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KATA PENGANTAR 

Puji syukur kehadirat Allah SWT alas 

berkat dan rahmat·Nya Modul Pendidikan Anti 

Narkoba dapat tersusun dan selesai 

baik dan lancar. 

Modul ini disusun 

Diseminasi lnformasi 

Penyalahgunaan Narkoba 

mengarah 

penumbuhan karakter serta perilaku 

penyalahgunaan dan peredaran gelap 

Semoga dengan kesu~uhan hati 

ketulusan semangat modul ini dapat bersinergi 

dalam mewujudkan Indonesia sehat dan bersih 

dari penyalahgunaan dan peredaran gelap 

narkoba. 

Kepada semua pihak yang 

membantu diterbitkannya modul ini, 

sampaikan penghargaan dan terima kasih. ,.. 
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PENDAHULUAN 

1. LA TAR BELAKANG 

Hingga saat ini, permasalahan penyatahgunaan dan 

peredaran gelap narkoba masih menjadi permasalahan yang 

belum terselesaikan. Bukan hanya di Indonesia, namun memang 

hampir seluruh negara di dunia mengalami permasatahan ini. Di 

negeri kita sendiri , permasalahan narkoba sudah digolongkan ke 

dalam kondisi darurat. Kondisi ini sebenarnya untuk 

menggambarkan situasi mengkhawatirkan, narkoba telah masuk 

hingga hampir di seluruh elemen di dalam masyarakat, tanpa 

memandang status, tingkat pendidikan ataupun penggolongan 

strata lainnya. Bahkan bila dilihat dari sisi usia yang menjadi 



penyalah guna narkoba, semakin lama ada kecenderungan para 

penyalah guna didominasi oleh mereka yang muda usianya. 

Berbagai aspek juga terkena dampak sebagai akibat dari 

penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba . Aspek kesehatan 

merupakan dampak langsung yang bisa dilihat dan dirasakan, 

kemudian akan disusul dengan aspek-aspek hukum, sosial , 

ekonomi bahkan pada akhirnya dapat berdampak kepada 

masalah eksistensi bangsa dan negara. 

Mengenai ancaman terhadap negara, permasalahan 

narkoba di negeri kita memang belum secara nyata mengancam 

eksistensi bangsa dan negara, namun potensi ke arah itu 

sangatlah besar bila kita tidak mampu mengantisipasi dan 

membiarkan narkoba menjadi bagian yang tidak mampu kita 

minimalisir dari kehidupan kita sehari-hari. Bisa kita bayangkan 

apa yang akan te~adi bila generasi bangsa yang akan menjadi 

penerus, menjadi korban penyalahgunaan narkoba. Hal ini 

tentunya harus menjadi fokus perhatian kita semua, BNN, 

pemerintah, dan tentunya semua elemen masyarakat. Sebagai 

bentuk tanggung jawab kita sebagai warga negara, maka sudah 

sepatutnya kita dapat memberikan sumbangsih bagi upaya untuk 

menjaga eksistensi bangsa dan negara, tidak hanya dari 

ancaman fisik atau perang, namun juga mencakup ancaman 

penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba. 

Dalam kaitan ini, masyarakat perlu mendapatkan 

"tameng" yang dapat digunakan untuk melindungi kelompoknya 

dari ancaman narkoba tersebut. Masyarakat perlu memiliki 

pemahaman dan pengetahuan untuk melindungi dirinya, orang -

orang terdekatnya, dan pada akhirnya komunitas dan 

kelompoknya. Hal inilah yang menjadi latar dari pentingnya 

diberikan berbagai bentuk informasi kepada masyarakat, baik 

mengenai pemahaman akan substansi penyalahgunaan narkoba 

maupun upaya untuk membangun kemampuan dan jejaring 

pencegahan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba. 

Dalam kaitan ini , keberadaan modul sebagai pedoman atau 

acuan dalam melakukan kegiatan pencegahan narkoba akan 

menjadi Jangkah penting untuk memulai gerakan pencegahan 

dan upaya membangun karakter anti narkoba. 
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2. 

3. 

Keberadaan modul sebagai bahan acuan ataupun pedoman ini juga 

menjadi penting artinya bagi berbagai stakeholder, baik para dari kalangan 

pelaksana kegiatan dari pemerintahan yang akan menyasar lingkup 

masyarakat, maupun berbagai komunitas dan kelompok masyarakat yang akan 

mengambil bagian dalam menanamkan karakter anti narkoba di 

masyarakat. 

Dengan adanya modul pendidikan anti narkoba bagi masyarakat, maka 

diharapkan juga akan terjadi peningkatan pemahaman dan pengetahuan 

berbagai elemen masyarakat yang mengarah kepada proses perubahan dan 

penumbuhan karakter serta perilaku anti penyalahgunaan dan peredaran gelap 

narkoba yang pada akhirnya akan menciptakan perubahan karakter 

masyarakat ke arah yang positif terutama dalam konteks daya tangkal terhadap 

bahaya penyalahgunaan narkoba. Selain itu juga diharapkan akan tercipta · 

jejaring pencegahan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba yang 

berbasis kemasyarakatan untuk lebih menggelorakan barisan masyarakat 

Indonesia yang anti penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba. 

TUJUAN 

Modul Pendidikan Anti Narkoba bagi Kalangan Masyarakat ini disusun 

dengan tujuan sebagai berikut : 

a. Tersusunnya modul pendidikan anti narkoba bagi masyarakat dalam 

rangka pencegahan dan pemberantasan gelap narkoba; 

b. Terciptanya pemahaman dan pengetahuan berbagai elemen masyarakat 

yang mengarah kepada proses perubahan dan penumbuhan karakter 

serta perilaku anti penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba; 

c. Terciptanya peruubahan karakter ke arah positif alam kaitan dengan daya 

tangkal terhadap bahaya penyalahgunaan narkoba; 

d. Terciptanya jejaring Pencegahan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap 

Narkoba (P4GN) yang berbasis kemasyarakatan. 

SASARAN 

Sasaran modul ini adalah masyarakat secara umum dan elemen-elemen 

kemasyarakatan yang ada. 
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4. HASIL PEMBELAJARAN 

Setelah mempelajari modul, pembaca I penerima manfaat diharapkan mampu: 

1. Memahami bahaya penyalahgunaan narkoba, berbagai faktor resiko dan 

faktor pelindung terjadinya penyalahgunaan narkoba dan upaya 

pencegahan penyalahgunaan narkoba di lingkup masyarakat; 

2. Mendiskusikan konsep, prinsip, dan proses • proses upaya pencegahan 

penyalahgunaan narkoba di lingkup masyarakat; 

3. Memanfaatkan alat I media diseminasi informasi yang sesuai dengan 

sasaran lingkup masyarakat dalam upaya pencegahan bahaya 

penyalahgunaan narkoba; 

4. Membangun jejaring pencegahan serta menentukan langkah lanjutan 

penerapan pencegahan bahaya penyalahgunaan berbasis 

kemasyarakatan. 
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INDONESIA DARURAT NARKOBA 

Bukan sesuatu yang aneh apabila dalam beberapa tahun belakangan ini, 

Indonesia sedang mengalami situasi yang disebut Darurat Narkoba. Berbagai indikasi 

yang muncul menunjukkan bahwa kita sebagai sebuah bangsa dan negara, bukan hanya 

sebagai individu - individu yang lepas, menghadapi sebuah permasalahan yang cukup 

kompleks dan membutuhkan penanganan yang serius. Beberapa indikasi yang patut kita 

jadikan perhatian adalah: 

Pertama 
Jumlah penyalah guna narkoba saat ini diperkirakan mencapai lebih dari 5 juta 

orang. Jumlah ini menjadi pasar terbuka yang menjadi market yang sudah terbentuk dan 

menjadi sasaran pasti sindikat narkoba. Bila kita kaitkan dengan teori iceberg phenomen 

(fenomena gunung es), maka angka ini bisa menjadi 5 kali lipat. Sebuah besaran angka 

yang sangat fantastis, dan menggiurkan bagi sindikat narkoba. 
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Kedua 
Posisi geografis Indonesia sebagai negara kepulauan. Oengan garis pantai 

terpanjang kedua di dunia menjadikan wilayah kita rentan untuk dimasuki secara ilegal 

dan memberi peluang bagi kegiatan penyelundupan berbagai barang, termasuk narkoba. 

Ketiga 
Luasnya sebaran dan cakupan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba. 

Su1it untuk menemukan wilayah yang bebas dari penyalahgunaan dan peredaran gelap 

di Indonesia, bahkan dapat ditemukan dengan mudah di wilayah pelosok, rentang usia 

penyalahguna dari umur 10 hingga 59 tahun ada yang menjadi pengguna, berasal dari 

berbagai profesi mulai dari pekerja, profesional, bahkan yang tidak memiliki pekerjaan. 

Keempat 
Kerugian jiwa dan materi. Rata - rata 40 orang meninggal per hari akibat 

menyalahgunaan narkoba, dan kerugian yang timbul mencapai 63,1 triliun per tahun. 

Kelima 
Karakter kejahatan narkoba sebagai kejahatan internasional dengan dukungan 

modal yang sangat besar menjadikan kejahatan narkoba ini menjadi salah satu ancaman 

bagi bangsa - bangsa di dunia dan di sisi lain menjadi magnet yang sangat kuat bagi 

pelaku kejahatan internasional untuk mengeruk keuntungan sebesar-besarnya. 

Keen am 
Penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba yang terjadi dan dikendalikan dari 

Lapas dan Rutan. Ada sekitar 60 - 70 sindikat jaringan narkoba yang beroperasi dari 

Lapas dan Rutan di berbagai wilayah Indonesia. Adanya kemudahan dan "fasilitas" bagi 

terpidana menjadikan jeruji La pas dan Rutan tidak lagi menakutkan. 

Ketujuh 
lndikasi proxy war. Mudahnya narkoba keluar dari beberapa negara dengan 

tujuan wilayah Indonesia timbul indikasi sebagai bentuk I upaya untuk melemahkan 

bangsa Indonesia. Sejarah mengajarkan bahwa narkoba kadangkala lebih ampuh untuk 

melemahkan eksistensi sebuah negara atau bangsa, dibandingkan dengan melakukan 

perang konvensional. 
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Kedelapan 
Ancaman dan tantangan terkini datang dari New Psychoactive Substances (NPS). 

Berbagai jenis narkoba yang baru sengaja diformulasikan untuk menghindari jerat hukum 

dengan didasari bahwa jenis narkoba tersebut belum tertuang dalam aturan atau 

perundang-undangan. Di dunia saat ini sudah ada lebih dari 800 jenis NPS, di Indonesia 

telah terindentifikasi sekitar 65 jenis, dan 43 diantaranya telah masuk dalam Peraturan 

Menteri Kesehatan sebagai revisi lampiran Undang-Undang No. 35 tahun 2009. 

Hal inilah yang menjadi Jatar pemikiran bahwa permasalahan 

penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba merupakan ancaman nyata bagi 

keberadaan bangsa Indonesia. Sesuai dengan karakternya, penyalahgunaan 

narkoba tidak hanya akan berdampak nyata bagi individu pengguna semata. 

Proses kecanduan yang terjadi akan berdampak pada orang-orang terdekat, . 

keluarga, dan pada akhirnya akan berdampak kepada komunitas, masyarakat, 

bahkan bangsa dan negara . 

Dari sisi perekonomian bisa dibayangkan besamya biaya yang harus dikeluarkan 

untuk membeli narkoba oleh individu tersebut. Menghabiskan sumber daya keuangan 

yang dimilikinya, yang pada akhirnya akan berpengaruh pada perekonomian 

keluarganya. Belum lagi dampak kesehatan yang dialami, kemungkinan penularan 

berbagai penyakit akibat kebiasaan mengkonsumsi narkoba, penyakit yang dapat 

ditularkan kepada orang terdekatnya. Belum lagi permasalahan drugs related crime, 

kejahatan yang dipicu oleh narkoba, baik karena kebutuhan untuk mendapatkan uang 

Mcepat" atau dampak kekerasan akibat jenis-jenis narkoba tertentu. 

Dalam level bangsa dan negara, maka bisa dibayangkan besarnya biaya yang 

harus dikeluarkan oleh pemerintah untuk biaya rehabilitasi para pengguna. Biaya yang 

diperlukan untuk operasional Lapas dan Rutan kita yang sebagian besar didominasi oleh 

kejahatan narkoba. Dan pada titik tertentu, bisa dibayangkan kerugian yang te~adi akibat 

fenomena Lost Generation , yang mungkin saja akan segera terjadi apabila kita tidak 

mengambillangkah cepat dan tepat untuk menyelamatkan generasi muda kita . 

Dari uraian singkat di atas, kita dapat menarik sebuah pernyataan bahwa situasi 

Indonesia Darurat Narkoba adalah sebuah fakta nyata. Sebuah keadaaan yang bila tidak 

segera tertangani dengan baik, dalam waktu yang tidak terlalu lama kemungkinan besar 

akan menjadikan Indonesia hanya sebagai sebuah nama negara dalam catatan sejarah, 

negara yang hancur tercerai berai karena ketidakmampuan generasi penerusnya untuk 

mengelola sumber daya, kekayaan, dan kebesaran bangsanya, karena sebagian besar 

telah terlena karena narkoba. 
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Karenanya sangat rasional untuk menjadikan narkoba, penyalahgunaan dan 

peredaran gelapnya sebagai common enemy yang harus diperangi dan ditentang oleh 

seluruh elemen bangsa dan negara. Berbagai teori kohesifitas menyatakan bahwa 

kesamaan visi dan misi akan dapat menyatukan berbagai kepentingan. Visi dan misi 

sudah jelas, menanggulangi Indonesia Darurat Narkoba, menjadikan negeri kita sebagai 

negeri yang aman dan menjadi tempat yang menjamin tumbuh dan berkembangnya 

anak-anak bangsa, generasi penerus bangsa Indonesia yang sehat, berkualitas, 

bertakwa dan mencintai Negara Kesatuan Republik Indonesia. 

