sekarang belum ada 
vaksin pencegahnya, walaupun memang sudah ada standar 
penanganannya. Berbagai faktor yang mempengaruhi adalah 
kesehatan, fungsi kekebalan, layanan kesehatan, dan infeksi lain. 

AIDS diperkirakan muncul di Afrika Sub-Sahara pada abad ke-20 dan 
sekarang telah menjadi wabah global. 

AIDS bukanlah penyakit bawaan, namun merupakan penyakit menular, 
yang bisa ditularkan dengan berbagai cara, yaitu : 

- Jalur seksual 
- Jalur darah atau produk darah, yang terutama mengancam pemakai 

narkoba. 
- Jalur ibu-anak, dengan penularan pada minggu-minggu terakhir 

kehamilan dan saat persalinan. 

Belakangan ini istilah AIDS banyak disamarkan menjadi SIDA yang 
merupakan kependekan dari istilah AIDS dalam bahasa Prancis 
Syndromme Immune Deficient Acquire. Banyak penderita AIDS yang 
memiliki rasa malu akibat penyakit yang dideritanya ini sehingga untuk 
menyamarkannya dipakailah istilah SIDA. 
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lstilah lain : Arak. 

Arti : Minuman tradisional hasil fermentasi beras atau buah-

Definisi 

buahan. 

: Minuman yang biasanya diproduksi secara tradisional dan 
memiliki kadar alkohol. 

Arak adalah minuman tradisional beralkohol (biasanya etanol) yang 
menyebabkan seseorang menjadi mabuk dan tidak sadarkan diri. Arak 
banyak dikonsumsi di daerah-daerah di Jawa, Bali, Sumatra, maupun di 
Kalimantan sebagai salah satu minuman tradisional. 

Arak memiliki banyak sekali nama yang berbeda-beda di setiap daerah 
tempat diproduksi dan tempat asalnya. Di Solo terdapat fermentasi tetes 
gula tebu yang terkenal dengan nama Arak Bleng. Di Nusa Tenggara Timur 
(NIT) terdapat Mokee dan Sopi. Di Makasar terdapat sebutan Ballo, Balo 
Ase, Balo Nippa,dll. Daerah Menado di Sulawesi Utara terkenal dengan 
produk arak Cap Tiku s dan di Taput, Medan terdapat tuak kelapa dan tuak 
nira. 

Arak obat yang banyak mengandung Etanol dan Metanol, jika diminum 
banyak dapat menyebabkan kebutaan. 
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Arti 

Definisi 

Al 

: Angkatan Laut. 

: Salah satu istilah yang digunakan oleh para pecandu 
alkohol. 

Foro : "Nyekelc" botol 

AL atau Angkatan Laut adalah istilah yang diberikan kepada pecandu 
minuman keras yang mengandung alkohol. Disebut Angkatan Laut 
karena meng~cu kepada bentuk cair dari minuman yang diidentikkan 
dengan air laut. 
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Arti 

Definisi 

Alih Profesi 

: Perubahan konsumsi dari satu jenis narkoba ke jenis yang 
lain. 

: Kebiasaan pecandu narkoba untuk berpindah memakai 
jenis narkoba lain. 

Setiap jenis narkoba mempunyai efeknya masing-masing. Demikian juga 
orang yang memakainya, memiliki selera masing-masi ng akan jenis 
narkoba yang dikonsumsinya. Banyak pecandu putauw yang tidak 
senang mengkonsumsi shabu karena malah jadi ribut, hiperaktif dan 
berisik. Namun sebaliknya banyak pecandu shabu yang bilang bahwa 
putauw tidak membangkitkan semangat dan malah membuatjadi lemas. 
Namun demikian, setelah mencandu suatu jenis narkoba untuk beberapa 
lama, tidak menutup kemungkinan seseorang kemudian mengganti 
narkoba yang dikonsumsinya ke jen is yang lain. Dalam situasi seperti ini, 
boleh dibilang orang tersebut melakukan "Aiih Profesi". 
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Alkohol 1 /!Jrftr/ 
lstilah lain : Alcohol; Liquor; Spirits; Beer; Wine; Arak; Aggur; Miras. 

Arti : Minuman yang mengandung Ethyl-Alcohol. 

Definisi : Dalam minuman beralkohol disebut ethyl alcohol atau 
etanol. Kadar alcohol yang dihasilkan dari proses 
fermentasi tidak lebih dari 14%, karena sel fermentasi 
akan mati bila kadar alcehol melebihi 14% sementara 
alcohol yang disebut methyl alcohol adalah jenis alcohol 
yang sangat beracun. 

Foro: M inuman beralkohol 

Alkohol seringkali tidak dianggap sebagai salah satu bentuk minuman 
terlarang, karena banyak sekali dikonsumsi dengan tujuan-tujuan sosial 
di hampir seluruh bagian dunia. Namun biar bagaimanapun juga, 
alkohol merupakan salah satu jenis bahan adiktif jenis depresan, 
sedatif/hipnotik yang memiliki efek yang serupa dengan barbiturat. 
Penyalahgunaan alkohol dapat menjadi salah satu masalah sosial yang 
sangat serius karena biasanya berhubungan dengan pecahnya keluarga, 
kekerasan, penganiayaan anak, pelecehan dan kekerasan seksual , 
kecelakaan lalu lintas serta berakhir kepada berbagai macam jenis 
penyakit akut dan berbahaya. 
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Efek mengkonsumsi alkohol atau yang dikenal dengan istilah "mabuk" 
tidak tergantung kepada jenis minuman yang dikonsumsi namun kepada 
prosentase kandungan alkohol yang terdapat di dalam minuman 
tersebut. 

Alkohol bekerja dengan cepat setelah dikonsumsi, dan diserap oleh aliran 
darah. Konsentrasi kadar alkohol dalam tubuh seseorang ditentukan 
oleh: 
- Jumlah yang dikonsumsi pada suatu waktu tertentu 
- Jenis kelamin, ukuran tubuh, dan metabolismetubuh 
- Jenis dan jumlah makanan yang berada di dalam lam bung seseorang 

Pada orang dewasa, rata-rata metabolisme pengkonsumsian alkohol 
adalah 8.5 gram alkohol per jam (setara dengan dua pertiga bir ukuran 
regular) . 

Efek yang didapatkan setelah mengkonsumsi alkohol tergantung pada 
beberapa faktor: 
- Jumlah yang dikonsumsi 
- Kebiasaan seseorang mengkonsumsi alkohol 
- Cara pengkonsumsian 
- Keadaan sekitar ketika alkohol dikonsumsi (Seperti: tempat, keadaaan 

psikologis seseorang, stabil itas emosi, dan kehadiran orang di sekitar) 

Minuman beralkohol dapat diproduksi dengan dua cara yaitu: 
- Fermentasi dari buah-buahan atau campuran biji-bijian (Misalnya bir). 
- Distilasi dari buah atau bij i-bijian yang sudah difermentasi (Misalnya 

wiskey, rum, vodka dan gin) 

Pada kebanyakan minuman beralkohol kita tidak akan menemukan 
minuman yang mengandung alkohol murni karena alkohol murni bisa 
menyebabkan kematian . Pada beberapa jenis minuman, konsentrasi 
alkohol yang terkandung di dalamnya adalah sebagai berikut: 
- Bir : 4-6% (dengan rata-rata 4.5 %) 
- Wine / Anggur : 7 - 1 5 % (dengan rata-rata 1 1 %) 
- Champagne : 8- 14 % (dengan rata-rata 12 %) 
- Rum, Gin, Vodka, Whiskey : 40-95% 
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Alkohol meninggalkan tubuh dengan tiga cara : 
- Fungsi ginjal yang mengeliminasi 5% dari alkohol di dalam urin. 
- Paru-paru yang mengambil 5% dari alkohol 
- Liver yang secara kimia menghancurkan sisa alkohol menjadi acetic 

acid . 
Rata-rata manusia dapat mengeliminasi 15m I alkohol per jam. 

Efek n~gatif yang diberikan oleh alkohol sesuai dengan konsentrasi 
kandunl}annya: 

1. Euforia (0.03- 0.12 % ) 
Biasanya pengguna akan menjadi lebih percaya diri atau berani. 
Namun akan mengalami kesulitan untuk melakukan gerakan-gerakan 
detil seperti menu lis a tau membuat tanda tangan . 

2. Excitement (0 .09 - 0.25 %) 
Menjadi mengantuk, bermasalah dengan ingatan atau pemahaman 
sesuatu . Gerakan tubuh tidak terkoordinasi dengan baik, dan 
seringkali kehilangan keseimbangan. Pandangan mata menjadi kabur, 
bermasalah dengan rasa, atau pendengaran. 

3. Bingung/ confusion (0.1 B- 0.30 %) 
Bingung dengan keberadaan tempat dan biasanya merasa pusing . 
Bermasalah dengan pembicaraan, sering meracau, dan agresif. 

4. Kehilangan Kesadaran (0.25- 0.4 %) 
Tidak bisa bergerak sama sekali, berdiri, atau berjalan . Kemungkinan 
besar muntah atau pingsan. 

5. Koma (0.35- 0.50 %) 
Tidak sadar, depresi, merasa kedinginan, irama nafas melambat, detak 
jantung melemah. 

6. Kematian (> 0.50 %) 
Berhentinya pernafasan dan detakjantung. 
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I 
lstilah lain : Amfetamin; Amphetamin; speed; ice; cat 

Arti : Bahan Adiktif yang berbentuk pil, kapsul, atau tepung. 
Merupakan pendorong/stimulan yang mengubah suasana 
hati, stimulan sususan syaraf pusat seperti kokairi, kafein, 
nikotin, dan cathine speed, uppers, whizz, billy, pep pills, 
dan sui pate. 

Definisi : Sejenis obat-obatan yang biasanya berbentuk pil, kapsul 
dan serbuk yang dapat memberikan rangsangan bagi 
perasaan penggunanya.Efeknya biasanya berlangsung 
antara 10-12 jam. 

Foro: Salah satu jenis amphetamin 

Amfetamin adalah salah satu kelompok bahan adiktif sintetis dengan 
efek stimulan yang sangat kuat yang langsung bekerja pada sistem 
syaraf pusat. Amfetamin sering disalahgunakan, demikian juga dengan 
methamphetamine dan amfetamin tipe ekstasi. 

Amfetamin sebagai psikostimulan memiliki sifat adiktif dan secara 
tipikal digunakan untuk meningkatkan daya kerja serta untuk 
menginduksi perasaan euforik. Amfetamin dapat dikenali dalam 
berbagai bentuk seperti pil, kapsul, atau tepung . Oleh para 
penggunanya, zat ini dikenal dengan nama antara lain "shabu", 
"inex", dan "ecstasy" . 
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Amfetamin dosis tunggal 5 mg adalah dosis yang biasa digunakan oleh 
para pengguna pemula saat mereka berada di tempat hiburan umum 
seperti kafe, club malam atau sejenisnya. Efek penggunaan adalah 
euforia dan sikap keramahan yang berlebihan. Dalam istilah para 
pengguna, mereka dalam situasi yang menyenangkan dan sedemikian 
energiknya disertai dengan hilangnya nafsu makan dan meningkatnya 
ambang nyeri 

Ada 2 macam bentuk Amfetamin, yaitu Amfetamin klasik dan bentuk 
racikan : 

Amfetamin Klasik 
Amfetamin klasik diabsorsi melalui oral dan menghasilkan efek yang 
saAgat cepat pada tubuh berupa timbulnya energi luar biasa pada 
peng,gunanya. 

Amfetamin racikan (Designer Amphetamine) 
Amfetamin racikan digunakan dengan cara menghisap melalui alat 
penghisap yang disebut dengan Bong. Amfetamin racikan dapat 
menimbulkan efek halusinogen. 

Gejala penggunaan amfetamin dapat dilihat baik secara psikologis 
maupun fisik . Gejala psikologis diantaranya adalah terjadinya 
peningkatan kewaspadaan, tidak senang, banyak bicara, perasaan diri 
dalam keadaan senang, dan sejahtera. Kadang terjadi juga peningkatan 
agresivitas dan kurang pertimbangan dalam melakukan tindakan
tindakan . 
Gejala fisik penggunaan amfetamin adalah meningkatnya denyut 
jantung, tekanan darah meningkat, membesarnya pupil, muntah dan 
tidak bisa tidur. 

Sebagai catatan, pada tahun 1991 di USA terdapat kira-kira 7% 
penduduknya menggunakan amfetamin satu kali dalam hidupnya. 
Kelompok usia 18-25 tahun mempunyai tingkat penggunaan yang cukup 
tinggi. 

Foto : Foto: 
Amfetamin klasik Amfetamin racikan 



I 
Arti 

Definisi 

Anabolic SJeroid 
( 

: Obat-obatan perangsang pertumbuhan otot. 

: Obat-obatan atau zat harmon yang diproduksi secara 
kimia berhubungan dengan hormone testosterone yang 
membantu pertumbuhan otot. 

Anabolic Steroid belakangan ini telah menjadi salah satu jenis obat
obatan yang sering disalahgunakan, biasanya oleh orang-orang yang 
melakukan olahraga angkat be rat, body bui lder, lari jara k jauh dan balap 
sepeda. Obat-obatan ini diklaim dapat memberikan pertolongan untuk 
meningkatkan performa fisik. Tidak sedikit atlit olahraga yang 
menyalahgunakan Anabolic Steroid untuk mendukung performa fisik 
mereka saat berkompetisi. 
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Analgesik 

lsti lah lain : Analgesic. 

Arti : Mematikan rasa nyeri. 

Defin isi : Golongan obat-obatan pereda rasa sa kit. 

Sejumlah jenis obat-obatan terlarang memiliki efek analgesi k, yaitu suatu 
efek yang didapatkan untuk meredakan rasa sa kit. 

Obat-obatan seperti morfin dan valium banyak digunakan dalam dunia 
medis untuk mengurangi rasa sa kit pasien pada saat setelah operasi, atau 
dalam memerangi rasa sakit akibat penyakit -penyakit seperti berbagai 
jenis kanker.Namun demikian dalam kenyataannya morfin sering 
disalahgunakan sehingga menimbulkan efek ketagihan yang pada 
ujungnya berbahaya bagi tubuh penggunanya. 

Foto: Obat jenis analgesik 
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I 
Arti 

Definisi 

Ansi etas 

Cemas; Khawat ir; Gelisah. 

: Perasaan cemas, gugup, gelisah atau khawatir bahwa 
sesuatu yang buruk akan terjad i. 

Foto: Gelisah 

Ansietas merupakan salah satu gejala psikologi yang lazim ditemukan 
pada para penyalahguna narkoba yang mengandung amfetamin seperti 
shabu dan ecstasy. Ansietas biasanya diiringi juga oleh gejala fi sik seperti 
penampilan yang kelihatan gelisah, mata melihat ke kiri dan ke kanan 
dengan kecurigaan yang kelihatan sangat menonjol. Seringkali terlihat 
pula tindakan yang tidak kooperatif, tidak ingin berkomunikasi dan 
pembicaraan yang tidakjelas. 
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AO 

lstilah lain : Ortu . 

Arti : Anggur cap "Orang Tua". 

Definisi : Salah satu merek minuman jenis anggur buatan lokal. 

AO terbuat dari hasil fermentasi buah-buahan, baik satu jenis buah 
(single) maupun campuran buah-buahan seperti pepaya, nenas, tomat 
dan apel. Minuman ini bisa memabukkan dan bisa didapatkan dengan 
mudah dengan harga yang relatif murah. Ka ren a itulah jenis minuman ini 
sangat populer di kalangan masyarakat kelas bawah. Sering pula jenis 
minuman ini dibeli oleh para remaja, untuk mendapatkan pengalaman 
"mabuk", karena harganya yang tidak mahal. 
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I 
Arti 

Definisi 

Apatis 

: Apatis. 

: Kurangnya keterkaitan dengan masa depan dan hilangnya 
motivasi. 

Di dalam populasi para pecandu cannabis I ganja, menu rut penelitian 
terdapat sikap apatis dimana mereka tidak lagi memandang masa depan 
dan seolah-olah tidak memiliki motivasi hid up. Dari sa lah satu studi yang 
dilakukan di Yunani, menunjukkan bahwa hasil kerja para pecandu ganja 
lebih rendah daripada hasil kerja mereka yang bukan pemakai . Lebih jauh 
lagi, laporan-laporan klinis dari segala penjuru dunia, dimana cannabis 
mudah diperoleh ternyata terus melaporkan adanya penurunan inisiatif 
maupun hasil kerja dari para pecandu cannabis. 
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Available 

lstilah lain : Gampang; Onok. 

Arti : Mendapatkan Narkoba dengan mudah dan harga yang 
relatif murah. 

Definisi : Tersedianya Narkoba. 

Dalarn hubungan dengan pengguna narkoba, avai lable memiliki arti 
bahwii),penya lahguna bisa mendapatkan narkoba dengan harga yang 
relatif murah dan mudah karena bisa didapatkan dimana-mana. 

Foto: Begitu mudahnya mendapatkan Narkoba 
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I AU 

Arti : Angkatan Udara. 

Definisi : Salah satu istilah untuk pengguna narkoba jenis heroin. 

lstilah AU digunakan bagi para pengguna narkoba jenis heroin atau 
putauw, karena efek "fly" yang diberikan narkoba jenis ini diidentikkan 
dengan kata udara. Pengakuan para pecandu putauw menggambarkan 
bahwa setelah mereka mengkonsumsi putauw, maka efek tenang seolah 
melayang akan didapatkan oleh mereka. 

Foto: pemakai heroin 
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KAMUS NARKOBA 
ISTILAH-U11lAH NAaKOaA DAN 
SAHAYA ,INYA t AHGUNAANNYA 

® 

BAD TRIP 

BATRIK 

BB 

BD 

BE OAK 

BERSIH 

BHIRONK 

BLACK DOT 

BOAT 

BOKAUW 

BOKUL 

BONG 

BOTOL GEPENG 

BROKEN HOME 

BT 
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Bad Trip 

lstilah lain : BT. 

Arti : Perasaan terganggu ketika sedang tripping. 

Definisi : Terganggunya aktifitas tripping akibat suatu penyebab 
tertentu yang membuat pengaruh ekstasi cepat menu run . 

Tripping adal ah suatu aktifitas yang biasanya dilakukan setela h 
seseora ng mengkonsumsi narkoba amfetamin jenis ekstasi. 
Tripping banyak dilakukan di tempat-tempat hiburan malam 
dengan menggerakkan kepala mengikuti musik yang berirama 
cepat . Ket i ka ada ganggua n sa at seseorang sedang tripping maka 
i stilah yang biasa digunakan adalah "Bad Tr ip " yang 
menggambarkan bahwa ada sesuatu yang menganggu aktifitas 
tripping . Gangguan bisa berbentuk macam-macam , misalnya 
ada lah razia mendadak dari kepolisian, atau hal-hal lain yang 
membuat mereka harus menghentikan tripping di tengah-tengah 
euforia setelah mengkonsumsi ekstasi . 
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I Batrik 

lstilah lain : Coceng. 

Arti : Nyolong; di-batrik: Dicolong. 

Definisi : Melakukan pencurian Narkoba atau dicuri Narkobanya. 

lstilah ini se r ing digunakan untuk menggambarkan tindakan 
seorang penyalahguna narkoba yang mencuri narkoba atau 
sebal iknya , yang narkoba kepunyaannya dicuri oleh penyalahguna 
ya ng lain . Dalam istila h sehari -harin ya dapat dikatakan " nyo long " 
a tau "dico long". 

Dalam praktek jual-beli narkoba sehari -hari, seringkali seorang 
penyalahguna belum mengenal BD atau pengedar sehingga ia 
butuh jasa "ca lo" atau perantara . Dalam kasus seperti ini maka 
seri ngkali "ca lo" yang biasanya juga penyalahguna narkoba, 
mencuri -curi kesempatan untuk mengambil sedikit narkoba yang 
telah didapat, untu k dikonsumsi sendiri. lsti lah yang dipakai 
adalah "nge-batr ik" , yang berarti narkoba yang sudah didapat 
d iambil sed ikit u ntu k d ipakai, tanpa sepengetah uan pemiliknya. 
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lstilah lain : Barbuk. 

Arti : Barang Bukti. 

Definisi : Barang bukti yang dimaksud ada lah narkoba yang 
kepemilikan dan penggunaannyJ! dilarang oleh Undang
Undang No. 22, tahun 1,.997 tentang Narkotika yang 
menyatakan bahwa "Narkotika hanya dapat digunakan 
untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan 1/mu 
Pengetahuan termasuk kepentinga n Lembaga 
Penelitian/Pendidikan saja, sedangkan pengadaan 
imporlekspor, peredaran dan pemakaiannya diatur 
oleh Pemerintah, dalam hal ini Departemen Kesehatan ". 

Foto: Tersangka dengan barang buktinya 
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Jenis narkoba yang dilarang kepemilikan dan penggunaannya adalah: 

1. Jenis Narkotika 
Jenis-jenis narkotika yang kepemilikan dan penggunaannya dilarang, dibagi 
menjadi 3 jenis, yaitu : 
- Narkotika Golongan I 

Narkotika yang hanya dapat digunakan untuk tujuan pengembangan ilmu 
pengetahuan dan t idak digunakan dalam terapi, serta mempunyai potensi 
sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan. Contoh: heroin, kokain, 
ganja. 

- Narkotika Golongan II 
Narkotika yang berkhasiat pengobatan digunakan sebagai pili han terakhir 
dan dapat digunakan dalam terapi dan/atau untuk tujuan pengembangan 
ilmu pengetahuan serta mempunyai potensi t inggi mengakibatkan 
ketergantungan . Contoh: morfin, petidin, turunan/garam dalam go Iongan 
tersebut. 

- Narkotika Golongan Ill 
Narkotika yang berkhasiat pengobatan dan banyak digunakan dalam 
terapi dan/atau tujuan pengembangan ilmu pengetahuan serta 
mempunyai potensi ringan mengakibatkan ketergantungan. Contoh: 
kodein, garam-garam narkotika dalam go Iongan tersebut. 

2. Jenis Psikotropika 
Jenis-jenis psikotropika yang kepemi li kan dan penggunaannya dilarang, 
dibagi menjadi 4 jenis, yaitu : 

- Psikotropika Golongan I 
Psikotropika yang hanya dapat digunakan untuk tujuan ilmu pengetahuan 
dan tidak digunakan dalam terapi, serta mempunyai potensi a mat kuat 
mengakibatkan sind rom ketergantungan. Contoh : MDMA, ekstasi , LSD, 
STP. 

- Psikotropika Golongan II 
Psikotropika yang berkhasiat pengobatan dan dapat digunakan dalam 
terapi dan/atau untuk tujuan ilmu pengetahuan serta mempunyai potensi 
kuat mengakibatkan sindrom ketergantungan . Contoh: ·Amfetamin, 
fensiklidin, sekobartial 

- Psikotropika Golongan Ill 
Psikotropika yang berkhasiat pengobatan dan banyak digunakan dalam 
terapi dan/untuk tujuan ilmu pengetahuan serta mempunyai potensi 
sedang mengakibatkan sindrom ketergantungan. Contoh: fenobarbital, 
flunitrazepam. 

- Psikotropika Golongan IV 
Psikotropika yang berkhasiat pengobatan dan sangat luas digunakan dalam 
terapi dan/atau untuk tujuan ilmu pengetahuan serta mempunyai potensi 
ringan mengakibatkan sindrom ketergantungan . Contoh: diazepam, 
nitrazepam (BK, MG, DUM). 

33 



BD 

lstilah lain : Bede; Bandar. 

Arti : Sebutan untuk bandar Narkoba. 

Definisi : Seseorang yang berprofesi menyediakan Narkoba. 

Fungsi Jtama seorang bandar adalah untuk mengedarkan narkoba 
sampai kepada lapisan penyalahguna akhir (end user) . Sistematika 
peredaran narkoba berjalan melalui bandar dengan jenjang yang paling 
tinggi, atau sering disebut dengan "BD gede" sampai kepada jenjang 
pengedaryang paling rendah, "BD keci l". 

Sesuai dengan fungsinya sebagai pengedar, seorang BD dapat menjual 
narkoba dalam berbagai paket dengan harga yang bervariasi. Mulai dari 
paket he mat yang bisa didapat dengan harga puluhan ribu rupiah sampai 
dengan penjualan dengan ukuran gram atau bahkan kilo. 

Banyak pengguna narkoba yang akhirnya terjerat untuk menjadi 
pengedar atau BD karena tuntutan dosis pemakaian yang semakin tinggi. 
Pengedar sekaligus pemakai ini bisa berada di mana saja diantara kita, di 
sekolah, di kampus, atau di tempat-tempat hiburan. 
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lstilah lain : Putaw; PT; Etep; Heroin; Hero. 

Arti : Sebutan lain putauw atau heroin. 

Definisi : Sebutan untuk narkoba yang memiliki bentuk seperti 
bedak, biasanya hal us dan memiliki warna putih . 

Foto : Bubuk putih putauw 

Nama jalanan putaw. Disebut bedak karen a bentuk dasarnya yang berupa 
serbuk berwarna putih yang serupa dengan bedak. Putaw merupakan 
jenis opiat yang memiliki efek menenangkan dan merupakan salah satu 
jenis narkoba yang paling sering disalahgunakan orang di Indonesia. 

Bedak/putaw dipakai dengan cara dibakar di atas kertas timah dan 
dihirup asapnya, atau yang sering disebut dengan metode "nge-drag" 
(chasing the dragon). 
Jenis ini bisa juga dipakai dengan cara dihirup melalui lubang hidung 
(sniffing) . 
Cara lain mengkonsumsi ada lah dengan cara disuntikkan ke dalam 
pembuluh darah balik dengan menggunakan insulin a tau jarum suntik. 

Pemakaian bedak/putaw menyebabkan penyalahgunanya menjadi 
mengantuk dan perubahan mood yang tidak menentu. Pemakaian secara 
terus menerus akan berujung kepada kecanduan yang membuat 
pengguna harus selalu memakainya. 
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lstilah lain : Clean. 

Arti : Bersih dari pernakaian narkoba. 

Definisi : Sebutan atau gelar yang diberikan kepada seseorang yang 
sudah lepas dari kecanduannya . 

lstilah "Bersih" atau "sudah bersih" diberikan kepada rnantan pecandu 
narkoba yang sudah sarna sekali berhenti rnengkonsurnsi narkoba. 
Apabi la berternu dengan ternan-ternan yang rnasih rnencandu, rnaka 
seorang rnantan pecandu akan rnengatakan bahwa dia sudah "bersih" 
atau sudah "clean". 
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I 
Arti 

Definisi 

: Orang Nigeria; Pesuruh; Kurir. 

: Sebutan bagi pengedar Narkoba yang berasal dari Nigeria, 
karena negara tersebut terkenal dengan para kurir 
narkobanya yang tidak mengenal takut. 

Negara Nigeria terkenal dengan para kurir narkobanya yang tidak 
mengenal takut. Para bhironk bersed ia membawa masuk narkoba ke 
Indonesia dalam jumlah yang tidak sed ikit dan tidak sedikit yang 
kemudian tertangkap basah dan harus rela menanggung hukuman sesuai 
hukum dan perundangan yang berlaku di Indonesia. 

Indonesia sendiri merupakan sa lah satu negara utama penyelundupan 
narkoba di kawasan Asia Tenggara. Sekitar 40% dari jumlah total 
penduduk Indonesia 220 juta jiwa adalah golongan remaja , pemuda, dan 
dewa sa muda yang merupakan kelompok paling rentan terhadap 
penyalah gunaan narkoba. 

Wi layah Indonesia yang berdekatan dengan daerah produksi opium 
terbesar dunia, yaitu Segitiga Emas (Thailand, Laos, Myanmar) dan Bulan 
Sabit Emas (Afghanistan, Iran, Pakistan) juga menjadi salah satu faktor 
utama maraknya peredaran narkoba. 
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Arti 

Defin isi 

Black Doj1) / . /. (j 
• 7 Jf(t(f." - r, I 

: Salah satu jenis ekstasi. 

: Varian baru dari ekstasi dengan pengembangan efek yang 
lebih kuat. 

Black Dot adalah jenis ekstasi generasi baru yang lebih canggih dan lebih 
mahal. Sarna seperti jenis obat-obatan lainnya yang mengalami proses 
pengembangan, maka jenis obat-obatan terlarang juga selalu mengalami 
perkembangan. Tentu saja, hasil yang dicari adalah narkoba jenis baru, 
dengan efek yang lebih dahsyat, yang memili ki potensi yang tinggi untuk 
didistribusikan kepada pecandu narkoba yang sudah lama, atau bahkan 
diperkenalkan kepada orang-orang yang belum mencandu yang tentu 
saja merupakan perangkap maut bagi mereka yang mencobanya. 
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I _JL) . Boat 
~7)oal 

lstilah lain : Boti; Obat. 

Arti : Obat-obatan berbahaya. 

Definisi : Jenis obat yang dimaksud disini adalah jenis obat-obatan 
terlarang yang jika dikonsumsi penggunanya dapat 
menimbulkan efek depresan, stimulan, a tau halusinogen. 

"Boat" biasanya mengacu kepada narkoba dalam bentuk pil atau kapsul 
yang dikonsumsi melalui oral. 

Sejumlah obat memiliki beberapa jenis efek yang berbeda-beda seperti : 

Efek depresan (efek penenang) didapatkan dari obat-obatan seperti 
pi I nipam, rohipnol, BK, MG, pil koplo. 
Efek stimulan (efek energik) didapatkan dari obat-obatan seperti pil 
ecstasy, speed. 
Efek halusinogen (efek halusi nasi) didapatkan dari obat-obatan 
seperti LSD, THC. 

Konsumsi obat-obatan seperti pi I nipam, rohipnol, BK, pil koplo atau pil 
anjing biasanya dikonsumsi oleh para penyalahguna narkoba kelas 
rendah karena harganya yang cenderung murah. Dibandingkan dengan 
harga per butir ecstasy atau LSD maka obat-obatan yang berharga jauh 
lebih murah ini sering dikonsumsi untuk mendapatkan efek 
menenangkan. 



Arti 

Definisi 

: Bau; Aroma. 

: Bau yang dikeluarkan oleh jenis narkoba tertentu 
seperti ganja. 

Foto: Bau yang ditimbulkan asap ganja 

I 

Pada saat pengkonsumsian, terutama dengan cara dihisap dan 
dihembuskan keluar, maka ganja akan mengeluarkan bau yang khas 
dari bah an dasardaun keringnya . 



I 
lstilah lain 

Arti 

Definisi 

: Beli. 

)£) 1 / Bokul 
~ I )Oft"{( 

: Membeli "barang";jokul: menjual. 

: Kegiatan membeli barang dalam suatu transaksi Narkoba. 

lstilah " bokul" berasal dari Kata beli , yang artinya membeli 
narkoba . lstilah ini lazim dipergunakan diantara sesa m a 
penyalahguna dan pengedar untuk berkomunikasi dalam transaksi 
jual-beli. Transak si jual-beli na rkoba dilakukan seca ra ilegal 
dimana-mana . Bia sanya seorang penya lahguna bertemu Bandar 
Narkoba ditempat yang telah ditentukan sebelumnya dan transaksi 
dilakukan dengan cepat untuk menghindari resiko tercium aparat 
berwajib . 
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Bong 

lstilah lain : Pipa; Pipe. 

Arti : Botol kaca untuk menghisap shabu. 

Definisi : Nama benda sejenis pipa I botol kaca yang biasanya 
didalamnya diisi air untuk menghisap shabu. 

Bong 

Bong biasanya diisi dengan air, sebagai salah satu perlengkapan untuk 
mengkonsumsi shabu. Air yang berada di dalam bong tersebut berfungsi 
sebagai filter karena asap akan tersaring pada waktu melewati air 
tersebut. 
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I 
lstilah lain 

Arti 

Definisi 

I Botol Gepen 

: Bogep; Vodka . 

: Sebutan untuk minuman jenis vodka loka l yang biasanya 
dikemas dalam botol yang bentuknya gepeng. 

: Jenis minuman yang tidak memiliki warna dan merupakan 
hasil distilasi atau fermentasi gandum atau kentang. 

Vodka adala h jenis minuman keras yang 
tidak memiliki warna dan biasany a 
merupakan hasil distilasi dari fermentasi 
gandum atau kentang. Kata Vodka berasa l 
dari bahasa Slavia, dari kata "Voda" yang 
artinya ada l a h air. Biasanya vodka 
mengandung a lkoho l yang besarnya 
an tara 35%sampai dengan 70%. 
Oleh karena itu, konsum si vodka akan 
menyebabkan efek mabuk dan kehilangan 
kesadaran. 

Mengkonsum si vodka bisa dilakukan 
dengan cara dimin um secara murni atau 
dicampur dengan minuman lain . Namun 
dengan cara apapun, konsumsi vodka 
sa ngat berbahaya bagi kesehatan karena 
kadar alko hol yang tinggi, yang bisa 
menimbulkan komplikasi penyakit seperti 
j antung dan g injal. 



lstilah lain 

Arti 

Definisi 

Brok Iii Home 
/I ( 

Broken. 

I 

Keadaan keluarga dengan ayah ibu bercerai atau berpisah 
atau bertengkar terus menerus. 

Suatu kondisi kekacauan dalam keluarga yang 
diakibatkan dari konflik ir)tern dalam sebuah keluarga 
yang mengakibatkan tekanan psikis. 

Broken Home sering kali menjadi pemicu seseorang menjadi 
pecandu narkoba . Walaupun tidak sem ua ka sus kecanduan 
narkoba dipicu oleh broken home, namun keada an ke luarg a yang 
tidak harmon is ini sering membuat seseorang mencari pelarian dan 
ketenangan dalam bentuk pengkonsumsian narkoba . 
Lingkungan keluarga yang kondusif dapat menciptakan faktor 
ketenangan pad a diri seseora ng , demikian juga dengan perhatian 
dan kasih sayang yang dilimpahkan o leh orang tua kepada anak 
mereka . Perasaan tenang secara alami yang didapatkan dari dalam 
ke luarga , dapat mencegah seseo rang mencari ketenangan dalam 
bentu k lain , yang salah satunya adala h dengan car a mengkonsumsi 
narkoba . 

Foto: Keluarga adafah segalanya 
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I 
lstilah lain 

Arti 

Definisi 

: Snuk. 

: Pusing; Buntu; Bosan; Suntuk. 

: Merupakan singkatan dari Bad Temper, yang juga 
mengekspresikan rasa bingung dan kesal yang dirasakan 
penyalahguna akibat tidak tersedianya jenis narkoba yang 
dicandunya. 