Dalam kaitan ini , sebuah gerakan nasional yang menyatakan Perang Terhadap 

Narkoba jelas sejalan dengan visi dan misi dalam penanggulangan Indonesia Darurat 

Narkoba. Namun dalam pelaksanaannya dibutuhkan niat tulus dan kerja keras untuk 

mampu menggerakkan seluruh sumber daya bangsa dan negara menjadi sebuah 

Gerakan Nasional yang nyata. Karena perang dalam konteks ini , bukan semata-mata 

mengangkat senjata dan kemudian menghancurkan sindikat narkoba. Namun lebih jauh 

adalah menanamkan karakter anti penyalahgunaan narkoba ke dalam nilai-nilai dan 

norma serta budaya yang kita pedomani dan jalankan sehari-hari . lnilah tantangan 

sesungguhnya dari Gerakan Nasional Perang Melawan Narkoba. 

Presiden Rl , Joko Widodo menginstruksikan agar para institusi terkait segera 

mengambil langkah-langkah yang efektif dan efisien untuk menanggulangi masalah ini. 

BNN juga telah secara cepat mengambil langkah yang mencakup supply dan demand 

reduction. Namun harus diakui keterbatasan yang dimiliki oleh BNN khususnya dari sisi 

kuantitas yang belum mampu mencakup seluruh wilayah dan permasalahan narkoba di 

Indonesia. Karenanya keterl ibatan dan sinergi berbagai instansi terkait harus menjadi 

kunci dari upaya penanganan permasalahan ini. Niat dan keinginan para pemimpin 

bangsa ini harus juga diwujudkan dalam komitmen bersama, baik dari sisi politik, 

ekonomi, sosial dan berbagai aspek terkait lainnya. 

Oi sisi yang lain, berbagai elemen masyarakat termasuk mahasiswa juga harus 

bergerak mengambil peran, bukan hanya sekedar "tampil" untuk memerangi sindikat 

narkoba, namun sebagaimana telah disinggung sebelumnya, turut serta untuk turun 

menanamkan karakter anti narkoba secara nyata. 
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APA ITU NARKOBA 

lstilah NARKOBA adalah singkatan dari narkotika, psikotropika dan bahan adiktif 

tainnya. Baik narkotika maupun psikotropika memiliki karakter yang menyebabkan 

ketergantungan (adiktif). Namun ada juga jenis-jenis bahan atau zat lain di luar narkotika 

dan psikotropika yang memiliki dampak adiktif. Jenis-jenis tersebut kemudian 

dimasukkan ke dalam kelompok bahan adiktif. Adapun istilah NAPZA sama dengan 

istilah NARKOBA, yakni narkotika, psikotropika dan zat adiktif lainnya. 

Sesuai dengan Undang-Undang nomor 35 tahun 2009, narkotika adalah zat 

atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintesis maupun 

semi sintesis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, 

hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat 

menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan. 

Adapun untuk pengertian psikotropika, sesuai dengan Undang-Undang nomor 5 

tahun 1997 tentang Psikotropika menyebutkan bahwa psikotropika adalah zat atau 

obat, baik alamiah maupun sintetis bukan narkotika, yang berkhasiat psikoaktif 

melalui pengaruh selektif pada susunan syaraf pusat yang menyebabkan 

perubahan khas pada aktivitas mental perilaku. 
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Begitu banyak sekali penyebutan atau nama-nama yang digunakan untuk 

menyebut narkoba serta penggolongannya. Hal ini kadangkala membingungkan bagi 

masyarakat awam, namun secara umum dapat dikelompokkan baik berdasarkan bahan 

asalnya narkoba, berdasarkan dampaknya, ataupun dari sisi farmakologinya. 

Berdasarkan asal muasalnya, narkoba bisa ditemukan baik yang telah ada dan tersedia 

di alam, maupun yang didapat melalui berbagai proses dengan melibatkan bahan -

bahan (kimia) lainnya. Oalam konteks ini (berdasarkan bahan asalnya) narkoba terbagi 

dalam 3 (tiga) golongan, yaitu: 

a. Alami 

Yakni jenis bahan atau zat yang limbul dari alam tanpa adanya proses fermentasi, 

isolasi atau proses produksi lainnya. Contohnya: ganja, opium. daun koka, dll. 

Dalam Undang-Undang nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, jenis narkotika 

yang berasal dari alam dan tidak boleh digunakan untuk terapi masuk dalam 

golongan I. antara lain: 

1. Tanaman papaver somniferum L 

2. Opium mentah, opium masak (candu, jicing, jicingko) 

3. Opium obat 

Tanaman koka, daun koka, kokain mentah 

5. Ganja, damar ganja 

b. Semi Sintetis 

Yakni zat yang diproses sedemikian rupa melalui proses ekstraksi, isolasi. dll. 

Contohnya: morfin. heroin, kodein, dll. Jenis obat ini menurut Undang-Undang 

nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika termasuk dalam narkotika golongan II. 

c. Sintetis 

Jenis obat atau zat yang diproduksi secara sintetis untuk keperluan medis dan 

penelitian yang digunakan sebagai penghilang rasa sakit (analgesik), penekan 

batuk (antitusif), anti depresan, maupun keperluan medis lainnya. Jenis obat yang 

termasuk kategori sintetis antara lain amphetamine, deksamphetamine, penthidin, 

meperidin, methadon, bipipanon, LSD (Usergik Oietilamid). 
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Sedangkan berdasarkan dampak yang ditimbulkan terhadap manusia , 

narkotika terdapat 3 (tiga) jenis, yaitu: 

a. Depresan (downers) 

Adalah jenis obat yang berfungsi mengurangi aktifitas, membuat 

pengguna menjadi tertidur, terbius atau tidak sadar diri. Narkotika 

jenis ini bekerja pada sistem syaraf pusat dan berdampak 

memberikan rasa rileks, mengurangi ketegangan dan kegelisahan dan 

rasa terbius atau tidak sadarkan diri. Jenis ini memiliki kecenderungan 

tingkat ketergantungan (adiksi) yang tinggi. 

b . Stimulan (uppers) 

Adalah jenis-jenis zat yang dapat merangsang fungsi organ tubuh dan 

meningkatkan kegairahan (merasa segar dan bersemangat ) secara 

berlebih-lebihan. Zat yang bersifat stimulan akan mengaktifkan, 

memperkuat, meningkatkan aktifitas dari sistem syaraf. Zat ini juga 

dapat berdampak menghilangkan nafsu makan, bersifat 

memabukkan, meningkatkan denyut jantung, tekanan darah. Gejala 

lain yang dapat timbul antara lain adalah muntah-muntah , tindakan 

agresif, dan gangguan kejiwaan. 

c. Halusinogen 

Adalah zat atau obat yang dapat menimbulkan efek halusinasi, dapat 

merubah perseps i, perasaan, pikiran dan mental secara sangat kuat. 



Warna hijau tua segar dan berubah kecoklatan bila sudah lama dibiarkan karena 

terkena udara dan panas. 

Penggunaan dengan cara dihisap dari gulungan menyerupai rokok atau dapat 

juga dihisap dengan menggunakan pipa rokok. Daun ganja mengandung zat THC 

yaitu suatu zat pemicu terjadinya halusinasi. Getah yang kering disebut hasish, 

dan apabila dicairkan akan didapatkan minyak yang dikenal dengan minyak 

cannabis. 

Efek 

Denyut jantung semakin cepat, temperatur badan menu run , mala merah 

Nafsu makan bertambah 

Santai, tenang, dan melayang-layang 

Pikiran selalu rindu pada ganja 

Daya tahan menghadapi problema jadi lemah 

Malas, dan apatis 

Tidak peduli dan kehilangan semangat untuk belajar maupun bekerja 

Persepsi waktu dan pertimbangan intelektual maupun moral terganggu 

Efek paling buruk dari pemakaian ganja secara kronis dapat menyebabkan kanker 

paru-paru karena pengaruh kadar tar pada ganja jauh lebih tinggi dari pada kadar 

tar pada tembakau. Dan penggunaan ganja dalam jangka waktu panjang dapat 

mengakibatkan gangguan kejiwaan. Hampir setiap orang yang menjadi pecandu 

berat narkoba (heroin) berawal dari mengkonsumsi ganja. 

b. Kokain 

Berasal dari tanaman koka yang banyak dijumpai di Kolombia (Amerika Latin). 

Bentuk berupa bubuk, daun koka, buah koka, dan kokain kristal. 

Warna ada yang berupa cairan berwarna putih, bubuk I serbuk tidak berwarna, 

kristal berwarna putih, tablet berwarna putih, dan bubuk serbuk seperti tepung. 

Penggunaan dengan cara dihirup melalui hidung baik secara langsung maupun 

dengan menggunakan media lain yang berfungsi sebagai alat penghisap 

(sedotan) atau dapat juga dibakar bersama-sama dengan tembakau (rokok), 

ditelan bersama minuman, atau disuntikan pada pembuluh darah. 

Efek 

Rasa senang yang berlebihan 

Tidak bisa tidur 

Hilang nafsu makan 
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Merasa gelisah dan cemas berlebihan 

Apabila sudah pada tingkat overdose dapat menyebabkan kematian, karena 

memicu gangguan dan serangan pada sistem pernafasan dan jantung . Selain itu 

juga dapat menimbulkan keracunan pada susunan saraf sehingga korban dapat 

mengalami kejang-kejang, tingkah laku yang kasar, pikiran yang kacau , dan mata 

gelap. Dampak negatif yang sangat berbahaya dari penyalahgunaan kokain dapat 

menyebabkan pecahnya pembuluh darah di otak (stroke). 

Efek high kokain tidak berlangsung lama , sehingga banyak yang 

menggunakannya secara berulang kati agar kembali merasakan sensasi tersebut. 

Bila telah memasuki fase ketergantungan, berhenti menggunakan kokain akan 

menimbulkan gejala putus zat, yang mencakup: 

Depresi 

Perasaan sangat kelelahan 

Meningkatnya nafsu makan 

Mimpi buruk dan susah tidur 

c. Heroin dan Morfin 

Baik heroin maupun morfin didapat dari getah tanaman papaver somniferum. 

Getahnya dikenal dengan nama candu , opium atau madat. Getah tersebut 

kemudian diolah menjadi morfin, dan selanjutnya dapat diolah lagi menjadi heroin. 

Heroin dapat disuntikkan maupun dihisap. Pada penggunaan awal akan berakibat 

pada sensasi seperti melayang. Pengguna dapat menjadi pribadi yang merasa 

extrovert, menjadi mudah berkomunikasi dengan orang lain, dan dapat 

merasakan sensasi lebih dalam hubungan seksual , meskipun hal ini tidak 

berlangsung lama. Heroin sangat membuat kecanduan dan gejala putus zat-nya 

(withdrawal syndrome) sangat menyakitkan. Heroin dengan sangat cepat 

merusak sistem kekebalan tubuh, secara fisik seringkali mengakibatkan 

seseorang semakin sangat kurus hingga tinggal tulang , dan pada akhirnya 

berakhir pada kematian. 

Dalam bentuk murni, heroin berwujud bubuk berwarna putih. Namun seringkali 

ditemukan dengan warna abu-abu sedikit kemerahan, coklat ataupun berwarna 

merah. Warna tersebut muncul karena adanya penggunaan bahan aditif dalam 

proses pengencerannya. Berbagai jenis adiktif yang digunakan tidak sepenuhnya 

dapat larut sempurna, dan manakala masuk ke dalam tubuh dapat menyumbat 

pembuluh darah yang menuju ke paru-paru, ginjal , dan otak. Hal ini dapat 

mengakibatkan infeksi atau kerusakan organ-organ vital. 

Para pengguna heroin membeli secara gelap dan tidak mengetahui kadar atau 

kekuatan dari ''paket" yang dibelinya. Hal ini berakibat pengguna dapat terus 

13 



menghadapi resiko overdose. 

Adapun martin merupakan jenis obat penghilang rasa sakit yang sangat kuat 

namun juga sangat bersifat adiktif. Morfin yang didapat dari getah tanaman 

papaver somniferum pertama kali diekstrak pada awal abad ke~ 19 dan dig!Jnakan 

secara luas selama masa Perang Saudara Amerika sebagai obat penghilang rasa 

sakit untuk tentara yang terluka, yang berakibat banyak tentara yang kemudian 

menjadi kecanduan. Hingga saat ini, morfin tetap digunakan di dunia kesehatan 

sebagai penghilang rasa sakit dalam diagnosa medis tertentu. 

d. Ekstasy 

MDMA (metilondioxymethamphetamine) merupakan jenis psikotropika yang 

dikenal dengan nama lain: inex, i, kancing, huge drug, yuppie drug, essence, 

clarity, butterfly, black heart. 

Bentuk berupa tablet dan kapsul . 

Warna bermacam~macam . 

Penggunaan dengan cara ditelan. 

Efek 

Timbul rasa gembira secara berlebihan. Banyak orang mengkonsumsi 

ekstasy untuk tujuan bersenang~senang. Ekstasy banyak digunakan oleh 

anak~anak muda agar dapat berpesta diskotik sepanjang malam. Karena 

terlalu gembiranya kadang~kadang sampai lupa kendall sehingga tidak malu~ 

malu melakukan pesta seks. 

Merasa cemas 

Tidak mau diam (hiperaktif) 

Rasa percaya diri meningkat 

Berkeringat dan gemetaran 

Susah tidur 

Sakit kepala dan pusing~pusing , mual, dan muntah 

Pemakaian ekstasy dapat mendorong tubuh untuk melakukan aktifitas yang 

melampaui batas kemampuannya, akibatnya dapat menyebabkan kekurangan 

cairan pada tubuh (dehidrasi) karena terlalu banyak menggerakkan tenaga dan 

terlalu banyak berkeringat. 