Foto : BT 

Ada dua kemungkinan tidak didapatkannya narkoba. Yang 
pertama adalah karena pengguna tidak memiliki ua{l g lagi untuk 
membelr. Yang kedua adalah karena BD yang mengedarkan 
narkoba sedang mengalami kehabisan persediaan, atau·yang biasa 
d isebut dengan isti lah "Putus Barang" . 

Dalam keadaan BT I SNUK ini biasanya pengguna yang sudah 
kecanduan akut akan melakukan segala car a untuk mendapatkan 
narkoba lagi. Mendapatkan uang akan diusahakan dengan 
berbagai cara termasuk melakukan tindakan kriminal ringan 
sampai berat. Jika BD tidak memiliki persediaan narkoba maka 
pencarian kepada BD yang lain atau BD yang lebih besar akan 
dilakukan dengan menempuh segala cara, bahkan jika harus 
membeli narkoba lebih mahal dari harga biasa. 
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CAFFEINE 

CANDU 

CANNABIS 

CLUB DRUGS 

CLUBBING 

COBA-COBA 

COCAINE PSYCHOSIS 

CODE IN 

COKE WANKER 

COLD TURKEY 

COMEDOWN 

CRACK 

CRAVING 
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Caffeine 

lstilah lain : Kafein . 

Arti : Alkaloida yang terdapat dalam buah tanaman kopi . 

Definisi : Termasuk zat adiktif yang memiliki efek stimu lasi. 
Zat yang terkandung dalam kopi, teh,coklat, dan cola . 
Nama Kimia : 3.7-dihydro- 1,3,7-trimethyl-1 h-purine-2,6-dione. 

Foto: Secangkir kopi 

Kafein adalah jenis stimulan yang paling populer dan dikonsumsi setiap 
hari oleh sejumlah besar penduduk dunia. Di Amerika Serikat saja, sekitar 
90% penduduknya mengkonsumsi kafein setiap hari sebanyak 300 
miligram. Bentuk kafein sebetulnya adalah berupa bubuk kristal yang 
rasanya pahit. 

Kafein yang biasanya terkandung di da lam kopi memiliki sejarah yang 
sangat panjang. Kopi sendiri berasal dari Afrika sejak tahun 575 SM. 
Orang Arab merupakan kelompok yang pertama kali menemukan cara 
membuat biji kopi menjadi minuman pad a a bad ke sebelas. 

I 



Secara medis kafein digunakan sebagai stimu lan dan untuk 
meningkatkan produksi urin. Namun secara umum kafein digunakan 
untuk menambah energi atau perasaan terjaga atau menghindari kantuk. 
Karena alasan inilah kafein biasanya dikonsumsi oleh para pelajar atau 
para supir untuk tetap terjaga semalaman. 

Namun demikian, keberadaan kafein sebagai stimulan masih terus 
diperdebatkan hingga saat ini, karena banyak penelitian yang 
menunjukkan efek negatif dari konsumsi kafein. Kafein memiliki efek 
adiktif yang jika dijabarkan memiliki pengaruh yang sama dengan cara 
kerja amfetamin, kokain dan heroin, yaitu untuk menstimulasi otak. 
Namun tentu saja efek kafein lebih rendah jika dibandingkan dengan 
amfetamin, kokain atau heroin. Jika seseorang merasa tidak dapat 
berfungsi secara maksimal pada pagi hari karena belum mengkonsumsi 
kafein, maka orang tersebut bisa dipastikan telah tergantung kepada 
kafein. 



Candu 
(I )1(111 

lsti lah lain : Opium. 

Arti : Getah dari tanaman Papaver Somniferum yang kemudian 
diolah menjadi candu yang mengandung beibagai macam 
zat aktif yang sering disalah gunakan. 

Definisi : Zat alamiah yang sesudah diotah akan menjadi adonan 
yang menyerupai aspallunak. 

Foro: Pemakai candu 

Candu pertama kali dikenal oleh bangsa Sumeria, dan dikonsumsi karena 
candu bisa melegakan rasa sa kit dan memudahkan penggunanya cepat 
terlelap. Pada awalnya candu digunakan untuk keperluan medis dan 
masih dikonsumsi mentah. Namun pada tahun 1805, candu mulai diolah 
menjadi morfin yang dikenal untuk pertama kalinya menggantikan candu 
mentah yang juga dikenal dengan nama Opium. Dari candu ini dapat 
dihasilkan jenis obat-obatan terlarang lainnya seperti morfin, heroin, dan 
codeine. 

Dalam perdagangan gelap candu dipasarkan dalam bentuk candu 
mentah (raw opium), candu masak (processed opium), garam (salt) 
morfin, crude heroine, white heroine, dan lain-lain. 
Candu dapat menimbulkan efek ketergantungan yang sangat tinggi, atau 
yang juga dikenal dengan istilah "kecanduan". Oleh karena itu lah 
peredaran dan penggunaan candu dilarang menu rut Undang-Undang di 
seluruh dunia, karena dapat merusak fisik dan juga mental para 
penggunanya. 
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I 
lstilah lain 

Arti 

Definisi 

c.z:, 1 . Cannabis 
{(aH nr1otJ 

: Marijuana; Ganja; Gelek; Rasta; Dope; Weed; Hemp; Hash; 
Cimeng; Pot; Joint; Maryjane; Colombian; Sinsemilla; Grass; 
Ganja; Hawai. 

: Nama lain ganja. 

: Cannabis Sativa atau Cannabis Indica. 
- Tumbuhan perdu liar ini tumbuh di daerah beriklim tropis. 

Diolah dengan cara mengeringkan daun/batang/bijinya. 
- Terminologi generik yang digunakan untuk mengacu 

kepada sejumlah bahan psikoaktif yang terdapat di dalam 
tumbuhan marijuana, Cannabis Sat iva. 

(Sumber: WHO Lexicon of Alcohol And Drugs Term) 

Foto: 
Cannabis Sativa. 

Cannabis adalah t umbuhan perdu liar yang tumbuh di daerah beriklim 
tropis dan sub tropis seperti: Indonesia, India, Nepal, Thailand, Laos, 
Kamboja, Columbia, Jamaica, Rusia bagian selatan, Korea . 

Tumbuhan ini memiliki kandungan zat narkotik yang memabukkan. 
Semua bagian dari tanaman ini mengandung kanabioid psikoaktif delta-
9-tetra hydrocannabinol atau Delta 9 THC. Kadar THC yang tertinggi 
terdapat pada pucuk tumbuhan betina yang sedang berbunga. Cannabis 
kering biasanya terdiri atas campuran daun (sekitar 50%), ranting (sekitar 
40%) dan bijinya (sekitar 1 0%). 

Tanaman ini biasanya dipotong, dikeringkan, dipotong kecil-kecil dan 
kemudian digulung sehingga menyerupai rokok.Cara pemakaiannya juga 
dengan dihisap seperti rokok. Selama lebih dari tiga ribu tahun, orang
orang di Afrika dan Asia telah menggunakan cannabis dalam berbagai 
bentuk, yang pada umumnya dihisap seperti rokok, atau dicampur 
dengan tembakau atau dengan minuman atau daging dendeng. 



Jika dipakai, tingkah laku pengguna akan kelihatan aneh, banyak tertawa 
walaupun tidak ada hal yang lucu. Cannabis juga dikenal dapat memicu 
psikosis, terutama bagi mereka yang memiliki latar belakang (gen) 
Schizophrenia. Efek penggunaan cannabis tergolong cepat, dimana 
penyalahguna akan mengalami sebagai berikut: 

Cenderung merasa lebih santai. 
Rasa gembira berlebih (euforia) dan mudah tertawa 
Perasaan waktu berjalan lam bat 
Persepsi jarak terganggu 
Sering berfantasi 
Aktif berkomunikasi 
Mempunyai selera makan yang tinggi 

·benyut nadi bertambah cepat 
S~ hu badan naik 
Kering pada mulut dan tenggorokan 
Bola mata memerah dan nampak turun . 

Penggunaan canabis do sis tinggi akan menyebabkan: 
llusi (khayalan) 
Delusi ( terlalu menekankan pad a keyakinan yang tidak nyata) 
Depresi (mental tertekan) 
Kebingungan 
Alienasi (keterasingan) 
Halusinasi 
Adakalanya meningga lkan gejala psikotik yang ditandai oleh rasa 
ketakutan dan agresifitas. 

Foro : 
Daun Cannabis Sativa. 



Penggunaan cannabis secara teratur akan berakibat kepada gangguan 
baik fisik maupun psikis pad a para penyalahgunanya. 

Gangguan fungsi fisik pemakaian cannabis secara teratur dan 
berkepanjangan: 

Radang paru-paru 
lritasi dan pembengkakan saluran nafas 
Memperburuk aliran darah koroner dan menimbulkan serangan 
nyeri dada 
Daya karsinogenik (zat penyebab kanker) cannabis yang lebih 
tinggi daripada tembakau 
Menekan produksi lekosit sehingga menurunkan daya kekebalan 
tubuh sehingga mudah terserang penyakit 
Menurunkan kadar harmon pertumbuhan, tiroksin (harmon 
kelenjar gondok) dan harmon kelamin baik pada laki-laki 
maupun perempuan. 

Gangguan psikis penggunaan cannabi s secara teratur dan 
berkepanjangan: 

Menurunkan kemampuan berpikir 
Menurunkan kemampuan membaca, berbicara, dan berhitung 
Menurunkan kemampuan bergau l 
Menganggu fungsi psikomotor, gerakan menjadi lamban 
Kecenderungan menghindari kesulitan dan menganggap enteng 
masalah 
Tidak memikirkan masa depan 
Sind rom amotivasional (tidak memiliki semangatjuang) 

Foto: Melinting ganja 



Arti 

Definisi 

Club Drugv / 1 (. / I 
([{(({I _/ jFtt{JJ 

: Obat-obatan yang biasa dikonsumsi pada tempat-tempat 
hiburan. 

: lstilah yang digunakan untuk mengacu kepada obat
obatan yang secara utama dikonsumsi oleh kelompok 
dewasa muda di tempat-tempat hiburan. 

Club Drugs adalah istilah yang populer di kalangan kelompok sosial 
dewasa muda yang senang mengadakan pesta-pesta yang melibatkan 
pengkonsumsian narkoba . Golongan narkoba yang biasanya 
dikategorikan sebagai Club Drugs adalah MDMA (Ekstasi), LSD. 
Methamphetamine, Ketamine, dan Rohypnol. Demikian juga jenis 
narkoba lain seperti marijuana dan alkohol. Tidak jarang dalam pesta
pesta ini dilakukan penggunaan Poly-Drug, yaitu penggunaan lebih dari 
satu jenis narkoba dengan maksud untuk mengkombinasikan efek dari 
beberapa zat yang befbeda-beda. Poly-drug sangat berbahaya karena 
efek pemaduan narkoba seringkali t idak bisa diprediksi dan bisa berujung 
kepada kematian. 



I 
lstilah lain 

Arti 

Definisi 

i..L.-// // . Clubbing 
{{' ( U(l(l! N/f 

: Nge-Dugem. 

: Pergi keluar dan menghabiskan malam di tempat-tempat 
hiburan. 

: Kegiatan pergi bersama teman-teman menuju ke tempat
tempat hiburan. 

Foto :suaSdna clubbing di diskotik 

Kata clubbing sudah menjadi satu kata yang umum digunakan oleh 
kalangan orang muda untuk menggambarkan aktifitas kegiatan pergi 
bersama teman-teman lain menuju ke tempat-tempat hiburan. Ada 
banyak jenis tempat hiburan yang ditawarkan dan biasanya hanya buka 
pada malam hari, seperti diskotik, pub, lounge, bar, karaoke. Tempat
tempat clubbing atau dugem ini biasanya menawarkan k~ramaian yang 
dikemas dengan sajian musik. Di tempat-tempat seperti · ini jugalah 
biasanya banyak terjadi transaksi narkoba, dan menjadi tempat untuk 
mengkonsumsi narkoba, terutama jenis-jenis psikotropika amfetamin, 
seperti ekstasi dan juga minuman beralkohol. 

Walaupun banyak orang yang datang dengan tujuan benar-benar untuk 
menikmati musik atau bersenang-senang dengan ber-disko, namun 
banyak juga yang memanfaatkan tempat-tempat hiburan ini untuk 
mengkonsumsi narkoba. Suasana yang mendukung serta faktor 
kebersamaan dengan teman-teman kadang-kadang menjadi pemicu 
yang sangat efektif untuk mengkonsumsi narkoba. 

-



Coba-Cob 

lstilah lain : Experiment. 

Arti : Mencoba atau melakukan eksperimen untuk 
mengkonsumsi narkoba .. 

Definisi : Menguji atau mencoba untuk mengetahui suatu akibat; 
untuk mengetahui apa yang terjadi atau untuk 
membuktikan fakta yang sudah diketahui. Atau tindakan 
mencoba sesuatu yang baru . 
( Sumber: The Australian Oxford Dictionary, 2001 ) 

Bagi sebagian pesar penyalahguna narkoba, awal ketergantungan 
berasal dari tindakan coba-coba yang dilakukan. Akibat pengaruh 
lingkungan dan juga pergaulan maka seseorang akan mencoba untuk 
merokok, atau mencoba minuman beralkohol, atau menghisap ganja. 
Tanpa disadari, tindakan coba-coba ini dapat berakhir pada kasus 
ketergantungan atau kecanduan yang dapat menghancurkan hidup 
seseorang. 

Tindakan coba-coba sangat berbahaya karena apa yang dipikir tidak 
berbahaya ternyata memberi kan akibat yang sangat fatal dalam 
kehidupan. 

I 



I Cocaine Psychosis 

Yfor·at'ne .Jf~//r/u .it.J 

Arti 

Definisi 

: Kegilaan akibat kokain. 

: Efek-efek sam ping yang ditimbulkan akibat penggunaan 
kokain. 

Seorang penyalahguna kokain memiliki kemungkinan besar untuk 
mengalami cocaine psychosis atau kegilaan akibat kokain dimana 
ketagihan, insomnia, paranoia, kegelisahan, suasana hati yang tidak 
menentu, dan berat badan yang turun drastis bisa terjadi. Dengan 
menyadari gejala cocaine psychosis ini seseorang sebetulnya bisa 
mengontrol dan kemudian memutuskan untuk menghentikan 
penggunaan kokain apabila tidak ingin t erjerumus ke pemakaian yang 
lebih dalam lagi . 



Codein v::- 1 . 
(r (J(fet 11 

lstilah lain :Tylenol w/Codeine; Codate; Codephos. 

Arti : Alkaloida berupa serbuk putih atau dalam bentuk tablet; 
Nama salah satu jenis obat yang dibuat secara kimia, 
terbuat dari bahan dasar opiat dan digunakan untuk 
menahan sa kit dan untuk mengu.angi batuk. 

Definisi : Alkaloida terkandung dala,;:, opium sebesar 0.7 sampai 2.5 
%. Codein merupakan opioida alamiah yang banyak 
digunakan untuk keperluan medis. 
Nama kimia: (5a lpha,6alpha)-7,8-Didehydro-4,5-epoxy-
3-methoxy-17-methylmorphinan-6-o/. 

Foto: codein tablet 

Codeine digunakan hampir di seluruh penjuru dunia, untuk kepentingan 
medis. Secara medis codeine digunakan untuk mengurangi rasa sakit dan 
batuk. Ji ka dibandingkan dengan morfin, efek analgesik dan sedatif 
codeine lebih ringan . 

I 



Secara umum, codeine dikonsumsi secara ora l dalam bentuk tablet. 
Dalam sejumlah kasus, terutama dalam kasus medis untuk mengurangi 
rasa sa kit, codeine digunakan dengan car a injeksi . 

Karena bahan dasarnya yang terbuat dari opiat, codein seringkali disalah 
gunakan oleh para pengguna narkoba dengan cara dikonsumsi dengan 
tujuan untuk mendapatkan efek. penghilang rasa sakit, atau untuk 
mengganti sementara apabila para pecandu putauw atau heroin belum 
mendapatkan narkotika tersebut. 

Gejala-gejala pemakaian codeine secara berlebihan adalah: 
irama pernafasan yang melambat 
rasa pusing kepala 
kondisi tubuh yang melemah 
kehilangan kesadaran 
rasa letih yang berkepanjangan 
rasa kedinginan 
pupil mata mengecil 

Overdosis pemakaian codein beresiko mengalami kerusakan hati . Sebagai 
catatan, di Am erika Serikat terdapat sekitar 6 juta orang berusia di atas 12 
tahun yang mengkonsumsi codeine tanpa resep dokter . 
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Arti 

Definisi 

: Pecandu kokain akut. 

: Pecandu kokain dengan dosis pemakaian yang sangat 
tinggi dan hanya menghabiskan waktu dalam hidup hanya 
untuk mengkonsumsi kokain. 

Salah s;4tu hal yang paling berbahaya dari kecanduan kokain adalah 
bahwa seseorang bisa saja menjadi Coke Wanker, pecandu kokain akut 
yang biasanya menghabiskan waktunya di pesta-pesta dalam sebuah 
"siklus kokain" . Biasanya yang dilakukan hanyalah bolak-balik ke toilet 
untuk mengkonsumsi kokain dan kemudi an kembali dengan 
menampilkan keceriaan yang "semu" karena setelah beberapa saat 
seorang coke wanker hanya akan mencari cara untuk kembali lagi ketoilet 
untuk mendapatkan porsi kokain berikutnya. 

I 



I c...L- 1 / ::;;- ; Cold Turkey 
tr or~ (! / u )'/(((I 

Arti 

Definisi 

: lsti lah slang untuk proses pemutusan penyalahgunaan 
narkoba tanpa disertai dengan perawatan secara medikal.. 

:Salah satu proses detoksifikasi dimana seorang 
penyalahguna narkoba tidak lagi mengkonsumsi narkoba, 
namun tanpa disertai dengan perawatan atau dukungan 
dari jenis obat-obatan lain yang digunakan secara medis. 

Sebagai salah satu bentuk detoksifikasi, metode Cold Turkey banyak 
digunakan pada pusat-pusat rehabilitasi penyalahgunaan narkoba di 
berbagai negara. Pada sejumlah negara berkembang, metode Cold 
Turkey ini banyak digunakan dimana seorang penyalahguna narkoba 
harus menghentikan penggunaan narkobanya, tanpa mendapat 
dukungan obat-obatan penunjang lain yang digunakan secara medis. 



Arti 

Definisi 

Comedown 
Yfo JJuYiol(! 11 

: Kelelahan fisik <ian emosi akibat efek stimulant yang sudah 
berkurang. 

: Perasaan yang dialami setelah pengaruh stimulan 
berkurang setelah 4-6 jam. 

Pada w~ktu comedown, tubuh baru akan merasakan kelelahan yang 
sesunggOhnya dimana jantung akan berdebar dan merasa Ieiah luar 
biasa. Pada saat yang bersamaan sesecirang yang telah mengkonsumsi 
ekstasi akan mengalami susah tidur sehingga cenderung mengkonsumsi 
narkoba lain untuk membantu menenangkan diri dan tidur. 

I 



I 
lstilah lain 

Arti 

Definisi 

~ 1 crack 
l(' Yil C/-( 

: Coke; Crack; Blow; Snow; Nose Candy. 

: Suatu bahan dari kokain, berbentuk kristal seperti kerikil. 
Penggunaannya biasanya dihisap seperti rokok untuk 
memberikan dampak yang cepat dalam beberapa men it. 

: Salah satu bentuk obat terlarang yang juga berbahan 
dasar kokain. 

Metode pembuatan crack adalah dengan mengkonsentrasikan cocaine 
hydrochloride dengan memanaskannya sampai kering sehingga air yang 
terkandung di dalamnya menguap. Dalam proses pengeringan tersebut 
biasanya kokain akan mengeluarkan bunyi "cracking" yang merupakan 
asal muasal nama sebutan crack. 

Setelah kering, kokain yang dinamakan crack ini biasanya memiliki 
bentuk seperti batu, sehingga acap kali disebutjuga dengan " rock", yang 
beratnya rata-rata adalah 0,1 sampai dengan setengah gram. Menu rut 
perkiraan DEA (Badan Narkot ika Amerika Serikat), crack memiliki 
kandungan kokain sebanyak 75-90%. 

Crack biasanya dipaka i dengan cara dihisap. Efek yang didapatkan 
sangatlah cepat. Kurang dari 10 detik pemakaian, seorang penyalahguna 
sudah dapat merasakan efek kesenangan yang diberikan oleh crack. 

Efek buruk penggunaan crack hampir serupa dengan penggunaan 
kokain. Efek secara umum meliputi: 
- detakjantung yang bertambah cepat 
- gangguan pada ali ran darah dan pembuluh darah 
- rasa khawatiryang berlebihan, cemas dan panik 
- paranoia 
- masalah penyumbatan pada pernafasan, seperti nafas pendek 
- sa kit pada dada 
- trauma paru-paru 
- pendarahan 

Sama seperti narkotika l~innya , crack akan memberikan efek adiktif 
kepada para penyalahgunanya. 



Craving 

lstilah lain : Mupeng; Sugesti. 

Arti : Menginginkan atau rindu narkoba. 

Definisi : Kata dari Bahasa lnggris yang memiliki arti keinginan yang 
sangat untuk mengkonsumsi atau mendambakan sesuatu. 

Berkaitan dengan penggunaan narkoba, craving dapat diartikan sebagai 
keinginan untuk mengkonsumsi narkoba. Menurut penelitian yang 
dilakukan oleh para ahli di Amerika Serikat, kokain merupakan salah satu 
jenis obat terlarang yang memiliki tingkat craving yang sang at tinggi bagi 
para penggunanya . 

Pemakaian kokain secara kontinyu memicu pertumbuhan suatu protein 
yang dinamakan Delta-FosS di dalam otak. Protein tersebut kemudian 
akan menstimulasi gen-gen yang akhirnya akan mengintensifkan 
keinginan untuk mengkonsumsi kokain tersebut. Protein Delta-FosS ini 
akan terbentuk setelah pemakaian kokain secara teratur. 

Eric Nestler, salah seorang peneliti dari Yale School of Medicine di Am erika 
Serikat mengatakan bahwa penggunaan kokain akan memicu craving. 
Dan seperti sebuah switch molekul, maka sekali terpicu, akan sangat sulit 
untuk menghilangkannya. 

I 
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KAMUS NARKOBA 
ISfiLAM-ISTILAH NAIKOIA DAN 

, IAHAYA "INYALAHGUNAANNYA 

DATE RAPE DRUGS 

DEHIDRASI 

DELUSI 

DEMEROL 

DEPENDENCE 

DEPRESI 

DEPRESAN 

DETOKSIFIKASI 

DIAZEPAM 

DIHISAP 

DOllAR 

DOS IS 

DROP 

DRUG 

DRUG ABBUSE 

DRUG-INDUCED DEATH 

DRUG TESTING 



Arti 

Definisi 

Date Rape Drugs I 
[laic .-!f?rtJe (/ n~r-p 

: Jenis Obat-obatan sedative. 

: Obat-obatan yang dipakai untuk membius seseorang 
seca ra sementara untuk tujuan negatif seperti melakukan 
perampokan atau pemerkosaan. 

Date Rape Drugs adalah jenis obat-obatan seperti Rohypnol dan Ketamine 
yang memiliki efek sedatif. Obat jenis ini sulit terdeteksi karena tidak 
berbau dan tidak berwarna sehingga mudah dicampur dengan air. 
Namun demikian obat ini memiliki kecenderungan rasa yang asin 
sehingga untuk menghilangkannya sering dicampur dengan alcohol, 
soda, atau minuman lainnya. Efek sedative dari obat ini dapat membuat 
orang tidak sadar dan seringkali mengalami amnesia sementara sehingga 
tidak bisa mengingat apa yang telah menimpa dirinya. Untuk itu orang 
harus berhati-hati jika berada di tempat hiburan dengan selalu 
mengambil minuman sendiri, dan jangan pernah meninggalkan 
minuman tergeletak di atas meja. 



I Dehid.rasi 

lstilah lain : Kekeringan . 

Arti : Kekurangan cairan tubuh . 

Definisi : Pengeluaran air dari molekul senyawa dengan cara 
pemanasan atau reaksi kimia . 

Tubuh manusia juga memiliki resiko besar untuk mengalami dehidrasi 
yang disebabkan karena kurangnya cairan dalam tubuh. Dehidrasi sangat 
berbahaya bagi tubuh man usia karen a bisa juga menyebabkan kematian. 

Pada seorang pecandu narkoba, gaya hidup yang buruk dan tidak sehat 
dapat memicu timbulnya dehidrasi . Dipicu oleh rasa ketagihan yang tidak 
bisa ditahan, biasanya seorang pecandu tidak akan mempedulikan hal 
yang lain, termasuk mengkonsumsi air yang cukup untuk memenuhi 
kebutuhan cairan dalam tubuh . Sebagai contohnya adalah dehidrasi 
pada pengguna pil ekstasi. Setelah mengkonsumsi pil ini maka 
penyalahguna akan menunjukkan gejala agitasi psikomotor, menjadi 
hiperaktif tidak bisa diam dan selalu bergerak. Penyalahguna menjadi 
berkeringat dan jika tidak diimbangi dengan minum maka penyalahguna 
ekstasi tersebut akan mengalami dehidrasi yang parah yang berbahaya 
bagi tubuh . 



Delusi C.j / . 
(/(((,j{ 

lstilah lain : Delusion. 

Arti : Keyakinan yang berlebihan bahwa dirinya merupakan 
perwujudan dari apa saja, kebanyakan berupa perwujudan 
benda mati . 

Definisi : Pendapat yang tidak berdasa rkan pada kenyataan; Angan-
angan; Khayal. 

Delusi merupakan salah satu efek yang didapatkan bila seseorang 
mengkonsumsi cannabis (ganja,cimeng,marijuana) da lam dosis yang 
tinggi . Delusi adalah suatu keyakinan yang tidak rasional, meskipun telah 
diberikan bukti-bukti bahwa pikiran itu tidak rasional, yang bersangkutan 
tetap meyakininya. Selain mengalami delusi, pemakaian cannabis dalam 
dosis tinggi juga menimbulkan efek ilusi , depresi, kebingungan, 
keterasingan, halusinasi, dan adakalanya meninggalkan gejala psikotik 
yang ditandai dengan rasa takut dan agresifitas yang tinggi . 

I 



I 
lstilah lain 

Arti 

Definisi 

C.j / Demerol 
- (Jj)I(Jj/0 

: Pethidina. 

: Jenis obat analgesik. 

:Salah satu jenis obat yang dipakai untuk untuk 
mengurangi rasa sa kit. 

Demerol adalah obat yang digunakan untuk mengurangi rasa sa kit dan 
diproduksi dalam bentuk pil atau cairan tidak berwarna. Pemakaian 
Demerol dapat dengan ca ra oral atau ditelan, atau dengan suntikan. 
Demerol juga memiliki potensi ketergantungan karen a memiliki efek yang 
serupa dengan morfin. 



Dependence 

lstilah lain : Dependency. 

Arti : Ketergantungan. 

Definisi : Ketergantungan terhadap sesuatu obat-obatan. 

Sebagian besar obat-obatan ter lar.ang memproduksi rangkaian 
peru,pahan kimia dan fisik manusia.Sebuah jenis obat yang memproduksi 
rasa k.e_tergantungan memiliki arti bahwa obat tersebut Ieiah melampaui 
fungsi'\ubuh normal sampai kepada tingkatan bahwa dosis yang lebih 
tinggi 'dibutuhkan untuk dapat mengembalikan tubuh ke keadaan 
normal seperti semu la. 
Sebagai contohnya, j ika seseorang mengkonsumsi ekstasi maka ia akan 
mengalami euforia yang berlebihan, perasaan senang yang a mat sangat. 
Setelah efek obat hilang, maka ia akan merasakan depresi atau gelisah. 
Untuk kembali mendapatkan euforia maka seseorang akan harus 
mengkonsumsi ekstasi lagi . lnilah yang disebut dengan gejala 
ketergantungan, yang sangat berbahaya j ika berlangsung terus menerus. 
Seorang pecandu narkoba akan memiliki kemungkinan yang sangat 
besar untuk memiliki ketergantungan terhadap narkoba yang 
dikonsumsinya. Untuk sebagian besar narkoba, jumlah konsumsi yang 
banyak dan pemakaian secara teratur akan berujung kepada kematian. 
Ketergantungan narkoba merupakan sekumpulan geja la kogn itif, 
peri laku, dan psikologis yang menunjukkan bahwa seseorang terus 
menggunakan zat walaupun zat itu menyebabkan masa lah yang buruk. 
Pada penyalahgunaan narkoba yang dilakukan secara berulang-ulang 
atau menyebabkan terjadinya toleransi, gejala putus narkoba, dan 
sugesti untuk menyalahgunakan narkoba. 

I 



I Depresi 

lstilah lain : Depression. 

Arti : Rasa sed ih seperti dirundung malang. 

Definisi : Gangguan jiwa pada seseorang yang ditandai dengan 
perasaan yang menurun seperti muram, sedih, dan 
perasaan tertekan. 

Foro: Depresi 

Dep res i merupakan sa lah satu efek buruk yang dihasilkan akibat 
pengkonsumsian berbagai jenis narkoba. Depres i adalah sa lah sa tu 
gangg uan kesehatan psikis sebaga i dampak penyalahgunaan 
narkoba. 



Secara umum, gangguan kesehatan psikis sebagai dampak 
pengkonsu msian na rkoba an tara lain adalah : 

Gelisah , cema s, takut, curiga dan waspada yang 
berlebihan 
Paranoid (rasa ta kut yang berlebiha n} 
Panik 
Disorientasi 
Bingung 
Fotofobia (takut pad a sin a r/ cahaya} 
Mudahtersinggung 
Depresi 
Halusi nasi visual 
Wah am kebesaran 
Agresif 
Gan.gguan day a ingat 
Gangguan nalar 
Gangguan konsentrasi 
Hilangnya hambatan impulsseksual 
Gangguan kesadaran 
Gangguan psikosis --

Foro: Gangguan psikofogis akibat depresi 



I 
lstilah lain : Depressant. 

Depresan 
J_ I l 

Arti : Obat untuk menekan nyeri dan ketegangan. 

Definisi : Jenis obat yang harus didapatkan dengan resep dokter 
yang biasanya dipakai secara medis untuk menangani 
insomnia, nyeri otot, iritasi, dan ketegangan .obat-obatan 
yang memperlambat aktifitas pada sususan syaraf pusat 
dan membuat seseorang menjadi lebih santai dan kurang 
sa dar akan sekelilingnya 

Obat-obatan yang termasuk kedalamjenis depresan adalah Chloral 
Hydrate, Glutethimide, Methaqualone, Benzodiazepines , dan juga 
obat-obatan sedati f seperti Valium, Miltown dan Equanil. Kodein, 
heroin, opium dan martin juga te rmasuk sebagai depresan . 
Depresa n biasa nya di produksi dalam bentu k pi I a tau kapsul. 
Konsumsi obat-obatan jenis dep resan akan memberikan efek 
kecanduan yang sama sepert i narkot ika . Tubuh akan menuntut 
dosisyang selalu lebih tinggi d ari waktu kewaktu. 

Gejala-gejala pengkonsumsian obat-obatan depresan antara lain 
adalah : 

Hilangnya koord inasi motorik 
Nafas pendek 
Kedingin an 
Bicara meraca u 
Kulit lembab dan berkeringat 

Konsumsi obat-obatan depresan bersamaan dengan alkohol 
sangat berbahaya ka re na dapat menyebabkan overdosis dan 
kematian . 

Gejala putus obat bagi para penyalahguna obat-obatan depresa n 
meliputi : 

Rasa khawatiryang berlebihan 
Agitasi 
Hi lang selera makan 
Muntah 
Kram abdominal 
Meningkatnya detakjantung 
Berkeringat berlebi han 
Mual 



Detoksifikas· 

lstilah lain : Detox. 

Arti : Menghilangkan racun zat adiktif dari tubuh. 

Definisi : Perawatan yang diberikan kepada seseorang untuk 
membantu mereka berhenti mengkonsumsi narkoba atau 
alkohol. 

Kata detoksifikasi menggambarkan langkah yang d itempuh untuk 
mengeluarkan racun-racun yang berada di da lam tubuh, yang 
didapatkan akibat mengkonsumsi narkoba . Dengan demikian, 
detoksifikasi merupakan salah satu upaya untuk menyembuhkan 
fisiksi penyalahguna narkoba . 

Detoksifikasi juga ada beberapa j eni s. Dalam terapi detoksifikasi 
biasanya digunakan obat-oba t an yang tergolong major 
tranquilizer yang ditujukan t erh adap gangguan sistem susunan 
saraf pusat (otak). Selain itu diberikan juga analgetika non opiat 
yaitu jenis obat anti nyeri dan juga obat anti depresi yang tidak 
menimbulkan ketergantungan dan ketagihan. Ada pula metode 
detoksifikasi sistem blo k total (abstinentia total is) dimana pasien 
tidak boleh lagi menggunakan obat apapun yang merupakan 
turunan narkoba dan juga tidak menggunakan obat-obatan 
pengganti . 

Namun yang perlu menjadi catatan adalah bahwa seorang 
penyalahguna tidak hanya perlu disembuhkan fisiknya, namun 
yang juga penting adalah penyembuhan mental. Penyembuhan 
fisik dengan cara detoksifikasi ini memerlukan waktu yang lebih 
singkat dibandingkan penyembuhan psikis dan mental 
penyalahguna narkoba. 

I 



I Diazepam 

lstilah lain : Valium, Seduxen. 

Arti : Jenis obat yang merupakan turunan dari benzodiazepine. 

Definisi : merupakan jenis obat yang memiliki kegunaan untuk 
mengurangi gejala sedatif, nyeri otot dan juga mengurangi 
anxietas. 

Diazepam merupakan jenis obat yang memiliki kegunaan untuk 
mengurangi gejala sedatif, nyeri otot dan juga mengurangi anxietas. 
Diazepam memiliki efek yang serupa dengan heroin, walaupun Diazepam 
bisa didapat dengan resep dokter. Banyak orang yang tidak menyadari 
bahwa konsumsi Diazepam bisa membuat kecanduan kronis. 
Banyak juga pecandu obat-obatan jenis stimulan seperti ekstasi, atau 
pecandu LSD yang mengkonsumsi Diazepam untuk mengurangi efek 
setelah tripping yang biasanya tidak enak, atau menggunakan Diazepam 
untuk menenangkan diri a tau sebagai obat tidur. 



Dihisap,.. 

lstilah lain : Smoke 

Arti : Menghisap 

Definisi : Penyalahgunaan Narkoba dengan cara dihisap 

Salah satu penyalahgunaan narkoba adalah dengan cara dihisap yang 
lazim dilakukan untuk narkoba jenis ganja, putauw atau yang dikenal 
dengan nama chasing the dragon, serta rokok. Ji ka disalahgunakan 
dengan dihisap maka efek narkoba akan mencapai otak dalam waktu 5-
10detik. 