Pada pemakaian yang bertebihan (overdose) mengakibatkan penglihatan kabur, 

mudah tersinggung (pemarah), tekanan darah meningkat. nafsu makan 

berkurang, dan denyut jantung bertambah cepat. 
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Kematian sering terjadi karena pemakaian yang berlebihan sebagai akibat dari 

pecahnya pembuluh darah di otak (stroke). 

e. Shabu 

Shabu atau Methamphetamine (MA) merupakan jenis psikotropika yang memiliki 

induk yang sama dengan ekstasi (MDMA) yaitu amphetamine. Dikenal dengan 

nama kristal , ubas, SS, ice kristal , dll. 

Bentuk kristal atau cair 

Warna putih I bening 

Penggunaan dengan cara dibakar dengan menggunakan aluminium foil dan 

asapnya dihirup melalui hidung. Dibakar dengan menggunakan botol kaca khusus . 

(bong) dan disuntikkan. Selain menggunakan alat hisap berupa bong kaca, sering 

juga digunakan dengan memodifikasi botol bekas minuman mineral atau minuman 

multivitamin sebagai bong. 

Efek 

Badan terasa lebih kuat dan energik (meningkatkan stamina) 

Tidak mau diam (hiperaktif) 

Rasa percaya diri meningkat 

Rasa ingin diperhatikan orang lain 

Nafsu makan berkurang akibatnya badan semakin kurus. Sering digunakan 

sebagai salah satu alternatif untuk menurunkan berat badan 

Susah tidur 

Jantung berdebar-debar 

Tekanan darah meningkat 

Mengalami gangg1.1an pada fungsi sosial den pekerjaan 

Penggunaan shabu mendorong tubuh melakukan aktifitas yang melampaui batas 

kemampuan fisik, berkeringat secara berlebihan, sehingga dapat menyebabkan 

kekurangan cairan tubuh (dehidrasi). Bagi mereka yang sudah ketagihan, apabila 

pemakaiannya dihentikan (putus zat) akan timbul gejala-gejala sebagai berikut: 

Merasa Ieiah dan tidak berdaya (stamina menurun) 

Kehilangan semangat hid up (ingin bunuh diri) 

Merasa cemas dan gelisah setara berlebihan 

Kehilangan rasa percaya diri 

Susah tidur 
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f. Obat Penenang 

Biasanya merupakan jenis-jenis obat resep, yang memiliki kandungan 

psikotropika. Kebanyakan merupakan jenis obat penenang (obat tidur) dan 

dikenal dengan nama pil koplo, BK, nipam, valium, lexotan, dll. 

Bentuk tablet , kapsul , serbuk 

Penggunaan dengan cara ditelan langsung 

Efek 

Bicara jadi pelo, memperlambat respon fisik, mental, dan emosi. Dalam dosis 

tinggi akan membuat pengguna tidur, kemudian akan menimbulkan perasaan 

cemas, sensitif, dan mudah marah 

Penggunaan campuran dengan alkohol dapat berakibat kematian 

Gejala putus zat berakibat halusinasi buruk dan linglung. 

g. Zat Pemlcu Haluslnasl (Jamur I Psilocybin) 

Bekerja pada sistem syaraf pusat untuk mengacaukan kesadaran dan emosi 

pengguna. Ada sekitar 200 jenis jamur yang termasuk dalam kelompok psilocybin 

dan memberikan efek halusinasi. 

Efek 

Perubahan pada proses berpikir 

Hilangnya kontrol dan perubahan signifikan pada orientasi baik terhadap 

ruang maupun waktu 

Sering terjadi dampak lanjutan karena halusinasi, menyebabkan kecelakaan, 

melukai diri sendiri , maupun efek lainnya . 

h. Bahan Adlktlf Lalnnya 

Adalah bahan-bahan aktif atau obat yang dalam organisme hidup menimbulkan 

kerja biologis, apabila disalahgunakan dapat menimbulkan ketergantungan 

(adiksi) yakni keinginan untuk menggunakan kembali secara terus menerus. Di 

antaranya yaitu: 

1. lnhalan 

Yakni zat yang memiliki kandungan jenis solvent (pelarut) tertentu yang 

banyak terdapat dalam berbagai jenis barang industri dan rumah tangga. 

Pelarut tersebut antara lain meti/ eli/ ketone, toluene, dll. Adapun jenis inhalan 

tersebut misalnya lem, cat, bensin, tinta , cat kuku, hair spray, spidol , dll. 

Penggunaan dengan cara dihirup yang beresiko pada kematian secara 

mendadak (seperti tercekik). 
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Efek 

Hilang ingatan 

Tidak dapat berpikir 

Mudah berdarah dan memar 

Kerusakan sistem syaraf utama 

Kerusakan hati dan ginjal 

Sakit maag 

Sakit pada sa at buang air kecil 

Kejang otot dan batuk-batuk 

Penyalahgunaan inhalan dapat merusak pertumbuhan dan perkembangan 

otot, syaraf, dan organ tubuh lain. Menghirup sambil menggunakan obat anti 

depresi seperti obat penenang I obat tidur dan alkohol akan meningkatkan 

resiko overdose dan berujung pada kematian. Jika pengguna melakukan 

aktifitas normal seperti berlari atau berteriak juga dapat mengakibatkan 

kematian karena gaga I jantung. 

2. Alkohol 

Yaitu minuman yang mengandung ethanol yang diproses dari bahan hasil 

pertanian yang mengandung karbohidrat dengan cara fermentasi atau 

distilasi, baik melalui perlakuan sebelumnya, menambah bahan lain , 

mencampur konsentrat dengan ethanol, ataupun dengan proses 

pengenceran minuman yang mengandung ethanol. 

Efek 

Menyebabkan depresi pada sistem syaraf pusat 

Jika penggunaan dicampur dengan obat lain maka si pemakai akan 

pingsan atau kejang-kejang tidak sadar diri 

Menyebabkan oedema otak (pembengkakan dan terbendungnya darah 

dari otak) 

Menimbulkan habitulasi, toleransi , dan ketagihan 

Mengakibatkan mundurnya kepribadian 

Peradangan di lambung (gastritis) 

Melemahkan jantung dan pengerasan hati. 

3. Tembakau I Rokok 

Zat yang paling banyak bersinggungan dengan penggunaan tembakau 

biasanya ada dalam bentuk rokok. Pengaruh penggunaannya hanya dapat 

dilihat apabila digunakan dalam jumlah besar atau jangka waktu yang lama. 

Zat dalam tembakau itu sendiri umumnya merupakan zat yang menimbulkan 
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ketergantungan. Salah satu zat yang terkandung dalam tembakau disebut 

dengan nikotin. Nikotin adalah salah satu dari 4.000 zat kimia pada 

tembakau. Rokok mengandung 43 zat kimia beracun termasuk tar dan 

karbonmonoksida yang dinyatakan sebagai penyebab utama kanker. Hanya 

dengan 2 (dua) tetes nikotin murni sudah dapat membunuh orang dewasa 

dengan cepat. 

MENGAPA NARKOBA ITU DILARANG 

1. Ajaran Agama 

Semua ajaran agama mengharamkan penyalahgunaan narkoba. Hal ini 

dilatari oleh dampak kerusakan yang luar biasa yang diakibatkan oleh 

penyalahgunaan narkoba, baik bagi mereka yang menggunakan maupun keluarga, 

dan orang yang ada di sekitar mereka. Berikut in i beberapa pandangan mengenai 

penyalahgunaan narkoba dari sudut pandang agama yang ada di negara kita. 
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Menu rut 

Agama Islam 

Allah SWT, Tuhan Maha Pencipta, Maha Pemelihara, dan 

Maha Penguasa seluruh mahluk, telah menciptakan manusia 

dalam bentuk yang sebaik-baiknya dengan tubuh dan panca 

indra yang lebih baik dan lebih sempurna dari mahluk lainnya, 

sehingga dapat beraktifitas secara dinamis, berdaya guna, dan 

berhasil guna. 

Dalam AI Qur'an dan Hadits tidak disebutkan secara langsung 

masalah narkotika, akan tetapi karena baik sifat maupun 

bahaya yang ditimbulkan oleh penyalahgunaan narkotika sama 

bahkan lebih dahsyat dari minuman keras atau khamar, maka 

ayat-ayat AI Qur'an dan Hadits Rasulullah yang melarang atau 

mengharamkan minuman keras atau khamar dapat dijadikan . 

dasar atau dalil terhadap dilarang dan diharamkannya 

penyalahgunaan narkotika. Dalil-dal il tersebut antara lain: 

a. Ayat-ayat AI Qur'an 

"Mereka bertanya kepadamu tentang khamar dan judi. 

Katakanlah: " pada keduanya terdapat dosa yang besar 

dan beberapa manfaat bagi manusia, tetapi dosa 

keduanya lebih besar dari manfaatnya." Dan mereka 

bertanya kepadamu apa yang mereka nafkahkan. 

Katakanlah: "yang lebih dari keperfuan." Demikianfah Allah 

menerangkan ayat-ayat-Nya kepadamu supaya kamu 

berfikir."(QS . AI Baqarah: 219) 

"'Hai orang - orang yang beriman, sesungguhnya 

(meminum) khamar, berjudi, (berkorban untuk) berhala, 

mengundi nasib dengan panah, adafah termasuk 

perbuatan syaitan. Maka jauhilah perbuatan-perbuatan itu 

agar kamu mendapat keberuntungan. Sesungguhya 

syaitan itu bermaksud hendak menimbufkan permusuhan 

dan kebencian di antara kamu Jantaran (meminum) 

khamar dan berjudi itu, dan menghalangi kamu dari 

mengingat Allah dan shofat; maka berhentifah kamu (dari 

mengerjakan pekerjaan itu). " (QS. AI Maidah: 90-91) 

b. Hadist Rasu lullah SAW 

"Rasufuflah SAW melarang dari setiap barang yang 

memabukkan dan yang melemahkan akaf dan badan." 
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(HR. Ahmad dan Abu Dawud) 

"Sesungguhnya Rasulullah SAW bersabda: Sesuatu yang 

banyaknya memabukkan, maka wafau sedikit pun adalah 

haram. " (HR. Ahmad dan Imam Em pat) 

"Sesungguhnya Nabi SAW bersabda: Setiap yang 

memabukkan adafah haram. ~ (HR. Muslim) 

"Nabi SAW bersabda: Setiap minuman yang memabukkan 

adafah haram." (HR. Bukhari) 

"Nabi SAW bersabda: Setiap yang memabukkan adalah 

khamar dan setiap khamar adafah haram. " (HR. Bukhari) 

"Allah melaknat (mengutuk) khamar, peminumnya, 

penyajinya, pembelinya, penjuafnya, pemeras bahannya, 

yang meminta memerasnya, pembawa dan yang minta 

dibawakannya. " (HR. Abu Daud , ibnu Majah, dan lbnu 

Umar) 

Malaikat Jibril datang kepadaku lalu berkata: "Hai 

Muhammad, Allah melaknat minuman keras, pemerasnya, 

orang-orang yang membantu pemerasannya, penerima I 

penyimpannya, penjualnya, pembelinya, penyuguhnya, 

orang-orang yang mau disuguhinya. " (HR. Ahmad bin 

Hambal dari lbnu Abas) 

Berdasarkan ayat-ayat AI Qur'an dan Hadits tersebut di atas, 

maka menyalahgunaan narkotika adalah sama haram 

hukumnya dengan minuman keras atau khamar. Selain itu, 

Majelis Ulama Indonesia (MUI) juga telah mengeluarkan fatwa 

sebagaimana berikut: 

a. Fatwa Majelis Ulama Indonesia (MU I) tentang 

penyalahgunaan narkotika tanggal 10 Shafar 1396 H J 10 

Februari 1976 M, meyatakan haram hukumnya 

penyalahgunaan narkotika, karena membawa 

kemudaratan yang mengakibatkan mental dan fisik 

seseorang serta terancamnya keselamatan masyarakat 

dan ketahanan nasional. 
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b. Komisi Fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) dalam 

sidangnya yang berlangsung di Masjid lstiqlal Jakarta pada 

hari Senin, tanggal 18 Rabiul Tsani 1417 H, bertepatan 

dengan tanggal 2 September 1996 M, berdasarkan dalil

dalil AI Qur'an dan Hadits sebagai mana telah dikutip di 

atas, memutuskan bahwa "menyalahgunakan narkotika 

(ecstasy dan zat-zat sejenis lainnya) adalah haram 

hukumnya" 

Menurut Dalam ajaran Kristiani , seorang baik sebagai pribadi ataupun 

Agama Kristen sebagai anggota gereja, seorang manusia disebut sebagai bait 

Roh Kudus, tempat Tuhan berdiam dan mengusai segenap 

Kehidupannya untuk dipergunakan memuliakan Allah (1 

Korintus 6: 19-20). Patutlah anggota tubuh Kristus itu 

disalahgunakan menurut hawa nafsu manusia?. 

Dalam kitab lmamat 10: 8-11 , Tuhan menasehatkan kepada 

Harun agar tidak meminum minuman keras. lni hanya salah 

satu contoh bahwa meminum atau memakai sesuatu yang 

merusak tubuh manusia itu tidak diperkenankan oleh Tuhan. 

Walaupun ditetapkan bagi Harun dan para Imam apabila 

memasuki pertemuan ibadah, tetapi mempunyai arti yang 

sangat luas bagi seluruh umat Israel. Apalagi hal ini 

dipesankan agar diajarkan kepada anak-anaknya dan kepada 

seluruh bangsa Israel. Pesan ini bertujuan agar keKudusan 

hidup yang telah diberikan Allah kepada Harun dan anak

anaknya serta bangsa Israel terpelihara. 

Bahkan Allah berkata dalam lmamat 19:2 "Kuduskanlah Kamu 

sebab Aku Kudus" Karena itu Allah tidak menginginkan 

keKudusan hidup itu tidak dipelihara dengan baik, apalagi 

hanya disia-siakan seperti dengan penyatahgunaan narkotika 

yang tidak berguna sama sekali bagi hidup bahkan merusak 

hidup manusia itu . 

Untuk memelihara keKudusan hidup itu, maka Tuhan 

menetapkan hukum yang menjadi tuntutan dalam kehidupan 

manusia secara umum dan secara pribadi, supaya berjalan 

sesuai dengan kehendak Allah. Hukum itu disebut "Hukum 

Thorat" yang ditulis dalam Keluaran 20: 1-17. lni adalah suatu 

21 



ketetapan Allah yang harus ditaati oleh setiap manusia dan 

dilaksanakan dalam hidupnya. (lmamat 20: 8). Karena Allah 

telah menguduskan umat-Nya. 

Menurut Kesadaran adalah jalan menuju kehidupan , ketidaksadaran 

Agama Budha adalah jalan menuju kematian. Orang yang sadar tidak akan 

mati, Yang tidak sadar seolah-olah telah mati (Dhammapada, 

21). 

Menghindari bahan yang menjadi ketagihan dan memabukkan 

adalah salah satu sila yang wajib dijalani oleh umat Budha 

secara umum, semua ketentuan mengenai minuman keras 

berlaku untuk segala jenis bahan makanan atau minuman yang 

mengganggu kesadaran. Obat bius, obat tidur, obat tenang, 

minuman keras, termasuk juga segala bentuk yang termasuk 

NAPZA (Narkotika, Psikotropika, Zat Adiktif) yang dapat 

menghancurkan konsentrasi atau lemahnya kewaspadaan, 

sehingga menggagalkan pengembangan kebijaksanaan. 

Sila ke lima dari Pancasila Budhis yang berbunyi ~surameraya 

maliapamadatthana Veramar;~T sikkhapadam samadiyami, yang 

artinya aku bertekad melatih diri menghindari minuman keras 

yang dapat menimbulkan Jemahnya kesadaran. Kata meraya 

adalah minuman keras yang diperoleh dari peragian beberapa 

bahan antara lain, gula, tepung beras atau ketan, buah-buahan, 

misalnya anggur. Minuman ini bila disuling untuk meningkatkan 

aroma dan kekuatannya akan menjadi sura (sebangsa arak). 

Kedua jenis ini sama buruknya karena memperlemah 

pengendalian diri , dengan demikian menyebabkan seseorang 

melakukan apa saja yang tidak pernah ia mimpikan untuk 

melakukan dalam saat-saat batin sadar. Majja berarti ~sesuatu 

yang menyebabkan orang tidak sadarkan diri". Sura mengacu 

pada minuman keras yang disuling. Meraya mengacu pada 

keadaan minuman keras yang didapat dari bahan yang 

diragikan, yang kedua-duanya menyebabkan melemahnya 

pengendalian diri. Majja mengacu kepada ganja, marlin, heroin 

dan lain sebagainya. 

Pamadatthana terdiri dari kata Pamado dan Tthana, Pamado 

berarti ~kecerobohan , ketagihan, kelalaian" dan Thana berarti 
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Menurut 

Agama Hindu 

~landasan atau basis~. Pamadatthana berarti ~yang menjadi 

dasar atau landasan untuk timbulnya kelengahan, kecerobohan 

dan kelalaian~. Gabungan empat kata itu mengandung 

pengertian memakai I menggunakan sesuatu yang dapat 

memabukkan atau membuat tidak sadar diri yang menjadi 

dasar timbulnya kelengahan atau kecerobohan. Oleh karena itu 

sura:meraya majjapamadatthana dapat disepadankan dengan 

~segala yang dapat menyebabkan lemahnya kewaspadaan I 

kesadaran batin". 

Dalam kitab suci Bhagawadgita dijelaskan bahwa tanda

tanda anak yang sudah memakai narkoba, bisa dilihat dari 

sikap perilakunya seperti disebut dalam kitab suci sebagai·. 

berikut: 

a. Bhagawadgita XVI-4 dijelaskan : 

DAMBHO DARPO BHIMANAS CA KRODHAH 

PARUSYAM EWA CA, AJNANAM CABHIJATASYA 

PARTHA SAMPADAM ASURIM 

(Manusia yang dalam keadaan tidak sadar atau sakit 

karena pengaruh narkoba cenderung akan mempunyai 

sifat-sifat keraksasaan antara lain berlagak angkuh, 

membanggakan diri, marah, dan juga kasar serta bodoh). 

b. Bhagawadgita XVI~7 dijelaskan : 

DAMBHO DARPO BHIMANAS CA KRODHAH 

PARUSYAM EWA CA, AJNANAM CABHIJATASYA 

PARTHA SAMPADAM ASURIM 

(Karena pengaruh narkoba pula manusia menjadi malas, 

tidak mengetahui jalan yang benar, tidak mengetahui 

perilaku yang bijak dan tidak pula mengetahui tujuan 

hidup). 

c. Bhagawadgita XVI-8 dijelaskan: 

PRAWRTTIM CA NIWRTTIM CA JANA NA W/DUR 

ASURAH, NA SAUCAM NAP/ CACARO NA SATYAM 

TESU WIDYATE 

(Mereka yang mabuk berkata bahwa dunia ini tidak nyata, 

tanpa moral, tanpa Tuhan, tidak teratur, karena dibutakan 

oleh keinginan) . 

23 



d. Bhagawadgita XVI~9 dijelaskan : 

ASATYAM APRATISTHAM TE JAGAD AHUR 

ANISWARAM, APARASPARA-SAMBHUTAM KIM ANYAT 

KAMA-HAITUKAM 

{Jika dunia dipenuhi oleh orang-orang mabuk seperti ini 

roh-roh akan tersesat, lemah, dan kejam; maka muncullah 

kekacauan dunia menuju kepada kehancuran) . 

e. Bhagawadgita XVI-10 dijelaskan: 

ETAM DRSTIM AWASTABHYA NASTATMANO IPA

BUDDHAYAH, PRABHAWANTY UGRA-KARMANAH 

KSAYAYA JAGATO HITAH 

(Manusia yang mabuk menyerahkan dirinya pada 

keinginan yang tak pernah puas, penuh kemunafikan, 

keangkuhan, kepalsuan, dan khayalan). 

Bhagawadgita XVI·11 dljelaskan : 

KAMAM ASRITYA DUSPURAM DAMBHA-MANA-

MADANWITAH, MOHAD GRHITWASAD-GRAHAN 

PRAWARTANTE SUCI-WRATAH 

(Sekali menjadi pemabuk maka ia keranjingan dengan 

keinginan yang tidak terhitung banyaknya yang hanya 

berhenti dengan adanya kematian; hidup mereka sia-sia 

karena memandang pemuasan keinginanlah sebagai 

tujuan tertinggi dan segala-galanya). 

g. Bhagawadgita XVI·20 dijelaskan : 

C/NTAM APARIMEYAM CA PRALAYANTAM 

UPASRITAH, KAMOPABHOGA-PARAMA ETAWAD IT/ 

N/SC/TAH 

(Akhirnya mereka yang mabuk terjerumus kedalam 

kandungan para raksasa, mahluk-mahluk yang 

kebingungan ini dari siklus kelahiran demi kelahiran tak 

akan mencapai Tuhan, tetapi merosot ke neraka tempat 

yang paling rendah dan hina). 

Jadi sudah jelaslah bahwa kitab suci agama Hindu melarang 

memakan, meminum, mengisap sesuatu atau mengupayakan 

dengan jalan lain agar diri menjadi mabuk, tidak sadar, 

ketagihan, dan lupa pada swadharma; hal mana sangat 
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membahayakan manusia dan dapat menghancurkan suatu 

bang sa. 

Menurut Penyalahgunaan narkoba dalam ajaran Khonghucu masuk 

Agama Konghucu dalam kelompok xiao ren 'J' A atau man usia rendah budi. 

Perbuatan penyalahgunaan narkotika yang dilakukan xiao ren 

ini jelas bertentangan dengan inti ajaran Khonghucu yang 

menekankan perilaku berbakti xiao if:. Pengertian xiao 4: itu 

sendiri mengandung makna yang dalam, bukan sekedar 

berbakti kepada orang tua. Bila dijabarkan dari radikal hurufnya 

xiao 4: disusun dari kata lao :?!; ar iili inya tua dan zi =f artinya 

muda I anak, sehingga dapat diartikan :{f- ~ Yang muda I anak 

memufiakan hubungan kepada yang tua. " 

Kata memuliakan bukan hanya hubungan bakti anak kepada 

orang tua, sesungguhnya meliputi hubungan harmonis antara 

Tuhan, Bumi dan Man usia ( Tian, Di, Ren). Ketiga hal ini sa ling 

berhubungan dan saling melengkapi, apabila salah satu ini 

mendapat perlakuan yang berlebihan akan berdampak pada 

hubungan tidak harmonis kepada yang lainnya. 

~sesungguhnya Laku Bakti itu iafah pokok Kebajikan; 

daripadanya ajaran Agama berkembang. Dudukfah kembafi, 

Aku akan bicara denganmu. Tubuh, anggota badan, rambut 

dan kufit, diterima dari ayah dan bunda; (maka), perbuatan 

tidak berani membiarkannya rusak dan fuka, itulah permulaan 

Laku Bakti. (Xiao Jing 1: 4)". 

Bagi pengguna narkotika bukan saja melanggar Awal Laku 

Bakti namun juga Akhir Laku Bakti. Sedangkan untuk Akhir 

Laku Bakti lebih kepada menjaga nama baik atau kehormatan 

manusia sebagai makhluk termulia yang diciptakan Tian (Tuhan 

Yang Maha Esa) dengan ayah dan ibu sebagai perantaranya. 

Sehingga menjaga kehormatan diri sendiri ini berhubungan erat 

dengan kehormatan orangtua. Apabila seorang anak tidak 

dapat menjaga kehormatan dirinya, tentunya akan berdampak 

buruk pula terhadap kehormatan kedua orangtunya. Untuk 

penyalahgunaan narkoba yang telah ingkar dari perilaku bakti , 

Nabi Kongzi bersabda: 

Menegakkan diri hidup menempuh jalan suci, 
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meninggalkan nama baik di jalan kemudian sehingga 

memufiakan ayah~bunda, itulah akhir Laku Bakti. (Xiao 

Jing 1: 5). 

Tuntutan seorang anak untuk selalu menjaga tubuh yang 

diwariskan kedua orangtua tidak rusak karena narkoba dan 

menjaga nama baik orangtua ini mejadi suatu kewajiban bagi 

umat Khonghucu. Dapatkah kalian lakukan hal ini? Tentunya 

dapat, selama kalian selalu mawas diri, memuliakan orang tua 

dan takut mengingkari ajaran para nabi yang telah difirmankan 

... 
: - . 

It .. : 
.. , .... , I I -

: ... 
Berikut adalah beberapa ketentuan panting dalam Undang-Undang nomor 35 

Menanam, memel ihara, memiliki , menyimpan, menguasai , atau 

menyediakan 

Pasa/111 (Go/1; tanaman) 

Pidana penjara 4- 12th 1>1kg>5batang pohon. seumur hidup I 5- 20th 

Memiliki , menyimpan, menguasai, atau menyediakan 

Pasa/112 (Go/1; bukan tanaman) 

Pidana penjara 4- 12 th I >5gr: 5- 15th 

Pasa/117 (Go/ 2) 

Pidana penjara 3 - 10 tahun I >5gr : 5 - 15 th 

Pasa/122 (Go/ 3} 

Pidana penjara 2-7th I >5gr: 3- 10th 

Memproduksi, mengimpor, mengekspor, atau menyalurkan 

Pasa/113 (Go/ 2) 

Pidana penjara 5- 15th I >1kg I 5 batang pohon I >5gr: mati I seumur hid up I 

5- 2 /h 

26 



Pasa/118 (Go/2) 

5-20 th 

Pasa/123 (Go/3) 

Pidana penjara 3 - 10 th I >Sgr: 5 - 15 th 

Menggunakan narkotika terhadap orang lain atau memberikannya untuk 

digunakan orang lain 

Pasa/116 (Go/1) 

Pidana penjara 5 - 12 th. 

Mengakibatkan kematian I cacat permanen: mali I penjara seumur hidup I 

penjara 5- 20th. 

Pasal 121 (Go/ 2) 

Pidana penjara 4 - 12 th 

Mengakibatkan kematian I cacat permanen: mati I penjara seumur hidup I 

penjara 5 - 20 th 

Pasa/126 (Go/ 3) 

Pidana penjara 3- 10th. 

Mengakibatkan kematian I cacat permanen: penjara 5- 15 th 

Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli , menerima, menjadi 

perantara, menukar, atau menyerahkan 

Pasa/114 (Go/1) 

Penjara seumur hidup I penjara 5 - 20 th 

> 1kg>5 batang pohon >5 gr: mati I penjara seumur hidup I penjara 6- 20th 

Pasa/119 (Go/2) 

Pidana penjara 4 - 12 th 

>Sgr: mali I penjara seumur hidup I penjara 5- 20th 

Pasa/124 (Go/ 3) 

Pidana penjara 3 - 10 th 

>5gr: 5-15 th 

Membawa, mengirim, mengangkut, atau mentransito 

Pasa/115 (Go/1) 

Pidana penjara 4 - 12 th 

>1kg 1>5 batang I >5gr: mali I seumur hidup I penjara 5- 20th 

Pasa/120 (Go/ 2) 

Pidana penjara: 3- 10th 

>5gr: 5th-15th 

Pasa/125 (Go/3) 

Pidana penjara: 2 s.d 7th 
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>5gr: 3- 10th 

Pengobatan dan Rehabilitasi 

Pasa/54 

Pecandu narkotika dan korban penyalahgunaan narkotika wajib menja/ani 

rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial. 