I 



I Dollar 

lstilah lain :White Daft, Pink Heart, Snow White, Petir. 

Arti : Jenis Ekstasi . 

Definisi : Salah satu nama lain atau nama jalan dari ekstasi . 

Ekstasi atau yang dinamakan MDMA sesuai dengan nama kimianya, 
pertama kali ditemukan pada tahun 1912 oleh perusahaan farmasi asal 
Jerman Merck. MDMA kemudian dipatenkan pada tahun 1914 untuk 
keperluan medis. Pada kurun waktu tahun 1950-an, industri militer 
Amerika Serikat mengalami kegagalan dalam percobaan penggunaan 
MDMA sebagai serum kebenaran . Setelah periode itu, MDMA dipakai 
oleh dokter ahli jiwa. 

Ekstasi dibuat dalam bentuk tablet dan biasanya mulai bereaksi setelah 
20 sampai 60 men it setelah dikonsumsi . Pi I ini bekerja merangsang syaraf 
pusat otonom. Efeknya akan berlangsung selama maksimal1 jam dimana 
penggunanya akan merasa seperti t ubuhnya melayang. Selebihnya akan 
t imbul perasaan seolah-olah pengguna merasa hebat dalam segala hal 
dan perasaan malu akan hilang. Namun semua perasaan ini berangsur
angsur akan hi lang dalam waktu 4 sampai 6 jam. Setelah itu perasaan 
seorang penyalahguna akan menjadi sangat Ieiah dan tertekan . 

Efek seseorang menggunakan ekstasi ada lah sebagai berikut: 
Lengan, ka ki, dan rahang akan terasa kaku 
Mulut terasa kering 
Pupil mata membesar 
Jantung berdegup lebih kencang (Normal detak jantung ada lah 60 
detakan per menit, namun jika menggunakan ekstasi bisa mencapai 
120 detakan per men it) 
Timbulnya rasa mual 
Pada awa lnya akan timbul kesulitan bernafas 

Ekstasi menimbulkan ketergantungan dan kerusakan otak. Overdosis 
ekstasi ditandai dengan halusinasi, panik, muntah, diare dan kejang, 
kama, serta kematian . 



Arti 

Definisi 

Dosis 
/) 

:Taka ran obat. 

: Jumlah narkoba yang dibutuhkan untuk memenuhi respon 
tubuh terhadap Narkoba tersebut. 

Secara a mum dosis dianggap sebagai kuantitas atau jumlah pemakaian 
atau takaran obat yang dibutuhkan oleh tubuh . Pada penya lahgunaan 
narkoba, dosis pemakaian adalah salah satu masalah pelik yang sama 
sekali tidak disadari oleh seorang penyalahguna narkoba. Hanya dalam 
hitungan waktu yang sangat pendek, dosis penggunaan narkoba bisa 
meningkat dengan cepat dan berujung kepada terjadinya overdosis, yang 
bi!a tidak segera ditangani secara medis dapat menyebabkan kematian . 

I 



IL;hat : 
Obat 

I Drop 

lstilah lain : Down. 

Arti : Keadaan mulai menghilangnya efek narkoba pada tubuh . 

Definisi : Dialami oleh pengguna narkoba beberapa saat setelah 
mengkonsumsi . 

Setelah seseorang mengkonsumsi narkoba tertentu, maka biasanya dia 
akan mengalami masa "on", yaitu keadaan dimana obat tersebut sedang 
pada puncaknya memberikan efek pada tubuh. Setelah beberapa saat, 
maka efek konsumsi obat tersebut tentu saja akan turun . Dalam kondisi 
seperti ini, maka kata "drop" digunakan. Bila seseorang sudah "drop" tidak 
menutup kemungkinan dia akan terus mengkonsumsi narkoba lagi, untuk 
tetap mempertahankan rasa "on". 



Drug 

lstilah lain Boat; Boti . 

Arti : Obat-obatan terlarang. 

Definisi : Jenis obat yang dimaksud disini adalah obat-obatan 
berbahaya yang jika dikonsumsi dapat menimbulkan efek 
depresan, stimulan, atau halusinogen 
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. ~· · . ·~ .. . ,.:_. 

. ""·· LJ"" 
~- ; . --1~, 

2.~- ·- . --~~·4 

Drug biasanya mengacu kepada narkoba dalam bentuk pi I atau kapsul dan 
bukan narkoba dalam bentuk tepung. 

Sejumlah obat memiliki beberapajenis efek yang berbeda-beda seperti: 

Efek depresan (efek penenang) didapatkan dari obat-obatan seperti pi I 
nipam, rohipnol, BK, MG, pil koplo. 
Efek stimulan (efek energik) didapatkan dari obat-obatan seperti pil 
ecstasy, speed. 
Efek halusinogen (efek halusinasi) didapatkan dari obat-obatan seperti 
LSD, THC. 

Konsumsi obat-obatan seperti pil nipam, rohipnol, BK, pi I koplo atau pi I 
anjing biasanya dikonsumsi oleh para penyalahguna narkoba kelas rendah 
karena harganya yang cenderung murah. Dibandingkan dengan harga per 
butir ecstasy atau LCD maka obat-obatan yang berharga jauh lebih murah 
ini sering dikonsumsi untuk mendapatkan efek menenangkan. 

!I 
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I ~~ Drug buse 
- J' u !I rl)/o u.J (J 

lstilah lain : Penyalahgunaan Narkoba. 

Arti : Suatu keadaan periodik atau keracunan kronis yang 
dihasilkan oleh konsumsi obat-obatan yang berulang
ulang 

Definisi : Dialami oleh pengguna narkoba beberapa saat setelah 
mengkonsumsi. 

Penyalahgunaan narkoba adalah suatu epidemi di dalam masyarakat yang 
jumlah kasusnya selalu meningkat dari tahun ke tahun. Sebuah penelitian 
yang dilakukan pada tahun 2004 menyebutkan bahwa di Indonesia 
terdapat 3,2 juta orang yang melakukan penyalahgunaan obat. Pada 
umumnya penyalahguna narkoba adalah ora ng-orang berusia antara 13-
35 tahun dan 90% diantaranya adalah laki-laki . Seorang penyalahguna 
narkoba biasanya tidak lagi dapat berfungsi secara wajar di dalam 
masyarakat, sebagai contohnya seorang pegawai tidak lagi dapat bekerja 
secara maksimal karena biasanya menjadi tidak disiplin dan malas. 
Seorang pelajar juga menunjukkan gejala perilaku yang negatif seperti 
sering membolos, berbohong, melanggar disiplin, dan memiliki prestasi 
yang merosot tajam. 

Penyalah gunaan (abuse) narkoba merupakan suatu pola penggunaan 
yang bersifat klinis menyimpang, minimal satu bulan lamanya, dan telah 
terjadi gangguan fungsi sosial atau pekerjaannya. 

Penyalah gunaan narkoba telah menjadi masalah global dan menimpa 
banyak negara, baik negara maju maupun negara berkembang seperti 
Indonesia. Sebagai contoh kasus di Amerika Serikat, sebuah badan yang 
bernama General Accounting Office mengadakan sebuah survey pada 
tahun 1994. Hasi lnya sangat mengejutkan yang menyebutkan bahwa 
seki tar 1 juta warga negara Amerika Serikat mengkonsumsi kokain paling 
tidak seminggu seka li. Diperkirakan jumlah yang sama masih berlaku 
hingga sekarang . Angka ini tentu saja mengejutkan, mengingat begitu 
banyaknya orang yang mengkonsumsi kokain yang merupakan salah satu 
jenis narkoba dengan efek kecanduan yang sang at tinggi. 



Faktor yang menyebabkan penyalahgunaan obat terdiri dari faktor 
predisposisi, faktor kontribusi, dan faktor pencetus. Faktor 
predisposisi adalah gangguan kepribadian dimana seseorang 
merasa tidak puas dengan dampak perilakunya terhadap orang lain. 
Gambaran penyerta untuk faktor ini adalah gangguan kejiwaan 
berupa kecemasan atau depresi . Untuk mengatasi 
ketidakmampuannya untuk berfungsi secara wajar, dan untuk 
menghilangkan kecemasan dan depresi, seseorang cenderung 
melakukan penyalahgunaan obat. 
Faktor kontribusi adalah faktor yang muncul dari luar diri seseorang, 
seperti keluarga yang tidak utuh, orangtua yang terlalu sibuk, dan 
hUbungan intrapersonal yang kurang baik antara anak dengan 
orangtua. Faktor pencetus adalah faktor pengaruh ternan sebaya 
yang mempunyai andil yang juga besar. Disamping ternan sebaya, 
kemudahan diperolehnya narkoba (easy availabili ty) juga menjadi 
pencetus yang menyebabkan seseo ra ng melakukan 
penyalahgunaan obat. 

Jumlah transaksi obat terlarang di Amerika Serikat mencapai jumlah 
85 biliun dolar setiap tahunnya. Penyalahgunaan ini sangat 
berbahaya karena disamping kerugian tidak langsung akibat 
kecelakaan yang ditimbulkan oleh intoksifikasi, demikian juga 
penurunan produktifitas kerja termasuk tidak masuk kerja atau 
sekolah, pemutusan hubungan kerja, berhenti dari sekolah serta 
demoralisasi 

Pengamatan menunjukkan bahwa penyalahguna saat ini tidak lagi 
hanya berasal dari keluarga broken home dan keluarga kaya, namun 
juga sudah merambah pada keluarga baik-baik, status sosial 
menengah ke bawah, dan tidak pandang bulu . 
Sebuah data menunjukkan bahwa sejak tahun 1995-2000, jenis obat 
yang paling banyak disalahgunakan adalah ganja, amphetamine 
dan turunannya, heroin, kokain, alkohol, dan beberapa jenis 
sedativa/hipnotika golongan psikotropika. 
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Arti 

Definisi 

Drug-induced Death 

IJ 

: Kematian yang disebabkan karena narkoba. 

: Kematian yang secara langsung disebabkan karena 
penyalahgunaan narkoba. 

Drug-induced Death adalah istilah yang digunakan apabila terjadi 
kematian yang disebabkan oleh penyalahgunaan narkoba seperti 
overdosis atau terjadinya efek-efek interaktif akibat kombinasi konsumsi 
narkoba dari beberapa jenis. Biasanya seperti yang terjadi pada pesta
pesta narkoba, seorang penyalahguna mengkonsumsi beberapa jenis 
narkoba untuk mengkombinasikan efeknya. Tanpa mengetahui pengaruh 
dari campuran efek narkoba ini, seorang penyalahguna bisa saja 
meninggal dunia. 



Arti 

Definisi 

Drug Tef ting 
_I '! 

: Tes narkoba. 

: Serangkaian tes yang di lakukan untuk mengetahui apakah 
seseorang telah mengkonsumsi narkoba atau tidak. 

Drug Testing atau tes narkoba adalah tes yang harus dijalani seseorang 
untuk membuktikan apakah ia telah mengkonsumsi obat-obatan 
terlarang. Produk-produk yang dihasilkan oleh narkoba bisa ditelusuri 
jejaknya melalui urin, darah, ram but, dan bahkan dari keringat. 

I 



KAMUS NARKOBA 
ISTILAH ISTILAH NARkOiliA DAN 
IIAHAYA PENTALAHGUNAANNYA 

EKSTASI 

ENDORPHINS 

EPILEPSI 

EUPHORIA 

• 
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Ekstasi (.f 1 . 
f,·,;lr/ . .;t 

lstilah lain : XTC; Fantasy pills; lnex; Cece; Ceiin; E, Kancing; Rolls; Beans; 
Adam; Flipper; Hammer. 

Arti 

Definisi 

: Psikotropika dan biasanya diproduksi secara ilegal didalam 
laboratorium dan dibuat dalam aneka bentuk seperti tablet. 

: Pi I yang bekerja dengan merangsang syaraf pusat otonom. 

Ekstasi atau yang dinamakan MDMA sesuai dengan nama kimianya, 
pertama kali ditemukan pada tahun 1912 oleh perusahaan farmasi asal 
Jerman Merck. MDMA kemudian dipatenkan pada tahun 1914 untuk 
keperluan medis. Pada kurun waktu tahun 1950-an, industri militer 
Amerika Serikat mengalami kegagalan dalam percobaan penggunaan 
MDMA sebagai serum kebenaran. Setelah peri ode itu, MDMA dipakai oleh 
dokter ahli jiwa. 
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Begitu MDMA diserap ke dalam aliran darah, MDMA segera mencapai 
otak untuk mengantifkan neurotransmitter. Yang paling banyak 
dipengaruhi adalah serotonin, yang merupakan zat untuk mengendalikan 
rasa senang, tidur, rasa sakit, dan nafsu makan. Secara temporer, ekstasi 
meningkatkan jumlah serotonin dalam otak yang membuat orang mer a sa 
euforia, waspada, energik, hangat, dan mesra.Ekstasi dibuat dalam 
bentuk tablet dan biasanya mulai bereaksi setelah 20 sampai 60 menit 
setelah dikonsumsi. Pil ini bekerja merangsang syaraf pusat otonom. 
Efeknya akan berlangsung selama maksimal 1 jam dimana penggunanya 
akan merasa seperti tubuhnya melayang. Selebihnya akan timbul 
perasaan seolah-olah pengguna merasa hebat dalam segala hal dan 
perasaan malu akan hilang . Namun semua perasaan ini berangsur·angsur 
akan hilang dalam waktu 4 sampai 6 jam. Setelah itu perasaan seorang 
penyalahguna akan menjadi sangat Ieiah dan tertekan. 

Efek seseorang menggunakan ekstasi adalah sebagai berikut: 
Lengan, kaki, dan rahang akan terasa kaku 
Mulut terasa kering 
Pupil mata membesar 
Jantung berdegup lebih kencang (Normal detak jantung adalah 60 
detakan per menit, namun jika menggunakan ekstasi bisa mencapai 
120 detakan per men it) 
Timbulnya rasa mual 
Pada awalnya akan timbul kesulitan bernafas 

Ekstasi menimbulkan ketergantungan dan kerusakan otak. Overdosis 
ekstasi ditandai dengan halusinasi, panik, muntah, diare dan kejang, 
kama, serta kematian. 

Foro: variant ekstasi 
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Arti : Endorfin. 

Definisi : Opiat yang diproduksi secara alami oleh tubuh manusia. 

Ada banyak pertanyaan yang diajukan mengenai mengapa seseorang bisa 
kecanduan terhadap obat-obatan opiat seperti morfin, heroin, atau 
methadone. Salah satu penelitian yang bisa memberikan sedikit 
penerangan atas pertanyaan ini adalah bahwa otak manusia ternyata 
memiliki reseptor terhadap opiat dan bahwa tubuh manusia memproduksi 
opiatnya sendiri yang disebut dengan Endorfin. Endorfin alami yang 
diproduksi oleh manusia ini kemudian akan diterima oleh reseptor di otak 
dan hal inilah yang menjelaskan mengapa manusia memiliki kekuatan 
untuk menahan rasa sakit. 
Karena pada otak manusia terdapat pula reseptor opiat, maka sangat 
mudah pula bagi manusia untuk menjadi ketagihan terhadap morfin dan 
sejenisnya karena pada dasa rnya morfin bekerja dengan system yang sama 
dengan endorphin. Hanya saja morfin memiliki efek yang lebih besar 
sehingga dapat membuat perubahan keadaan psikologis yang lebih besar 
daripada opiat alami Endorfin yang diproduksi oleh tubuh manusia. 
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I 
Arti 

Definisi 

Epilepsi 

: Ayan 

: Penyakit pada sususan syaraf yang timbul sewaktu-waktu 
berupa kekejangan disertai ping san dan perubahan gerak
gerikjiwa sewaktu penyakit itu menyerang. 

Foto: Epilepsi 

Ciri-ciri yang diperlihatj<an oleh penderita epilepsi pada saat penyakitnya 
kambuh mirip dengan ciri-ciri yang diperlihatkan oleh seorang 
penyalahguna narkoba yang mengalami overdosis. Pemakaian narkoba 
jenis opiat yang melebihi dosis akan menunjukkan gejala yang berbahaya 
seperti kejang-kejang, kerusakan pembuluh darah otak, penurunan 
kesadaran, melambatnya pernapasan dan harus segera mendapatkan 
pertolongan medis sebelum pernapasan terhenti . 
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Euforia 

lstilah lain : Euphoria. 

Arti : Rasa gembira berlebihan; Tertawa terbahak-bahak. 

Definisi : Gangguan pada alam perasaan atau mood dimana 
seseorang merasakan kegembiraan dan kenyamanan 
tanpa sebab dan tidak wajar. 

Efek yan~ dirasakan oleh para penyalahguna narkoba jenis morfin, ganja, 
kokain, amfetamin dan sejenisnya. Euforia dapat dil ihat melalui sikap 
seorang pengguna yang tampak sangat gembira, ceria, mudah tertawa, 
dan senang sekali berbicara panjang Iebar. Dalam keadaan ini seseorang 
seringkali lepas kendali dan melakukan tindakan-tindakan asusila. 
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FASHIONABLE 

FETAL ALCOHOL SYNDROME 

FETAL DRUG SYNDROME 

FLUNITRAZEPAM 

FLY 

FOTOFOBIA 
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FashionabiEL,; 1 1 1 ~ ? Jlllf JI(((J((> 

lstilah lain : Modis. 

Arti : Keinginan untuk mengikuti trend atau gaya. 

Definisi : Mengikuti t rend atau gaya berbusana dan bergaul. 

Kata fashionable berasal dari kata "fashion" yang artinya busana. Namun 
berkaitan dengan penyalahgunaan narkoba, fash ionable menjadi tujuan 
seseorang yang pada awalnya mengkonsumsi narkoba hanya untuk 
mengikuti trend yang ada, hanya untuk dinilai sebagai seseorang yang 
"fashionable" . 

Banyak sekali penyalahguna yang terjebak ke dalam lingkaran setan 
penggunaan narkoba karena merasa rendah diri dan merasa tidak 
"fashionable" jika tidak mengkonsumsi narkoba. Apalagi kebanyakan 
konsumsi narkoba dilakukan di tempat-tempat hiburan malam , yang 
menjadi ajang tempat berkumpulnya kaum muda. 

Dari niat awal untuk mengikuti trend inilah, banyak seka li orang muda 
yang telah menjadi budak narkoba. 
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I ~ 
Arti 

Definisi 

Fetal Alcohol Syndrome 

I F 

: Sind rom Alkohol Fetal. 

: Serangkaian pola cacat lahir, kelainan jantung dan 
keterbelakangan mental yang terlihat pada bayi yang 
dilahirkan dari seorang ibu pecandu alcohol. 

Pengaruh buruk alkohol sangat berbahaya terutama bagi wanita yang 
sedang mengandung. Konsumsi alkohol pada saat mengandung akan 
membawa dampak langsung bayi yang sedang dikandung . Pada saat 
bayi dilahirkan, ia akan membawa resiko tinggi dilahirkan dengan cacat 
lahir, kelainan jantung a tau keterbelakangan mental. 
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Arti 

Definisi 

: Sind rom Obat-obatan Fetal. 

: Serangkaian pola cacat lahir pada bayi yang dilahirkan dari 
seorang ibu pecandu narkoba. 

Fetai.Orug Syndrome adalah sindrom yang menimpa bayi yang dilahirkan dari 
ibu seci(ang pecandu narkoba. Karakteristik yang biasanya diperlihatkan oleh 
bayi de!igan Fetal Drug Syndrome adalah berat badan yang sangat rendah, 
pertumbuhan yang tidak normal, persalinan prematur, dan terjadinya aborsi 
(keguguran) spontan. Yang lebih berbahaya adalah bahwa bayi yang 
dilahirkan menunjukkan gejala ketagihan narkoba (withdrawal symptom) 
karena ibu yang melahirkannya adalah seorang pecandu. 
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I _ Flunitrazepam 

'Pitt Jtr.!;'a ·. (! , .n 

Arti 

Definisi 

: Salah satu jenis obat-obatan sedatif-h ipnotik kelas 
benzodiazepine. 

: Zat penenang turunan benzodiazepine yang awalnya 
hanya digunakan di Rumah sa kit untuk pembiusan total. 

Walaupun pada awalnya hanya digunakan untuk konsumsi pasien di 
rumah sakit, obatjenis ini kemudian mulai dipasarkan ke berbagai negara 
pada tahun 1980-an. Pada awalnya dijual da lam dosis 5 mg, 2 mg, dan 1 
mg namun karena kekuatan dan kemungkinan penyalahgunaan yang 
sangat tinggi, kini hanya dijua l dalam dosis 1 mg. Merek dagang dari 
obat jenis ini adalah Rohypno l. Penggunaan Flunitrazepam 
menyebabkan amnesia, oleh sebab itu sering disa lahgunakan dalam 
kasus-kasus kejahatan dimana korbannya sebelumnya diberikan 
minuman yang telah dicampur dengan obat ini . Penggunaan 
Flunitrazepam secara berlebihan dapat menyebabkan kehilangan fungsi 
motorik, pusing, dan kebingungan. Para pecandu kokain dan heroin 
seringkali menjadikan obat ini sebagai campuran untuk menggandakan 
efek. 
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Fly u7J 
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lstilah lain : Stoned; High; On; Mabok; Kobam. 

Arti : Sedang menikmati pengaruh narkoba. 

I 

Definisi : Keadaan sedang berada pada puncak pengaruh bahan 
adiktif pada tubuh . 

Sefelah seseorang mengkonsumsi narkoba tertentu, maka tidak berapa 
lama kemudian efek dari bahan adiktif tersebut akan dirasakan oleh 
tubuh. Pad a sa at bahan adiktif tersebut sedang bekerja pad a puncaknya, 
maka seorang pecandu akan merasakan ken ikmatannya dan pada saat 
itu, mereka akan berada dalam kondisi sedang "f ly" a tau juga dengan kata 
lain stoned, high, atau on. 



I r~r loj( I 
Fotofobia 

lstilah lain : Photophobia. 

Arti : Perasaan takut pada cahaya . 

Definisi : Sensitif terhadap cahaya sebagai efek pemakaian ganja dan 
ekstasi terhadap pupil mata. 

Fotofobia adalah salah satu efek yang dirasakan oleh seseorang setelah 
mengkonsumsi narkoba jenis ganja dan ekstasi. Setelah mengkonsumsi dua 
jenis narkoba terse but, maka pupil mata akan sangat sensitif terhadap cahaya 
dan biasanya merasa silau jika terkena cahaya terang . Biasanya pecandu akan 
menyembunyikan diri agar mata tidak kontak langsung dengan cahaya, atau 
untuk menghindari cahaya banyak pecandu yang menggunakan kacamata 
hitam untuk melindungi mata mereka dari cahaya. 

Foto: ganja dapat menyebabkan fo tofobia 
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GANJA 

GAUL 

GAW 

GEDEK 

GEJALA PUTUS ZAT 

GENERASI TOILET 

GERUS 

GIBER 

GRANAT 

GREBEK 



II 

Ganja ,.. 

ja Jfjrt 

lstilah lain : Marijuana; Gelek; Rasta; Dope; Weed; Hemp; Hash; 
Cimeng; Pot ; Joint; Maryjane; Sinsemilla; Grass. 

Arti : lstilah yang digunakan di Indonesia untuk merujuk kepada 
tanaman ca nnabis dan sesuatu bagian atau ekstrak dari 
tanaman tersebut. 

Definisi : Tumbuhan perdu liar yang tumbuh di daerah beriklim 
t ropis dan sub tropis seperti : Indonesia, India, Nepal, 
Thailand, Laos, Kamboja, Columbia, Jamaica, Rusia bagian 
selatan, Korea . 



I Gaul 

lstilah lain : Trendy; Modis. 

Arti : Mengikuti perkembangan trend pergaulan terkini. 

Definisi : Kata gaul atau bergaul memiliki definisi hidup berteman 
dengan akrab. 

Bergaul seringkal i diidentikkan dengan selalu mengikuti trend yang 
sedang populer pada saat ini. Ketika konsumsi narkoba dianggap menjadi 
trend, maka seseorang akan dianggap tidak "gaul" jika dia juga tidak ikut 
mengkonsumsinya. Pergeseran arti kata "gau l" inilah yang sekarang 
menjadi masalah besar. Ketika seseorang merasa diragukan eksistensinya 
dalam suatu lingkungan pergaulan, hanya karena ia tidak mengkonsumsi 
narkoba, maka tanpa pikir panjang ia akan mengikuti arus negatif ternan 
sepergau lannya dan akhirnya ikut terjebak dalam lingkungan narkoba. 

Masalah kepercayaan diri dan iman yang kuat merupakan modal dasar 
yang harus dimiliki oleh seseorang, agar tidak menjadi budak narkoba, 
karena terbawa oleh arus pergaulan yang negatif 

Foto: Kegiatan positif sebagai ajang bergaul. 



Gaw 

lstilah lain : G (baca "ji"). 

Arti : Satuan ukuran 1 gram. 

Definisi : Bahasa satuan ukuran yang populer digunakan didalam 
transaksi jual beli narkoba. 

Gaw adalah ukuran yang digunakan untuk menggambarkan narkoba 
seberat 1 gram. Jenis narkoba yang biasanya menggunakan ukuran gaw 
ada lah putauw dan shabu. Selain kata gaw, sering juga digunakan kata 
"j i", yang memiliki arti yang sama. 

I 



I 
Arti 

Definisi 

Gedek 

: Gerakan yang dilakukan saat tripping. 

: Gerakan menggoyang-goyangkan kepala mengikuti irama 
musik setelah mengkonsumsi ekstasi. 

Ketika seseorang mengkonsumsi ekstasi, maka narkoba jenis ini akan 
memacu detak jantung secara hebat. lrama dari detak jantung ini 
biasanya diikuti dengan goyangan kepala yang bergerak mengikuti irama 
jantung, dan karena tripping biasanya dilakukan di tempat hiburan 
dengan irama musik yang juga cepat, maka goyangan kepala juga 
menjadi cepat sesuai irama musik. Gerakan menggoyangkan kepala ini 
sering disebut dengan istilah "gedek", yang menandakan bahwa 
seseorang sedang "on' karena pengaruh ekstasi sedang berada dalam 
puncaknya. 

Foto: Gedek s.Jat tripping. 



Gejala Putus Zat 
I 

lstilah lain : Withdrawal Syndrome. 

I 
'1111' 

Arti : Menyebabkan rasa nyeri a tau lainnya akibat dihentikannya 
atau dikuranginya narkoba yang telah digunakan 
berulang-ulang/terus menerus. 

Definisi : Gejala nyeri atau gejala lainnya akibat dihentikannya 
pengkonsumsian narkoba. 

Sesuai dengan jenis-jenis narkoba, maka untuk setiap jenis biasanya 
pengguAa akan menunjukkan gejala putus zat yang berbeda-beda. 

KEADAAN PUTUSALKOHOL 
Halusinasi, ilusi 
Kejang dalam 12-48 jam 
Gemetar 
Keluhan-keluhan mual dan muntah 
Muka kemerahan 
Konjungtiva mata kemerahan 
Kelemahan umum 
Insomnia 
Mudah kaget, cemas, dan marah 
Rindu dengan minuman alcohol 
Mudah tersengal, nafas pendek 
Hipertensi 

KEADAAN PUTUS OPIOIDA 
1. Tanda-tanda obyektif: 

Mengantuk 
Pilek sampai bersin 
Dilatasi pupil 
Panas dingin, meriang dan berkeringat berlebihan 
Merinding yang muncul dan hilang 
Tekanan darah meninggi 
Respirasi meningkat 
Suhu badan meninggi tajam 
Mual, muntah 
Diare 
Insomnia 
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2. Tanda-tanda subyektif: 
Keluhan sugesti 
Anxietas, gelisah, mudah tersinggung 
Rasa sa kit dan peg a I otot di selu ruh tubuh 
Tulang-tulang ngilu 
Tidak ada selera makan 
Sa kit dan kram perut 
Gemetar / tremor 
Keja ng-kejang kecil 
Lemas 

KEADAAN PUTUS GANJA 
Insomnia 
Mual 
Mialgia 
Cemas 
Geli sah 
Mudah Tersinggung 
Demam 
Berkeringat 
Nafsu makan menu run 
Fotofobia (takut cahaya) 
Depresi 
Bingung 
Menguap 
Diare 
Kehilangan berat badan 
Tremor 

KEADAAN PUTUS OBAT-OBATAN SEDATIF HIPNOTIKA 
(MG,BK,Rohip,Lekso,Nipam,dsb) 

Mual 
Muntah 
Tampak Lemah dan letih 
Berkeringat 
Tekanan darah meningkat 
Anxietas 
Depresi 
Tremor kasa r pad a tangan, lidah, dan kelopak mata 



KEADAAN PUTUS KOKAIN 
Keletihan 
Insomnia a tau hi per insomnia 
Agitasi psikomotor 
Ide-ide bunuh diri dan paranoid 
Mudah tersinggung dan iritabel 
Perasaan depresif 

KEADAAN PUTUS KAFEIN 
Gelisah dan gugup 
Mudah tersinggung 
Nyeri kepala 
Gemetar 
Tak mampu bekerja efektif 
Hidung berlendir 
Mual sampai muntah 
Kadang-kadang timbul depresi 

KEADAAN PUTUS AMFETAMIN 
Depresi 
Agitasi 
Anxietas 
Rasa Letih 
Depresi 
Insomnia disertai keinginan untuk tidur 

KEADAAN PUTUS NIKOTIN 
Craving 

.. 

lritabel 
Anxietas 
Sulit konsentrasi 
Gelisah 
Nyeri kepala 
Gangguan Tidur 



Arti 

Definisi 

: Generasi pecandu narkoba. 

: Sebutan yang diberikan kepada generasi pecandu narkoba 
Pada saat ini yang sering menggunakan toilet sebagai 
Tempat untuk menggunakan narkoba. 

Generasi toilet adalah sebutan yang diberikan kepada para pecandu 
narkoba, biasanya jenis putauw dan ekstasi karena apabila jika mereka 
harus mengkonsumsi putauw saat keadaan tubuh sedang "nagih", maka 
mereka dapat melakukannya di mana saja. Jika sedang berada di tempat 
umum, maka toilet menjadi pili han utama para pecandu putauw karena 
dengan masuk ke dalam toilet maka mereka bisa mendapatkan privasi 
untuk mengkonsumsi putauw, baik dengan cara nge-drag maupun 
menyuntik. Untuk pecandu ekstasi, konsumsi ekstasi biasanya juga 
dilakukan di toilet-toilet di dalam diskotik dan setelahnya baru dilanjutkan 
dengan tripping di diskotik terse but. 



., - ~ • 1.1 ,., ~ 

- -"'- _ ... - Gerus " 
~" jeYI(.;, I 

lstilah lain : Menggerus. 

Arti : Menghancurkan bubuk heroin. 

Definisi : Menaruh bubuk di atas permukaan rata dan menghancurkan 
butiran-butirannya supaya menjadi lebih hal us. 

Mengg~us adalah salah satu bagian dari ritus menggunakan putauw, atau 
yang dil<enal juga dengan istilah pakauw. Menggerus menggambarkan 
kegiatan menggerus bubuk heroin yang mengkristal dengan kertas pipih 
(biasanya dengan memakai bekas kartu telepon). Setelah menggerus maka 
pecandu putauw akan mendapatkan hasil bubuk putauw yang lebih halus 
sehingga lebih mudah untuk digunakan a tau dilarutkan dengan air. 

Foro: Aktifitas "menggerius~ heroin. 

t: 



I Giber 

lstilah lain : Giting, Gonjes. 

Arti : lstilah mabok atau teler. 

Definisi : Berasa pening atau hi lang kesadaran karena terlalu banyak 
minuman keras. 

Mabuk adalah salah satu efek yang didapatkan seorang pengguna akibat 
terlalu banyak mengkonsumsi suatu narkoba tertentu. Ciri-ciri fisik 
pengguna yang mabuk bisa berbeda-beda. Bagi pengguna alkohol, 
mabuk bisa ditandai dengan ciri fisik hilangnya kontrol keseimbangan, 
pandangan kabur, kehilangan setengah kesadaran, dan bicara meracau. 
Sementara itu bagi pengguna narkoba jenis putaw, mabuk ditandai 
dengan rasa gembira yang berlebihan dan perasaan mengantuk. Bagi 
pengguna ganja, mabuk bisa dikenali dari ciri mata yang merah dengan 
pupil mata turun, serta rasa gembi ra yang berlebihan, tertawa terbahak
bahak tanpa ada penyebabnya. 

.. 



Arti 

Definisi 

GRANAT / 
jra nrtl 

: Gerakan Nasional Anti Narkoba. 

: Sebuah organisasi independen yang memiliki visi untuk 
menyelamatkan generasi muda dari pengaruh narkoba. 

GRANAT adalah sebuah organisasi yang didirikan oleh sekelompok 
masyarakat yang peduli dengan nasib generasi muda. Tujuan GRANAT 
adalah )intuk membasmi penggunaan narkoba yang lebih meluas di 
kalanga'h generasi muda, untuk menyelamatka n bangsa dari 
keterpurukan moral yang bisa dirusak oleh narkoba. GRANAT banyak 
sekali melakukan kegiatan-kegiatan yang berkaitan erat dengan narkoba, 
seperti memberikan penyuluhan-penyuluhan kepada remaja untuk tidak 
mengkonsumsi narkoba. Kegiatan lain juga meliputi kampanye anti 
narkoba yang gencar dilakukan belakangan ini. 
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lstilah lain : Sergap. 

Arti : Penyergapan mendadak yang biasanya dilakukan oleh 
aparat kepolisian 

Definisi : Aktifitas yang gencar dilakukan oleh aparat kepolisian 
dalam upaya untuk memberantas pengedaran dan 
penggunaan narkoba di berbagai kalangan masyarakat. 

Untuk membatasi gerak para pecandu dan pengedar narkoba, 
belakangan ini gencar dilakukan penghimbauan kepada masyarakat 
untuk waspada terhadap lingkungan sekitar dan melapor kepada aparat 
polisi jika terdapat aktifitas mencurigakan yang mel ibatkan perdagangan 
narkoba. Biasanya atas informasi dari masyarakat dan juga sebagai hasil 
dari pengembangan kasus, polisi menargetkan seorang pengedar atau 
pecandu untuk ditangkap. Proses penangkapan ini biasanya sering 
dilakukan dengan cara menggerebek rumah atau tempat tersangka 
biasanya bertransaksi, dengan tuj uan untuk sekaligus mendapatkan 
barang bukti bersama tersangka. 
Sudah sering sekali terjadi penggerebekan yang dilakukan kepolisian, 
yang tempatnya bervariasi, mulai dari rumah tinggal. tempat kost, 
diskotik, sampai di pinggir jalan, dan di jalan-jalan yang biasanya 
dijadikan tempat bertransaksi narkoba. 