Pasa/55 

(1) Orang tua atau wali dari pecandu narkotika yang belum cukup umur wajib 

melaporkan kepada pusat kesehatan masyarakat, rumah sakit, dan I atau 

/embaga rehabifitasi medis dan rehabifitasi sosiaf yang ditunjuk oleh 

Pemerintah 

(2) Pecandu narkotika yang sudah cukup umur wajib melaporkan diri atau 

dilaporkan oleh keluarganya kepada pusat kesehatan masyarakat, rumah 

sakit, dan I atau lembaga rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial yang 

ditunjuk ofeh Pemerintah 

(3) Ketentuan mengenai pelaksanaan wajib lapor sebagaimana dimaksud 

pada ayat (1) dan ayat (2) diatur dengan Peraturan Pemerintah. 

Pasa/103 

(1) Hakim yang memeriksa pecandu narkotika dapat: 

a. Memutuskan untuk memerintahkan ybs menjalani pengobatan I 

perawatan mefalui rehabilitasi jika terbukti bersalah melakukan tindak 

pidana narkotika; 

b. Menetapkan untuk memerintahkan ybs menjalani pengobatan I 

perawatan jika tidak terbukti bersalah melakukan tindak pidana 

narkotika. 

(2) Masa menjalani pengobatan I perawatan (pada huruf a) diperhitungkan 

sebagai masa menjalani hukuman 

Pasa/104 

Masyarakat mempunyai kesempatan yang sefuas-luasnya untuk berperan 

serta membantu pencegahan dan pemberantasan penyafahgunaan dan 

peredaran gelap narkotika dan prekursor narkotika. 

Pasa/127 

(1) Setiap Penyalah Guna: 

a. Narkotika Golongan I bagi diri sendiri: pidana penjara paling lama 4 th; 

b. Narkotika Golongan II bagi diri sendiri dipidana dengan pidana penjara 

paling lama 2 th; dan 

c. Narkotika Golongan Ill bagi diri sendiri dipidana dengan pidana 

penjara paling lama 1 th. 
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(2) Dalam memutus perkara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) , hakim 

wajib memperhatikan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54, 

Pasal 55, dan Pasal 103. 

(3) Dalam hal Penyalah Guna sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat 

dibuktikan atau terbukti sebagai korban penyalahgunaan narkotika, 

Penyalah Guna tersebut wajib menjalani rehabilitasi medis dan rehabilitasi 

sosia/. 

Pasa/128 

(1) Orang tua atau wali dari pecandu yang belum cukup umur, sebagaimana 

dimaksud dalam Pasal 55 ayat (1) yang sengaja tidak melapor, pidana 

kurungan paling lama 6 (enam) bulan I denda paling banyak Rp 

1.000.000,-. 

(2) Pecandu narkotika yang belum cukup umur dan telah dilaporkan ofeh 

orang tua atau walinya sebagaimana dimaksud dalam Pasa/ 55 ayat (1) 

tidak dituntut pidana 

(3) Pecandu narkotika yang telah cukup umur sebagaimana dimaksud dalam 

Pasa/ 55 ayat (2) yang sedang menjalani rehabifitasi medis 2 (dua) kali 

masa perawatan dokter di rumah sakit dan I atau lembaga rehabilitasi 

medis yang ditunjuk ofeh pemerintah tidak dituntut pidana. 

(4) Rumah sakit dan I atau lembaga rehabifitasi medis sebagaimana dimaksud 

pada ayat (3) harus memenuhi standar kesehatan yang ditetapkan oleh 

Menteri. 

3. Hasil Kajian Data Penel itian 

Data BNN tahun 2015, menunjukkan bahwa 2,1% dari jumtah penduduk 

Indonesia terlibat dalam penyalahgunaan narkoba. Hal ini menjadi satu hal yang 

sangat mengkhawatirkan karena sesungguhnya jumtah penyalahguna (hampir 

kurang lebih 6 juta orang), inilah yang menjadi pasar terbuka, dan menjadi market 

yang telah ada yang disuplai oleh sindikat narkoba. 

4. Menghancurkan Tujuan Hidup dan Masa Depan 

5. Merugikan Negara 
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MENGAPA PERLU DIHINDARI 

Narkoba perlu dihindari ka rena dapat merugikan si pemakai dan orang 

lain , yaitu: 

• 1. Terhadap Pribadi dan lndividu 

Narkotika dapat merubah kepribadian si korban secara drastis 

seperti berubah menjadi pemurung, pemarah, bahkan melawan 

terhadap apa atau siapapun 

Menimbulkan sikap bodoh sekalipun terhadap dirinya, seperti 

tidak lagi memperhatikan pakaian, tempat dimana ia tidur dan 

sebagainya 

Semangat belajar menjadi menurun dan suatu ketika bisa saja 

si korban bersikap seperti orang gila karena reaksi dari 

penggunaan narkoba tersebut 

Tidak ragu untuk mengadakan hubungan seks secara bebas 

karena pandangannya terhadap norma-norma masyarakat, 

hukum agama sudah mati 

Menjadi pemalas bahkan hidup terlalu santai 
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Tidak segan-segan menyiksa diri karena ingin menghilangkan 

rasa nyeri atau menghifangkan sifat ketergantungan terhadap 

obat bius. 

• 2. Terhadap Kefuarga 

Tidak segan mencuri atau bahkan menjual barang-barang di 

rumah yang bisa diuangkan 

Enggan menjaga sopan santun di rumah bahkan mefawan pada 

orang tua 

Kurang menghargai harta yang dimifiki , seperti mengendarai 

kendaraan dengan ugal-ugalan 

Mencemarkan nama baik 

mengganggukeharmonisan keluarga 

Kerugian material (membeli dan mengobati). 

3. Terhadap Keluarga 

keluarga dan 

Berbuat tidak senonoh (mesum) dengan orang fain , yang 

berakibat tidak saja bagi diri yang berbuat melainkan mendapat 

hukuman masyarakat yang berkepentingan 

Mengambil barang milik orang lain demi memperoleh uang 

untuk membeli atau mendapatkan narkoba. 

Mengganggu ketertiban umum, seperti mengendarai kendaraan 

bermotor dengan kecepatan tinggi dan tidak berhati-hati 

Mefakukan tindakan kekerasan, baik fisik, psikis maupun 

seksual 

Menimbulkan bahaya bagi ketentraman dan keselamatan umum 

yang diikuti dengan tidak adanya penyesafan atas kesalahan 

yang diperbuat. 

• 4. Terhadap Bangsa dan Negara 

Hilangnya keterfanjutan generasi (lost generation) 

Kualitas generasi menurun 

Hilangnya rasa patriotisme atau rasa cinta tanah air dan bangsa, 

mudah untuk dipengaruhi oleh kepentingan-kepentingan yang 

menjadi ancaman terhadap ketahanan nasional dan stabifitas 

nasional 

Negara terjajah kembafi. 
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UNTUK APA NARKOBA BOLEH DIPAKAI 

Narkoba hanya boleh digunakan untuk dua hal yaitu : 

1. Untuk kepentingan medis, misalnya untuk berbagai keperluan di rumah sakit 

seperti anestesi pengurang rasa sakit, pembiusan, dan sebagainya. 

2. Untuk kepentingan ilmu pengetahuan seperti penelitian di laboratorium, 

maupun keperluan lain yang terkait dengan riset, dan sebagainya. 

Penggunaan narkoba diluar dua hal tersebut dilarang oleh undang-undang . Apabila 

seseorang menggunakan narkoba di luar itu maka seseorang tersebut masuk dalam 

kategori penyalahguna dan akan mendapatkan sanksi sesuai dengan ketentuan yang 

berlaku. 
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PERTANYAAN 

1. Dalam Undang.undang No.35 tahun 2009 tentang narkotika, disebutkan bahwa 

narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik 

sintesis maupun semi sintesis. yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan 

kesadaran, hitangnya rasa , mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri , dan 

dapat menimbulkan: 

a. Rasa percaya diri 

b. Ketergantungan 

c. Rasa nikmat 

d. Sanksi pidana 

2. Berdasarkan bahan asalnya, berikut adalah 3 (tiga) golongan narkoba: 

a. A/ami, sintetis dan semi sintetis 

b. Alami , shabu dan ganja 

c. Alami , buatan dan rekayasa 

d. Alami , rekayasa dan semi rekayasa 

3. Berdasarkan dampak yang ditimbulkan terhadap man usia, narkotika dibagi menjadi 3 

(tiga) jenis, yaitu stimulant (uppers), depresan (downers), dan halusinogen. Berikut 

adalah ciri damapak dari jenis stimulant : 

a. Mengantuk 

b. Sempoyongan 

c. Tidak mampu berhitung 

d. Terlalu bersemangat/euphoria 

4. Berikut adalah narkotika yang dapat digunakan dengan resep dokter 

a. Heroin 

b. Morfin 

c. Marijuana 

d. Methamphetamine 

5. Menurut pasal 114 ayat (2) UU. No.35 tahun 2009 tentang narkotika, perbuatan 

menawarkan atau menjual narkotika golongan 1 (satu) di atas 5 (lima) gr untuk jenis 

bukan tanaman dapat diancam hukuman maksimal 20 (dua puluh) tahun atau 

hukuman mati. Yang termasuk narkotika golongan 1 di bawah ini adalah : 

a. Morfin 

b. Dumolid 

c. Hasish 

d. Methadone 
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Saya Titip Masa/ah Narkoba Disampaikan Secara Gencar, 
Posisi Kita Dalam Darurat Narkoba. 

( Joko Widodo) 



Faktor Resiko dan Faktor Pelindung 
Dalam Penyalahgunaan Narkoba 

Penelitian yang dilakukan dalam upaya pencegahan penyalahgunaan dan 

peredaran gelap narkoba di berbagai belahan dunia selama dua dekade belakangan ini 

mencoba untuk mencari faktor penyebab dan mekanisme penyalahgunaan dan 

kecanduan narkoba, bagaimana permasalahan tersebut bermula dan perkembangan 

selanjutnya. Banyak faktor yang yang telah diidentifikasi yang kemudian membantu kita 

membedakan mereka yang memiliki potensi lebih besar untuk menyalahgunakan 

narkoba dibanding mereka yang lebih kecil tingkat kerentanannya untuk 

menyalahgunakan narkoba. 

Faktor yang berhubungan dengan potensi yang lebih besar untuk 

menyalahgunakan narkoba disebut dengan nama faktor resiko, sementara yang 

berhubungan dengan potensi mengurangi penyalahgunaan narkoba disebut dengan 

faktor pelindung . Dalam memahami hal ini , satu hal yang patut diperhatikan adalah 

sebagian besar individu yang rentan terhadap faktor resiko tidak lantas menjadi 

penyalahguna atau menjadi pecandu. Demikian pula, faktor resiko untuk satu orang 

belum tentu menjadi faktor resiko untuk orang lain. 
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Pada lingkup masyarakat, 

pemahaman terhadap faktor resiko dan 

faktor pelindung menjadi satu hal yang 

sangat penting. Satu hal yang sangat 

penting dari elemen yang ada di dalam 

sebuah masyarakat adalah anak - anak. 

Keberhasilan masyarakat dalam menjamin 

proses tumbuh dan berkembangnya anak -

anak akan menjadi kunci keberhasilan 

sekaligus indikator dari upaya membangun 

masyarakat yang lebih baik dan sejahtera . 

Sebagai contoh, faktor resiko yang dapat 

terlihat sejak dini, seperti perilaku agresif 

yang tidak terkontrol , dapat terlihat sejak 

masih kanak-kanak. Bila tidak ditangani 

secara positif melalui pola asuh yang baik, 

perilaku ini dapat mengarah kepada resiko 

tambahan manakala anak mulai masuk 

sekolah. Perilaku agresif di sekolah dapat 

mengarah kepada adanya penolakan dari 

rekan sebaya, hukuman dari guru dan 

akademis. Faktor resiko ini dapat 

menghasilkan dampak yang berbeda

beda, tergantung pada karakter individu 

masing-masing, periode perkembangan 

dan lingkungan. Sebagai contoh, banyak 

resiko yang serius, seperti perilaku agresif 

dan pencapaian akademis yang rendah, 

dapat menjadi indikasi bahwa seorang 

anak berada dalam tahap perkembangan 

yang negatifdan menuju kepada perilaku 

yang bermasalah. lntervensi yang 

dilakukan sejak dini, dapat mengurangi 

atau membalikkan faktor resiko ini dan 

merubah arah perkembangan anak. 

Bagi anak yang terlanjur berada dalam 

faktor resiko yang serius, penundaan 

intervensi hingga anak menjadi remaja 

akan membuat semakin sulit untuk 

mengatasi permasalahan tersebut. Pada 

saat telah menjadi remaja , perilaku anak

anak telah mulai terbentuk dan lebih sulit 

kegagalan akademis. Dan lagi - lagi, bila untuk dirubah. Faktor resiko dapat 

tidak dilakukan intervensi pencegahan, mempengaruhi penyalahgunaan narkoba 

resiko ini dapat mengarah secara cepat dalam beberapa cara. Faktor ini dapat 

pada perilaku dimana anak menjadi rentan bersifat penambahan. Semakin besar 

. terhadap penyalahgunaan narkoba, seperti 

bolos sekolah dan berteman dengan 

sebaya yang menyalahgunakan narkoba. 

Dalam hal seperti ini, harus dilakukan 

intervensi dini dalam perkembangan anak 

untuk menguatkan faktor pelindung dan 

menekan faktor resiko tersebut sebelum 

timbulnya permasalahan lebih jauh. 

Faktor resiko dari penyalahgunaan 

narkoba merupakan gambaran dari 

tantangan yang dihadapi individu secara 

emosional, sosial dan perkembangan 
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seorang anak terpapar, semakin besar 

kemungkinan anak tersebut akan menjadi 

penyalahguna narkoba . Beberapa faktor 

resiko dapat terlihat kuat, namun tidak 

akan mempengaruhi seseorang untuk 

menyalahgunakan narkoba kecuali ada 

kondisi - kondisi tertentu. Sebagai contoh, 

berada dalam keluarga yang memiliki 

sejarah penyalahgunaan narkoba, 

menempat seorang anak dalam resiko 

penyalahgunaan narkoba yang cukup 

besar. Namun, dalam lingkungan dimana 



tidak ada sebaya yang menyalahgunakan narkoba dan norma anti narkoba yang kuat, 

maka semakin kecillah kemungkinan untuk menjadi penyalahguna narkoba. Dan adanya 

banyak faktor pelindung juga akan menekan dampak dari beberapa faktor resiko. 

Sebagai contoh, faktor pelindung yang kuat - seperti dukungan dan keterlibatan orang 

tua - dapat menguran~i dampak dari faktor resiko yang kuat, seperti sebaya yang 

menyalahgunakan narkoba. 

Tujuan panting dari upaya pencegahan adalah merubah keseimbangan antara 

faktor resiko dan pelindung sehingga faktor pelindung melebihi adanya faktor resiko. 

Lingkup 

lndividu Perilaku Agresif Sejak Oini Kontrol Diri 

Keluarga Lemahnya Pengawasan Orang Tua Pengawasan Orang Tua 

Sebaya Penyalahgunaan Narkoba Kompetensi Akademis 

Sekolah Ketersediaan Narkoba Kebijakan I Aturan Terkait Narkoba 

Masyarakat Kemiskinan Keterikatan Kuat di Masyarakat 

Tabel di atas memberikan kerangka kerja yang terkait dengan faktor resiko dan pelindung 

pada lima lingkup atau kelompok. Lingkup dimaksud dapat juga menjadi fokus bagi 

upaya pencegahan penyalahgunaan narkoba. Sebagaimana telah disinggung pada 

contoh yang telah disampaikan sebelumnya, beberapa faktor resiko dan pelindung dapat 

saling berkaitan, hadirnya salah satu faktor tersebut berarti hilangnya faktor yang 

satunya. Sebagai contoh, dalam lingkup individu, bila perilaku agresif sejak dini yang 

menonjol, sebuah faktor resiko, maka akan menghilangkan faktor pelindung berupa 

kemampuan untuk mengontrol diri, sebuah faktor pelindung yang penting. Dalam hal ini, 

maka membantu anak-anak untuk belajar mengontrol diri, menumbuhkan karakter 

mengontrol dorongan keinginan, seharusnya menjadi fokus utama dari program 

pencegahan penyalahgunaan narkoba. Pada lingkup sekolah, bisa saja ada narkoba, 

meskipun di sekolah tersebut telah tersedia kebijakan yang mengatur tentang ini. Dalam 

situasi seperti ini, maka diperlukan penguatan bagi upaya penerapan dan penegakan 

aturan kebijakan sekolah tersebut untuk menciptakan situasi lingkungan sekolah 

sebagaimana yang diinginkan. 

Penelitian menunjukkan bahwa periode dengan resiko tertinggi untuk 

penyalahgunaan narkoba adalah pada saat transisi dalam kehidupan (anak). Perubahan 

ini mencakup perubahan nyata dalam perkembangan fisik (misalnya masa pubertas) atau 

situasi sosial tertentu (perceraian orang tua, perpindahan, dll ) dimana anak mengalami 

tekanan dalam bersikap. ·Transisi pertama kali bagi seorang anak adalah ketika 
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mereka meninggalkan kenyamanan di rumah dan mulai bersekolah, ketika mereka lanjut 

dari sekolah dasar ke sekolah menengah, seringkali mereka mengalami situasi akademis 

dan pergaulan yang baru, seperti belajar untuk beradaptasi dengan kelompok sebaya 

yang lebih luas dan memiliki ekspektasi yang lebih besar dalam hal akademis. Pada saat 

ini , seringkali terjadi permasalahan narkoba untuk pertama kali. 

Dalam tataran lebih lanjut serta dengan melihat fakta penyalahgunaan narkoba, 

seringkali kita menanyakan kenapa seorang penyalah guna narkoba bisa begitu tergila

gila pada narkoba dan lupa pada sekolah, teman bahkan keluarganya sendi ri? Hanya 

memikirkan bagaimana untuk mendapatkan dan mengkonsumsi jenis narkoba yang 

diinginkannya. Hal ini lah yang dinamakan kecanduan. Kecanduan atau ketergantungan 

adalah keinginan psikologis untuk penggunaan secara berkala dan terus menerus. 

Berikut ini kita akan mencoba menguraikan beberapa hal terkait dengan penyalahgunaan 

narkoba yang memiliki hubungan dengan faktor resiko dan faktor pelindung. 

Apakah ada Keputusan seseorang untuk menggunakan narkoba dipengaruhi 

orang lain yang oleh banyak hal. Bagi seorang remaja, bisa jadi karena 

lebih beresiko kepribadiannya, hubungannya dengan keluarga, sekolah, serta 

kecanduan ternan, dll. Dalam tataran kemasyarakatan, hidup bersama 

narkoba? anggota keluarga yang penyalah guna atau dalam lingkungan 

yang menganggap penyalahgunaan merupakan hal wajar, serta 

mengalami kekerasan rumah tangga dianggap sebagai salah satu 

hal yang membuat seseorang jatuh ke dalam penyalahgunaan 

narkoba. Meski begitu, tidak semua remaja yang menghadapi 

keadaan seperti itu lantas menjadi pecandu. Remaja yang dapat 

melindungi diri mereka sendiri, menjaga diri tetap sehat, dapat 

mengambil keputusan dengan baik, dapat menjauhkan diri dari 

jerat penyalahgunaan narkoba. 

Semua orang 

bisa kecanduan 

narkoba, namun 

ada beberapa hal 

yang dapat 

menjauhkan kita 

dari 

penyalahgunaan 

narkoba: 

Tidak mencoba-coba narkoba. Sekali saja klta mencoba 

narkoba, besar sekali peluang kita menjadi pecandu. 

Dukungan semua pihak terutama keluarga. Remaja dari 

keluarga yang bermasalah (broken home) lebih rentan pada 

penyalahgunaan narkoba. Meski, bukan berarti remaja dari 

keluarga yang baik-baik saja dapat lengah. 

Sekolah dan masyarakat juga dapat membantu melindungi 

remaja dari bahaya penyalahgunaan narkoba melalui 

kepedulian dan peraturan yang tegas. 

Akses pada narkoba. Dengan menjauhkan diri dari 

38 

dari 



lingkungan yang rawan narkoba, kamu dapat memperkecil 

peluang untuk tergoda. 

Konsekuensi Pada bagian sebelumnya, kita telah membahas mengenai 

Menyalahgunaan berbagai dampak penyalahgunaan nberbagai jenis narkoba . 

Narkoba Selain berbahaya bagi tubuh, ada dampak lain yang mungkin 

terjadi jika kamu menyalahgunakan narkoba. 

Merusak Masa Depan 

Narkoba akan mempengaruhi otak hingga kamu kecanduan 

dan tak bisa memikirkan yang lain kecuali narkoba. Akhirnya , 

hilang fokus dalam belajar. Nilai akan jatuh dan bisa jadi akan 

drop-out dari sekolah. Akhirnya, ini akan menyulitkan dalam 

mencari pekerjaan dan mengejar impian. 

Efek Narkoba Tidak Oapat Diprediksi 

Narkoba sangat berbahaya karena efeknya tak dapat 

diprediksi. Berbeda dengan obat-obatan resmi , tak ada 

jaminan bahwa setiap jenis narkoba akan konsisten dan steril 

komposisinya. 

Masalah Keuangan 

Awalnya , pengguna mendapatkan narkoba secara gratis. 

Tetapi sejalan dengan waktu, ia harus mengeluarkan uang 

untuk mendapatkannya. Dan, karena sudah kecanduan, perlu 

semakin banyak uang untuk mendapatkan. Tak jarang, 

pengguna narkoba akan melakukan apa pun demi 

mendapatkan narkoba, seperti mencuri atau bersedia ikut 

mengedarkan narkoba. 

Masalah Hukum 

Narkoba tak saja berbahaya bagi pikiran dan tubuh, tapi juga 

dapat menjerat penyalahgunanya dengan hukum yang 

berlaku. Remaja yang menggunakan narkoba akan lebih 

besar kemungkinannya untuk terlibat dalam kekerasan, 

pencurian, penggunaan obat terlarang lainnya dan bergabung 

dengan geng. Hukumannya beragam , tergantung pada 

tingkatan masatah . Apapun hukumannya, perlu diingat bahwa 

catatan kejahatan tidak dapat dihapus. Bahkan, jika narkoba 

ditemukan di rumahmu , orang tuamu juga dapat terkena 

masalah. 
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Mengenali 

Tanda-tanda 

Kecanduan 

Jika kamu curiga temanmu atau orang di sekitarmu menggunakan 

narkoba, coba perhatikan tanda·tanda berikut ini. 

Secara Fisik 

Jalan sempoyongan, bicara pelo, apatis, mengantuk. 

Tidak lagi menjaga kebersihan dan kesehatan dalam taraf 

yang parah. 

Banyak bekas suntikan I sayatan. 

Ditemukan alat bantu penggunaan Uarum suntik, bong, pipet, 

aluminium foil, botol minuman) di dalam kamar atau tasnya. 

Tingkah Laku 

Kamu dapat mencurigai seseorang sebagai penyalahguna 

narkoba saat tingkah lakunya berubah drastis, misalnya : 

Pola tidur berubah. 

Suka berbohong dan mencuri . 

Sering mengurung diri di kamar, kamar mandi , menghindar 

bertemu ketuarga. 

Sering bepergian, menerima telepon atau didatangi orang 

yang tidak dikenal. 

Membelanjakan uang secara tidak wajar. 

Emosi 

Dari segi emosi, ciri • ciri pengguna narkoba adalah sebagai 

berikut: 

Pengguna narkoba terlihat lebih emosional dari biasanya. 

Pengguna sering kali tampak paranoid (ketakutan berlebih) 

dan gampang curiga. 

Sering terlihat seperti kehilangan fokus saat berbicara atau 

bertindak. 

Pengguna dapat kehilangan minat pada hobi yang biasanya 

dijalani. 

Mengapa Orang Ketika remaja ditanyai mengapa mereka menggunakan narkoba, 

Menggunakan beberapa alasan yang muncul adalah: 

Narkoba? Untuk mendapatkan kesenangan. Terkadang orang 

menggunakan narkoba karena merasa hidup mereka 

membosankan. Sayangnya, efek sementaranya tak 

sebanding dengan sakitnya. 

Untuk bersantai dan melupakan masalah. Ada orang yang 
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mengatakan bahwa mereka menggunakan narkoba untuk 

melepas penat dan menghilangkan stress. Namun, masalah 

akan tetap ada dan narkoba justru menambah masalah. 

Hanya ingin memberontak. Sebagian orang menggunakan 

narkoba untuk membuktikan bahwa mereka bisa melawan 

aturan, entah pada keluarga atau masyarakat. Namun 

narkoba hanya akan membuktikan bahwa penggunanya 

adalah budak candu. 

Agar diterima dalam lingkungan pergaulan. Tidak ada 

yang ingin tersisihkan dari pergaulan. Jadi, kadang-kadang 

mereka membuat keputusan yang buruk, seperti ikut 

menggunakan narkoba. Padahal , begitu banyak orang yang 

bisa bergaul tanpa narkoba di lingkungan yang lebih cocok 

dengan mereka. 

Karena ingin mencoba. Sudah menjadi sifat alami manusia 

untuk mencoba-coba sesuatu. Tapi daripada mencoba 

narkoba, lebih baik kamu mencoba hal lain yang lebih 

menyediakan kesempatan bagimu untuk bereksperimen, 

namun tidak membahayakan jiwa. 
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PERTANYAAN 

1. Berikut adalah faktor resiko di lingkup masyarakat? 

a. Adanya pas polisi di lingkungan 

b. Toleransi masyarakat tinggi 

c. Masyarakat yang apatis 

d. Mobilisasi penduduk tinggi 

2. Apa saja yang dapat menjauhkan seseorang dari penyalahgunaan narkoba? 

a. Tidak mencoba-coba narkoba 

b. Oukungan finansial 

c. Keterkaitan dengan teknologi informasi 

d. Peraturan kependudukan 

3. Jelaskan konsekuensi seseorang jika menyalahgunakan narkoba? 

a. Masalah hukum dan kesehatan 

b. Masalah sosial 

c. Masalah ekonomi dan keuangan 

d. Semua benar 

4. Dari segi emosi , berikut merupakan ciri-ciri atau indikasi pengguna narkoba, kecuali? 

a. Menangis meraung-raung 

b. Pengguna narkoba terlihat lebih emosional dari biasanya. 

c. Pengguna sering kali tampak paranoid (ketakutan berlebih) dan gampang curiga. 

d. Sering terlihat seperti kehilangan fokus saat berbicara atau bertindak. 

5. Berbagai penelitian menyebutkan bahwa akses terhadap narkoba merupakan salah 

satu faktor resiko. Hal ini dapat ditekan dengan cara? 

a. Menjauhkan diri dari Jingkungan yang rawan narkoba 

b. Tidak mau ikut campur 

c. Tetap tinggal di rumah 

d. Menangkap pengedarnya. 
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PENCEGAHAN PENYALAHGUNAAN NARKOBA 
BERBASIS MASYARAKAT 

Sebagaimana telah disinggung dalam bagian-bagian awal buku ini, maupun telah 

banyak dijelaskan dalam berbagai literatur, bahwa pencegahan penyalahgunaan narkoba 

pada dasarnya merupakan sebuah rangkaian proses yang berkesinambungan dan perlu 

untuk dilakukan secara terintegrasi dengan berbagai hal lainnya. Dalam kaitan ini perlu 

disampaikan beberapa prinsip yang dapat diterapkan dalam merancang dan 

melaksanakan program pencegehan narkoba. Berikut adalah prinsip-prinsip tersebut, 

baik yang berlaku secara umum maupun yang dapat dijadikan pada upaya pencegahan 

yang berbasis masyarakat: 

1. Faktor Resiko dan Faktor Pelindung 

PRINSIP 

Program-program pencegahan harus menguatkan faktor pelindung dan 

membalikkan atau menekan faktor resiko. 