Foto : Tempat pembuatan ekstasi pada saat penggerebekan. 





HALUSINASI 

HALUSINOGEN 

HASHISH 

HAW AI 

HEPATITIS B 

HEPATITIS C 

HEROIN • HIGH 

HllARITAS 

HIPERAKTIF 

HIV VIRUS 

HYPETERMIAN 

HYPONATRAEMIA 
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Arti 

Definisi 

Halusinasi , l//~ 
(' / ((I lr l.i I.J I ((.J I. 

: Adanya rancangan panca indera tanpa adanya rangsangan. 

: Pengalaman indra tanpa adanya perangsang pada alat 
indra yang bersangkutan. 

Halusinasi adalah dampak yang umum ditemui pada penya lahguna 
narkoba. 
Pada pengguna alkohol, halusinasi kerap terjadi sebagai salah satu gejala 
putus zat. 
Pada pengguna kokain, halusinasi terjadi sebagai gejala klinis intoksikasi 
kokain. 
Pada pengguna amfetamin, halusinasi merupakan gangguan psikotik 
yang terjadi akibat pemakaian kronis dan dosis tinggi . 
Pada pengguna halusinogen dan inhalansia, halusinasi merupakan tanda 
dan gejala klinis intoksifikasi . 
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I i Halusinogen 

lstilah lain : Psikede li k; f antasti ka; psikoleptik; psikotaraksik; 
psikomist ik; psikotomimetik. 

Arti : Sekelompok zat alamiah atau sintetik yang bila 
dikonsumsi menimbulkan dampak halusinasi . 

Definisi : Zat yang menimbulkan gejala halusinasi, ilusi, dan delusi . 
Zat ini juga dapat mengubah perasaan penggunanya 

Jenis halusinogen yang sering disalah digunakan oleh manusia ada 3 
macam yaitu: 
- LSD (d-lysergic acid diethylamide) 
- Psilosibin dan psilosin, berasal dari suatu jamur 
- Meskalin, berasa l dari tanaman kaktus peyot e 

Halusinogen seperti psilosibin dan meskalin sudah digunakan sejak dulu 
oleh suku Aztek pada upacara keagamaan. Pada tahun 1943 seorang ahli 
dari laboratorium Sandoz menemukan bahwa LSD mempunyai efek 
terhadap mental yang menyerupai gangguan psikosis. 
Sejak tahun 1965 di Amerika Serikat, penggunaan dan penjualan 
halusinogen sudah di larang karena dianggap dapat menimbulkan resiko 
tinggi terhadap kesehatan. 

Penggunaan halusinogen pada umumnya dilakukan seca a oral, dapat 
berupa bubuk, cairan, kapsul, dan pi I. 
Memang tidak ada bukt i yang menyatakan bahwa halusinogen dapat 
menimbulkan ketergantungan fisik. Namun demikian pemakaian zat ini 
secara berkala dapat'menyebabkan kerusakan otak secara permanen. 



Hasish 

lsti lah lain : Hash, Minyak Hash. 

Arti : Getah ganja. 

Definisi : Getah ganja yang dikeringkan dan dipadatkan menjadi 
lempengan. Minyak hashish adalah saripati cannabis 
dengan kandungan THC 1S-30%. Hasilnya biasanya 
bervariasi dalam warna mulai dari keemasan, kecoklatan 
atau hitam. 

Hashish mengandung konsentrasi kandungan THC yang lebih tinggi 
daripada marijuana dan oleh sebab itu, Minyak Hash dan Hash biasanya 
dijual dalam kuantitas yang lebih kecil. Secara umum Hashsih dikemas di 
dalam aluminium foil dan hashish da lam bentuk minyak biasanya 
dikemas di dalam tabung-tabung kaca keci l. 

Sarna seperti marijuana, hashish atau minyak hashish biasanya 
dikonsumsi dengan cara dihisa p, baik dengan pipa atau dicampur 
dengan tembakau di dalam rokok. Ketika dihisap, hashish akan 
mengeluarkan bau yang sangat menyengat. Efek yang diberikan kepada 
penggunanya sama dengan efek penggunaan marijuana, namun lebih 
keras karen a konsentrasi THC yang lebih tinggi di da lam hashish. 
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Lihat : 
Cannabis 

lstilah lain 

Arti 

Definisi 

: Cimeng, Rasta, Ulah, Gele, Buda stik. Pepen. 

: Ganja . 

: Nama Lain dari Ganja, yaitu tumbuhan perdu liar 
yang tumbuh di daerah beriklim t ropis dan sub t ropis 
seperti: Indonesia, India, Nepal, Thailand, Laos, 
Ka mboja, Columbia, Jamaica, Rusia bagian selatan, 
Korea . 

Foro: 
Paket ganja!Hawai 
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Arti 

Definisi 

Hepatitis B 

: Penyakit peradangan hati . 

: Hepatitis B adalah jen is penyakit peradangan hati dengan 
jenis virus Hepatitis B (HBV) . 

Virus Hepatitis B (HBV) adalah virus yang merusak hati yang dalam waktu 
lama dapat menyebabkan kematian dan jika bisa pulih juga dalam jangka 
waktu yang lama. Penyakit ini ditandai dengan gejala kuning pad a kulit. 
mata dan air seni . Penyakit ini adalah penyakit menular dan dapat 
ditularkan melalui produk darah yang tercemar, penggunaan jarum 
suntik bergantian, penularan melalui hubungan seks dan juga dari ibu 
yang terinfeksi kepada bayinya. Virus Hepati tis B hanya dapat masuk 
aliran darah melalui kulit terbuka a tau selaput lendir. 

Hepatitis B dapat dicegah dengan seks yang aman, praktek penggunaan 
jarum suntik yang a man dan vaksinasi. 
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I Hepatitis C 

Arti : Penyakit peradangan hati . 

Definisi : Penyakit peradangan hati dengan jenis virus Hepatitis C. 

Hepatitis C adalah juga penyakit peradangan hati, namun lebih kronis 
dibandingkan dengan Hepatitis B. Penularan Hepatitis C secara 
keseluruhan hanya dapat melalui darah ke darah. Penggunaan peralatan 
suntik apapun adalah cara terinfeksi yang paling umum. Karena itulah 
banyak sekali pecandu narkoba dengan metode sunt ik yang tertular virus 
Hepatitis C. Semua peralatan suntik, mulai dari jarum suntik, semprit, 
sendok, saringan, air dan penyekanya, beresi ko tinggi menularkan virus 
Hepatitis C. 

Sampai saat ini belum ditemukan vaksin untuk Hepatitis C. Pengobatan 
terhadap pasien Hepatitis C hanyalah sebatas menghindari kerusakan 
yang lebih parah lagi pada hati, namun tidak menyembuhkan. 

Foro: 
Jarum suntik dapa t menjadi media penularan Hepatitis C 
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Heroin (/' 
((/'(1/1 

lstilah lain : Diacetil morfin, smack, dope, horse, putauw, PT. 

Arti : Jenis Opioda semi sintetik . 

Definisi : Jenis opioida semi sintetik berupa serbuk putih, butiran, 
cairan dan berasa pahit. 

Heroin :'(T1emiliki bahan dasar opioda yang merupakan opium dan 
merupal<an salah satu narkoba turunan opioda yang paling sering 
disalahgunakan di dunia, dengan penggunaan melalui suntikan. Di 
Indonesia, heroin dikenal dengan nama jalanan Putauw, PT, atau Etep. 
Heroin memiliki bentuk bubuk kristal yang larut dalam air, diperjual 
belikan secara gelap dan biasanya dikemas dalam bentuk berbagai 
macam paket kecil atau gram-graman. 

Cara pemakaian heroin bisa dilakukan dengan berbagai macam cara, 
yaitu : 

Dragon, dengan cara diisap dengan bibir melalui gulungan kertas atau 
plastic di atas aluminium foil yang dipanaskan. 
Sniffing, dengan cara dihirup melalui lubang hidung 
Puff, dengan car a dimasukkan ke dalam rokok tembakau 
Injection atau suntikan 

Seseorang yang mengkonsumsi heroin akan menunjukkan gejala-gejala 
seperti : 
- Tenang 
- Sedikit apatis 
- Euforia 
- Berkurangnya tingkat kesadaran 
- Mual,muntah 
- Bicara cadel 

Pemakaian heroin dalam dosis t inggi 
dapat menyebabkan Kematian. 
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I 
lstilah lain 

Arti 

Definisi 

: Stoned; On; Fly. 

: Sedang menikmati efek narkoba . 

: Keadaan sedang berada pada puncak pengaruh narkoba 
pada tubuh. 

Setelah seseorang mengkonsumsi narkoba te rtentu, maka tidak berapa 
lama kemudian efek dari narkoba tersebut akan di rasakan oleh tubuh. 
Pada saat narkoba tersebut sedang bekerja pada puncaknya, maka 
seorang pecandu akan merasakan kenikmatannya dan pada saat itu, 
mereka akan berada dalam kondisi sedang "high" atau juga dengan kata 
lain stoned , fly, atau on. 
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Hilaritas 
//a J rlrr ~ 

lstilah lain : Gaduh. 

Arti : Membuat kegaduhan akibat pengaruh ganja. 

Definisi : Kecenderungan untuk membuat kegaduhan, tertawa 
terbahak-bahak tanpa penyebab yang jelas, akibat 
pengaruh ganja . 

Hilaritas adalah sa lah satu dampak penggunaan ganja dosis rendah atau 
sedang. Setelah mengkonsumsi ganja dosis ini maka seseorang akan 
membuat kegaduhan yang biasanya muncul bersamaan dengan efek 
euforia, tertawa terbahak-bahak tanpa ada sebab yang jelas. Bagi orang 
awam, peri laku seperti ini nampak aneh dan mungkin orang akan 
bertanya-tanya apa yang sedang terjadi . Oleh sebab itu perlu dikenali , 
jika seseorang menunjukkan perilaku hilari tas atau euforia berlebihan, 
ada kecenderungan bahwa orang tersebut telah mengkonsumsi ganja, 
sehingga tidak bisa mengontrol perilaku yang dibuatnya. 

Foto: Hilaritas 
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I Hiperaktif 

lstilah lain : Hyperactive; Over Acting . 

Arti : Tidak bisa diam. 

Definisi : Dimana seseorang menjadi terlalu aktif dan selalu ingin 
bergerak. 

Hiperaktif biasanya terjadi pada para pengguna narkoba jenis amfetamin 
karena jenis ini bekerja dengan cara menstimulasi sususan syaraf pusat 
yang dapat meningkatkan kesadaran dan aktifitas motorik. Hiperaktif 
merupakan salah satu gejala psikologis pengguna amfetamin dimana 
penggunanya tidak dapat diam dan selalu ingin bergerak. Gejala 
hiperaktif ini biasanya diikuti juga dengan rasa gembira yang berlebihan 
(euforia) sehingga seorang penyalahguna cenderung lepas kendali dan 
melakukan tindakan-tindakan asusila. 
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HIV 

lstilah lain :Human Immune Deficiency. Virus. 

Arti : Virus yang menyebabkan hilangnya kekebalan tubuh 
manusia . 

Definisi : Suatu jenis virus yang mampu menghancurkan sel pada 
sistem kekebalan tubuh. • 

Virus HIV adalah virus yang sangat berbahaya karena menyerang sistem 
kekebalan tubuh manusia. Sarna seperti jenis virus lainnya, virus HIV 
menggandakan dirinya bergantung pada sel yang diinfeksinya. Jika Virus 
HIV sudah masuk, maka ia akan menghancurkan sel pada sistem 
kekebalan tubuh dan yang terutama adalah menghancurkan CD4 yang 
merupakan sel penting untuk memerangi infeksi. 

Yang paling berbahaya adalah bahwa saat virus HIV menghancurkan sel 
pada tahap awal, tidak akan terjadi gejala apapun pada tubuh, sehingga 
penderita tidak menyadari apa yang sedang terjadi di dalam tubuhnya. 
Setelah infeksi virus HIV ini masuk pada tahap lebih lama, barulah muncul 
gejala-gejala pada tubuh seperti demam, kelenjar getah bening yang 
bengkak, ruam pada kulit dan sa kit kepala yang bertahan 10-14 hari 
namun kemudian hilang sendiri . Tetapi gejala seperti ini tidak selalu 
muncul pada setiap orang yang terinfeksi virus HIV. 

Masa HIV tanpa gejala kira-kira berlangsung 7-10 tahun, jadi bisa 
dibayangkan bahwa selama kurun waktu tersebut sebenarnya tubuh 
sedang digerogoti virus mematikan. Jika HIV sudah masuk ke tahap 
primer yang menjurus kepada mulai terjangkitnya tubuh dengan 
penyakit AIDS, beberapa gejala barulah sering muncul seperti kurang 
tenaga, kehilangan berat badan, demam dan keringat berlebihan, serta 
ruam pad a kulit yang tahan lama. 

HIV umumnya menular diantara penyalahguna Narkoba dengan 
penggunaan peralatan suntikan. Bila suntikan dipakai bergantian dengan 
seseorang yang sudah terjangkit virus HIV, maka virus HIV akan dengan 
sangat mudah berpindah ke tubuh orang tersebut dan menggandakan 
dirinya disana. 
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I Hypetermian 

Arti : Temperaturtubuh yang terlalu panas. 

Definisi : Kondisi tubuh yang terlalu panas (overheat). 

MDMA yang terkandung dalam Ekstasi bisa sangat berbahaya bagi 
tubuh penggunanya. MDMA bisa mencampuri dan mengganggu 
kemampuan tubuh untuk bekerja menormalkan suhu tubuhnya sendiri, 
sehingga tanpa terkontrol tubuh mengalami kepanasan tanpa 
peringatan kepada otak. Para pengguna Ekstasi yang bisa bergerak 
selama berjam-jam setelah mengkonsumsi nya terkadang tidak 
menyadarinya karena mereka merasa tubuh normal-normal saja, padahal 
telah berjam-jam bergerak. Dalam kondisi overheat ini akan lebih 
berbahaya lagi jika mengkonsumsi alcohol karena akan memacu tubuh 
yang sudah overheat menjadi lebih panas lagi. 
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Arti 

Definisi 

Hyponatraemia 

I 
I I II (/ 

: Keracunan airputih . 

: Konsumsi ai r putih yang ter lalu banyak sehingga 
membuat pembengkakan beberapa organ tubuh. 

Bagi para pengguna Ekstasi, tubuh yang selalu ingin bergerak membuat 
mereka\khawatir akan terjadinya overheating pada tubuh, sehingga 
mereka· mengkonsumsi banyak air putih. Kondisi in i dapat memicu 
terjadinya hyponatraemia karena ketika air masuk ke dalam tubuh dalam 
jumlah besar, keseimbangan sodium di dalam tubuh akan terganggu dan 
organ-organ tubuh lainnya akan membengkak. Apabila hal ini terjadi 
pada bagian-bagian otak akan sangat berbahaya karena letak otak dapat 
terkurung di dalam tulang tengkorak. Keti ka otak membengkak maka 
akan tertahan oleh tulang tengkorak yang membuat otak tertekan dan 
terjepit. Ketika kondisi ini terjadi maka bisa menyebabkan koma dan 
kematian karena otak tidak dapat lagi mengontrol jantung dan 
pernafasan. 

126 

I 



KAMUS NARKOBA 
ISTILAH · ISTILAH NAIKOIA DAN 
IAHAYA PINYALAHOUNAANNYA 

ICE 

IOU 

ILUSI 

IN EX 

IN HALANS IA 

INHALEN 

INSOMNIA 

INSUL 

INTEL 

INTI SARI • 
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Ice 
'( 

lstilah lain : Ais; Glass; Chrystal; Shabu. 

Arti : Bentuk amfetamin baru yang pada akhir-akhir ini 
memasuki pasaran narkoba illegal. 

Definisi : Jenis amfetamin yang terbuat dari bahan dasar 
methamphetamine dalam bentuk kristal baru yang dapat 
dihisap seperti crack. 

Merupdkan methamfetamin dalam bentuk padat dan bening seperti 
kristal. Sarna seperti jenis amfetamin lainnya, Ice dapat menimbulkan 
ketergantungan tingkat tinggi . Penggunaan Ice memberikan efek yang 
lebih cepat dan dapat dirasakan lebih lama oleh penyalahgunanya. 
Namun demikian, efek bahaya yang diberikan juga akan bereaksi lebih 
cepat di dalam tubuh. 

Cara penggunaan Ice adalah dengan menggunakan pipa yang disebut 
Bong, dimana ketika Ice dipanaskan maka ia akan berubah bentuk 
menjadi gas yang kemudian dihisap oleh penyalahgunanya. 

Penggunaan Ice secara kontinyu dapat merusak organ-organ tubuh 
seperti paru-paru, liver dan ginjal. Konsumsi kronis dapat memberikan 
efek delusional atau bahkan efek kejiwaan yang serupa dengan 
schizophrenia . Pada akhirnya, efek paling buruk akan menyerangjantung 
yang bisa memicu kasus stroke dan gagal jantung yang berujung kepada 
kematian . 

Foto: Ice 
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lstilah lain : Nyuntik; lnjeksi. 

Arti : Injection Drug Use. 

Definisi : Penyuntikkan narkoba ke dalam intravena atau pembuluh 
darah balik. 

IDU atau Injecting Drug Use adalah salah satu cara penggunaan narkoba 
terutama jenis heroin atau putauw, karena banyak pengguna putauw 
yang mengatakan bahwa dengan cara injeksi akan menghasilkan efek 
yang lebih cepat. Namun penggunaan putauw dengan cara ini dibayangi 
dengan teror mematikan akan tertularnya vi rus HIV, apabila ada 
kebiasaan menggunakan jarum suntik secara bergantian. 
Selain resiko tertular virus HIV, cara penyuntikkan membawa banyak 
sekali resiko yang lainnya, antara lain infeksi yang disebabkan oleh virus 
dan bakteri yang lain, seperti Hepatitis B dan Hepatitis C. Pengalaman 
seorang dokter menyebutkan bahwa banyak pasien narkoba yang 
datang dengan tangan yang bengkak akibat menggunakan air ledeng 
sebagai campuran untuk putauw yang diinjeksikan ke dalam tubuh. 
Bakteri yang terbawa dari da lam air ini juga mematikan dan bisa 
membunuh seseorang dengan cepat akibat infeksi yang disebabkannya. 
Belum lagi resiko lain yang mengancam seperti rusaknya pembuluh 
darah, abses, dan penyakit radang hati. 
Hasil penelitian yang dilakukan oleh Prof. Dr. dr. H. Dadar1.9 Hawari dan 
rekan-rekan menyebutkan bahwa dari 100 orang pengg~na narkoba 
jenis opiat dan amfetamine, 26 orang diantaranya menggunakan metode 
IDU dan 11 orang menggunakan kombinasi metode IDU dan'chasing the 
dragon. Hal ini menunjukkan bahwa dari angka 100 orang tersebut, 37 
diantaranya memiliki resiko untuk tertular virus HIV, atau Hepatitis B dan 
Hepatitis C .Hasil penelitian BNN tahun 2004 menunjukkan bahwa ada 
sekitar 572.794 penyalahguna narkoba dengan metode IDU atau 56% 
dari jumlah penyalah guna di Indonesia, dimana 79% adalah laki-laki dan 
25% adalah perempuan. Lebih jauh lagi data BNN ini menyebutkan 
bahwa 40% atau sekitar 229.118 penyalahguna dengan metode IDU 
adalah orang-orang yang positifterkena virus HIV. 
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llusi 

lsti lah lain : Illusion. 

Arti : Menganggap bahwa khayalan adalah kenyataan. 

Definisi : Efek yang dialami oleh pengguna narkoba jenis 
halusinogen yang membuat penggunanya mengalami 
gambaran-gambaran yang ticfak nyata. 

llusi adalah salah satu dampak yang terdapat pada pemaka i beberapa 
jenis narkoba seperti pengguna ganja dosis tinggi, dan pa ra pengguna 
narkoba jenis halusinogen, seperti LSD. Dalam keadaan masih di liputi efek 
narkoba yang dikonsumsi tersebut (ganja atau LSD) maka seseorang bisa 
menganggap apa yang ada di dalam khayalannya adalah kenyataan. 
Contohnya jika seseorang mengkhayal bisa terbang, maka ia akan berilusi 
bahwa ia betul-betul bisa terbang . Banyak sekali kasus ilusi ini yang 
berbuntut pada kecelakaan . Misalnya saja jika seseorang yang masih 
dalam pengaruh narkoba menyeti r kendaraan, tidak jarang kecelakaan 
terjadi karena ilusi si pengguna, yang menyebabkan ia tidak bisa berpikir 
rasional. Efek ilusi ini sangat berbahaya, karena tidak ada lag i sistem 
kontrol otak secara rasional. 
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I Lihat : 
Ekstasi 

lstilah lain 

Arti 

Definisi 

In ex 

: XTC, Fantasy pill s, lnex, Cece, Cei in, E, Kancing , Rolls, 
Beans, Adam, Fl ipper, Hammer. 

: Ekstasi . 

: Salah satu dari sekian banyak nama yang merujuk kepada 
pi I ekstasi . 

Foro: 
MiniEkstasi 

lnex adalah nama jalanan untuk Ekstasi atau yang dinamak~n MDMA 
sesuai dengan nama kimianya, pertama kali ditemukan pada tahun 1912 
oleh perusahaan farmasi asal Jerman Merck. MDMA kemudian 
dipatenkan pada tahun 1914 untuk keperluan medis. Pada kurun waktu 
tahun 1950-an, industri militer Amerika Serikat mengalami kegagalan 
dalam percobaan penggunaan MDMA sebagai serum kebenaran . Setelah 
periode itu , MDMA dipakai oleh dokter ahli jiwa. 



lnhalen 

lstilah lain : Sniffing. 

Arti : Penyalahgunaan narkoba dengan cara dihirup melalui 
hidung. 

Definisi : Salah satu cara pemakaian narkoba untuk jen is narkoba 
yang memiliki bentuk bubuk. 

lnhalen biasa dilakukan oleh para pengguna narkoba jenis turunan 
opioida, karen a jenis ini memiliki bentuk bubuk putih hal us. Narkoba jenis 
turunan opioida yang pemakaiannya sering dilakukan dengan cara 
inhalen/sniffing adalah morfin, heroin, dan putauw atau yang sering 
dikenal dengan nama etep a tau PT. 
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I 
lstilah lain 

Arti 

Definisi 

lnhalansia 

: Volatile Solvent. 

: Penyalahgunaan benda-benda dengan cara dihirup. 
Kelompok Bahan kimia yang beragam yang menimbulkan 
uap yang dapat mengubah perilaku, seperti: aerosol, 
bensin, perekat, solvent, butyl nitrites (pengharum 
ruangan). 

: Adalah zat adiktif dalam bentuk cair. Zat ini mudah 
menguap. Penyalahgunaannya adalah dengan cara 
dihirup melalui hidung. Cara penggunaan seperti ini 
disebut inhalasi. 

Zat inhalan tersedia secara legal, tidak mahal dan mudah didapatkan. 
Oleh sebab itu banyak ditemukan digunakan oleh kalangan sosia l 
ekonomi rendah. Contoh spesifik dari inhalan ada lah bensin, vernis, 
cairan pemantik api, lem, semen karet, cairan pembersih, cat semprot, 
semir sepatu, cairan koreksi mesi n tik ( t ip-Ex ), perekat kayu, bahan 
pembakar aerosol, pengencer cat. lnhalan biasanya dilepaskan ke dalam 
paru-paru dengan menggunakan suatu tabung. 

Dalam dosis awal yang kecil inhalan dapat menginhalasi dan 
menyebabkan perasaan euforia, kegembiraan, dan sensasi mengambang 
yang menyenangkan. Gejala psikologis lain pada dosis tinggi dapat 
merupakan rasa ketakutan, ilusi sensorik, halusinasi auditqris dan visual, 
dan distorsi ukuran tubuh. Geja la neurologis dapat termasJk bicara yang 
tidak jelas (menggumam, penurunan kecepatan bicara, da~. ataksia ) . 
Penggunaan dalam waktu lama dapat menyebabkan iritabilitas, labilitas 
emosi dan ganggu n ingatan. Sindroma putus inhalan tidak sering 
terjadi, Kalaupun ada, muncul dalam bentuk susah tidur, iritabilitas, 
kegugupan, berkeringat, mual, muntah, takikardia, dan kadang-kadang 
disertai waham dan halusinasi. 

Efek merugikan yang paling serius adalah kematian yang disebabkan 
karena depresi pernafasan, aritmia jantung, asfiksiasi, aspirasi muntah 
atau kecelakaan atau cedera. Penggunaan inhalan dalam jangka waktu 
lama dapat menyebabkan kerusakan hati dan ginjal yang ireversibel dan 
kerusakan otot yang permanen. 
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Insomnia 

lsti lah lain : Melek. 

Arti : Kesulitan tidur 

Definisi : Perasaan yang didapatkan karena tidak memiliki rasa 
mengantuk sehingga tidak bis~ melakukan aktifitas tidur. 

Insomnia merupakan Gejala Putus Obat yang didapatkan oleh para 
pengguna narkoba dari bermacam-macam jenis. Pengguna narkoba jenis 
ganja akan merasakan imnosia pada tahap gejala putus zat. Demikian 
juga untuk pengguna narkoba jenis Opioida, Alkohol. dan Amfetamin . 
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I 
lstilah lain 

Arti 

Definisi 

lnsul 

:Spidel. 

: Alat Suntik. 

: Alat yang dipergunakan untuk menyuntikkan obat dalam 
bentuk cair ke dalam tubuh. Lazim digunakan dalam dunia 
medis. 

lnsu l banyak digunakan oleh pengguna narkoba untuk jen is turunan 
opioida seperti martin, heroin, codein dan putauw. Selain opioida, 
narkoba jenis amphetamin juga ada yang berbentuk cair dengan 
pemakaian secara injeksi. Alat Suntik di kalangan penyalahguna narkoba 
yang sudah kecanduan menjadi perlengkapan sehari-hari yang harus 
selalu dibawa. Budaya pemakaian alat suntik bersama-sama merupakan 
salah satu penyebab terjangkitnya penyakit AIDS di kalangan para 
penyalahguna narkoba. 
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Intel 

lstilah lain : Spy; Mata-mata; Detektif. 

Arti : Orang yang dianggap sebagai mata-mata orangtua atau 
a para! kepolisian. 

Definisi : Aparat kepolisian yang biasanya menyamar untuk dapat 
menelusup ke antara para pengguna dan pengedar 
narkoba. 

Dimanapun juga, praktek pengedaran dan penggunaan narkoba adalah 
illegal menurut hukum. Oleh sebab itulah pelaksanaannya di lakukan 
secara sembunyi-sembunyi . Para pengedar dan pengguna narkoba 
biasanya selalu waspada akan keadaan di sekeliling mereka, karena takut 
ada seseorang yang mengintai dan kemudian memberikan laporan baik 
kepada orang tua atau bahkan kepada pihak kepolisian. 
Apabi la pengedar atau pengguna narkoba mencurigai seseorang, maka 
orang tersebut biasanya disebut "intel" atau mata-mata, yang dicurigai 
mengawasi tindak tanduk mereka dengan tujuan untuk mendapatkan 
informasi tentang aktifitas illegal mereka. 
Dalam sebuah keluarga, takja rang kakak a tau adik a tau anggota keluarga 
yang lain dicurigai sebagai "intel" sehingga para pengguna narkoba 
t ersebut selalu berusaha menutupi aktifitasnya yang berhubungan 
dengan narkoba. 
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I Inti sari 

lstilah lain : Cocktail; Oplosan. 

Arti : Campuran minuman beralkohol dengan jenis-jenis 
minuman yang lain 

Definisi : Hasil campuran minuman beralkohol dengan minuman 
alkohol lainnya atau dapat juga minuman beralkohol 
dicampur dengan minuman non-alkohol. 

Konsumsi alkohol bisa dilakukan dengan berbagai macam cara dan jalan. 
Salah satunya adalah cara yang dikenal dengan nama intisari, yaitu 
pencampuran minuman alkohol dengan minuman jenis lain, dengan 
tujuan untuk mendapatkan rasa yang berbeda. 

Kegiatan melakukan intisari ini dilakukan oleh segala lapisan umur, tidak 
hanya orang dewasa yang mengkonsumsi alkohol, namun juga anak
anak sekolah yang memiliki rasa penasaran yang masih tinggi . Biasanya 
mereka akan mengumpul ka n uang bersama, dan kemudian 
membelanjakannya untuk membeli campuran-campuran minuman yang 
dibutuhkan. Lemahnya pengawasan akan distribusi minuman keras di 
Indonesia, menjadi salah satu kendala yang patut dicermati . Tidak jarang 
anak-anak sekolah di bawah umur bisa mendapatkan minuman keras 
dengan car a yang re latif mudah, dan juga dengan harga yang terjangkau. 
Hal ini memberikan kesempatan bagi mereka untuk mencoba hal-hal 
yang negatif sebelum waktunya. 

Foto: 
Macam-macam minuman beralkohol. 
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Jangan sampai sesal membunuh harapanmu, 

tolak narkoba sekarang juga ! ! ! 



JACKPOT 

JENGKOL 

JEPRUT 

JOINT 

JOKI 

JOKUL 

JUNKIES 

JUST FOR FUN 



Jackpot 

lstilah lain : Nembak. 

Arti : Muntah. 

Definisi : Memuntahkan isi perut akibat konsumsi alkohol yang 
terlalu banyak. 

Jika seseorang mengkonsumsi alkohol dalam jumlah yang sangat banyak 
maka pengaruh minuman alkohol akan langsung di rasakan, termasuk 
mabuk "dan muntah-muntah. lni menandakan bahwa kadar alkohol di 
dalam tubuh seseorang sudah terlalu banyak. Jika seseorang muntah 
karena minum alkohol, digunakan istilah "jackpot" atau "nembak". 
Biasanya sebelum jackpot, seseorang sudah menunjukkan tanda-tanda 
yang lain, seperti gerakan tubuh yang tidak terkoordinasi , berbicara tidak 
jelas, dan kadang sudah kehilangan kesadaran. 

,, 

I 



I 
Arti 

Definisi 

Jengkol 

: PiiObat. 

: Obat-obatan yang secara fisik memiliki bentuk seperti pi I 
dalam ukuran yang lebih besar. 

Selain narkoba dalam bentuk bubuk, daun, atau cair, ada juga narkoba 
dalam bentuk pil. Jika pil tersebut memiliki bentuk yang cukup besar, 
maka biasanya pil tersebut dinamakan pil "jengkol". Jenis obat yang 
bentuknya seperti ini adalah pil koplo, pi I BK, atau pil anjing. 

Foto: Pi/ dafam ukuran relatif besar. 



Jeprut 

lstilah lain : Drop. 

Arti : Keadaan mulai menghilangnya efek narkoba pada tubuh. 

Definisi : Efek menurunnya pengaruh obat terlarang yang telah 
dikonsumsi seseorang. 

Setelah seseorang mengkonsumsi narkoba tertentu, maka biasanya dia 
akan mengalami masa "on", yaitu keadaan dimana obat tersebut sedang 
pada puncaknya memberikan efek pada tubuh. Setelah beberapa saat, 
maka efek konsumsi obat tersebut tentu saja akan turun. Dalam kondisi 
seperti ini, maka kata "d rop" digunakan. Bila seseorang sudah 'drop" tidak 
menutup kemungkinan ia akan terus mengkonsumsi narkoba lagi, untuk 
tetap mempertahankan rasa "on". 
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I joint 
( 

lstilah lain : Pepen; Marijuana; Dope; Weed; Hemp; Hash; Cimeng; Pot; 
Joint; Maryjane; Colombian; Gelek; Grass. 

Arti : Nama lain dari ganja; ganja yang sudah dilinting/digulung. 

Definisi : Tumbuhan perdu liar yang tumbuh di daerah beriklim 
tropis dan sub tropis seperti: Indonesia, India, Nepal, 
Thailand, Laos, Kamboja, Columbia, Jamaica, Rusia bag ian 
selatan, Korea. 

Tumbuhan ini memiliki kandungan zat narkotik yang memabukkan. 
Semua bag ian dari tanaman ini mengandung kanabioid psi koaktif delta-
9-tetra hydrocannabinol atau Delta 9 THC. Kadar THC yang tertingg i 
terdapat pada pucuk tumbuhan betina yang sedang berbunga. Cannabis 
kering biasanya terdiri atas campuran daun (sekitar 50%), ranting (sekitar 
40%) dan bijinya (sekitar 1 0%). 

Tanaman ini biasanya dipotong, dikeringkan, dipotong kecil -kecil dan 
kemudian digulung sehingga menyerupai rokok.Cara pemakaiannya juga 
dengan dihisap seperti rokok. Selama lebih dari tiga ribu tahun, orang
orang di Afrika dan Asia telah menggunakan cannabis dalam berbagai 
bentuk, yang pada umumnya dihisap seperti rokok, atau dicampur 
dengan tembakau atau dengan minuman atau daging dendeng. 

Jika dipakai, tingkah laku pengguna akan kelihatan aneh, banyak tertawa 
walaupun tidak ada hal yang lucu. Efek penggunaan cannabis tergolong 
cepat, dimana pengguna akan mengalami sebagai berikut: 

Cenderung merasa lebih santai. 
Rasa gembira berlebih (euforia) dan mudah tertawa 
Perasaan waktu berjalan lambat 
Persepsi jarak terganggu 
Sering berfantasi 
Aktif berkomunikasi 
Mempunyai selera makan ya ng tinggi 
Denyut nadi bertambah cepat 
Suhu badan naik 
Kering pad a mulut dan tenggorokan 
Bola mata memerah dan nampak turun. 



joki 

lstilah lain : Kurir. 

r I . 
( ,,., 

Arti : Orang yang bertugas mengantar pesanan narkoba. 

Definisi : Profesi yang dijalani seseorang untuk mengantarkan 
narkoba kepada seorang pengguna. 

Seorang Bandar Narkoba (BD) apalagi jika sudah mendistribusikan dalam 
jurl:tlah besar, biasanya menggunakan jasa joki untuk mengantarkan, a tau 
untuk bertransaksi dengan pembeli. Joki inilah yang biasanya melakukan 
transaksi diluar, atau ditempat-tempat seperti di tempat hiburan, atau 
bahkan mengantarkan narkoba sampai ke rumah seorang pemesan. 

Biasanya seorang joki akan mendapatkan imbalan dari BD yang 
menggunakan jasanya. Menjadi joki kadang menjadi pilihan seorang 
pecandu narkoba, untuk mendapatka n uang secara cepat karena mereka 
juga butuh memakai narkoba. Walaupun resiko menjadi joki cukup besar, 
pecandu narkoba tidak mempunyai pilihan lain karena tuntutan 
kebutuhan . 
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I Jokul 

lstilah lain : Jual. 

Arti : Menjual narkoba. 

Definisi : Aktifitas rnenjual narkoba kepada para penggunanya. 

Para pengguna dan bandar narkoba seringkali rnenggunakan istilah Jokul 
yang artinya rnelakukan aktifitas penjualan narkoba. Aktifi tas penjualan 
narkoba ini perlu diwaspadai oleh orang tua dan juga anggota keluarga 
atau orang terdekat. Tid ak jarang bandar dan pengguna rnelakukan 
transaksi di dalarn rurnah, karena bandar seringkal i diakui sebagai t ernan. 

Dengan dernikian rnereka leluasa rnelakukan transaksi di dalarn karnar 
dengan orangtua atau anggota keluarga yang tidak curiga karena 
rnengira bandar tersebut adalah ternan pengguna. 



. . 

Junkies I 
lstilah lain : Pemakai; Pecandu . 

Arti : Pengguna Narkoba; Kependekan dari jangkung, kurus. 

Definisi : Seseorang yang memiliki ketergantungan terhadap 
narkoba atau sudah ketagihan terhadap jenis narkoba 
tertentu . 

Dalam kehidupan sosialnya, seorang pecandu narkoba seringkali menarik 
diri dari pergaulannya karena merasa memiliki sesuatu yang harus 
dirahasiakan. Dalam situasi seperti ini, pecandu merasa malu jika 
mendapat sebutan Junkies karena biar bagaimanapun juga itu bukanlah 
suatu predikat yang patut dibanggakan. Orangtua dan orang-orang 
terdekat memiliki tugas yang berat untuk mengembalikan rasa 
kepercayaan diri seorang junkies dan menolong untuk membawanya 
lepas dari pengaruh ketergantungan narkoba yang dimilikinya dan juga 
menanggalkan sebutanjunkies dari dirinya. 
Para orangtua perlu mengena li ci ri-ciri seorang junkies agar tidak 
terlambat memberikan penanganan atas ketergantungan obat. Biasanya 
terjadi perubahan perilaku jika dibandingkan dengan sebelum menjadi 
pecandu narkoba. Gejala fisik juga perlu diperhatikan, contohnya pada 
pecandu jenis opiat, akan menjadi semakin kurus,dan tidak 
memperhatikan kebersihan dirinya sendiri, seperti tidak mau berganti 
pakaian, jarang mandi sehingga penampilannya menjadi semakin lusuh 
dan kumu h. Untuk pengguna narkoba dengan metode IOU, maka perlu 
diperhatikan adanya bekas-bekas tusukan jarum di sepanjang lengan 
sehingga biasanya pecandu akan cenderung menggunakan pakaian 
berlengan panjang untuk menutupinya. 

Foto: Junkies . 



I 
lstilah lain : Recreational Usage. 

_just For Fun 
~ /r 1 

Arti : Keinginan untuk bersenang-senang. 

Definisi : Pemakaian narkoba yang berawal dari keinginan untuk 
bersenang-senang. 

Keinginan untuk bersenang-senang biasanya merupakan awal dari 
bencana kecanduan narkoba akibat seseorang tidak bisa mengontrol 
dirinya sendiri. Biasanya pada awalnya seseorang mengkonsumsi narkoba 
hanya untuk bersenang-senang, dan mengklaim dirinya sebagai seorang 
recreational user. Namun demikian, tidak menutup kemungkinan bahwa 
seorang recreational user akhirnya juga akan terjerumus menjadi 
ketagihan yang lama kelamaan menjadi akut. 

Foto: Katakan tidak pada narkoba 





KAMUS NARKOBA 
ISTILAH-ISTILAH NAIKOaA DAN 
aAHAYA PINYALAHGUNAANNYA 

KANCING 

KARTU TELE PON 

KE-GAP 

KERTIM 

KETAMINE 

KETERGANTUNGAN FISIK 

KETERGANTUNGAN PSIKOLOGIS 

KIPE 

KOKAIN 

KOMA 

KONCIAN 

KUPER 

KURUS 

'I0N 
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Kancing 

lstilah lain : Boat; Pil. 

Arti : Narkoba dalam bentuk pi I dalam ukuran lebih kecil. 

Definisi : Sebutan untuk jenis narkoba yang memiliki bentuk pil 
bulat dan pipih menyerupai ka.rcing. 

Kancing adalah sebutan untuk narkoba yang memiliki bentuk pil, seperti 
Ekstasi , LCD, Lexotan, BK, Koplo, pil anjing, dan lain-lain. Penggunaan 
narkoba jenis ini adalah dengan car a oral. 
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I \ /' ( /1 rulrt ~"" J, 
Kartu Telepon 

lstilah lain : Kartel; Kartu. 

Arti : Kartu yang digunakan untuk menggerus narkoba biasanya 
jenis putauw. 

Definisi : Salah satu peralatan yang diperlukan oleh seorang 
pengguna narkoba untuk menghaluskan butiran bubuk 
narkoba. 

Salah satu aktifitas atau ritual yang dilakukan pecandu narkoba jenis 
putauw adalah menggerus, yaitu menghancurkan bubuk putauw yang 
mengkristal menjadi bubuk yang lebih hal us lag i. Cara ini dilakukan juga 
dengan tujuan untuk menghemat pemaka ian putauw. Cara menggerus 
dilakukan dengan bantuan kartu telepon, yang ditekankan di atas bubuk 
putauw yang kemudian digerus perlahan-lahan. Kartu telepon adalah 
salah satu alat yang penting dan tidak boleh ditinggalkan pecandu. Oleh 
karena itu biasanya mereka selalu menyimpan satu atau dua lembar kartu 
telpon di dalam dompet mereka. 
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Arti 

Definisi 

Ke-Gap 

: Tertangkap basah. 

: Ketahuan sedang melakukan perbuatan atau aktifitas 
mengkonsumsi narkoba, atau melakukan transaksi jual 
beli narkoba. 

Konsumsi narkoba selalu dilakukan secara sembunyi-sembunyi di 
berbagai tempat. Jika seorang pecandu tertangkap basah, biasanya oleh 
orang tua, ternan, atau anggota keluarga, maka isti lah "Ke-gap" biasa 
digunakan. Ke-gap adalah salah satu hal yang paling dibenci oleh para 
pecandu, karena selain rasa kaget, dan juga malu, mereka juga jadi 
kehilangan kesempatan untuk mengkonsumsi narkoba. Padahal 
mungkin pada saat itu mereka dalam keadaan sakauw, atau mungkin 
dalam keadaan craving untuk mengkonsumsi narkoba. 

152 

I 



I Y/' Kertim 
(" /1 e r //; 't 

lstilah lain : Afo, Aluminium Foil. 

Arti : Kertas Timah. 

Definisi : Kertas yang terbuat dari bahan dasar aluminium yang 
merupakan salah satu peralatan untuk mengkonsum si 
narkoba jenis shabu dan putauw. 

Kertas yang terbuat dari bahan dasa r aluminium dan biasanya digunakan 
untuk membungkus benda-benda terutama makanan. AFO I kertim 
biasanya digunakan untuk mengkonsumsi shabu dengan cara membakar 
diatasnya sehingga shabu yang berbentuk kristal tersebut mengalir dari 
ujung yang satu ke ujung yang lainnya. 
Penggunaan Aluminium Foil untuk membakar shabu memiliki efek 
berbahaya karena pada saat pembakaran, unsur dari aluminium foil 
tersebut akan terhirup oleh pengguna. 
Untuk pengguna putauw, kertim juga digunakan untuk memanaskan 
bubuk putauw yang ditaruh di atasnya, yang kemudian dihisap dengan 
menggunakan bong yang dibuat dari gulungan uang kertas. 
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Ketamine ......., /' 
('!rt 1111 /1( 

lstilah lain : Vitamin K. 

Arti : Jenis obat bius. 

Definisi : Salah satu jenis obatyang memiliki efek psikedelik. 

Ketamioe sebenarnya adalah obat bius yang aman dan biasanya 
digunaRan untuk anak-anak dan orangtua. Cara kerjanya adalah 
dengan mengurang i perjalanan sinya l ke otak dengan cepat. Ketika 
otak tidak menerima informasi dari seluruh sya raf yang ada di tubuh 
maka akan tercipta kondisi halusinasi . Ketamine sering disalahgunakan 
karena para penggunanya ingin mendapatkan efek halusinasi . Efek 
Ketamine biasanya hanya berlangsung anta ra 45-90 menit. Walaupun 
t idak selama efek yang didapatkan jika mengkonsumsi LSD Ketamine 
sering disalahgunakan oleh para recreational user. 
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I Ketergantung~n Fisik 
,ltd;(/ 

lstilah lain : Physical Dependance; Nagih. 

Arti : Munculnya gejala-gejala fisik yang dapat diamati jika 
individu menghentikan penggunaan obat. Penderita tidak 
dapat melepaskan diri dari narkoba dan terpaksa harus 
memakai narkoba karena ia tidak dapat menanggulangi 
gejala put us zat. 

Definisi : Penggunaan narkoba secara terus menerus untuk 
menghindarkan diri dari akibat gejala putus zat secara 
fisik. 

Ketergantungan fisik merupakan salah satu indikasi yang dapat dipakai 
oleh orang tua atau orang terdekat pecandu narkoba, untuk 
mendeteksi dan mengetahui kebiasaan pengkonsumsian narkoba oleh 
seseorang. Sebagai contohnya ada lah misalnya penyalahguna heroin 
yang mengalami gejala fisik yang sangat kuat, seperti hidung meier, 
kedinginan, demam dan susah tidur, pada saat tidak mendapatkan 
heroin . Jika ciri-ciri keterga ntungan fisik telah diidentifikasi, maka 
dapat dilakukan tindakan atau langkah selanjutnya untuk menangani 
atau merawat pecandu narkoba. 

Ciri-ciri ketergantungan fisik untuk berbagai jenis narkoba dapat dilihat 
pada kata Gejala Putus Zat (Lihat Gejala Putus Zat). Namun demikian, 
tentu saja memang agak sulit bagi orangtua atau orang t~rdekat untuk 
melakukan pendekatan kepada pengguna narkoba. Pada umumnya, 
banyak yang menyembunyikan perilaku kecanduan narkoba dan tidak 
mau mengakui kecanduannya, karena alasan-alasan ketakutan, malu, 
atau memang b·elum memiliki kesadaran untuk berhenti 
mengkonsumsi . · 

Dalam situasi seperti ini, diperlukan kesabaran, ketelatenan, dan 
dedikasi yang luar biasa dari orangtua atau orang terdekat seorang 
pecandu narkoba, untuk mengembalikannya ke jalan yang benar dan 
menyelamatkan masa depannya. 
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Ketergantungan Psikologis 

lstilan lain : Psychic Dependance; Kecanduan; Ketagihan . 

Arti : Adanya keinginan atau dorongan yang kuat dalam diri si 
pemakai untuk terus menerus menggunakan obat. Dia 
akan merasakan perasaan negatif atau ketidak nyamanan 
mana kala penggunaan narkoba dihentikan. 

Definisi : Suatu keadaan dimana suatu narkoba menimbulkan 
perasaan puas dan nikmat sehingga mendorong 
seseorang untuk memakainya lagi secara terus menerus 
sehingga diperoleh kesenangan atau kepuasan. Jika 
narkoba tersebut tidak ada akan menimbulkan perasaan 
tidak enak. 

Sedikit berbeda dari ketergantungan fisik, ketergantungan psikologis 
pada seorang penyalahguna narkoba seringkali nampak samar, terutama 
karena perilaku seorang pecandu narkoba yang seringkali menarik diri 
dari pergaulan sosial bahkan dari orang tua dan orang terdekat, dengan 
berbagai macam alasan. Jenis ketergantungan narkoba ini didasarkan 
pada suatu konsep bahwa penyalahguna narkoba didorong oleh sugesti 
untuk merasakan efek narkoba yang digunakan. Namun demikian, pada 
diri seorang pemakai yang sudah kronis, ketergantungan psikologis 
dapat dilihat dari perilaku dalam bentuk gangguan psikotik. 

Secara garis besar, perasaan tidak nyaman penyalahguna narkoba akibat 
ketergantungannya t erhadap narkoba terlihat dari tindak tanduknya 
yang aneh, cenderung melakukan kekerasan dan perasaan panik. Pada 
seorang pecandu kokain, ketergantungan psikologis akan kokain 
tersebut dapat memicu tindakan bunuh diri akibat perasaan tidak tenang 
yang meliputinya. Jika seseorang kecanduan narkoba jenis amfetamin, 
maka ketergantungan psikologis bisa terjadi dalam bentuk depresi yang 
memerlukan terapi khusus untuk penyembuhannya. 
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I 
lstilah lain 

Arti 

Definisi 

Kipe 

: Cucauw, Nyipet, Ngecam. 

: Menyuntik a tau memasukkan obat ke dalam tubuh. 

: Menggunakan obat dengan metode IOU (Injecting Drug 
Use) . 

Kipe adalah istilah yang digunakan oleh para pengguna narkoba 
terutama dalam bentuk bubuk, untuk menggambarkan metode 
pengkonsumsian narkoba dengan cara disuntikkan melalui pembuluh 
vena. Pada pemakaian tingkat awal, penyuntikan bisa di lakukan di lengan 
atau tangan. Namun penggunaan secara kont inyu dengan frekuensi 
t inggi akan mengakibatkan pengguna narkoba juga melakukan 
penyuntikan pada pembuluh vena di paha, kaki, bahkan pada dorsum 
penis. 

Orangtua atau orang terdekat perlu mewaspadai peralatan-peralatan 
yang biasanya digunakan oleh pengguna narkoba dengan metode 
penyuntikan. Pada saat pemakaian, pengguna narkoba biasanya 
memerlukan sendok makan untuk melarutkan bubuk narkoba dengan air 
dengan cara memanaskan bagian bawah sendok makan dengan korek 
api . Setelah bubuk dan air larut tercampur, barulah cairan tersebut 
disedot dengan alat suntik untuk kemudian dimasukkan ke dalam tubuh 
melalui pembuluh vena . 
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lstilah lain : Coke, Cocaine, Crack, Snow, Girl, Lady. 

Arti : Alkaloida dari tumbuhan Eritrosilon Coca, yang 
merupakan sejenis tumbuhan yang tumbuh di lereng 
Pegunungan Andes di Amerika Selatan. 

Definisi : Zat adiktif yang tergolong stimu lansia terhadap susunan 
syaraf pusat, disamping Amfetamin dan Kafein 

Kokain merupakan salah satu zat yang sangat berbahaya dan dapat 
menimbulkan efek adiktif. Karena kokain merupakan stimulan terhadap 
susunan syaraf pusat, maka setelah pemakaiannya, kokain akan 
membuat penggunanya merasakan suatu perasaan sempurna dan 
tenang dan berada dalam keadaan kesadaran seolah-olah mereka 
memiliki hidup yang san gat sempurna. 

Umumnya kokain diperdagangkan seca ra ilegal dan dicampur dengan 
berbagai zat. Kokain dapat digunakan dengan cara mengendus melalui 
lubang hidung (snorting), menyuntik, merokok dengan kokain, atau 
diserap melalui mukosa. Namun potensi ketergantungan yang terbesar 
adalah jika pemakaian kokain dilakukan dengan cara penyuntikan atau 
merokok kokain dalam bentuk murni atau yang dikenal dengan nama 
Freebase. 

Foro: Pressed powder cocaine 
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Orangtua atau orang terdekat pengguna kokain perlu mengenali gejala
geja la fisik intoksikasi kokain agar dapat mengambil tindakan 
pencegahan dan penanggulangan dini terhadap penggunanya. 
Gejala-gejala pemakaian kokain do sis tinggi meliputi: 
- Euforia, disforia 
- Agitasi psikomotor 
- Agresif dan menantang berkelahi 
- Waham paranoid 
- Halusinasi 
-Delirium 
- Penilaian Real ita yang kurang wajar 
- Meningkatnya kewaspadaan dan aktifitas bergerak 
-Gemetar 
- Kejang 
- Serangan jantung 
- Psikologis 
- Mulut kering 
- Meningkatnya kepercayaan diri 
- Selera makan kurang 
- Perilaku repetitif dan stereotipik 
-Panik 

Pengkonsumsian kokain secara kronis sangat beresiko tinggi 
mengakibatkan kematian, yang ditandai dengan terjadinya kejang, 
tertekannya pernafasan, kama, sampai akhirnya meninggal. 
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Koma 
I I( 

lstilah lain :Coma . 

Arti : Keadaan kehilangan kesadaran sama seka li. 

Definisi : Kehilangan kesadaran akibat keadaan overdosis setelah 
pemakaian narkoba secara berlebihan. 

Koma adalah keadaan kehilangan kesadaran diri yang sangat dalam, 
biasanya terjadi karena terluka parah, penyakit, atau keracunan. Dalam 
keadaan koma, seseorang tidak dapat memberikan respon secara fisik 
maupun mental. Kasus koma pada pecandu narkoba sangat sering 
terjadi . Koma dapat terjadi karena tubuh keracunan narkoba, karena 
narkoba digunakan melewati ambang batas ketahanan tubuh. Apabi la 
tidak langsung ditangani dengan benar, maka koma dapat mengarah 
kepada kematian seseorang. 

160 

I 



I Koncian 

lstilah lain : Simpenan. 

Arti : Simpanan narkoba. 

Definisi : Penyimpanan sedikit sisa narkoba yang digunakan untuk 
berjaga-jaga jangan sampai tidak memiliki narkoba saat 
tubuh sudah mulai merasa membutuhkan 
pengkonsumsian narkoba tersebut. 

Sebagian besar pengguna narkoba memiliki perasaan tidak tenang jika 
tidak memiliki atau menyimpan narkobanya sama sekali. Hal ini 
dikarenakan ketakutan tidak dimilikinya narkoba jika tiba waktunya 
tubuh merasa sa kit akibat kecanduan . Pada saat tubuh mengalami gejala 
putus zat, akibat tidak mengkonsumsi narkoba pada suatu waktu 
tertentu, maka rasa sakit secara fisik akan dialami oleh pengguna 
narkoba. Ketakutan akan rasa sa kit secara fisik inilah yang membuat para 
pengguna narkoba biasanya menyediakan "Koncian" yang bisa dipakai 
ketika perlu. 
Biasanya Koncian ini diletakkan di tempat yang aman, jauh dari 
pengamatan orang t ua atau orang terdekat, seperti di dalam dompet, 
atau di dasar laci lemari pakaian, dan tempat-tempat tersembunyi lainnya 
yang biasanya tidak diperhatikan. 
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Arti 

Definisi 

Kuper 

: Kurang pergaulan. 

: Sosok pribadi yang kurang bersosialisasi dengan teman 
sebaya atau lingkungan sekitar. 

Kata Kuper merupakan satu kata yang menjadi momok menakutkan 
terutama bagi para remaja. Mendapatkan predikat Kuper bisa jadi 
membuat seseorang menjadi minder dalam pergaulan. Namun demikian, 
bagi para! remaja yang masih labil, godaan untuk menjadikan dirinya 
tidak kuper menjadi salah satu celah untuk memperkena lkannya kepada 
narkoba. Dengan alasan tidak ingin menjadi kuper, seseorang 
mengkonsumsi narkoba dengan harapan dianggap menjadi seseorang 
yang asyik dalam pergaulan karena mengikuti trend yang sama dengan 
orang-orang di seki tarnya . 

Pergaulan yang salah kaprah seperti ini perl u dicermati oleh orang tua 
atau orang terdekat. Pengamatan akan lingkungan pergaulan seorang 
anak juga perlu sesekali dilakukan untuk melakukan tindakan 
pencegahan terjebaknya seseorang ke dalam pergaulan yang salah dan 
akhirnya menjadi seorang pecandu narkoba, hanya karena takut akan 
predikat "KUPER". 
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I 
Arti 

Definisi 

_y/· 
n/t rr 1 

: Kurang Terus 

Kurus 

: Perasaan selalu merasa kekurangan karena ingin terus 
mengkonsumsi narkoba. 

Tidak ada kata cukup bagi seorang pengguna narkoba. Setelah menjadi 
seorang pecandu, maka kata cukup tidak akan mereka kena i lagi. Yang 
ada hanyalah perasaan kurang dan bahkan ingin mengkonsumsi lebih 
sering lag i, dengan dosis yang lebih tinggi lagi. Untuk itu sangatlah 
penting bagi orangtua dan orang terdekat pecandu narkoba untuk 
waspada memperhatikan perubahan perilaku dan gerak-geriknya. 
Jangan sampai terlambat membaca si tu asi karena sekali seseorang 
menjadi pecandu narkoba, maka itu adalah sama halnya dengan 
melakukan hitungan mundur menuju kematiannya . Resiko overdosis 
sudah ada di depan mata, yang pada akhirnya akan mengarah kepada 
kematian si pecandu. 
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Arti 

Definisi 

Kw Y/ 
!""' /t {(l 

: Kualitas. 

: Kualitas narkoba yang dibeli . 

Sama seperti jenis barang konsumsi lainnya, maka narkoba juga memiliki 
kualitas yang berbeda-beda. Sebagai contoh, adalah kokain. Kokain 
memiliki kualitas yang berbeda-beda, dimulai dari kokain murni a tau pure 
cocaine af au yang sering disebut freebase. Dari kokain murni in i kemudian 
terdapat turunan-turunan narkoba yang terbuat dari bahan dasar yang 
sama dengan kokain namun dengan campuran bahan-bahan lain. Contoh 
pencampuran adalah apa yang dikenal dengan Coca Negra, yang 
merupakan campuran 40% kokain dengan bahan kimia Cobalt dan Ferric 
Chloride. 

Selain kokain, ganja juga memiliki kualitas yang berbeda-beda. Kualitas 
terbaik dari ganja adalah pada daun pucuknya. Namun hampir selu ruh 
bagian pohonnya dapat dihancurkan dan dipilah-pilah menjadi berbagai 
kualitas ganja yang akan diedarkan tentu saja dengan harga yang juga 
berbeda-beda tergantung dari kualitas narkoba yang bersangkutan. 
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LEGO 

LONG -TERM EFFECTS 

LP 

LUBANG 

LSD 

LSM 

• 



Lego 

lstilah lain : Jual. 

Arti : Menjual barang-barang untuk mendapatkan uang. 

Definisi : Dalam hubungan dengan penggunaan narkoba, lego 
adalah aktifitas menjual barang untuk mendapatkan uang 
hanya agar bisa membeli narkoba. 

Seorang pecandu narkoba biasanya akan menghalalkan segala cara 
untuk bisa mengkonsumsi narkoba yang biasa dipakainya. Jika uang 
sudah menjadi kesulitan, maka "lego" seringkali dilakukan. Yang 
dimaksud lego adalah menjual barang-barang, terkadang milik pribadi, 
atau kadang milik orangtua yang dicuri . Lego dilakukan untuk 
mendapatkan uang secara cepat yang sudah pasti akan dipakai untuk 
membeli narkoba. Terkadang, situasi rumah yang bebas menjadi godaan 
bagi seorang pecandu untuk mencuri barang-barang satu demi satu 
untuk dilego. Orangtua seringkali tidak sadar bahwa ada barang 
berharga yang hilang, atau tidak berprasangka buruk terhadap anak 
mereka sendiri . Lama kelamaan akan ketahuan bahwa sang anak mencuri 
barang-barang yang kemudian dilego, hanya demi mendapatkan 
narkoba. 
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I Long-Term Effects 

"-fr 11/J-'-fen11 ?f'/1/r/; 

Arti 

Definisi 

: Efekjangka panjang penggunaan obat. 

: Efek yang dihasilkan dari pemakaian berulang atau 
pemakaian narkoba secara kontinyu dalam jangka waktu 
yang panjang. 

Long-term effect adalah efekjangka panjang yang dihasilkan bila seorang 
penyalahguna mengkonsumsi narkoba secara berulang-ulang atau 
secara kontinyu dalam jangka waktu yang panjang. Efek jangka panjang 
biasanya akan merusak berbagai organ tubuh seperti jantung, ginjal dan 
paru-paru. Untuk otak, juga akan mungkin terjadi kemunduran kinerja 
otak, karena beberapa narkoba bekerja memang bekerja dengan cara 
langsung menyerang susunan syaraf pusat otak. 



LP 

lstilah lain : Penjara; Bui . 

Arti : Lembaga Pemasyarakatan. 

Definisi : Tempat para terdakwa setelah menerima putusan hukum, 
dari tahanan sementara baik di Polda, Kejaksaan, maupun 
Rumah Tahanan Militer. 

Penggunaan narkoba adalah sesuatu yang illegal dan sudah diatur oleh 
hukum dan Undang-Undang Negara Republik Indonesia, bahwa 
penyalahgunaan narkoba adalah penggunaan narkoba diluar keperluan 
medis, tanpa pengawasan dokter, dan merupakan perbuatan melanggar 
hukum (Pasal 59, Undang-Undang No. 5, Tahun 1997, tentang 
Psikotropika; Pasal 84, 85, dan 86, Undang-Undang No. 22, tahun 1997 
tentang Narkotika) . 

Orang yang melanggar Undang-Undang t ersebut tentu saja harus 
berurusan dengan konsekuensi hukum yang sa lah satunya adalah 
dengan bentuk masa kurungan atau tahanan di dalam Lembaga 
Pemasyarakatan . LP sendiri diharapkan dapat memberikan efek jera bagi 
para pengguna maupun · pengedar narkoba sehingga tidak mau lagi 
mengulangi perbuatan yang sama. 

I 



I 
Arti 

Definisi 

1,/;,((j Lubang 

: Tempat-tempat dimana bisa mendapatkan atau membeli 
narkoba. 

: Lokasi dimana seorang pengguna narkoba bisa melakukan 
transaksi jual beli narkoba. Tempat-tempat ini biasanya 
sudah dikenal dengan baik oleh para penggunanya. 

lsti lah "lubang" sering digunakan untuk menggambarkan tempat dimana 
narkoba tersedia . Di berbagai tempat di berbagai kota, banyak seka li 
terdapat lubang-lubang penjualan narkoba. Biasanya seorang pecandu 
narkoba memiliki referensi lebih dari 5 lubang untuk mendapatkan 
narkoba, dengan pertimbangan lokasi lubang yang dicari biasanya 
adalah yang dekat dengan rumah atau sekolah. 



lstilah lain : Lysergyc Acid Diethylamide. 

Arti : Halusinogen yang paling terkenal, merupakan narkotika 
sintetis yang disarikan dari jamur kering (ergot) yang 
tumbuh pada rum put gandum. 

Definisi : Narkotika sintetis yang disarikan dari jamur kering (ergot) 
yang tumbuh pad a rum put gandum. 

LSD merupakan jenis halusinogen yang sangat terkenal sekaligus memiliki 
efek sangat buruk terutama terhadap mental seseora ng. Pada tahun 
1943, seorang peneliti dari laboratorium Sandoz menyatakan bahwa LSD 
mempunyai efek terhadap mental yang menyerupai gangguan psikosis. 

LSD memiliki bentuk berupa pil dengan cara pemakaian ditelan atau 
melalui mukosa oral dengan menggunakan kertas yang diresapi LSD 
dengan dosis 100-300 mikrogram. 

Foro : LSD 
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Tanda-tanda fi si k maupun psikologis dapat dilihat dari pengguna LSD. 
Tanda Fisik: 
- Dilatasi pupil 
- Tekanan darah meningkat 
- Berkeringat 
- Suhu tubuh meningkat 
-Mual 
- Pusi ng 
- Penglihatan kabur 
- Tremor 
- Kelemahan dan gangguan koordinasi 

Tanda Psikologis: 
- Perubahan suasana hati (mood) 
- Gangguan persepsi 
- Gangguan proses pikir 
- Gangguan perilaku 
- Euforia 
- Keras kepala 
-Paranoia 
- Serangan rasa panik 
- Delusi 
- Ide bunuh diri 
- Sinestesia 
- Disorientasi waktu dan tempat 

Pengkonsumsian LSD dalam tingkat kronis bisa menunjukkan gejala 
halusinasi atau berkhayal buruk dan seringkali disertai kilas balik 
(flashback) pada penggunanya. Gejala flashback merupakan sindrom 
yang ditandai dengan pengalaman kern bali berbagai gangguan persepsi, 
setelah tidak menggunakan narkoba jenis halusinogen dalam beberapa 
waktu . 



Arti 

Definisi 

LSM'i c'/(1 ft 
: Lembaga Swadaya Masyarakat. 

: Lembaga Non Pemerintah yang berada di lingkungan 
masyarakat 

Berhubungan dengan masalah narkoba, upaya penanggulangan masalah 
ini kini tidak hanya datang dari pihak pemerintah namun juga dari LSM 
yang berkembang di dalam masyarakat. LSM biasanya merupakan 
lembaga nirlaba atau non profit yang tidak berorientasi kepada 
keuntungan komersil, namun cara kerja dalam LSM ini juga dilakukan 
dengan car a yang serius dan profesional. 

Ada banyak bidang yang ditekuni oleh LSM ini, selain masalah narkoba 
ada banyak sekali LSM yang bergerak dalam bidang sosial, kesehatan, 
bencana a lam, AIDS, anak-anak, wanita, manu Ia, dan lain-lain. 
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KAMUS NARKOBA 
ISTILAH·ISTILAH NAIKO•A DAN 
IIAHAYA PI.NYALAHOUNAANNl'A 

MADAT 

MAGIC MUSHROOM 

MDMA 

MEGADON 

METADON 

MORFIN 

MUPENG 
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Mad at I 
lstilah lain : Mencandu. 

Arti : Ketagihan Narkoba; Madat candu (yang telah dimasak dan siap 
untuk dihisap). 

Definisi : Keadaan seseorang menjadi ketagihan narkoba; Aktifitas 
yang dilakukan seseorang untuk mengkonsumsi candu 
yang telah siap dihisap. 

Foto: Pemadat. 

Madat merupakan salah satu aktifitas tradisional yang dilakukan orang 
sejak jaman dahulu . Walaupun memang dapat menyebabkan 
kecanduan, madat dilakukan seringkali dalam upacara-upacara 
tradisional atau dilakukan sebagai salah satu bentuk kegembiraan setelah 
panen atau mendapatkan buruan. 

Namun demikian dimasa kini madat memiliki arti lain yang merujuk 
kepada aktifitas yang dilakukan seseorang untuk mengkonsumsi 
narkotika, obat-obatan dan zat terlarang . Oleh sebab itu, seseorang yang 
melakukan aktifitas madat seringka li disebut sebagai pemadat. 
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I 
Arti 

Definisi 

Magic Mushroom 
II 

: Jamuryang bisa memberikan efek psikedelik. 

: Substansi natural dan jamur yang tidak beracun yang 
mengandung berbagai macam jumlah substansi yang bisa 
merubah kesadaran psikologis . 

Magic mushrooms adalah jenis jamur yang tumbuh secara alami namun 
mampu memberikan efek psikedelik sama seperti obat-obatan psikedelik 
lainnya seperti LSD dan Ketamine. Ketika dikonsumsi atau diminum 
dengan teh, mushroom ini akan dengan cepat bereaksi terhadap otak 
sehingga menimbulkan pengalaman psikedelik yang sama seperti yang 
diberikan oleh LSD. Walaupun efek yang dihasilkan tidak selama dan 
sepanjang LSD namun tetap serupa dimana keseluruhan indera akan 
menjadi sangat peka dan pengguna akan mendapatkan penglihatan dan 
pemandangan yang sangat menakjubkan serta berhalusinasi . 
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MDMA 

lstilah lain : 3.4-Methylenedioxymethamphetamine; XTC; lnex. 

Arti : Jenis psikotropika yang mempunyai daya menimbulkan 
ketergantungan tinggi . 

Definisi : Salah satu jenis amfetamin racikan yang biasanya dikenal 
dengan nama Extacy. 

Ekstasi atau yang dinamakan MDMA sesuai dengan nama kimianya, 
pertama kali ditemukan pada tahun 1912 oleh perusahaan farmasi asal 
Jerman Merck. MDMA kemudian dipatenkan pada tahun 1914 untuk 
keperluan medis . Pada kurun waktu tahun 1950-an, industri militer 
Amerika Serikat mengalami kegagalan dalam percobaan penggunaan 
MDMA sebagai serum kebenaran. Setelah periode itu, MDMA dipakai 
oleh dokter ahli jiwa. 

Ekstasi dibuat dalam bentuk tablet dan biasanya mulai bereaksi setelah 20 
sampai 60 menit setelah dikonsumsi. Pil ini bekerja merangsang syaraf 
pusat otonom. Efeknya akan berlangsung selama maksimal1 jam dimana 
penggunanya akan merasa seperti tubuhnya melayang. Selebihnya akan 
timbul perasaan seolah-olah pengguna merasa hebat dalam segala hal 
dan perasaan malu akan hi lang. Namun semua perasaan ini berangsur
angsur akan hi lang dalam waktu 4 sampai 6 jam. Setelah itu perasaan 
seorang pengguna akan menjadi sangat Ieiah dan tertekan. 

Efek seseorang menggunakan ekstasi adalah sebagai berikut: 
Lengan, kaki, dan rahang akan terasa kaku 
Mulut terasa kering 
Pupil mata membesa r 
Jantung berdegup lebih kencang (Normal detak jantung adalah 60 
detakan per men it, namun jika menggunakan ekstasi bisa mencapai 
120 detakan per menit) 
Timbulnya rasa mual 
Pada awalnya akan timbul kesulitan bernafas 

Ekstasi menimbulkan ketergantungan dan kerusakan otak. Overdosis 
ekstasi ditandai dengan halusinasi, panik, muntah, diare dan kejang, 
kama, serta kematian. 
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I Megadon 

lstilah lain : Pil Nipam, BK. 

Arti : Salah satu jen is obat depresan. 

Definisi : Jenis obat yang dikonsumsi untuk mengurangi ansietas, 
merupakan turunan dari benzodiazepin. 

Megadon merupakan jenis obat depresan turunan dari benzodiazepin . 
Termasuk juga dalam jenis ini ada lah obat-obatan dengan nama Pil 
Nipam, BK, MG, Lekso, dan lain sebagainya. Secara medis, obat-obatan 
depresan dikonsumsi untuk mengurangi anxietas, dan untuk membantu 
t idur. Namun demikian, obat-obatan jenis ini seka rang sering seka li 
disalah gunakan. 
Ciri-ciri pengguna obat-obatan jenis ini diantaranya adalah: 
- Bicara cadel 
- Jalan sempoyongan 
- Wajah kemerahan 
- Banyak bicara 
- Gangguan pemusatan perhatian 

Biasanya obat-obatan jenis ini diminum bersamaan dengan konsumsi 
minuman beralkohol yang sebenarnya sangat berbahaya karena dapat 
menyebabkan gangguan pernafasan, gagal jantung, dan t urunnya 
derajat kesadara n, sampai kepada koma dan kematian. 
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Metadon 
((t(lr )I 

lstilah lain : Methadone. 