Resiko menjadi penyalahguna narkoba menyangkut hubungan antara jumlah 

dan jenis faktor resiko (mis: perilaku menyimpang) dan faktor pelindung (mis: 

dukungan orang tua). 
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Potensi dampak dari faktor resiko dan pelindung tertentu berubah seiring 

umur seseorang. Sebagai contoh, faktor resiko di dalam sebuah keluarga 

memiliki dampak yang lebih besar kepada anak yang lebih muda umurnya, 

sementara pergaulan dengan teman sebaya yang menyalahgunakan narkoba 

akan menjadi faktor resiko yang lebih dominan pad a anak usia remaja . 

lntervensi dini terhadap faktor resiko (mis: perilaku agresif dan kontrol diri 

yang lemah) seringkali memberikan dampak yang lebih besar dibandingkan 

dengan intervensi yang dilakukan dengan merubah proses perkembangan 

seorang anak dengan menjauhkannya dari masalah kepada perilaku yang 

positif. 

Meski faktor resiko dan pelindung dapat mempengaruhi orang di semua 

kelompok, namun faktor ini memiliki dampak yang berbeda-beda tergantung 

pada umur, gender, etnis, budayadan lingkungan. 

PR/NS/P 

Program pencegahan harus ditujukan bagi segala bentuk penyalahgunaan 

narkoba, tunggal maupun kombinasi , termasuk pula penggunaan narkoba legal 

oleh mereka yang berada di bawah umur (misal: tembakau dan alkohol) , 

penyalahgunaan narkoba ilegal (misal: ganja, heroin , dll) dan penggunaan bahan

bahan yang tidak sesuai dengan peruntukan (misal: inhalan), obat-obatan resep 

atau juga penyalahgunaan obat-obatan be bas. 

PR/NSIP 

Program pencegahan harus ditujukan bagi permasalahan jenis narkoba yang ada 

di lingkungan setempat, ditujukan pula untuk mengantisipasi faktor resiko yang 

dapat berubah, dan memperkuat faktor pelindung yang teridentifikasi. 

PRINSIP ~ 

Program pencegahan harus direncanakan untuk menargetkan resiko khusus pada 

kelompok populasi atau karakteristik, seperti umur, gender, dan etnis untuk 

meningkatkan efektifitas program. 

2. Pencegahan Berbasis Masyarakat 

PRINSIP ..--

Program pencegahan yang menyasar populasi umum pada titik perubahan utama, 

seperti transisi memasuki sekolah menengah, dapat menghasilkan dampak yang 

menguntungkan bagi keluarga dan anak-anak dengan resiko tinggi. lntervensi 

seperti itu tidak akan menyasar pada populasi beresiko tertentu , karenanya akan 

menghindari stigma dan mendorong penguatan ikatan antara sekolah dan 

masyarakat. 
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PR/NS/P ~ 

Program pencegahan berbasis masyarakat yang menggabungkan dua atau lebih 

program, misalnya, yang berbasis sekolah dengan sekolah, dapat lebih efek ti f 

daripada program tunggal. 

PRINSIP - --

Program pencegahan berbasis masyarakat yang menjangkau populasi dalam 

berbagai lingkup - sebagai contoh, sekolah, klub , organisasi keagamaan, dan 

media - akan menjadi yang paling efektif manakala dilakukan dengan memberi 

pesan secara konsisten dan luas mencakup semua lingkup. 

3. Pelaksanaan Program Pencegahan 

PRINSIP ~ 

Manakala masyarakat melaksanakan program pencegahan yang sesuai dengan . 

kebutuhan, nilai yang ada dalam masyarakat tersebut , atau membedakan syarat

syarat budaya, maka mereka sesungguhnya konsisten pada ketentuan intervensi 

yang berbasis penelitian, yang mecakup: 

Struktur (bagaimana program di organisir dan dibentuk) 

Konten (informasi, keahlian dan strategi program) dan 

Pelaksanaan {bagaimana program dijalankan, di implementasikan dan 

dievaluasi) 

PRINSIP -

Program pencegahan haru s dibuat untuk jangka panjang dan dilakukan dengan 

intervensi berulang (misal : program percepatan) untuk menguatkan upaya 

pencapaian program pencegahan. Penelitian menunjukkan bahwa keuntungan 

yang didapat pada program pencegahan yang dilakukan di tingkat sekolah 

menengah pertama akan hilang bila tidak ditindaklanjuti dengan program 

pencegahan di tingkat sekolah menengah atas. 

4. Bagaimana Masyarakat Oapat Merencanakan Program Pencegahan Yang 

Berbasis Penelitian? 

Para peneliti bidang pencegahan menyatakan bahwa sebuah program 

pencegahan yang baik akan mencakup hal-hal sebagai berikut: 

Mengidentifikasikan jenis narkoba tertentu dan permasalahan anak dan 

remaja yang ada di lingkup masyarakat; 

Membangun program pencegahan berdasarkan sumberdaya yang ada ; 

Mengembangkan tujuan jangka pendek untuk mengimplementasikan program 

pencegahan yang berbasis penelitian; 

Membuat tujuan jangka panjang sebagai sebuah proyek yang disiapkan untuk 

45 



ketersediaan sumberdaya di masa yang akan datang; 

Melakukan asesement untuk mengevaluasi efektifitas strategi program 

pencegahan. 

Perencanaan biasanya diawali dengan asesmen terhadap penyalahgunaan 

narkoba dan permasalahan lain yang ada di masyarakat, termasuk mengukur 

tingkat penyalahgunaan di masyarakat dan juga melakukan indentifikasi terhadap 

faktor resiko yang ada di masyarakat. Hasil dari asesmen ini dapat digunakan 

untuk meningkatkan kesadaran masyarakat akan situasi dan tingkat keseriusan 

permasalahan yang ada dan menjadi petunjuk bagi pemilihan program yang 

paling relevan dengan kebutuhan yang ada di masyarakat. Hal ini menjadi proses 

yang penting, apakah masyarakat akan memilih pencegahan berbasis kurikulum 

sekolah atau merencanakan rangkaian intervensi yang akan mengenai semua 

kelompok komunitas. Selanjutnya, asesmen terhadap kesiapan masyarakat dapat 

membantu menentukan langkah-langkah yang dibutuhkan untuk mengedukasi 

masyarakat sebelum memulai upaya pencegahan. 

Perencanaan oleh masyarakat juga dapat mengambil keuntungan dari organisasi 

kemasyarakatan yang memberi layanan kepada anak muda. Menyelenggarakan 

pertemuan para pimpinan organisasi yang melayani anak muda dapat membantu 

mengkoordinasikan ide-ide, sumberdaya dan tenaga ahli. Perencanaan untuk 

implementasi dan keber1anjutan membutuhkan sumberdaya untuk tenaga staf dan 

manajemen, komitmen pembiayaan jangka panjang dan jejaring. 

5. Bagaimana Masyarakat Melakukan Asesmen Mengenai Tingkat Resiko 

Penyalahgunaan Narkoba? 

Untuk melakukan asesmen terhadap tingkat resiko individu yang 

menyalahgunakan narkoba, sangat penting untuk: 

Mengukur karakter dan sebaran pola dan tren penyalahgunaan narkoba; 

Mengumpulkan data faktor resiko dan pelindung yang ada di lingkup 

masyarakat: 

Memahami budaya yang ada dalam masyarakat dan bagaimana budaya 

berpengaruh dan dipengaruhi oleh penyalahgunaan narkoba; 

Lakukan konsultasi dengan tokoh-tokoh masyarakat yang dapat ikut serta 

dalam pencegahan narkoba, penegakan hukum, perawatan, kesehatan 

mental dan hal terkait lainnya; 

Lakukan asesmen mengenai kesadaran publik atas permasalahan ini ; dan 

Mengidentifikasi upaya pencegahan yang telah ada sebelumnya atau sedang 

berjalan untuk dapat mengetahui permasalahan yang dihadapi. 
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Para peneliti telah mengembangkan banyak instrumen yang diperlukan untuk 

memperkirakan tingkat permasalahan narkoba di masyarakat. Kabanyakan dari 

instrumen ini mamperkirakan sifat dari permasalahan - janis narkoba apa yang 

ada dan siapa yang manyalahgunakan. Sebagian juga mamperkirakan tingkat 

panyalahgunaan dengan perkiraan berapa banyak orang yang menyalahgunakan 

narkoba. Ada juga yang memperkirakan faktor-faktor yang barkaitan dangan 

panyalahgunaan, separti pelanggaran yang terjadi di tahanan I tapas, frekwensi 

bolos sekolah, dan tingkat putus sekolah. Para peneliti juga ada yang telah 

mengembangkan instrumen yang memperkirakan status resiko individual. Sangat 

panting manakala melakukan satu proses asesmen untuk mengumpulkan 

informasi yang cukup untuk membantur para perencana dalam manargetkan 

intervensi yang berdasarkan populasi dan wilayah geografis. 

Sebagai contoh, sebuah organisasi di Amerika Serikat. Communities That Care, 

yang menjalankan sistem pencegahan di Washington, didasarkan pada metoda 

epidomologi. Asesmen dilakukan untuk mangumpulkan data distribusi faktor 

resiko dan pelindung pada masyarakat. Pendekatan ini membantu para 

perencana lokal untuk mangidentifikasi wilayah dengan level faktor resiko tertinggi 

dan level faktor pelindung yang terendah. lnstrumen analisis yang ada membantu 

para perencana untuk menyeleksi intervensi pencegahan yang paling efaktif untuk 

menanggulangi resiko-resiko khusus yang ada di lingkungan yang dituju. Berikut 

adatah contoh instrumen sumber data dan pengukuran lainnya (seperti kuesioner) 

yang dapat digunakan dalam merencanakan pencegahan di masyarakat: 

Akses data publik . 

Beberapa survei nasional memberikan data-data kepada masyarakat untuk 

memahami bagaimana permasalahan narkoba yang ada. Contoh dari data ini 

adalah hasil survei yang dilakukan oleh BNN dengan Puslitkes Ul yang 

biasanya dikeluarkan dalam Jumal Data Tahunan BNN. 

Akses kuesioner publik 

Data Arsip 

Studi Etnografis 

Metoda kualitatif lainnya. 

Menggunakan informasl yang didapat dari berbagai sumber, dapat membantu 

untuk menyuarakan keputusan mengenai program dan kebijakan yang akan 

dijalankan. Menganalisa data ini sebelum mengimplementasikan program

program baru juga akan dapat membentuk baseline untuk mengevaluasi hasilnya. 

Agar dapat lebih memberikan informasi, asesmen secara periodik dapat dilakukan 

secara rutin. 
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Mengidentifikasi tingkat kerentanan dalam sebuah komunitas masyarakat tidak 

harus selalu menjadikan masyarakat siap untuk melakukan aksi. Berdasarkan 

studi yang telah dilakukan, para peneliti telah mengidentifikasikan 9 (sembilan) 

tahapan kesiapan yang dapat menjadi pedoman dalam perencanaan upaya 

pencegahan. Dengan mengaplikasi langkah-langkah untuk memperkirakan 

kesiapan, para perencana pencegahan dapat mengidentifikasi langkah-langkah 

penting yang dibutuhkan untuk mengimplementasikan program. Pentahapan ini 

memberikan struktur untuk menggambarkan tingkat kesadaran atas 

permasalahan narkoba dalam komunitas mereka dan kesiapan untuk 

menjalankan program pencegahan. Berikut adalah tahapan dan indikasi serta ide

ide yang dapat dikembangkan sesuai dengan kesiapan masyarakat untuk 

merencanakan dan melaksanakan program pencegahan. 

Asesmen Kes1apan 

1. Belum ada 
kesiapan 

2. Penolakan 

3. Kesadaran yang 
masih samar 

4. Pra perencanaan 

5. Persiapan 

6. Tahap permulaan 

7. Stabilisasi 

8. Konfirmasi I 
ekspansi 

9. Profesonalisasi 

Respons Masyarakat 

Toleransi untuk 
penyalahgunaan narkoba 

Tidak terjadi di sini , tidak bisa 
berbuat apa-apa 

Sadar, tapi belum memiliki 
motivasi 

Tokoh masyarakat menyadari, 
mulai ada motivasi 

Ada kepemimpinan yang aktif 
dan enerjik 

Penggunaan data untuk 
mendukung upaya 
pencegahan 

Masyarakat secara umum 
mendukung program yang 
Ieiah berjalan 

Pengambil kebijakan 
mendukung perbaikan dan 
pengembangan program 

Didapatnya pengetahuan 
tentang permasalahan 
narkoba di masyarakat serta 
solusi yang efektif 
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Aks1 Masyarakat 

Ciptakan motivasi. Bertemulah dengan 
tokoh masyarakat yang mung kin dapat 
terlibat dalam pencegahan narkoba; 
gunakan media untuk mengidentifikasi 
dan menyuarakan permasalahan ini; 
dorongan masyarakat untuk 
memandangnya sebagai 
permasalahan bersama; mulailah pra 
perencanaan. 

Bekerjasama. Kembangkan 
perencanaan untuk program 
pencegahan melalui koalisi kelompok
kelompok masyarakat. 

ldentifikasi dan implementasikan 
program-program berbasis penelitian. 

Lakukan evaluasi dan tingkatkan 
program yang berjalan. 

lnstitusionalisasi dan luaskan program 
untuk menjangkau lebih banyak 
populasi. 

Tempatkan program multi komponen 
untuk dapat diakses oleh semua 
orang. 