Arti : Opioida sintetik yang mempunyai daya kerja lebih lama 
serta lebih efektif daripada morfin . Cara pemakaian 
adalah dengan ditelan. 

Definisi : Suatu substitut opioida yang bersifat long acting 
digunakan untuk pengganti heroin yang bersifat short 
acting. 

Saat ini Metadon banyak digunakan dalam pengobatan ketergantungan 
opioida. Perawatan jangka panjang ketergantungan opioida dilakukan 
dengan menggunakan terapi Metadon. Namun demikian, terapi 
Metadon ini masih menjadi pro dan kontra karena dibuat dari bahan 
opioida juga, walaupun dalam penggunaannya Metadon disebut 
sebagai Antigonis dari opioida . Dalam terapi, kadar darah dari seorang 
pasien pacandu narkoba harus selalu diperiksa secara berkala untuk 
mengetahui kadar metadon dalam dara h guna menentukan dosis 
Metadon secara tepat. 

Dalam terapi Metadon perlu diwaspadai tingkah laku pasien pecandu 
narkoba. Di luar negeri, pasien-pasien yang mendapatkan terapi 
Metadon ini sering berpura-pura seolah-olah depresi dan meminta obat 
jenis Amitripilin . Ji ka dicampur dengan Metadon, maka Amitripilin ini 
dapat menimbulkan euforia. 

Foto : Metadon 
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I r (/( 'J 
Morfin 

lstilah lain : Morphine. 

Arti : Alkaloida yang terdapat dalam opium berupa serbuk 

Definisi 

putih . 

: Morfin adalah hasil olahan dari opium atau candu mentah 
dan merupakan alkaloida utama dari opium. 

Jenis narkoba ini memiliki rasa yang pahit, berbentuk tepung halus 
berwarna putih atau dalam bentuk cairan berwarna. Secara legal, morfin 
dipakai untuk keperluan media sebagai salah sat u obat analgesik jenis 
depresan. Namun demikian pemakaian morfin secara legal juga banyak 
ditemukan dan sangat berbahaya karena narkoba turunan dari opium ini 
memiliki potensi ketergantungan yang sangat kuat. 

Konsumsi morfin biasanya dilakukan dengan cara dihisap atau 
disuntikkan. Karena morfin tergolong dalam jenis depresan, maka ia 
bekerja dengan cara menekan sususan sya raf pusat. Secara spontan maka 
morfin akan menurunkan aktifitas neuron yang menyebabkan pusing, 
perubahan perasaan dan kesadaran berkabut. 

Konsumsi morfin secara kontinyu memiliki resiko tinggi berujung kepada 
kematian. Pada seorang pecandu morfin, perlu diwaspadai ciri-ciri fisik 
gejala putus zat seperti pilek-pilek sampai bersin, suhu badan meningkat 
tajam, mual, muntah, diare serta insomnia. Jika morfin t~ak dikonsumsi, 
maka seorang pecandu akan merasakan kesakitan secara fisik lain seperti 
rasa sa kit dan peg a I otot di punggung, kaki, sampai di selurli'h tubuh yang 
disertai dengan raJia gelisah, kejang-kejang kecil, dan lemas.Gejala awal 
seperti ini dapat ditemui dalam waktu 6-8 jam tidak dikonsumsinya 
morfin, dengan puncak gejala yang akan terjadi pada hari ke-2 atau hari 
ke-3 . Lamanya rasa sakit fisik akan keadaan putus zat ini biasanya 
berlangsung antara 7-10 hari . 
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Arti 

Definisi 

: Muka pengen. 

: Kata yang dipakai untuk mendeskripsikan hasrat ingin 
sekali mengkonsumsi narkoba . 

Bahasa jalanan sering sekali dipakai dalam obrolan sehari-sehari sesama 
pecandu narkoba. Dalam keadaan Craving atau perasaan ingin seka li 
mengkonsumsi narkoba, maka kata Mupeng sering dipakai untuk 
menggambarkan keinginan yang amat sangat untuk mengkonsumsi 
narkoba .Walaupun Mupeng memiliki arti Muka Pengen, tapi 
penggunaannya bukan untuk menggambarkan w ajah, namun 
menggambarkan keinginan mengkonsumsi narkoba. 
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KAMUS NARKOBA 
ISTilAH · ISTILAH NARKOBA DAN 
BAHAYA PfiNYALAHGUNAANNYA 

NAGIH 

NAPZA 

NARKOBA 

NARKOTIKA 

NEGATIVE EUPHORIA 

NEKEN 

NEMBAK 

NGEDRAG 

NGELEM 

NGELIN 

NGERACIK 

NGESHOOT 

NGUBAS 

NIKOTIN 

NITRADIAZEPAM 

NODDING 

NYANDU 

NYEKEK 



Nagih 
(' 

lstilah lain : Sakauw. 

Arti : Keadaan ingin mengkonsumsi narkoba karena tuntutan 
fisik yang sudah kecanduan . 

Definisi : Keadaan yang berhubungan dengan ketergantungan fisik 
dan ketergantungan psikologis dimana seorang pecandu 
menunjukkan gejala ketergantungan karena fisik dan 
psikologisnya menuntut untuk mengkonsumsi narkoba. 

' Nagih' adalah ist ilah untuk menggambarkan keadaan fisik seorang 
pecandu putauw yang sedang sakauw. Dalam keadaan ini, maka fisiknya 
akan ' menagih' seorang pecandu narkoba untuk memasukkan narkoba 
ke dalam tubuhnya. Dalam keadaan ' nagih' seorang pecandu putauw 
dapat mengalami kesakitan fisik yang sangat menyakitkan, dan kadang 
jika tidak melalui pertolongan orang terdekat atau melalui program 
rehabilitasi, seorang pecandu akan terus mengkonsumsi narkoba, karena 
secara fisik tidak tahan dengan rasa sakit yang dialami saat "nagih'. Oleh 
karena itu dukungan moril dari orang terdekat sangat diperlukan untuk 
mendukung seorang pecandu narkoba mengatasi sakit fisik ka rena 
' nagih' . 
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I 
Arti 

Definisi 

Napza 

: Narkotika, Psikotropika, dan Zat adiktif lainnya. 

: Go Iongan obat-obatan jenis narkotika, psikotropika, dan 
zat adiktif yang dapat menimbulkan efek ketergantungan. 

NAPZA narkotika, psikotropika, dan zat adiktif lainnya yang sebetulnya 
memiliki manfaat yang sangat besar jika digunakan untuk keperluan 
medis. Namun penyalah gunaan NAPZA sudah sangat meluas di 
kalangan masyarakat sehingga butuh penanganan yang sangat serius 
dari pemerintah.Penyalahgunaan NAPZA bukan saja merugikan si 
pengguna, namun juga kalangan yang lebih luas lagi. Bahaya yang paling 
besar adalah nilai-nilai budaya bangsa yang akan semakin terdegradasi 
yang pada akhirnya akan dapat melemahkan ketahanan nasional. 

Pemerintah sendiri sampai saat ini gencar melakukan pemberantasan 
penyalah gunaan NAPZA, namun tentu saja hal ini perlu dilakukan 
dengan kerja sama yang baik antar kelompok dan anggota masyarakat. 
Mewaspadai lingkungan sekitar, atau yang paling mudah, orang yang 
ada di sekitar kita, sangat membantu untuk mencegah penyalahgunaan 
NAPZA. 

Foto: 
Berbagai jenis Psikotropika 



Narkoba ( .. 1 1 
r' / rt rlrooa 

lstilah lain : NAPZA; NAZA. 

Arti : Narkotika, Psikotropika dan bahan/zat aditif lainnya. 

Definisi : Zat kimiawi (Obat-obat berbahaya) yang mampu mengubah 
perasaan, fungsi mental dan perilaku seseorang . 

Narkoba telah menjadi sebuah masalah sosial yang merebak dalam masyarakat 
Indonesia dan membutuhkan penanganan yang serius karena berhubungan 
erat dengan perilaku mental generasi muda di masa depan. Seperti sebuah 
fenomena gunung es, masalah narkoba ini nampak t idak terlalu banyak 
namun sebenarnya telah merasuk ke segala lapisan masyarakat baik remaja, 
dewasa muda, paruh baya, bahkan sampai kepada anak-anak, walaupun 
dengan prosentasi yang berbeda-beda untuk setiap jenjang usia. 

Jenis narkoba yang dilarang kepemilikan dan penggunaannya adalah: 

1. Jenis Narkotika 

Jenis-jenis narkotika yang kepem il ikan dan penggunaannya dilarang, dibagi 
menjadi 3 jenis, yaitu: 

Narkotika Golongan I 
Narkotika yang hanya dapat digunakan untuk tujuan pengembangan 
ilmu pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi, serta mempunyai 
potensi sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan . Contoh: heroin, 
kokain, ganja. 

Narkotika Golongan II 
Narkotika yang berkhasiat pengobatan digunakan sebagai pilihan 
terakhir dan dapat digunakan dalam terapi dan/atau untuk tujuan 
pengembangan ilmu pengetahuan serta mempunyai potensi tinggi 
mengakibatkan ketergantungan. Contoh : martin , petidin, 
turunan/garam dajam golongan tersebut. 
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Narkotika Golongan Ill 
Narkotika yang berkhasiat pengobatan dan banyak digunakan dalam 
terapi dan/atau tujuan pengembangan ilmu pengetahuan serta 
mempunyai potensi ringan mengakibatkan ketergantungan. Contoh: 
kodein, garam-garam narkotika dalam golongan tersebut. 

2. Jenis Psikotropika 

Jenis-jenis psikotropika yang kepemilikan dan penggunaannya dilarang, 
dibagi menjadi 4 jenis, yaitu: 

Psikotropika Golongan I 
Psikotropika yang hanya dapat digunakan untuk tujuan ilmu 
pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi, serta mempunyai 
potensi amat kuat mengakibatkan sindrom ketergantungan. Contoh: 
MDMA, ekstasi, LSD, STP. 

Psikotropika Golongan II 
Psikotropika yang berkhasiat pengobatan dan dapat digunakan dalam 
terapi dan/atau untuk tujuan ilmu pengetahuan serta mempunyai 
potensi kuat mengakibatkan sind rom ketergantungan. Contoh: 
Amfetamin, fensiklidin, sekobartial 

Psikotropika Golongan Ill 
Psikotropika yang berkhasiat pengobatan dan banyak digun<ikan dalam 
terapi dan/untuk tujuan ilmu pengetahuan serta mempunyai potensi 
sedang mengakibatkan sind rom ketergantungan. Contoh: fenobarbital, 
flunitrazepam. 

Psikotropika Golongan IV 
Psikotropika yang berkhasiat pengobatan dan sangat luas digunakan 
dalam terapi dan/atau untuk tujuan ilmu pengetahuan serta mempunyai 
potensi ringan mengakibatkan sindrom ketergantungan. Contoh: 
diazepam, nitrazepam (BK, MG, DUM). 



Faktor lingkungan kadang rnenjadi salah satu penyebab terjebaknya 
seseorang ke dalarn konsurnsi narkoba. Orang tua dan orang terdekat perlu 
rnencerrnati faktor-faktor lingkungan saat ini yang rneliputi: 

Sangat rnudahnya diperoleh Narkoba 
Jernbatan kornunikasi orangtua-anak yang kurang Ia ncar 
Hubungan orangtua yang kurang harrnonis (antara ayah dan ibu) 
Aturan yang terlalu ketat dalarn keluarga yang seringka li justru rnendorong 
rasa ingin tahu seseorang 
Orangtua yang terlalu otoriter atau dorninan 
Berternan dengan pengguna narkoba lainnya 
Tekanan pergaulan atau ternan sebaya 
Ancarnan fisik dari ternan atau pengedar narkoba 
Lingkungan sekolah yang tidak tertib 

Jenis-jenis Narkoba yang paling populer dan rnerniliki resiko tinggi akan 
kecanduan saat ini diantaranya adalah Ganja (Lihat Cannabis), Kokain (Lihat 
Kokain), Alkohol ( Lihat Alkohol), Putauw (Lihat Heroin), dan Ekstasi (Lihat 
Ekstasi). 



I f 
" 1 . 1 Narkotika 

0/ a Yltoltfr<t 

lstilah lain : Narkotik. 

Arti : Suatu bahan atau obat yang berasal dari tumbuhan atau 
bukan tumbuhan yang dapat menyebabkan hilangnya 
kesadaran, penginderaan atau menghilangkan rasa sa kit, 
dan dapat menimbulkan ketergantungan. 

Definisi : Zat atau obat yang dapat mengakibatkan ketidaksadaran 
atau pembiusan, karena zat-zat tersebut bekerja 
mempengaruhi susunan syaraf sentral. 

Yang tergolong ke dalam kelompok Narkotika adalah: 
Opioida, yaitu sekelompok zat alamiah, semi sintesis a tau sintesis yang 
mempunyai khasiat mengurangi atau menghilangkan rasa nyeri 
(analgesic) meliputi : opium, morfin, codein, hidromorfin, heroin, 
meperidin, propoksifen dan levarolfan. 
Opium, yaitu getah kotak biji tumbuhan Papaver somniferum yang 
belum matang. Bila kotak biji tersebut diiris maka akan mengeluarkan 
getah yang berwarna putih seperti ai r susu, yang bila dikeringkan akan 
menghasilkan bahan berwarna kecoklatan. 
Morfin, yaitu opioida alamiah yang mempunyai daya analgesic kuat, 
berbentuk kristal, berwarna putih dan berubah menjadi kecoklatan 
dan tidak berbau. 
Heroin I Putauw, yaitu opioda semi sintetik hasi l proses opioida 
alamiah dengan perubahan kimiawi, berupa serbuk putih dan berasa 
pahit. 
Codein, ya itu opioida alamiah yang banyak digunakan untuk 
keperluan medis dan mempunyai khasiat analgesik yang le~ah . 
Metadon, yaitu opioida sintetik yang daya kerjanya lebih 1ama dan 
lebih efektifdaripada morfin dengan cara pemakaian ditelan. 
Ganja, yaitu tumbuhan perdu yang mengandung THC yang 
merupakan komponen psikoaktif. 
Kokain, yaitu serbuk kristal berwarna putih yang diperoleh dari sari 
daun tumbuhan coca. Merupakan jenis narkoba yang berbahaya 
dengan dampak ketergantungan yang sangat kuat. 
Crack, yaitu bahan berbentuk kristal atau kerikil, terbuat dari kokain 
dengan cara pemakaian dihisap seperti rokok. 

Pemakaian narkotika secara terus-menerus dengan frekuensi tertentu 
dapat menimbulkan kecanduan dan pemakaian dalam dosis yang terus 
meninggi dari waktu ke waktu. 



Arti 

Definisi 

Negat~ve. Euph~ria 

I' r er;r It '( 

: Rasa gembira karena rasa sakit hi lang . 

: Perasaan gembira yang didapatkan setelah kembali 
mengkonsumsi narkoba. 

Perasaan yang didapatkan oleh seorang pengguna narkoba karena rasa 
sakit secara fi sik akibat candu telah hi lang. Hilangnya rasa sa kit ini tentu 
saja dalam bentuk negatif karena pengguna t elah kern bali mengkonsumsi 
narkoba, sehingga rasa sa kit fisik yang juga dikenal dengan istilah "nagih" 
telah hilang . Hilangnya rasa sakit bervariasi lamanya, tergantung pada 
dosis pemakaian si pengguna. Pengguna kronis, haru s terus-terusan 
mengkonsumsi narkoba dalam selang waktu beberapa jam saja karena 
jika tidak, maka rasa "nagih' itu akan kembali mendera . 
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I 
lstilah lain 

Arti 

Definisi 

Neken 

: Nenggak. 

: Mengkonsumsi narkoba bentuk pil secara oral. 

: Aktifitas menggunakan narkoba dalam bentuk pi I dengan 
cara diminum secara oral. 

lst ilah "neken" digunakan untuk menggambarkan aktifitas menggunakan 
narkoba yang bentuknya adalah pil dan dikonsumsi seca ra oral 
(diminum). Aktifitas neken biasanya dilakukan pengguna narkoba jenis 
ekstasi, LSD, serta obat-obatan bentuk pil lain seperti pil nipam, 
megadon, atau pi I BK. 

Foro: 
Neken. 



Nembak ~ 

f' f (J,JI/Jal 

lstilah lain : Jackpot. 

Arti : Muntah. 

Definisi : Muntah ka rena mengkonsumsi alkohol terlalu banyak. 

Jika seseorqng mengkonsumsi alkohol dalam jumlah yang sangat banyak 
maka pengaruh minuman alkohol akan langsung dirasakan, termasuk 
mabuk dan muntah-muntah. lni menandakan bahwa kadar alkohol di 
dalam tubuh seseorang sudah terlalu banyak. Jika seseorang muntah 
ka rena minum alkohol, digunakan istilah "jackpot" atau "nembak' . 
Biasanya sebelum jackpot, seseorang sudah menunjukkan tanda-tanda 
yang lain, seperti gerakan tubuh yang tidak terkoordinasi, berbicara tidak 
jelas, dan kadang sudah kehilangan kesadaran. 
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I ~ Ngedrag 

(' f/f(Y/; '~7 
lstilah lain : Chasing the dragon. 

Arti : Menghisap asap putauw. 

Definisi : Aktifitas mengkonsumsi putauw dengan cara membakar 
bubuk putauw dan menghirup asapnya. 

Ngedrag adalah salah satu metode penggunaan narkoba jenis Putaw. 
Aktifitas ini dilakukan dengan cara menaruh bubuk putaw di atas 
sepotong kecil kertas timah . Setelah itu kertas timah dibakar dari arah 
bawah dengan menggunakan korek api gas, sehingga bubuk putaw di 
atasnya akan menguap dalam bentuk asap. Asa p inilah yang kemudian 
dihisap oleh pengguna dengan menggunakan bong yang dibuat dari 
selembar uang kertas yang dilinting menjadi seperti sebuah pipa kecil. 



Arti 

Definisi 

Ngelem 

: Kegiatan menghirup lem. 

: Kegiatan menghirup benda-benda sejenis lem, zat pelarut 
(tinner,cat), atau zat lain sejenis. 

Kegiatan ngelem banyak dilakukan oleh kalangan sosial ekonomi rend a h. 
karena lem sendiri bisa didapatkan secara legal, tidak mahal dan mudah 
didapatkan. Banyak seka li anakja lanan yang melakukan aktifitas ngelem, 
hanya untuk mendapatkan efek "high" atau mabuk akibat uap yang 
dihisap dari lem. Dalam dosis awal yang kecil, lem bisa menyebabkan 
perasaan euforia, kegembiraan, dan sensasi mengambang yang 
menyenangkan. Namun kegiatan ini bisa juga mempengaruhi syaraf 
yang ditandai dengan bicara yang tidak jelas, menggumam, dan 
penurunan kecepatan bicara 

Foto: Menghisap lem 
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I 
lstilah lain : Ngelinting. 

1 Ngelin 

r;e//n 

Arti : Membungkus daun ganja dengan kertas dan menggulung 
menyerupai bentuk rokok. 

Definisi : Kegiatan yang dilakukan untuk menaruh daun ganja ke 
dalam selembar kecil kertas khusus (papir) dan kemudian 
menggulungnya menyerupai bentuk rokok untuk 
kemudian dihisap. 

Ngelin adalah istilah yang digunakan untuk menggulung daun ganja di 
dalam selembar kertas dan kemudian dibuat menyerupai bentuk rokok 
untuk dihisap. Ganja sendiri kadang-kadang sudah dijual dalam bentuk 
lintingan sehingga pengguna tidak perlu lagi repot untuk melinting. 
Bentuk lintingan mirip dengan rokok, sehingga terkadang orang awam 
tidak bisa membedakan apakah itu ganja atau hanya rokok. Untuk itu 
perlu diperhatikan, biasanya lintingan ganja juga disembunyikan di 
dalam kotak rokok, atau bahkan t erkadang daun ganja dicampur juga 
dengan tembakau. 

'··-itM, 
c_ _____________ J Foto: Menggulung ganja 



Arti 

Definisi 

Ngeracik 
(' 'l(f(/('1;,. 

: Kegiatan mempersiapkan narkoba untuk dikonsumsi. 

: Kegiatan mempersiapkan narkoba beserta peralatannya 
untuk dikonsumsi . 

lstilah "ngeracik" dipakai untuk menggambarkan akti fi tas seorang 
pengguna narkoba. Berbagai jenis narkoba, berbeda juga cara 
meraciknya. Untuk minuman beralkohol , "ngeracik" bisa berarti 
mencampur satu minuman dengan jenis minuman yang lainnya. Untuk 
pengguna putauw, "ngeracik" bisa berarti mempersiapkan putauw 
dengan menggerus, dan juga mempersiapkan alat-alat yang akan dipakai 
untuk mengkonsumsi putauw, seperti sunt ikan, sendok, kertas timah, 
korek api, bong, dan lain-lain. Untuk pemakai shabu, "ngeracik" artinya 
juga mempersiapkan shabu, aluminium foil, dan membuat bong yang 
diperlukan untuk mengkonsumsi shabu. 

Foto: Perala tan untuk meracik shabu 
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I ~ Ngeshoot 
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lstilah lain : Ngedrag. 

Arti : Menghisap asap putauw. 

Definisi : Kegiatan untuk menghisap asap yang timbul akibat 
pembakaran putauw a tau shabu di atas kertas timah . 

Baik putauw maupun shabu, kedua jenis narkoba ini bisa dipakai dengan 
cara menghisap asap yang dihasi lkan dari pembakaran. Aktifitas 
menghisap ini sering juga disebut dengan istilah ' ngeshoot". Jadi 
contohnya setelah putauw dibakar, maka asap yang dihasilkan akan 
dihisap dan cara ini disebut dengan nge-shoot. Demikian juga dengan 
pemakaian shabu, menghisap asap dari satu ujung aluminium foil ke 
ujung yang lainnya disebut dengan istilah "ngeshoot' . Dalam satu kali 
pemakaian putauw atau shabu, seorang pecandu bisa "ngeshoot" 
beberapa kali. 

Foto: Perafatan untuk meracik shabu-shabu 



Ngubas 
( (/ff;,({ j 

lstilah lain : Nyabu. 

Arti : Memakai Shabu. 

Definisi : Kegiatan mengkonsumsi narkoba jenis shabu. 

Shabu atau yang sering dikenal dengan nama ubas merupakan sa lah satu 
jenis narkoba psikotropika yang banyak dikonsumsi saat ini. Aktifitas 
memakai shabu dikenal dengan istilah Ngubas, atau Nyabu. Ngubas 
dilakukan d.engan cara membakar shabu yang berbentuk kristal di atas 
aluminium foil, sehingga mengalir dari ujung yang satu ke arah ujung 
yang lain . Kemudian asap yang ditimbulkannya dihi rup dengan sebuah 
Bong (sejenis pipa yang dalamnya berisi air). 
Pengguna shabu sering mempunyai kecenderungan untuk memakai 
dalam jumlah banyak dalam satu sesi dan sukar berhenti kecuali jika 
shabu yang dimilikinya habis. Hal ini sebenarnya merupakan tindakan 
yang sia-sia mengingat efek shabu yang sangat berbahaya bagi tubuh, 
karena dapat menimbulkan serangan jantung, stroke, kejang-kejang dan 
penekanan pernafasan yang merupakan kondisi yang gawat, bahkan 
fatal. 

Foto: Shabu 
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I 
lstilah lain : Nicotine. 

. Nikotin 
{,1 

Arti : Stirn ulan sususan syaraf pusat. Selain dari nikotin, dalam 
daun tembakau terdapat ratusan jenis zat lainnya 
termasuk tar. 

Definisi : Suatu zat yang terkandung di dalam daun tembakau yang 
merupakan bahan dasar dari rokok atau sigaret. 

Nikotin yang terkandung dalam rokok juga mempunyai resiko 
menimbulkan ketergantungan . Rokok adalah salah satu hal pertama yang 
dicoba oleh sebagian besar remaja, bahkan anak-anak yang masih duduk 
di bangku Sekolah Dasar. Faktor harga yang murah dan bisa didapatkan 
dengan mudah dimana saja, merupakan penyebab dikonsumsinya rokok 
oleh banyak orang. 

Bila seseorang merokok, maka melalu i asap rokok tersebut akan ikut 
terhisap hasil pembakaran berupa CO, Tar, N20, dan amonia bersama 
dengan hampir 4000 senyawa jenis lainnya. Sebatang rokok 
mengandung nikotin 1,5 - 2,5 mg. Banyak perokok mengungkapkan 
bahwa dengan merokok maka konsentrasi akan meningkat dan 
kecepatan memproses informasi meningkat.demikian juga dengan daya 
ingat. 

Namun demikian, dilain pihak ditemukan efek negatif dan berbahaya dari 
rokok karena nikotin akan memberikan efek yang sangat ~uruk pada 
jantung karena dapat memicu stroke dan penyakit jantung korpner dan 
meningkatkan kemungkinan timbulnya kanker terutama pada paru, 
mulut, faring dan laring. 
Pada wanita secara umum, merokok dapat mengakibatkan menopause 
dini dan meningkatnya resiko osteoporosis, sementara untuk wanita 
hamil, merokok dapat menyebabkan timbulnya cacat bawaan dan 
abortus spontan. 

Merokok sangat merugikan baik bagi perokok itu sendiri maupun bagi 
perokok pasif. Perokok pasif dewasa, walaupun tidak merokok biasanya 
akan mendapatkan iritasi mata, batuk, pusing kepala dan alergi. 
Sementara perokok pasif kanak-kanak akan memiliki resiko terserang 
bronkhitis, pneumonia, radang telinga dan memperburuk kondisi 
penyakit asma. 



Arti 

Definisi 

Nitradiazepam I 
; (l(hrt, rjur 

: Salah satu jenis obat-obatan sedatif-hipnotik kelas 
benzodiazepine. 

: Turunan benzodiazepineyang memiliki kemampuan untuk 
mengurangi rasa cemas, mengobati kejang-kejang akibat 
epilepsy, dan ketegangan pada otot. 

Nitrazepam sering digunakan sebagai hipnotik dalam terapi jangka 
pendek imsonia, cemas, depresi, dan iritabilitas. Obat ini memiliki efek 
ketergantungan dengan dosis yang makin meningkat, gangguan 
kepribadian, dan pada penghentian obat yang ti ba-tiba dapat 
menimbulkan gejala depresi, gelisah dan diare. Efek jangka pendek dari 
Nitrazepam adalah reaksi acuh tak acuh, kemampuan penilaian menu run, 
hilangnya daya konsentrasi, dan reaksi koordinasi pengendalian yang 
terganggu . Efek jangka panjang berupa bobot badan yang menurun, 
mudah tersinggung, perilaku yang membingungka n. Obat-obatan ini 
biasanya dijual dengan nama Dumolid dan Megadon. 



I ~ Nodding 
If· 
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lstilah lain : Mengantuk. 

Arti : Perasaan ingin tidur. 

Definisi : Efek yang didapatkan dari jenis narkoba tertentu yang 
membuat penggunanya merasa ngantuk dan ingin tidur. 

Pada sejumlah pemakaian narkoba, beberapa jenisnya dapat 
menimbulkan efek mengantuk sebagai salah satu gejala putus zat. Untuk 
pecandu narkoba dengan jenis opioida dan turunannya, maka pada 
gejala putus zat, penderita akan merasa mengantuk, namun biasanya 
tidak bisa tidur karena mengalami juga mialgia (rasa sa kit dan pegal di 
punggung, kaki dan seluruh tubuh), anxietas, dan rasa sugesti yang 
sangat parah. 



Arti 

Definisi 

Nyandu 
(1 

: Kegiatan menggunakan ca ndu . 

: Aktifitas mengkonsu msi candu, atau bisa juga 
nienggambarkan bahkan seseorang sudah kecanduan 
satu jenis narkoba tertentu. 

I 

Candu adalah hasil dari tanaman Papaver Somniferum yang didapat 
dengan menyadap buah yang hendak masak. Getah yang keluar akan 
dibiarkan mengering sampai berwarna coklat kehitaman dan sesudah 
diolah akan menjadi suatu ado nan yang menyerupai aspal lunak. lnilah 
yang dinamakan dengan candu mentah atau candu kasar. Biasanya 
candu ini diperjual belikan dalam kemasan kotak kaleng, dan 
pemakaiannya dilakukan dengan cara dihisap. Aktifitas pemakaian candu 
inilah yang kemudian dikenal dengan istilah "nyandu". 

Foto: Candu 



I Nyekek 

Arti : Menggenggam botol minuman keras. 

Definisi : Mengkonsumsi minuman beralkohol. 

Kala "nyekek" adalah bahasa sehari-hari ya ng digunakan untuk 
menggambarkan aktifitas meminum alkohol, yaitu dengan memegang 
leher botol dan kemudian mengkonsumsi isinya. Sebenarnya alkohol 
banyak dianggap sebagai "recreationa l drink", namun sifat alkohol yang 
bisa membuat seseorang kecanduan, membuat alkohol menjadi 
berbahaya jika dikonsumsi terlalu banyak dan kontinyu. Alkohol menjadi 
lebih berbahaya lagi jika dikonsumsi oleh anak di bawah umur, yang 
penasaran untuk mengetahui rasanya, karena alkohol memberikan efek 
yang juga negatif terhadap tubuh. Ko nsumsi alkohol dapat 
menyebabkan gagal jantung, kerusakan pada pankreas, hepatitis 
alkoholi k, disfungsi seksual (misa lnya impotensi pada pria) dan juga 
trauma fisik. Secara psikologis, alkohol juga memberikan dampak yang 
negatif karena bisa menyebabkan halusinasi, depresi, dan kecemburuan 

Foto : Nyekek 





OBAT 

ON 

ONE NOSTRIL 

OPIOIOA 

OPI UM 

OPLOS 

OVERDOSIS 

205 



Obat )h(/1 

lstilah lain : Drug; Boat. 

Arti : Setiap zat yag apabila masuk ke dalam organisme hidup 
akan mengadakan perubahan pada satu atau lebih fungsi
fungsi organ tubuh. 

Definisi : Berhubungan dengan narkoba, obat yang dimaksud 
adalah jenis obat-obatan yang disalahgunakan dan 
men.urut hukum merupakan obat-obatan terlarang, 
seperti jenis narkotika yaitu ganja, morfin, heroin, kokain, 
dan jenis psikotropika yaitu stimulansia, sedativa, 
ansiolitika (anti cemas) dan psikodesleptika. 

Obat memiliki jenis yang ribuan banyaknya. Yang menjadi masa lah 
adalah, fungsi obat yang seharusnya menjadi sangat b..-guna untuk 
dunia medis, banyak yang disalah gunakan dan dikonsumsi secara illegal. 
Obat terdi ri dari 4 kategori yaitu, Depresan, Analgesik, Halusinogen dan 
Stimulan. 

Obat jenis-jenis tersebut sering disalah gunakan, walaupun dalam dunia 
medis memiliki pengaruh yang sangat besar untuk pengobatan. 
Yang berbahaya adalah bahwa pengkonsumsian obat-obatan ini adalah 
diluar kontrol stat medis sehingga banyak orang yang terjebak dalam efek 
kecanduan yang merupakan efek negatif dari obat-obatan tersebut. 
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I On 

lstilah lain : High; Stoned; Fly. 

Arti : Keadaan sedang berada pada puncak pengaruh obat pada 
tubuh. 

Definisi : Perasaan seperti melayang atau berada di tempat yang 
tinggi dan santai karena pengaruh obat yang dikonsumsi. 

Setelah seseorang mengkonsumsi narkoba tertentu, maka tidak berapa 
lama kemudian efek dari obat tersebut akan dirasakan oleh tubuh. Pada 
saat obat tersebut sedang bekerja pada puncaknya, maka seorang 
pecandu akan merasakan kenikmatannya dan pada saat itu, mereka akan 
berada dalam kondisi sedang "on" atau juga dengan kata lain stoned, 
high, atau fly. 

Foro: "On" di diskotik 
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Arti 

Definisi 

One Nostril 
}I I 

: Menyedot lew at satu lubang hidung. 

: Salah satu cara yang dipakai pecandu kokain untuk 
mengkonsumsi kokain dengan cara menutup satu lubang 
hidung sehingga lubang hidung yang lainnya dipakai 
untuk menyedot garisan bubuk kokain . 

One nostril adalah cara yang lazim dipakai oleh seorang pecandu kokain 
untuk mengkonsumsi narkoba jenis ini . Metode ini sebenarnya sangat 
berbahaya karena bisa menyebabkan kerusakan atau pembolongan sekat 
pada hidung, selapit tipis yang memisahkan lubang hidung pada bagian 
atas hidung kita . Seorang pecandu berat kokain biasanya akan 
mengalami masalah dengan sekat hidung ini karena dipengaruhi juga 
oleh sifat kokain yang memang merusak. Seringka li pecandu kokain yang 
menggunakan metode ini mengalami mimisan dan untuk selamanya, 
sekat hidung mereka tidak akan bisa sembuh kembali . 
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I / . . 1 Opioida 
cJjttotrra 

lstilah lain : Opioid; Opiat. 

Arti : Nama sekelompok zat yang berasal dari tumbuhan 
Papaver Somniforum (popi) yang merupakan sumber 
utama dari narkotika non sintesis. 

Definisi : Golongan narkotika alamiah semi sintetik atau sintetik 
yang mempunyai khasiat farmakologi mengurangi atau 
mematikan rasa nyeri (analgesik) . 

Opioida, atau opioid , atau opiat berasal dari kata opiu m, jus dari bunga 
opium atau Papaver Somniverum, yang mengandung kira-kira 20 alkaloid 
opium, termasuk martin. Opioida juga digunakan untuk opiat, yaitu 
suatu preparat atau derivasi dari opium dan narkotik sintetik yang 
kerjanya menyerupai opiattetapi tidak didapatkan dari opium. 

Opioida alami lain, atau opiat yang disintesis dari opiat alami adalah 
Heroin (Diacethylmorphine), Kodein (3-Methoxymorphine), dan Dilaudid 
(Hydromorphine). 

Foto: Opioda 
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Opium 
( Jr'rr 111 

lstilah lain : Candu. 

Arti : Getah dari kotak biji tumbuhan yang belum matang dari 
tumbuhan Papaver Somniferum L. Bila kotak biji 
tumbuhan tersebut diiris akan mengeluarkan getah yang 
berwarna putih seperti susu yang jika dikeringkan akan 
menjadi bahan sejenis karet berwarna kecoklatan. 

Definisi : Bila kotak biji tumbuhan t ersebut diiri s akan 
mengeluarkan getah yang berwarna putih seperti susu 
yang jika dikeringkan akan menjadi bahan sejenis karet 
berwarna kecoklatan . 

Opium berasal dari bunga Papafer Somniferum yang sudah ditemukan 
dari tahun 2000 SM di Samaria. Bunga ini tumbuh subur di daerah 
dataran tinggi di atas ketinggian 500 meter dari atas permukaan laut. 
Penyebaran selanjutnya adalah ke daerah India, Cina, dan wi layah
wi layah Asia lainnya. Dari Opium inilah nantinya akan dilahirkan turunan
turunan dan modifikasi-modifikasi yang awalnya dibuat untuk keperluan 
medis, namun kemudian disalah gunakan, yang salah satunya adalah 
morfin. 

Paling sedikit terdapat sekitar 20 alkaloid yang dapat diambil dari opium. 
Ada dua golongan opium yang menghasilkan akibat yang sangat 
berbeda. Yang pertama dikenal dengan nama Alkaloid Phenanthrene, 
contohnya adalah morfin dan codein yang banyak digunakan sebagai 
analgesik dan penenang batuk. Jenis yang kedua adalah Alkaloid 
lsoguinoline seperti Papaverin (relaksan usus) dan Noscapine (penenang 
batuk) yang tidak berpengaruh terhadap sistem syaraf pusat. Jenis yang 
banyak disalahgunakan adalah jenis opium Alkaloid Phenanthrene. 
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I /) / Oplos 
LJjtro.; 

lstilah lain : Pletokan. 

Arti : Campuran minuman beralkohol. 

Definisi : Campuran minuman beralkohol dengan minuman lain, 
baik yang beralkohol maupun non alkohol. 

Oplos adalah sebutan untuk minuman beralkohol yang tidak hanya terdiri 
dari satu jenis melainkan dari campuran beberapa minuman. Minuman 
oplosan sering dijual dalam bentuk yang sudah jadi (sudah berupa 
campuran), sehingga seringkali menjadi pilihan orang-orang sering 
mengkonsumsi alkohol. 

Foro: Macam-macam botol minuman keras 
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Overdosis {JJ 1 . 
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lstilah lain : OD. 

Arti : Suatu keadaan dimana pemakaian narkoba berlebihan, 
yang membahayakan bahkan dapat menimbulkan 
kematian. 

Definisi : Keadaan kelebihan dosis obat. 

Overdosis terjadi apabila tubuh menyerap obat lebih dari am bang batas 
kemampuannya. Biasanya hal ini terjadi akibat adanya proses toleransi 
tubuh terhadap obat yang terjadi terus menerus. Overdosis sering terjadi 
pada penggunaan Narkoba golongan narkotika bersamaan dengan 
alkohol dan obat tidur atau anti depresan, misa lnya golongan Valium, 
Megadon/BK, dan lain-lain. 

Gejala-gejala klinis yang dapat dilihat dari para pecandu yang mengalami 
overdosis yakni : 
- Penurunan kesadaran 
- Frekuensi pernafasan kurang dari 12 kali per menit 
-Pupil miosis 

Penanganan paling sederhana yang bisa diambil untuk menolong 
penderita Overdosis adalah dengan membebaskan jalan nafas dan 
sesegera mung kin dibawa ke Rumah Sakitterdekat. 
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KAMUS NARKOBA 
ISTilAH · ISTILAH N AIKOIA DAN 
IAHAYA I'!NYAlAH GU NAA N NY& 

PAKAUW 

PAKET 

PAPIR 

PARNO 

PEAK 

PEDAUW 

PENYALAHGUNAAN INHALEN 

PENYALAHGUNAAN OBAT 

PERE DARAN GELAP 

PERMEN 

PIL BK 

PLETOKAN 

POLIS 

POSITIVE EUPHORIA 

POST ADDICTION SYNDROME 

PREOCCUPATION 

PSIKEDELIK 

PSIKOTERAPI 

PSIKOSEKSUAL 

PSIKOTROPIKA 

PSYCHOACTIVE DRUGS 

PT 

PT-PT 

PUMPING 

PUTAUW 

PYUR 

• 
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Pakauw 

lstilah la in : Makauw. 

Arti : Pakai putauw. 

Definisi : Mengkonsumsi putauw dengan berbagai cara seperti 
injeksi, dihisap, sniffing, dll. 

Pakauw menggambarkan kegiatan yang dilakukan untuk mengkonsumsi 
putauw. Pemakaian putauw sendiri bisa dilakukan dengan berbagai car a. 

Ngedrag, yaitu menaruh putauw di atas kertas timah yang dibakar 
kemudian dihisap asapnya dengan bong. 
Sniffing, yaitu cara pemakaian dengan cara dihirup melalui lubang 
hidung. 
Puff, yaitu dengan car a dimasukkan ke dalam rokok tembakau . 
Injecting, yaitu metode penyuntikan dengan menggunakan jarum 
suntik. Metode penyuntikan ada lah metode yang paling besar 
beresiko menularkan penyaki t menular HIVIAIDS. 

Foto: Sniffing. 
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I Paket 
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lstilah lain : Pahe:Paket Hemat. 

Arti : Satuan jual beli heroin, putauw, dan ganja. 

Definisi : Bentuk pemaketan narkoba dalam bungkusan kertas atau 
plastik kecil. 

Karena harganya yang relatif mahal, maka penjualan putauw biasanya 
dilakukan dengan membuat varian paket dengan berbagai macam harga. 
Banyaksekali pecandu putauwyang rela melakukan berbagai macam hal, 
sampai dengan melakukan tindakan kriminal untuk bisa membeli putauw 
dan memenuhi kebutuhan kecanduannya. Paket hemat putauw biasanya 
disediakan dalam bungkusan kecil, kadang dalam plastik kecil, dan 
biasanya hanya cukup untuk satu kali pakai dosis yang rendah . Satu paket 
hemat biasanya hanya berisi kurang dari 1 miligram putauw. 

Selain bagi pengguna putauw, istilah paket juga dikenal untuk pengguna 
shabu, dimana paket biasanya merupakan bentuk shabu yang dikemas 
dalam plastik-plastik kecil. Bagi pengguna ganja, paket dikenal dalam 
bentuk daun-daun ganja yang sudah dibungkus dalam kertas atau biasa 
juga disebut am plop . 

Foto: Paket ganja kering. 
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lstilah lain : Kertas rokok. 

Arti : Kertas khusus yang dipakai untuk melinting ganja atau 
tembakau . 

Definisi : Kertas ini sangat tipis sehingga memudahkan pengguna 
untuk memakainya untuk melinting ganja atau tembakau 
menjadi bentuk seperti rokok. 

Papir adalah sejen is kertas yang tipis yang biasa dipakai untuk melinting 
daun ganja menjadi satu lintingan seperti rokok. Papir mudah didapat 
karena biasanya dipakai juga oleh orang-orang yang menghisap 
tembakau, dan bukan rokok dalam kemasan . 

Foto: Papir biasa diguMkan 
untuk membungkus rokok atau ganja. 
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lstilah lain 

Arti 

Definisi 

_),/) Parno 
'- '/ {t J fl( 

: Paranoid. 

: Paranoid karena mengkonsumsi obat. 

: Keadaan mental yang merasa ketakutan setelah 
mengkonsumsi narkoba tertentu . 

Efek paranoid (ketakutan) didapatkan dari penggunaan beberapa jenis 
narkoba. Sebagai contohnya adalah pengguna kokain yang akan 
mengalami waham paranoid setelah pemakaian kokain. Selain itu, 
paranoid juga merupakan gangguan psikotik yang dialami oleh 
pengguna amfetamin, akibat penggunaan secara kronis dalam dosis 
tinggi . Pada penggunaan ganja, gejala paranoid akan tampak setelah 
pemakaian, yang juga diikuti dengan gejala-gejala lain seperti ilusi, 
cemas, depresi, panik, serta takut mati. 
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Peak 

lstilah lain : Badai. 

Arti : Puncak. 

Definisi : Puncak sensasi dari pemakaian ekstasi . 

Peak merupakan puncak sensasi yang dirasakan oleh pengguna ekstasi. 
Keadaan ini biasanya bertahan 4-6 jam dan berangsur-angsur turun pad a 
2 jam terakhir. Rahang yang menggertak dan tertutup keras adalah efek 
samping yang biasanya dirasakan dari penggunaan ekstasi sehingga 
ban yak yang mengatasinya dengan merokok a tau menghisap permen. 
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I 
lstilah lain 

Arti 

: Badai. 

)/) ; Pedauw 
~ '/ ·er, 

: Teler; mabok. 

Definisi : Keadaan seorang pengguna putauw yang sedang berada 
pada puncak efek narkoba tersebut. 

Menggambarkan keadaan di bawah pengaruh narkoba jenis putauw. 
Pada keadaan pedauw, seorang pengguna biasanya akan menunjukkan 
ciri -ciri fisik sebagai berikut: 
- tenang, mer a sa relaks, sedikit apatis 
- mual, muntah 
- bicara cadel 
- mengantuk, tertidur, dan mimpi indah 
- menjelang tidur, kesadaran menjadi kabur 
- sulit berpikir 
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Penyalahgunaan lnhalen 
/( I 1(/lr tl 

Arti : Penyalahgunaan benda-benda inhalansia. 

Definisi : Penyalahgunan terhadap inhalansia yang biasanya diperlukan 
dalam industri seperti Aseton, haloten, toluene, yang biasanya 
terdapat di dalam I em, thinner, dll. 

Contoh-contoh spesifik dari lnhalen adalah: 
- bensin 
-vern is 
- cairan pemantik a pi 
- lem 
-semen karet 
- cairan pembersih 
-cat semprot 
- semir sepatu 
- tipx 
- perekat kayu 
- bahan pembakaran aerosol 
- tinner I pengencer cat 

Penyalah gunaan inhalen biasanya dilakukan dengan ca ra dihisap melalui 
hidung. Cara penggunaan seperti ini disebut inhalasi . lnhalen pada 
umumnya larut dalam lemak sehingga dapat tertimbun dalam bagian 
tubuh yang mengandung lemak, terutama otak. Oleh karena itu 
penyalah gunaan inhalen mempunyai pengaruh yang berkepanjangan 
terhadap kesadaran. Penyalahgunaan ini sangat berbahaya karena bisa 
menyebabkan kematian sekalipun pada orang yang baru pertama kali 
mencobanya. 
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I 
lstilah lain 

Arti 

Definisi 

Penyalahgunaan Obat 

: Drug Abuse. 

: Suatu keadaan periodik atau keracunan kronis yang 
dihasilkan oleh konsumsi obat-obatan yang berulang
ulang. 

: Pemakaian obat di luar indikasi medik, tanpa petunjuk 
atau resep dokter, pemakaian sendiri secara teratur atau 
berkala sekurang-kurangnya selama satu bulan. 

Penyalahgunaan (abuse) narkoba merupakan suatu pola penggunaan 
yang bersifat klinis menyimpang, minimal satu bulan lamanya, dan telah 
terjadi gangguan fungsi sosia l atau pekerjaannya. 

Penyalahgunaan narkoba telah menjadi masalah global dan menimpa 
banyak negara, baik negara maju maupun negara berkembang seperti 
Indonesia. Sebagai contoh kasus di Amerika Serikat, sebuah badan yang 
bernama General Accounting Office mengadakan sebuah survey pada 
tahun 1994. Hasilnya sangat mengejutkan yang menyebutkan bahwa 
sekitar 1 juta warga negara Amerika Serikat mengkonsumsi kokain paling 
tidak seminggu sekali. Diperkirakan jumlah yang sama masih berlaku 
hingga sekarang. Angka ini tentu saja mengejutkan, mengingat begitu 
banyaknya orang yang mengkonsumsi kokain yang merupakan salah satu 
jenis narkoba dengan efek kecanduan yang sang at tinggi. 

Faktor yang menyebabkan penyalahgunaan obat terdiri· dari faktor 
predisposisi, faktor kontribusi, dan faktor pencetus. Fakto~predisposisi 
adalah gangguan kepribadian dimana seseorang merasa 'ijdak puas 
dengan dampak perilakunya terhadap orang lain. Gambaran penyerta 
untuk faktor ini adalah gangguan kejiwaan berupa kecemasan atau 
depresi. Untuk menga t.asi ketidakmampuannya untuk berfungsi secara 
waja r, dan untuk menghilangkan kecemasan dan depresi, seseorang 
cenderung melakukan penyalahgunaan obat. 

Faktor kontribusi adalah faktor yang muncul dari luar diri seseorang. 
seperti keluarga yang tidak utuh, orangtua yang terlalu sibuk, dan 
hubungaJl intra personal yang kurang baik antara anak dengan orangtua. 
Faktor pencetus adalah faktor pengaruh ternan sebaya yang mempunyai 
andil yang juga besar. Disamping ternan sebaya, kemudahan 
diperolehnya narkoba (easy availability) juga menjadi pencetus yang 
menyebabkan seseorang melakukan penyalahgunaan obat. 
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Peredaran Gelap 
I 

lstilah lain : Illegal Trafficking. 

Arti : Pereda ran narkoba yang melanggar hukum dan Undang-
Undang. 

Definisi : Semua jaringan antara penanaman , produksi , 
transportasi, eksportasi, importasi, perdagangan, serta 
pemasaran gelap sampai kepada pemakai gelap narkoba. 

Produksi dan distribusi narkoba memiliki suatu rangkaian yang sulit 
terputuskan dan sangat erat hubungannya satu sama lain. Narkoba yang 
memiliki nilai jual tinggi seperti kokain, ganja, dan golongan Opioida 
menjadi sumber penghasilan yang sanga t menggiurkan dan 
menguntungkan bagi sejumlah orang. Hubungan internasional antar 
kartel-kartel produsen narkoba sudah dilakukan selama bertahun-tahun 
dan telah menjadi seperti warisan turun temuru n bagi para pelakunya. 

Pereda ran narkoba sendiri telah berurat akar mulai dari produsen sampai 
dengan distributor yang paling rendah dengan nilai om set hasil penjualan 
yang bervariasi. Contohnya seorang ibu rumah tangga bisa mendapatkan 
omset 3-5 juta dengan menjadi bandar ganja, yang dilakukan karena 
desakan ekonomi, menu rut pengakuannya. Gamba ran seperti inilah yang 
perlu diwaspadai di lingkungan sekitar, karena tanpa kita sadari, bahkan 
orang yang dekat dengan kita, bisa menjadi salah satu mata rantai dalam 
peredaran gelap narkoba. 

Foto: Jalur peredaran heroin. 
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I 
Arti 

Definisi 

Perm en 

: Perm en yang bahannya dicampur dengan heroin. 

: Jenis gula-gula yang pada pembuatannya dicampur 
dengan heroin sehingga bisa menyebabkan kecanduan. 

Narkoba saat ini sudah mengancam anak-anak di bawah umur. Para 
anggota sindikat narkoba meluaskan pasarnya dengan mengincar anak
anak sekolah dibawah umur dengan cara memasukkan heroin atau 
putauw ke dalam bentuk permen. Pada awalnya, mereka memberikannya 
secara gratis. Jika seorang anak sudah mulai kecanduan, maka ia harus 
membeli permen tersebut dari pengedarnya. Oleh sebab itu, para 
orangtua harus mewaspadai perilaku seorang anak, dan juga mengamati 
lingkungan di sekitar anak bergaul. Sekolah yang dipikir aman, belum 
tentu memberikan lingkungan yang kondusif pada seorang anak. Sudah 
banyak anak-anak yang menjadi korban kecanduan permen heroin dan 
akibatnya selain kerusakan fisik yang didapatkan, mental seorang 
anakpun bisa menjadi rusak karenanya. 
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Pil BK 

lstilah lain : Pi I anj ing; Koplo. 

Arti : Salah satu jenis obat sedati f hipnotik 

Definisi : Jenis a bat terlarang kelas Benzod iazepine. 

Pil BK merupakan jenis obat depresan turunan dari benzodiazepin . 
Termasuk juga da lam jenis ini adalah obat-obatan dengan nama Pil 
Nipam, MG, Lekso, dan lain sebagainya. Secara medis, obat-obatan 
depresan dikonsumsi untuk mengurangi anxietas, dan untuk membantu 
tidur. Namun demikian, obat-obatan jenis ini seka rang sering sekali 
disalah gunakan. 

Ciri -ciri pengguna obat-obatan jenis ini diantaranya adalah: 
- Bicara cadel 
- Jalan sempoyongan 
- Wajah kemerahan 
- Banyak bicara 
- Gangguan pemusatan perhatian 

Biasanya obat-obatan jenis ini diminum bersamaan dengan konsumsi 
minuman beralkohol yang sebenarnya sangat berbahaya karena dapat 
menyebabkan gangguan pernafasan, gaga l jantung, dan t urunnya 
derajat kesadaran, sampai kepada kama dan kematian . 
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I Pletokan 

lstilah lain : Oplosan. 

Arti : Campuran minuman alkohol dengan minuman lain, baik 
yang beralkohol maupun non alkohol. 

Definisi : Campuran minuman yang bisa didapatkan dalam bentuk 
jadi dengan rasa yang bervariasi sesuai campurannya. 

Pletokan I oplos adalah sebutan untuk minuman bera lkohol yang t idak 
hanya terdiri dari satu jenis melainkan dari campuran beberapa minuman. 
Minuman pletokan sering dijual dalam bentuk yang sudah jadi (sudah 
berupa campuran), sehingga seringkali menjad i pilihan orang-orang 
yang sering mengkonsumsi alkohol. 
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Polis 

lstilah lain : Tekek. 

() I· 
((I.) 

Arti : Sebutan para pecandu narkoba untuk polisi . 

Definisi : Aparat penegak hukum. 

lstilah polis a tau tekek sering digunakan dalam lingkungan peredaran dan 
penggunaan narkoba yang mengacu kepada aparat keamanan atau 
polisi. Pihak aparat kepolisian sendiri belakangan ini sangat gencar 
melakukan razia di tempat hiburan malam, untuk menjaring para 
pecandu narkoba yang memang sering menghabiskan waktu di tempat
tempat seperti itu . Razia ini seringkali juga dibarengi dengan test urine di 
tempat, untuk betul-betul memastikan apakah seseorang positif 
menggunakan narkoba atau tidak. Dari razia ini sering sekali ditemukan 
pengguna narkoba, yang walaupun tid ak kedapatan membawa narkoba, 
namun masih dalam keadaan "on" dan akhirnya harus berurusan dengan 
polisi . 

Foto: Aparat kepolisian slap meberantas nilrkoba. 
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lstilah lain : Fly; High. 

Arti : Mabuk. 

Positive Euphoria 

r; 

Definisi : Keadaan seseorang sedang berada di bawah pengaruh 
narkoba. 

Menggambarkan keadaan berada di bawah pengaruh narkoba. Gejala
gejala yang diperlihatkan dalam keadaan seperti ini berbeda-beda untuk 
setiap jenis narkoba yang digunakan. Misalnya untuk jenis ganja maka 
tingkah laku yang ditunjukkan ada lah tertawa-tawa tanpa sebab. Untuk 
pengguna alkohol ditunjukkan dengan tingkah laku meracau, atau 
mengoceh tanpa ada kontrol, atau untuk pengguna ekstasi maka 
pengaruh obat yang digunakannya akan membuat jantung berdegup 
lebih kencang yang membawa penggu nanya bergerak menggoyangkan 
kepala untuk mengikuti ritme, atau yang sering disebut dengan tripping . 
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lstilah la in 

Arti 

Definisi 

Post Adduction Syndrom 
, n J r-( lrlrlw·ft< )I r'f 1j Jlrln Ill 

: Nagih; Sakauw. 

: Gejala ketagihan. 

: Geja la ya ng ditunjukkan setela h tubuh tidak 
mengkonsumsi narkoba untuk beberapa saat. 

Pada pecandu narkoba, Post Adduction Syndrome merupakan gejala 
umum yang ditunjukkan ketika tubuh dan pikirannya menginginkan 
untuk mengkonsumsi narkoba yang biasa digunakannya. 

Foto: Post Adduction Syndrom. 
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I 
Arti 

Definisi 

. Preoccupation I 
, Jj~'N ('('ttfrr/'r )I 

: Pra oku pasi. 

: Pemfokusan perhatian dan pemikiran tentang bagaimana 
cara mendapatkan narkoba atau terus menerus 
memikirkan kepuasan yang akan dirasakan setelah 
mengkonsumsi narkoba. 

Preoccupation adalah gejala yang lazim ditunjukkan oleh penyalahguna 
narkoba. Sebelum bisa mendapatkan narkoba, pikiran seorang 
penyalahguna akan terus menerus focus kepada bagaimana cara untuk 
mendapatkan narkoba dan terus memikirkan kepuasan yang akan 
didapatkannya setelah mengkonsumsi narkoba. 

Preoccupation bisa berdampak sangqt buruk karena seorang 
penyalahguna narkoba cenderung akan mengabaikan hal-hal lain yang 
lebih penting, seperti pekerjaan, sekolah, orangtua, atau ternan. Sebagai 
contohnya, seorang pecandu alcohol bisa menghabiskan banyak waktu 
hanya untuk memikirkan kapan dan dimana bisa mendapatkan minuman 
beralkohol, dan seiring dengan ini menelantarkan pekerjaan, keluarga, 
dan hal-hal penting lainnya. 
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Psikedelik 

lstilah lain : Psychedelic. 

Arti : Efek dari obat jenis halusinogen yang membuat 
penggunanya berhalusinasi . 

Definisi : Pema nd angan dan penglihatan ya ng sangat 
menakjubkan, berhalusinasi . 

Pada obat-obatan jenis halusinogen seperti LSD, pengguna akan 
merasakan efek psikedelik 20 menit hingga 1 ja m sete lah 
penggunaannya. Efek psikedelik yang dihasilkan biasanya membuat 
pemakai merasa bahagia dan mengalami halusinasi visua l, seperti 
melihat warna warn i yang lebih indah, serta melihat pemandangan dan 
penglihatan yang sa ngat menakjubkan . Efek psikedelik juga 
menyebabkan persepsi visual lain seperti peng lihatan bahwa obyek
obyek dua dimensi tiba-tiba bisa menjadi obyek tiga dimensi . Dalam 
keadaan tertentu, seseorang bisa juga mengalami penyimpangan 
persepsi waktu sehingga seolah-olah mengalami tabrakan waktu. 
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I 
Arti 

Definisi 

J/) . 1 Psikoterapi 
, / .J I/,"( /e J (! ft I 

: Terapi psikologis. 

: Penanganan yang dilakukan untuk mengatasi masalah 
emosi atau tingkah laku seseorang. 

Psikoterapi adalah salah satu aktifitas yang dapat dilakukan untuk 
menangani masalah penyalahgunaan narkoba. Psikoterapi bisa dilakukan 
secara perorangan atau dalam sebuah kelompok kecil. Ada beberapa 
metode psikoterapi yang secara umum diaplikasikan antara lain adalah 
dengan cara pendekatan agama sesuai kepercayaan, atau cara psikologi 
humanistic yang melibatkan keadaan emosional dan sensitifitas seorang 
pasien. Pada dasarnya psikoterapi melibatkan eksplorasi yang intens dari 
konflik yang dimiliki pasien dan sangat mengandalkan emosi pasien 
sebagai salah satu kekuatan untuk pemulihan diri pasien itu sendiri. 
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Psikoseksual J ; . 
. !I.Jri( .,eljl((/ I 

lstilah lain : Kuper. 

Arti : Pemalu; Sulit bergaul. 

Definisi : Perilaku seseorang yang sulit bersosialisasi dengan rekan 
sebaya. 

Sifat-sifat seperti pemalu dan su lit bergaul seringkali menjadi sa lah satu 
penyebab seorang individu akhirnya mengkonsumsi narkoba. Yang ingin 
didapatkan biasanya adalah efek keberanian yang dihasi lkan sejumlah 
jenis narkoba seperti alkohol, amfetamin, ganja dan obat-obatan jenis 
stimulan lain yang akan memberikan efek rasa percaya diri yang tiba-tiba 
besar, atau keberanian melakukan ti ndakan yang tidak akan berani 
dilakukannya dalam keadaan normal. 

Untuk itulah orang tua dan orang terdekat sangat perlu menumbuhkan 
rasa percaya diri pada seseorang, untuk dapat melakukan segala hal 
dengan memaksimalkan kemampuan akal dan budi, dan tidak 
tergantung kepada obat-obatan yang dipercaya akan memberikannya 
rasa percaya diri itu . Ca ra menumbuhkan percaya diri bisa dilakukan 
dengan mengarahkan anak untuk mengenali bakat atau ta lentanya, yang 
kemudian bisa diasah dan dikembangkan ke dalam bentuk aktifitas
aktifitas yang sehat dan bermanfaat. 
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Arti 

Definisi 

_;, ) . . Psikotropika I 
, f.)rl.r lnfrkrr 

: Obat dengan khasiat psikoaktif. 

: Zat atau obat. baik alamiah maupun sintesis bukan 
narkotika yang berkhasiat psikoaktif melalui pengaruh 
selektif pada susunan syaraf pusat yang menyebabkan 
perubahan khas pada aktifitas mental dan perilaku . 

Psikotropika memiliki banyak jenis dan macam. Jenis-jenis psikotropika 
yang paling populer digunakan pad a sa at ini d iantaranya adalah: 

ATS (Amphetamine Type Stimulants) yaitu ~ekelompok obat/zat yang 
mempunyai khasiat sama dengan a tau seperti amfetamin. 
Amfetamin, yaitu sekelompok obat/zat yang mempunyai khasiat 
sebagai stimulan sususan syaraf pusat, seperti kafein, nikotin, 
catheine, dan kokain. 
Shabu, adalah nama jalanan untuk amfetamin. 
Ice, yaitu bentuk amfetamin baru yang pada akhir-akhir ini 
memasuki pasaran gelap narkoba, terbuat dari bahan dasar 
methamphetamine dalam bentuk kristal biru yang dapat dihisap 
dengan hidung. 
Ecstasy (MDMA), yaitu jenis psikotropika yang mempunyai daya 
menimbulkan ketergantungan tertinggi, digunakan hanya untuk 
tujuan ilmu, tidak digunakan untuk pengobatan. 
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Arti 

Definisi 

Psychoactive Drugs 

: Obat-obatan psikoaktif. 

: Obat-obatan yang memberikan efek terhadap suasana 
hati, kesadaran, atau kedua-duanya. 

Obat-obatan psikoaktif merupakan obat-obatan yang bisa didapatkan 
dengan resep dokter seperti contoh nya ada lah Valium, atau obat-obatan 
yang bi sa didapatkan tanpa resep dokter, seperti contohnya marijuana. 

Kece nderungan orang untuk menyalahgunakan obat-obatan psikoaktif 
sangat tinggi . Denga n kata lain, karena obat-obata n psikoaktif dapat 
mempengaruhi fung s i psiko logis , mak a o ra ng cenderung 
menyala hgunakannya. Salah satu contoh seca ra konkrit adalah 
penya lahgunaa n marijuana yang sangat tinggi ka re na marijuana bisa 
memberika n efek psi kologis menena ngkan . 
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I PT 

lstilah lain : Putaw; Putauw; Bedak; Etep 

Arti : Sebutan lain dari putauw. 

Definisi : Opioida semi sintetik hasil proses opioida alamiah dengan 
perubahan kimiawi, berupa serbuk putih dan berasa pahit. 

Nama jalanan heroin. Disebut juga bedak karena bentuk dasarnya yang 
berupa serbuk berwarna putih yang serupa dengan bedak. Putaw 
merupakan jenis opiat yang memiliki efek menenangkan dan merupakan 
salah satu jenis narkoba yang paling sering d isalahgunakan orang di 
Indonesia. 

Bedak/putaw dipakai dengan cara dibaka r di atas kertas timah dan 
dihirup asapnya, atau yang sering disebut dengan metode "nge-drag" 
(chasing the dragon). 
Jenis ini bisa juga dipakai dengan cara dihirup melalui lubang hidung 
(sniffing). 
Cara lain mengkonsumsi adalah dengan cara disuntikkan ke dalam 
pembuluh darah balik dengan menggunakan insulin a tau jarum suntik. 

Pemakaian bedak/putaw menyebabkan penggunanya menjadi 
mengantuk dan perubahan mood yang tidak menentu. Pemakaian secara 
kontinyu akan berujung kepada kecanduan yang membuat pengguna 
harus selalu memakainya. 

Foro: Putauw "siap sajiN 
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Pt-Pt 

lstilah lain : Seteng-seteng: Setengah-setengah. 

Arti : Patungan untuk membeli narkoba. 

Definisi : Mengumpulkan uang sesama pengguna narkoba untuk 
bersama-sama membeli narkoba. 

Karena harga narkoba yang relatif mahal, sudah lazim bagi para 
pengguna narkoba untuk melakukan PT-PT. yaitu mengumpulkan uang 
dari 2 atau 3 orang. untuk dipakai membeli narkoba yang nantinya 
dipakai bersama-sama. 
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lstilah lain 

Arti 

Definisi 

Pumping 

: Kompa; Kocok. 

: Memompa suntikan . 

: Memompa alat suntikan masuk dan keluar pembuluh 
darah balik. 

Aktifitas pumping merupakan bagian dari metode penyuntikkan pada 
pengguna narkoba jenis putauw. Bubuk putih yang sudah dicairkan, 
disuntikkan ke dalam tubuh, dengan cara menyuntik yang sedikit demi 
sed ikit. Kemudian suntikan ditarik hingga kembal i ke dalam tabung 
dalam keadaan bercampur darah, kemudian di suntikkan lagi berulang 
kali sampai habis. Cara pumping ini dinilai lebih nikmat oleh para 
pengguna putauw karena memberikan efek yang lebih cepat ke dalam 
tubuh . 
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Putauw ) 
. )j ((/(til II' I 

lstilah lain : Etep; Bedak; PT. 

Arti : Namajalanan dari heroin . 

Definisi : Opioida semi si ntetik hasi l proses opioida alamiah dengan 
perubahan kimiawi, berupa serbuk putih dan berasa pahit. 

Nama jalanan heroin. Disebut juga bedak karena bentuk dasarnya yang 
berupa serbuk berwarna putih yang serupa dengan bedak. Putaw 
merupakan jenis opiat yang memiliki efek menenangkan dan merupakan 
salah satu jenis narkoba yang paling sering disalahgunakan orang di 
Indonesia. 

Bedak/putaw dipakai dengan cara dibakar di atas kertas timah dan 
dihirup asapnya, atau yang sering disebut dengan metode "nge-drag" 
(chasing the dragon) . 
Jenis ini bisa juga dipakai dengan cara dihirup melalui lubang hidung 
(sniffing). 
Cara lain mengkonsumsi adalah dengan cara disuntikkan ke dalam 
pembuluh darah balik dengan menggunakan insulin atau jarum suntik. 

Pemakaian beda k/putaw menyebabkan penggunanya menjad i 
mengantuk dan peru bahan mood yang tidak menentu. Pemakaian secara 
kontinyu akan berujung kepada kecanduan yang membuat pengguna 
harus sela lu memaka inya. 

Foro: Nge-drag 



Pyur 

lstilah lain : Pure; Murni. 

Arti : Narkoba yang murni, tanpa campuran . 

Definisi : Kualitas no mar satu dari setiap jenis narkoba karen a belum 
dicampur oleh jenis narkoba lain sehingga pemakaian 
sedikit sudah bisa mendapatkan efek yang luar biasa. 

lstilah pyur digunakan untuk menggambarkan bahwa narkoba tersebut 
adalah narkoba murni yang tanpa campuran. Harga narkoba pyur, 
contohnya saja putauw, jauh lebih mahal daripada campuran. Untuk 
putauw sendiri, terkadang bubuknya dicampur dengan gerusan obat
obatan yang lain seperti leksotan. Campura n seperti ini harganya lebih 
murah, dan biasanya dalam kondisi terdesak tetap dikonsumsi oleh 
seorang pecandu, untuk menutupi rasa 11 nagih 11 untuk sementara . 

Foto: Heroin murni. 
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Arti 

Definisi 

Rave 

: Pesta semalam suntuk. 

: Pesta yang diadakan sepanjang malam dan biasanya 
melibatkan pengkonsumsian narkoba. 

Rave adalah sebuah jenis pesta yang asal muasalnya berasal dari Eropa 
pada pertengahan tahun 1980-an. Pada tahuan 1990-an Rave menjadi 
sangat populer di kalangan remaja dan dewasa muda sehingga kemudian 
muncul kelompok-kelompok organisasi yang secara khusus 
menyelenggarakan Rave. Rave umumnya dipenuhi dengan kedatangan 
para remaja dan dewasa muda dan agar tidak terlacak jejaknya oleh 
aparat keamanan, pemberitahuan Rave biasanya dilakukan mendadak 
dan diselenggarakan di lokasi-lokasi seperti gudang yang kosong, 
lapangan terbuka, dan klub-klub dansa. Rave biasanya dimulai tengah 
mal am dan berakhir saat subuh. 
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I 
Arti 

Definisi 

~)J Reagent 
~-;rt eafj~itl 

( 

: Nama Cairan untuk memeriksa apakah seseorang 
pengguna narkoba. 

: Jenis cairan kimia yang digunakan untuk memeriksa kadar 
narkoba tertentu pada tubuh seseorang. 

Dalam upaya menanggulangi penyebaran pengaruh negatif narkoba, 
pemerintah mulai secara berkala melakukan razia di tempat-tempat 
hiburan yang memang identik sebagai tempat dimana narkoba 
dikonsumsi. Dalam sebuah razia tidak jarang dilakukan pengetesan di 
lapangan dengan menggunakan peralatan yang disebut dengan 
Narkotest Kit, dengan disertai ampul-ampul berisi cairan Reagent. 

Cairan ini memiliki beberapa jenis diantara nya: 
Reagent Marquis untuk mengetes morfin dan heroin 
Reagent Cobalt Thiocyanate untuk mengetes kokain 
Reagent KN untuk mengetes ganja dan hasish 

Test dengan menggunakan cairan ini hanya merupakan identifikasi awal. 
Serangkaian pemeriksaan di laboratorium harus tetap dilaksanakan 
untuk meyakinkan hasil tes. 



lstilah lain : Rehabilitasi. 

Arti : Program pemulihan fisik dan mental bagi pecandu 
narkoba. 

Definisi : Upaya memulihkan dan mengembalikan kondisi para 
mantan penyalah guna narkoba kembali sehat dalam arti 
fisik, psikologis, sosial, dan spiritual. 

Rehabi litasi adalah program yang dibuat khusus untuk memulihkan 
keadaan baik fisik maupun jasmani pengguna narkoba . Biasanya 
rehabilitasi dilakukan di pusat-pusat rehabilitasi, atau ada juga beberapa 
rumah sakit yang menyediakan program rehabi litasi untuk para pecandu 
narkoba.Rehabilitasi biasanya menyediakan pengobatan baik secara fisik 
dalam bentuk terapi fisik untuk mengembalikan stamina, juga terapi 
mental. Terapi mental biasanya dilakukan melalui pendekatan secara 
keagamaan, ka ren a walaupun fisik sudah sehat, mental belum tentu pulih 
seperti sedia kala . Banyak orang yang sudah sembuh fisik, namun karena 
menta lnya tidak terbina, kembali lagi menjadi pecandu narkoba. Oleh 
karena itu, pemulihan mental perlu dilakukan secara berkesinambungan 
dan kenyataannya membutuhkan waktu yang lebih lama daripada 
pemulihan secara fisik. 
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I J/) / Relaps 
t ;;-~ (Jf(lj.J 

lstilah lain : Kambuh. 

Arti : Kembali lagi nge-drugs karena "rindu". 

Definisi : Mantan pengguna narkoba yang sudah sempat "bersih" 
namun kembali mengkonsumsi narkoba. 

Banyak seka li pengguna narkoba yang bisa dikatakan jatuh bangun 
dalam usahanya untuk sama sekali berhenti mengkonsumsi narkoba. 
Setelah mencandu narkoba, seseorang biasanya bisa saja berhenti untuk 
beberapa lama setelah melewati masa putus zat yang menyakitkan. 
Namun demikian, seperti tidak kapok, orang yang sama bisa membuat 
kesalahan yang sama lagi, dengan kembali menjadi pecandu narkoba. 

Ada beberapa pendapat mengatakan bahwa darah dalam tubuh seorang 
pecandu narkoba sudah terkontaminasi zat-zat yang terkandung dalam 
obat terlarang sehingga terkadang walaupun sudah mencoba berhenti, 
kadang dorongan fisik untuk kembali mengkonsumsi sangatlah 
besar.Karena itulah terapi detoksifikasi seringkali dilakukan oleh 
pecandu, dengan tujuan untuk dapat menghentikan kecanduan. Namun 
demikian pada intinya, kesadaran dan niat bulat dari dalam hati 
merupakan senjata yang paling ampuh untuk memerangi keinginan. 
Penyembuhan secara fi sik saja tidak cukup, karena penyembuhan mental 
justru yang memakan waktu lebih lama. 

Kekambuhan dapat terjadi bila: 
Pasien bergaul kembali dengan ternan-ternan pemakai narkoba atau 
bandarnya ., 
Pasien tidak mamp\'l menahan keinginan (sugesti) untuk memakai 
kembali narkoba 
Pasien mengalami stres a tau frustrasi 



Resistan J,J) . 
--- -:rt eJt Jlan 

lstilah lain : Resistant. 

Arti : Kebal. 

Definisi : Sifat tahan atau kebal terhadap suatu obat. 

Resistan adalah sifat yang dibentuk oleh tubuh kita untuk kebal terhadap 
suatu obat tertentu . Resistan terjadi saat tubuh sudah terlalu sering 
menerima suatu jenis obat secara kontinyu. Dalam hubungan dengan 
penggunaan narkoba, maka seorang pengguna yang sudah resistan akan 
mengkonsumsi narkoba dalam jumlah yang terus menerus semakin 
tinggi dosisnya. 

Pada suatu titik tertentu maka pengguna narkoba tersebut akan 
mengalami overdosis yang bisa menyebabkan kematian jika tidak cepat 
mendapatkan pertolongan medis. 
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I 
Arti 

Definisi 

)0 / Retardasi 
~ 7-1 ela /"( 1. 

: Keterbelakangan . 

: Efek yang disebabkan pemakaian narkoba secara kontinyu 
yang menyebabkan terganggunya sistem syaraf pada 
otak. 

Penyalahgunaan dan ketergantungan narkoba telah dibuktikan oleh 
banyak penelitian akan menimbulkan kerusakan permanen pada otak 
yang tidak dapat disembuhkan. Banyak sekali contoh kasus yang terjadi, 
bahwa setelah pengkonsumsian narkoba dalam waktu lama dan kronis, 
maka seseorang akan mengalami keterbelakangan mental. Sel-sel otak 
yang telah rusak secara permanen ini tentu saja merugikan dan membuat 
seseorang yang seharusnya masih dalam usia produktif akhirnya malah 
menjadi beban keluarga karena tidak lagi berfungsi seperti layaknya 
manusia seusianya. Semuanya itu berawa l dari konsumsi narkoba yang 
kemudian menjadi ketergantungan dan akhirnya merusak mental. 

R 



Arti 

Definisi 

: Rumah Sa kit Ketergantungan Obat. 

: Rumah sakit khusus yang diperuntukkan untuk 
menangani pasien-pasien pecandu obat biu s/narkoba. 

RSKO adalah rumah sakit khusus untuk merawat pasien pecandu 
narkoba. RSKO sering kali menjadi jalan keluar yang dipercaya oleh orang 
tua dan anggota keluarga untuk menolong menangani kasus kecanduan 
narkoba. 
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SEPEREMPl 
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SOLVENT 

SPIRDU 

ss 
STROKE 

SUDDEN SN IFFING DEATH 

SUNTIKAN 

• 
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Sakaw U 
c/akrtt(J 

lstilah lain : Wakas . 

Arti : Sakit karena sedang "nagih". 

Definisi : Gejala putus zat yang ditunjukkan oleh pengguna putauw. 

Gejala putus zat pad a pengguna narkoba jenis Putauw sering kali disebut 
dengan istilah sakaw atau wakas. Pada kondisi seperti ini, maka 
pengguna Putauw akan memperlihatkan gejala-gejala sebagai berikut: 
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mengantuk 
pilek sampai bersin 
suhu badan meninggi tajam 
mual, muntah 
insomnia 
diare 
tekanan darah meninggi 
panas dingin, meriang, dan berkeringat berlebihan 
gelisah dan mudah tersinggung 
rasa sa kit dan peg a I otot di punggung, kaki dan seluruh tubuh 
tidak ada selera makan 
gemetar I tremor 
tulang-tulang ngilu 
kejang-kejang keci l dan lemas 
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I Selinting 

I 

lstilah lain : Selin. 

Arti : 1 batang rokok a tau ganja. 

Definisi : Bentuk satuan batang rokok a tau ganja. 

Selinting adalah satuan yang digunakan untuk menggambarkan 1 batang 
rokok atau ganja. Untuk rokok biasanya lintingan sudah dikemas dalam 
satu pak bungkus rokok yang bisa didapatkan dengan mudah dimana
mana. Untuk ganja, lintingan biasanya dibuat sendiri dengan 
menggunakan kertas yang disebut Papir, yang dalamnya diisi daun ganja 
yang kemudian dilinting menjadi bentuk seperti rokok yang bisa dihisap. 
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Sepapan 

Arti : 1 strip obat yang biasanya terdiri dari 10 butir pi I 

Definisi : lstilah yang dipakai untuk menggambarkan kemasan obat. 

lsti lah sepapan biasanya dipakai untuk menggambarkan 1 strip obat 
yang terdiri dari 10 buti r pi I. lsti lah sepapan lazim dipakai untuk obat
obatan jenis pi I nipam atau pil BK dan sejenisnya. Umumnya 10 butir pil 
ini dipakai bersama-sama 2 atau 3 orang, dan biasanya juga konsumsinya 
dilakukan berbarengan dengan minuman beralkohol untuk lebih 
menguatkan efek obat-obatan tersebut. 

Foto: 5 papan rophinol. 
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I 
lstilah lain 

Arti 

Definisi 

Seperempi 

r"/r;i(', '"/" 
: Seperempat. 

: Seperempat gram. 

: Ukuran berat untuk narkoba yang berbentuk bubuk, 
seberat seperempat gram. 

Seperempi adalah satuan,berat yang digunakan untuk menggambarkan 
ukuran berat puta.uw seberat seperempat gram. lsti lah ini umum 
digunakan oleh pengedar dan pengguna narkoba di lingkungan 
perdagangan narkoba. 
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Setangki 
r'felrt Jtq/.-/ 

I 

lstilah lain : Setengah. 

Arti : Setengah gram. 

Definisi : Ukuran berat untuk narkoba yang berbentuk bubuk, 
seberat setengah gram. 

Penjualan putauw biasanya di lakukan dengan menggunakan ukuran
ukuran berat yang hanya dikenal dalam lingkungan pengedar dan 
pembeli. lstilah "Setangki" digunakan untuk menggambarkan putauw 
dengan be rat sebesar setengah gram. 

Foto: Berbagai macam ukuran paket heroin 
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I 
lstilah lain 

Arti 

Definisi 

Shabu 
rYhalfrr 

: Ubas, Sabu, 55, Ice, Kristal, Mecin. 

: Sa lah satu jenis amfetamin. 

: Nama ja lanan untuk amfetamin, obat yang memiliki 
khasiat sebagai stimu lan susunan syaraf pusat. 

Nama asli dari shabu adalah Methamphetamine , yang berbentuk kristal 
seperti gula . Karena berbentuk kristal dan tidak mempunyai wa rna 
maupun bau, maka shabu seringkali juga disebut dengan julukan Ice. 
Shabu memiliki pengaruh yang kuat terhadap syaraf karena bekerja 
dengan cara menstimulir sususan syaraf pusat sehingga menimbulkan 
efek euforia, peningkatan suasana/mood, percaya diri, dan 
bertambahnya daya konsentrasi. 

Cara mengkonsumsi shabu adalah dengan membakarnya di atas sebuah 
aluminium foil sehingga mengali r dari ujung yang satu ke ujung yang 
lain. Kemudian asap yang ditimbulkannya dihirup dengan sebuah bong 
(sejenis pipa yang dalamnya berisi air) . Air bong tersebut berfungsi 
sebagai filter karena asap tersa ring pada waktu melewati airtersebut. 

Cara mengkonsumsi shabu bi sa dengan cara dihi sap, dihirup, 
disuntikkan, atau ditelan. 
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Arti 

Definisi 

Short-Term Effect 

,, , 

: Efekjangka pendek penggunaan obat. 

: Efek yang dihasilkan dari pemakaian dosis tunggal dari 
peri ode pemakaian obat yang sing kat. 

Short-term Effect adalah efek yang dihasilkan dari konsumsi narkoba 
dosis tunggal. Sebagai contohnya adalah konsumsi sebutir pil ekstasi 
yang akan segera menghasilkan efek jangka pendek, seperti euforia, dan 
rasa semangat yang berlebihan. Atau konsumsi ganja yang juga 
menghasi lkan efekjangka pendek seperti euforia . 
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I 
Arti 

Definisi 

Simtomatis 

f111 

: Menghilangkan gejala-gejala yang timbul akibat solvent. 

: Terapi yang dibuat bagi para penyalahguna inhalansia dan 
solvent. 

Penyalahgunaan Solvent banyak ditemui pad a anak-anak jalanan, karena 
bahan-bahan solvent yang san gat mudah didapatkan dengan harga yang 
murah . Penghirupan solvent selama beberapa waktu dapat 
menyebabkan hilangnya berat badan, masalah pada ku lit, bronchits, 
kerusakan memori dan kesulitan berkonsentrasi . 

Simtomatis adalah salah satu terapi yang dapat diterapkan para 
penyalahguna inhalansia dan solvent. Simtomatis dilakukan dengan 
tujuan untuk mencegah terjadinya penekanan pernafasan dan menjaga 
agar fungsi jantung tetap berjalan dengan baik. Untuk menghindari 
penekanan pernafasan, langkah yang dapat diambil adalah dengan 
melonggarkan pakaian yang ketat, dan selalu membersihkan lendir pada 
saluran nafas. Jika diperlukan, maka pernafasan buatan dan oksigen 
dapat diberikan kepada penderita keracunan inhalansia. 

Foto: Lem yang sering disalahgunakan secara solvent. 
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Arti 

Definisi 

Skizoprenia 
'--' 

: Gangguan kegilaan. 

. ·. rju'r JIJit~t 

: Penyakit otak yang timbul akibat ketidakseimbangan pad a 
Dopamine, yaitu salah satu sel kimia dalam otak. 

Skizofrenia merupakan penyakit otak yang timbul akibat 
ketidakseimbangan pada dopamine, ya itu sa lah satu se l kimia 
dalam otak. Ia ada lah gangguan jiwa psikotik paling lazim 
dengan ci ri hilangnya perasaan afektif atau respo ns emosional 
dan menarik diri dari hubungan antarpribadi normal. Sering kali 
diikuti dengan delusi (keyakinan yang salah) da n halusinasi 
(persepsi tanpa ada rangsang pancaindra) . 

Pada remaja perlu diperhatikan kepribadian pra-sakit yang 
merupakan faktor predisposisi skizofrenia, yaitu gangguan 
kepribadian paranoid atau kecurigaan berlebihan, menganggap 
semua orang sebagai musuh . Ganggu an kepribadian skizoid yaitu 
emosi dingin, kurang mampu bersikap hangat dan ramah pada 
orang lain serta se lalu menyend iri . Pada gangguan skizotipa l 
orang memiliki perilaku atau t ampilan diri aneh dan ganjil, afek 
sempit, percaya hal-hal aneh, pikiran magis yang berpengaruh 
pada perilakunya, persepsi pancaindra yang tidak biasa, pikiran 
obsesif tak terkendali, pi kiran yang samar-samar, penuh kiasan, 
san gat rinci dan ru w et a ta u stereotipik yang termanifestasi dalam 
pembicaraan yang ane h dan inkoheren. 
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I 
lstilah lain 

Arti 

Definisi 

: Sniffing; dihirup 

: Memakai putauw lewat hidung (dihirup) . 

: Salah satu metode pemakaian narkoba dengan cara 
menghirup bubuknya lewat hidung. 

Sniffing adalah salah satu metode pemakaian heroin, atau yang di 
Indonesia terkenal dengan nama jalanan putauw. Pemakaian dengan 
metode sniffing dilakukan dengan cara menghirup bubuk heroin 
langsung melalui hidung. Sniffing sering menjadi salah satu pilihan 
penggunaan heroin bagi pengguna yang masih baru, karena sniffing 
memberikan kesan lebih mudah dibandingkan dengan metode injeksi, 
yang terkesan lebih menyeramkan karena harus berurusan dengan jarum 
suntik dan lain-lainnya. Jika narkoba disalahgunakan dengan cara dihirup 
maka narkoba akan sampai ke otak dalam waktu kira-kira 60 detik. 
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Solvents 
rYr ft,eJt!J 

lstilah lain : Volatile Solvent. 

Arti : Uap gas, biasa digunakan dengan car a dihirup. 

Definisi : Zat adiktif dalam bentuk cair. 

Volatile Solvent adalah zat adiktif dalam bentuk cair. Zat ini mudah 
menguap. Penyalahgunaannya adalah dengan cara dihirup melalui 
hidung. Cara penggunaan seperti ini disebut inhalasi. Zat adiktif ini 
antara lain : 
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Lem yang baunya sangat menyengat 
Cairan PencampurTip Ex (Thinner) 
Aceton untuk pembersih warn a kuku, Cat tembok 
Premix 

Foto: Bahan-bahan kimia yang sering disalahgunakan secara solven t. 
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I Source of Substance 
r'ir Ill'('( r / r'/ 1, , 

Arti : Sumber zat. 

Definisi : Sumber-sumber atau cara-cara yang digunakan 
penyalahguna untuk mendapatkan narkoba. 

Sumber-sumber atau cara-cara yang biasa dipakai oleh seorang 
penyalahguna diantaranya adalah: 

Dengan resep dokter (legal prescription) 
Seorang penyalahguna bisa saja menyalahgunakan obat dengan 
mendapatkan resep dari dokter, dengan berbagai cara apakah 
berbohong atau bisa juga dengan bekerja sama dengan oknum yang 
tidak bertanggung jaw a b. 

Membeli di jalan (street buy) 
Seorang penyalahguna membeli atau mendapatkan narkoba dari 
sumber-sumber yang memperjual belikan secara illegal dalam suatu 
rangkaian peredaran gelap narkoba. 

Cara ilegallainnya (other unauthorized procurement) 
Seorang penyalahguna mendapatkan narkoba dengan cara lain 
seperti memalsukan resep dokter, mencuri, atau mendapatkannya 
sebagai hadiah dari orang lain. 
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Arti 

Definisi 

: Sepaket berdua. 

: Aktifitas yang sering dilakukan para pengguna untuk 
bersama-sama menggunakan narkoba. 

lstilah sepaket berdua menggambarkan pemakaian satu paket narkoba 
yang dikonsumsi berdua atau oleh dua orang pengguna narkoba. Spirdu 
sering dilakukan karena tuntutan rasa "nagih" oleh tubuh seorang 
pecandu narkoba, sementara ia tidak memiliki uang yang cukup untuk 
membeli sendiri paketan narkoba yang dibutuhkannya . 

Dalam si tuasi seperti ini, seorang pecandu biasanya akan mencari ternan 
pecandu yang lainnya, untuk diajak bersama-sama mengumpulkan uang 
dan membeli paket narkoba untuk dikonsumsi berdua. Spirdu adalah 
solusi dalam keadaan terjepit karen a tidak adanya uang. 
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lstilah lain : Ubas, Sabu, Shabu, Ice, Kristal, Mecin. 

Arti :Salah satujenisamfetamin. 

Definisi : Nama jalanan untuk amfetamin, obat yang memiliki 
khasiat sebagai stimulan susunan syaraf pusat. 

Nama asli dari shabu adalah Methamphetamine, yang berbentuk kristal 
seperti gula. Karena berbentuk kristal dan tidak mempunyai warna 
maupun bau, maka shabu seringkali juga disebut dengan julukan Ice. 
Shabu memiliki pengaruh yang kuat terhadap syaraf karena bekerja 
dengan cara menstimulir sususan syaraf pusat sehingga menimbulkan 
efek euforia, peningkatan suasana/mood, percaya diri, dan 
bertambahnya daya konsentrasi. 

Cara mengkonsumsi shabu adalah dengan membakarnya di atas sebuah 
aluminium foil sehingga mengalirdari ujung yang satu ke ujung yang lain. 
Kemudian asap yang ditimbulkannya dihirup dengan sebuah bong 
(sejenis pipa yang dalamnya berisi air). Air bong tersebut berfungsi 
sebagai filter karen a asap tersaring pad a waktu melewati air tersebut 

Cara memakai shabu adalah dengan cara dihisap, dihirup, disuntikkan, 
atau ditelan .. 
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Arti 

Definisi 

Stroke 

: Penyumbatan pembutuh darah. 

: Suatu kondisi yang terjadi ketika pasokan darah ke suatu 
bag ian otak tiba-tiba terganggu. 

Stroke adatah satah satu penyebab kematian yang sangat fatal. Datam 
jaringan otak, kurangnya atiran darah menyebabkan serangkaian reaksi 
bio-kimia, yang dapat merusakkan atau mematikan set-set otak. 
Kematian jaringan otak dapat menyebabkan hitangnya fungsi yang 
dikendatikan oteh jaringan itu . Stroke adatah penyebab kematian yang 
ketiga di Amerika Serikat dan banyak negara industri di Eropa (Jauch, 
2005). Bita dapat disetamatkan, kadang-kadang si penderita mengatami 
ketumpuhan pada anggota badannya, hita ngnya sebagian ingatan atau 
kemampuan bicaranya. Untuk menggarisbawahi betapa seriusnya stroke 
ini, beberapa tahun betakangan ini tetah semakin poputer isti tah 
serangan otak. tstitah ini berpadanan dengan istitah yang sudah dikenat 
tuas, "seranganjantung". 
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lstilah lain : SSD. 

Arti : Mati mendadak akibat menghirup heroin. 

Definisi : Kematian yang terjadi secara mendadak akibat 
penghirupan narkoba. 

Sudden Sniffing Death Syndrome adalah pembunuh pal ing utama dalam 
penyalah gunaan inhalen. Kemungkinan korban mencoba untuk 
melakukan inhalasi untuk yang pertama kalinya, atau mungkin sudah 
pernah beberapa kali mencoba. Namun demikian, 22% penyalahguna 
inhalan yang meninggal dunia karena SSD menunjukkan catatan belum 
pernah sama sekali menggunakan inhalan sebelumnya. 

SSD terjadi akibat perasaan terkejut ketika sedang melakukan menghisap 
inhalansia. Hal ini sering terjadi akibat terpergok seseorang, ketika proses 
menghisap sedang dilakukan. Perasaan ketakutan atau halusinasi juga 
bisa menjadi pemicu terjadinya SSD. Zat-zat yang terkandung di dalam 
inhalan dapat memicu produksi harmon adrenalin dalam tubuh yang 
meningkatkan tekanan jantung dan denyut jantung. Oleh sebab itulah 
ketika adrenalin mencapai jantung, maka jantung akan mengalami detak 
yang tidak beraturan yang jika terjadi secara kronis akan dapat 
membunuh penyalahguna inhalansia hanya dalam beberapa detik. 
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Suntikan 
~)1,11/Jt!tJ(.(//1 

lstilah lain : Spidol I insul. 

Arti : Alat suntik. 

Definisi : Alat yang dipergunakan untuk menyuntikkan obat dalam 
bentuk cair ke dalam tubuh . lazim digunakan dalam dunia 
medis. 

lnsul I suntikan banyak digunakan oleh pengguna narkoba untuk jenis 
turunan opioida seperti morfin, heroin, codein dan putauw. Selain 
opioida, narkoba jenis amphetamin juga ada yang berbentuk cair dengan 
pemakaian secara injeksi . Alat Suntik di kalangan pengguna narkoba 
yang sudah kecanduan menjadi perlengkapan sehari-hari yang harus 
selalu dibawa. Budaya pemakaian alat suntik bersama-sama merupakan 
salah satu penyebab terjangkitnya penyakit AIDS di kalangan para 
pengguna narkoba. 
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TEKEK 

TELER 

TERAPI 

THC 

TIGA DIMENSI 

TOLERANSI 

TOPI MIRING 

TRIPPING 

TU 



lstilah lain : Polis. 

Arti : Sebutan para pecandu narkoba untuk Polisi . 

Definisi : Badan pemerintah yang bertugas memelihara keamanan 
dan ketertiban umum. 

lstilah polis a tau tekek sering digunakan dalam lingkungan peredaran dan 
penggunaan narkoba yang mengacu kepada aparat keamanan atau 
polisi . Pihak aparat kepolisian sendiri belakangan ini sangat gencar 
melakukan razia di tempat hiburan malam, untuk menjaring para 
pecandu narkoba yang memang sering menghabiskan waktu di tempat
tempat seperti itu . Razia ini seringkali juga dibarengi dengan test urine di 
tempat, untuk betul-betul memastikan apakah seseorang positif 
menggunakan narkoba atau tidak. Dari raz ia ini sering sekali ditemukan 
pengguna narkoba, yang walaupun tidak kedapatan membawa narkoba, 
namun masih dalam keadaan "on" dan akhirnya harus berurusan dengan 
polisi 

I 



I <Jf 1 Teler 
0/eteF 

lstilah lain : High; Stoned; Fly; On. 

Arti : Sedang berada pada puncak pengaruh obat pada tubuh . 

Definisi : Efek yang dirasakan oleh seseorang setelah mengkonsumsi 
jenis narkoba tertentu . 

Setelah seseorang mengkonsumsi narkoba tertentu, maka tidak berapa 
lama kemudian efek dari obat tersebut akan dirasakan oleh tubuh . Pada 
saat obat tersebut sedang bekerja pada puncaknya, maka seorang 
pecandu akan merasakan kenikmatannya dan pada saat itu, mereka akan 
berada dalam kondisi sedang "on" atau juga dengan kata lain stoned, 
high, atau fly. Orang awam sering menyebutnya dengan istilah "teler". 



Arti 

Defin isi 

Terapi V/ . 
0/p)'(IJ! 

: Perawatan yang diberikan kepada seorang pecandu 
narkoba. 

: Bentuk perawatan untuk menghilangkan racun dari tubuh 
penyalahguna dan ketergantungan narkoba. 

Terapi adalah perawatan yang diberikan kepada seorang pecandu 
narkoba yang sedang menjalani tahapan rehabilitasi . Secara fisik, terapi 
yang diberikan kepada pecandu narkoba bisa berbeda-beda, tergantung 
jenis narkoba yang dicandu oleh seseorang. Secara medis jenis terapi 
yang diberikan kepada seorang pecandu ditentukan oleh t im medis atau 
dokter ahli yang menangani . Namun secara mental, dukungan keluarga 
sangat diperlukan selama proses terapi dan rehabilitasi. Suport dari 
keluarga adalah salah satu kekuatan yang mendorong seseorang untuk 
berupaya memperbaiki hidup dan hidup bebas dari pengaruh narkoba. 
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I THC 

lstilah lain :Tetra Hydro Cannabinol 

Arti : Zat psikoaktif yang berefek halusinasi. 

Definisi : Komponen psikoaktif yang terkandung di dalam ganja. 

THC adalah komponen psikoaktif ganja. Kadar THC tertinggi dalam ganja 
biasanya terdapat pada pucuk tumbuhan betina yang sedang berbunga. 
Ganja kering biasanya terdiri dari campuran daun (50%), ranting (40%), 
dan bijinya (1 0%). 
Kadar THC dari berbagai jenis ganja bervariasi, dan juga tergantung 
kesuburan tanah di tempat tubuhnya. Jenis ganja yang dikonsumsi, 
mengandung THC sekitar 5%. Bila tanah temp at tubuhnya subur, iklimnya 
baik, apalagi jika cara penanaman dan pemel iharaannya baik, maka kadar 
THC dapat mencapai 10%. 
Dalam minyak hashish, kandungan THC bisa mencapai 15-30%. 

Foto: Pucuk daun ganja betina memiliki kadar THC paling tinggi. 



Arti 

Definisi 

Tiga Dimensi / 
) _ /JJIC JI.J1· 

: Mengkonsumsi tiga jenis narkoba sekaligus. 

: Kegiatan mengkonsumsi tiga jenis narkoba, biasanya 
alkohol, ganja, dan putauw. 

Bagi para pecandu narkoba kronis, tidak heran dan tidak jarang jika pad a 
saat yang hampir bersamaan mereka mengkonsumsi tiga jenis narkoba 
sekaligus . Situasi seperti ini dikenal dengan mengkonsumsi "Tiga 
Dimensi". Di saat seperti ini mungkin para pecandu narkoba tidak 
menyadari bahaya dari konsumsi berbagai jenis narkoba secara 
bersamaan. Selain kerusakan fisik yang parah, yang merupakan efek dari 
tiap jenis narkoba, efek samping yang tidak terduga seringkali bisa 
terjadi . Jika demikian, seseorang bisa mengalami pingsan mendadak, 
atau bahkan koma yang berujung kepada kematian. 
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I '-..// / Toleransi r /oreJ'aNJt-

lstilah lain : Kebal. 

Arti : Tubuh menjadi kebal terhadap obat tertentu. 

Definisi : Menurunnya khasiat narkoba setelah pemakaian 
berulang, sehingga dibutuhkan jumlah I dosis I taka ran 
yang makin lama makin besar, untuk memperoleh khasiat 
a tau efek zat yang sam a. 

Pemakaian narkoba seca ra kontinyu dan berulang-ulang dapat 
menimbulkan efek toleransi . Sebagai contohnya adalah narkoba jenis 
heroin. Jika heroin digunakan seca ra teratur, maka dalam beberapa 
waktu, maka tingkat toleransi tubuh terhadap heroin tersebut akan 
meningkat. Sebagai akibatnya, seorang pengguna harus memakai heroin 
dalam dosis yang lebih tinggi dan lebih banyak lagi, dengan tujuan untuk 
mendapatkan efek yang sama seperti yang ia dapatkan sebelumnya 
dalam dosis yang lebih sedikit. 

Tingkat toleransi tubuh ini dapat berkembang sangat cepat, bahkan 
hanya dalam hitungan minggu . Toleransi adalah salah satu penyebab 
utama overdosis, karena pecandu biasanya mengkonsumsi narkoba 
dalam dosis yang sudah tidak bisa lagi ditanggung oleh tub~'h . 



Tomi // . 
/(j}l{ 

lstilah lain : Tomingse; TM; Bogep 

Arti : Jenis minuman beralkohol buatan dalam negeri . 

Definisi : Minuman buatan dalam negeri dengan kandungan 
alkohol15%. 

Topi miring adalah salah satu merek minuman beralkohol yang diproduksi 
di dalam negeri dan sering seka li dikonsumsi. Minuman ini mengandung 
alkohol 15% dan bisa didapatkan dengan mudah dengan harga yang juga 
relatif murah. Konsumsi Topi Miring sering mengarah kepada tindakan
tindakan kriminal. Harganya yang murah, membuat Topi Miring sering 
dikonsumsi oleh masyarakat kelas bawah. Setelah minum Topi Miring, 
mereka cenderung lebih berani melakukan t indakan-tindakan kriminal, 
seperti pemalakan, penodongan, atau bahkan pemerkosaan anak di 
bawahumur. 
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I 
Arti 

Definisi 

U/ . Tripping 
r / J'tj(tr 11~ 

: Aktifitas mengikuti musik irama tinggi setelah 
mengkonsumsi ekstasi. 

: Aktifitas yang dilakukan saat pengaruh ekstasi yang sudah 
diminum sedang berada pada puncaknya, biasanya 
dilakukan dengan cara menggerakkan anggota tubuh 
mengikuti musik berirama tinggi. 

Tripping adalah aktifitas yang biasanya dilakukan setelah seseorang 
mengkonsumsi narkoba jenis ekstasi. Penggunaan ekstasi memacu detak 
jantung seseorang seca ra hebat hingga irama dari degup jantung 
berdengung di telinga. 
Biasanya pengguna ekstasi melakukan tripping di t empat hiburan malam 
yang memperdengarkan musik yang biasa dikenal dengan "House Music". 
Jenis musik ini memiliki ketukan irama yang sangat cepat, sesuai dengan 
ketukan di telinga seorang pemakai ekstasi . 
Karena itulah seseorang kemudian biasanya menggoyang-goyangkan 
kepalanya (gedek) mengikuti ketuka n irama musi k. Aktifitas seperti inilah 
yang dikenal dengan istilah t ripping . lrama detak jantung manusia 
normal adalah 60 detakan per menit, namun jika sudah menggunakan 
ekstasi, detakan jantung bisa mencapai 120 detakan per men it. 



TU 

lstilah lain : UT. 

Arti : Berhutang. 

Definisi : Berhutang kepada seorang bandar narkoba untuk segera 
mendapatkan narkoba. 

Tidak setiap saat seorang pecandu narkoba memiliki uang untuk membeli 
narkoba. Di saat -saat seperti ini seorang pecandu biasanya akan merayu 
bandar narkoba untuk memberikan narkoba terlebih dahulu dan dibayar 
kemudian, atau yang dikenal dengan istilah TU. Kadangkala karena 
jumlah TU sudah terlalu banyak, seorang pecandu akan terpaksa terjun 
menjadi pengedar narkoba, selain untuk memenuhi kebutuhannya 
sendiri, juga untuk membayar hutang yang sudah menumpuk kepada 
bandar narkoba. Hal ini sudah menjadi seperti lingkara n setan bagi 
seorang pecandu narkoba, yang hanya akan membuatnya terjerumus 
lebih dalam lag i ke lembah hitam dunia narkoba. 
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1 
I oac/lfJ J' 

lstilah lain :Vodka. 

Arti : Singkatan dari Vodka Ceria. 

Definisi : Campuran minuman vodka dengan minuman lainnya. 

Vodka adalah salah satu jenis minuman alkohol yang berasal dari Rusia. Jenis 
minuman ini tidak memiliki warna dan memiliki kadar alkohol yang cukup 
tinggi. Orang seringkali mencampur vodka dengan jenis minuman lain, untuk 
mendapatkan rasa dan juga warna yang berbeda. Minuman vodka jenis ini 
sering disebut dengan istilah "Vodka ceria" a tau disingkat Vocher. 
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Wakas J j · 1 a It ·a.J 

lstilah lain : Sakaw. 

Arti : Ketagihan putauw. 

Definisi : Keadaan gejala putus zat akibat tidak mengkonsumsi 
putauw dalam suatu waktu tertentu. 

Gejala putus zat pad a pengguna narkoba jenis Putauw sering kali disebut 
dengan istilah sakaw atau wakas. Pada kondisi seperti ini, maka 
pengguna Putauw akan memperlihatkan gejala-gejala sebagai berikut: 

mengantuk 
pilek sampai bersin 
suhu badan meninggi tajam 
mual, muntah 
insomnia 
diare 
tekanan darah meninggi 
panas dingin, meriang, dan berkeringat berlebihan 
gelisah dan mudah tersinggung 
rasa sa kit dan peg a I otot di punggung, kaki dan seluruh tubuh 
tidak ada selera makan 
gemetar I tremor 
tulang-tulang ngilu 
kejang-kejang kecil dan lemas 
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lstilah lain : WB; Resident. 

Warga Binaan 
)I I(,/ 

Arti : Orang yang sedang dibina. 

Definisi : Orang yang sedang berada dalam proses pembinaan 
untuk dapat lepas dari ketergantungan terhadap narkoba. 

lstilah ini dipergunakan untuk orang-orang yang sedang berada dalam 
status pengobatan dari ketergantungan. Lokasi perawatan bisa berbeda
beda tergantung dengan keputusan yang diambil oleh orangtua atau 
orang terdekat, seperti di Rumah Sakit, Pesantren, Panti Rehabilitasi, 
Rumah Binaan, atau di rumah . Terutama untuk orang yang dirawat di 
Rumah Sa kit atau di Panti Rehab disebutjuga dengan pasien a tau asuhan, 
atau anak panti . Bagi orang yang dirawat di pesantren biasa juga disebut 
dengan sa ntri odenk, penghuni tetap, dll. 
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Yaba 

lstilah lain : Heroin. 

Arti : Kata baru untuk heroin. 

Definisi : Opioida semi sintetik hasil proses opioida alamiah dengan 
perubahan kimiawi, berupa serbuk putih dan berasa pahit. 

Kata baru untuk heroin yang berasal dari Bangkok (Thailand) . Jenis ini 
juga sudah beredar di Kuala Lumpur (Malaysia) dan sekarang juga sudah 
masuk Jakarta. Narkoba jenis heroin memiliki bahan dasar opioda yang 
merupakan opium dan merupakan salah satu narkoba turunan opioda 
yang paling sering disalahgunakan di dunia, dengan penggunaan melalui 
suntikan. Di Indonesia, heroin dikenal dengan nama jalanan Putauw, PT, 
atau Etep. Heroin memiliki bentuk bubuk kristal yang larut dalam air, 
diperjual belikan secara gelap dan biasanya dikemas dalam bentuk 
berbagai macam paket kecil atau gram-graman. 
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