6. Bagaimana Masyarakat Dapat Termotivasi Untuk Melakukan Program 

Pencegahan Berbasis Penelitian? 

Metode yang diperlukan untuk memotivasi masyarakat agar mau dan dapat 

bertindak tergantung kepada tahap kesiapan masyarakat itu sendiri . Pada tahap 

kesiapan yang masih rendah, individu dan kelompok·kelompok kecil mungkin 

harus menarik dukungan dari mereka yang memiliki pengaruh di masyarakat. 

Pada tahap kesiapan yang tinggi, sangat memungkinkan untuk membentuk 

semacam dewan kemasyarakatan atau koalisi antara tokoh masyarakat dengan 

organisasi swasta. Hal ini dapat menjadi dorongan yang kuat terjadinya aksi . 

Koalisi dalam masyarakat dapat melakukan pertemuan dalam skala yang luas, 

melakukan kampanye yang mengedukasi publik, menyediakan data yang 

dibutuhkan dalam program pencegahan berbasis penelitian, dan menarik sponsor .. 

untuk melakukan strategi pencegahan penyalahgunaan narkoba yang 

komprehensif. 

Namun demikian, dibutuhkan ketekunan dalam mengorganisir koalisi di tingkat 

kemasyarakatan untuk menjamin agar program tersebut mencakup program· 

program dan strategi yang telah diuji dalam penelitian pada tingkat individu, 

sekolah dan komunitas. Adanya dukungan infrastruktur dari berbagai kalangan di 

masyarakat akan memperkuat pesan·pesan pencegahan, menyediakan sumber 

daya, dan menjamin keberlangsungan program pencegahan. Penelitian juga 

menunjukkan bahwa program·program pencegahan dapat menggunakan media 

(massa) untuk meningkatkan kesadaran publik akan keseriusan permasalahan 

narkoba di masyarakat dan mencegah penyalahgunaan narkoba pada populasi· 

populasi khusus. Menggunakan data-data lokal dan pembicara dari kalangan 

masyarakat sendiri akan menunjukkan bahwa permasalahan narkoba itu benar 

adanya dan dibutuhkan aksi untuk penanganannya. 

7. Bagaimana Komunitas Dapat Menilai Efektifitas Dari Upaya Pencegahan? 

Melakukan penilaian alas upaya pencegahan dapat menjadi sebuah tantangan 

tersendiri bagi masyarakat, hal ini dikarenakan keterbatasan sumberdaya dan 

akses terhadap tenaga ahli dalam melakukan evaluasi program. Banyak 

komunitas memulai proses ini dengan penilaian terstruktur atas program 

pencegahan yang sedang berjalan untuk menentukan: 

Program apa yang saat ini tengah berjalan di masyarakat? 

Apakah standar keilmuan diterapkan dalam program tersebut? 

Apakah program tersebut sesuai dengan kebutuhan masyarakat? 

Apakah program tersebut berjalan sesuai dengan perencanaan? 
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Berapa persentase anak muda yang dapat dijangkau oleh program tersebut? 

Pendekatan evaluasi lainnya adalah dengan melihat data yang ada dari waktu ke 

waktu yang terkait dengan penyalahgunaan narkoba di berbagai lingkup 

komunitas yang ada di masyarakat. Mulai dari permasalahan narkoba yang ada di 

sekolah di dalam wilayah, rata-rata penangkapan, tingkat kejahatan yang terkail 

dengan narkoba, dll. lnformasi seperti ini dapat digunakan sebagai baseline untuk 

mengukur perubahan tren dalam jangka panjang. Hal ini dikarenakan sifat dan 

cakupan permasalahan penyalahgunaan narkoba dapal berubah seiring waktu, 

karenanya sangat bijak untuk melakukan penilaian secara periodik alas faktor 

resiko dan pelindung yang ada untuk menjamin agar program yang ada sesuai 

dengan kebutuhan yang ada di masyarakat. 

Dalam melakukan penilaian dampak dar program individual, sangat panting untuk 

melakukan pendokumentasian seberapa jauh program tersebul tersampaikan dan 

tingkat penerimaan peserta. Sebagai contoh, dalam melakukan penilaian 

pencegahan alas ebuah sosialisasi yang dilakukan di komunitas yang ada di 

lingkup masyarakat, beberapa pertanyaan kunci yang harus disampaikan 

mencakup: 

Apakah instruktur atau fasititator menguasai konten materi yang disampaikan, 

apakah strategi interaktif yang digunakan cocok unluk anggota komunitas? 

Seberapa besar cakupan kedalaman materi yang harus didapatkan oleh 

peserta? 

Apakah ada komponen-komponen penilaian? 

Perencanaan pencegahan penyalahgunaan narkoba di masyarakat harus 

memberikan panduan bagi pelaksanaannya seiring waktu. Sekali masyarakat 

telah dimobilisasi , implementasi dan keberlanjutan program memerlukan 

kejelasan alas, tujuan yang dapat diukur, sumberdaya untuk jangka waktu yang 

lama, kepemimpinan yang berlanjut, dan dukungan komunilas untuk 

mempertahankan momentim bagi terjadinya perubahan. Evaluasi yang 

berkelanjutan juga akan membuat masyarakat mendapatkan informasi yang balk 

dan menjadi jalan bagi penilaian kembali secara periodik untuk perubahan 

kebutuhan dan tujuan. 

8. Memprioritaskan Upaya Pencegahan dan Untuk Tetap Dalam Perencanaan 

Pencapaian besar dalam bidang pencegahan penyalahgunaan narkoba adalah 

upaya peningkatan profesionalisme melalui penggunaan data secara efektif. 

Dengan berbagai survey yang telah dilakukan lama di berbagai belahan dunia, 

para penggiat pencegahan penyalahgunaan narkoba kini dapat mela.kukan desain 
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penilaian secara lebih akurat, bukan hanya pada titik berat permasalahan 

penyalahgunaannya, namun juga faktor resiko dan pelindung yang berhubungan 

dengan permasalahan tersebut. Sebagai tambahan, data-data tersebut juga dapat 

digunakan untuk pengembangan program dan bahan evaluasi. Namun bahkan 

dengan sumber informasi yang banyak, upaya pencegahan yang direncanakan 

berdasarkan data masih tetap dapat dirusak oleh liputan media yang spekulatif 

mengenai tren-tren yang tidak substansial . Lebih jauh, program-program 

pencegahan yang memiliki sejarah panjang di masyarakat, mendapatkan 

popularitas, bisa saja tidak memiliki basis data yang menunjukkan tingkat 

efektifitasnya. Dengan sumberdaya yang langka untuk upaya pencegahan, 

menjadi sangat vital bagi perencanaan untuk fokus pada jenis narkoba dan faktor 

resiko/pelindung yang berdampak paling besar di masyarakat. Data-data terkini . 

tentang penyalahgunaan narkoba lebih baik berfokus pada upaya untuk mencapai 

tujuan. Ada tiga hal yang menjadi tujuannya: 

Untuk menguji persepsi umum yang salah mengenai penyalahgunaan 

narkoba. 

Menyediakan data tren penyalahgunaan narkoba. 

Mendukung penggunaan data dalam perencanaan upaya pencegahan. 

Substance Abuse And Mental Health Administration (SAMSHA) di Amerika 

Serikat telah mempromosikan penggunaan Strategic Prevention Framework 

sebagai cara untuk membuat perencanaan yang menekan terjadinya insiden 

dalam penyalahgunaan narkoba. Ide dari kerangka kerja ini adalah untuk 

menjamin agar sumber-sumber yang digunakan adalah ditujukan untuk hal-hal 

yang menjadi prioritas, hal mana berdasarkan pada data dan kemampuan dari 

tiap-tiap kelompok dalam bidang pencegahan. Inti dari hal ini adalah 

pengumpulan dan analisis data untuk digunakan guna memilih intervensi 

pencegahan yang sesuai. 

Banyak para profesional dalam bidang pencegahan yang merasakan hal ini, 

khususnya manakala bekerja bersama tokoh masyarakat, berbagai organisasi 

dan publik pada umumnya untuk memindahkan agenda pencegahan. Dalam 

perencanaan pencegahan, tujuan jangka panjang seharusnya dapat 

mengidentifikasikan jenis narkoba yang paling memberikan dampak negatif paling 

besar bagi masyarakat. Seringkali yang terjadi adalah persentase penggunaan 

yang tinggi , juga akan memperbesar dampak bagi individu, dampak sosial dan 

ekonomi. Penggunaan data survei dapat membantu dalam memetakan 

permasalahan narkoba di masyarakat. Selanjutnya, data-data lokal, arsip dan 

informasi kualitatif yang didapat dari diskusi kelompok atau wawancara individual 
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dapat menjadi bahan perbandingan data survei dan membantu untuk 

menjelaskan kondisi lokal yang mungkin mempengaruhi faktor resiko dan 

pelindung dalam penyalahgunaan narkoba atau masalah·masalah lainnya di 

dalam masyarakat. Proses yang digunakan untuk mengumpulkan dan 

menganalisa data sebaiknya dike~akan bersama anggota masyarakat. Dengan 

cara ini, kita dapat sekaligus "merawat taman~ . dengan melibatkan dan 

mengedukasi masyarakat mengenai apa yang harus difokuskan dalam upaya 

pencegahan. 

Masyarakat yang terlibat dalam proses menilai dan menggunakan data 

penyalahgunaan narkoba dalam menentukan strategi pencegahannya, maka 

akan semakin kecil pula kemungkinan mereka kehilangan fokus perencanaan 

yang telah ditentukan sebelumnya, manakala berada dalam situasi yang berubah· 

ubah terkait dengan penyalahgunaan narkoba tersebut. Masyarakat yang tidak 

asing dengan penggunaan dasta akan dapat membantu dalam menempatkan 

atau memetakan permasalahan secara lebih baik. Pemetaan harusnya 

mendapatkan dukungan dari anggota masyarakat yang telah terlibat sebelumnya 

dalam proses·proses awal perencanaan. Dengan cara ini , upaya yang dilakukan 

akan mencakup dua sisi , permasalahan penyalahgunaan narkoba sebagai tujuan 

jangka pendek, dan proses edukasi masyarakat untuk tujuan jangka panjangnya. 

9. Strategi Pencegahan 

Pada saat ini , upaya pencegahan penyalahgunaan narkoba digunakan untuk 

membantu mencegah, menunda dan mengurangi masalah yang dapat menjadi 

kronis, yang dapat berdampak pada masalah kesehatan, pendidikan, produktifitas 

di tempat kerja, berbagai situasi di masyarakat dan secara umum adalah kualitas 

kehidupan. Berbagai penelitian menunjukkan bahwa berbagai program yang 

berbasis pembuktian dan penelitian, akan dapat secara efektif mencegah 

penyalahgunaan narkoba, mendorong terciptanya kesehatan mental , dan 

mencegah permasalahan kesehatan dan sosial dengan mengurangi faktor resiko 

dan meningkatkan faktor pelindung. Dalam kerangka pencegahan ini , tahapan 

awal dalam program pencegahan umumnya dimulai dari pencegahan primer, 

melalui pendekatan berupa aktifitas dan layanan yang ditujukan untuk berbagai 

situasi pada populasi umum dan kelompok·kelompok yang ada di dalamnya, yang 

beresiko untuk menyalahgunakan narkoba. Beberapa pola yang telah dilakukan 

mencakup: 

a. Universal 

Strategi universal ditujukan kepada keseluruhan populasi (misal: nasional, 
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masyarakat umum, sekolah, dll) dengan program·program, kebijakan dan 

perlakuan yang ditujukan untuk mencegah atau menunda penyalahgunaan 

narkoba termasuk minuman keras, tembakau, maupun bahan adiktif lainnya. 

Misi dari pencegahan universal adalah untuk menghalangi semakin 

meluasnya penyalahgunaan narkoba dengan memberikan informasi dan 

keahlian yang diperlukan bagi individu dalam mencegah permasalahan 

tersebut. Semua anggota dalam masayarakat dianggap memiliki resiko yang 

sama, meskipun tingkatan resiko tersebut dapat saja bervariasi orang per 

orang. Pencegahan universal disampaikan kepada kelompok·kelompok yang 

besar tanpa memperhatikan tingkat resiko tersebut. Keseluruhan populasi 

dianggap dapat menerima manfaat dari pencegahan. 

1. Pencegahan Universal Langsung 

lntervensi langsung ditujukan kepada kelompok yang teridentisikasi dari 

para peserta namun belum teridentifikasi berdasarkan resiko yang 

dihadapi oleh masing·masing individu (misal: kurikulum sekolah, program 

ekstra kurikulum, kelas pola asuh, dll ). Hal ini juga dapat mencakup 

intervensi yang menyangkut interpersonal dan hubungan berulang (misal: 

sebuah koalisi). 

2. Pencegahan Universal Tak Lang sung 

lntervensi yang dilakukan berupa dukungan bagi program yang berbasis 

kemasyarakatan atau startegi lingkungan (misal: program PKK, dll). Hal 

ini juga dapat diberlakukan pada program yang dilakukan oleh koalisi 

dalam masyarakat. 

b. Selektif 

Strategi pencegahan selektif bertokus pada kelompok·kelompok yang 

terpapar resiko lebih besar dalam penyalahgunaan narkoba dikarenakan 

keikutsertaan mereka dalam segmen populasi tertentu (anak dari 

penyatahguna narkoba atau para pelajar yang mengalami kegagalan 

akademik). Kelompok·kelompok beresiko dapat diidentifikasikan berdasarkan 

faktor resiko biologis, psikologis, sosial dan lingkungan yang diketahui 

memiliki hubungan dengan penyalahgunaan narkoba, dan hal tersebut masih 

dapat dikategorikan lebih lanjut berdasarkan umur, gender, sejarah keluarga, 

tempat tinggal, dsbnya. Resiko personal seorang individu tidak secara khusus 

diperkirakan atau diidentifikasikan dan seleksi yang dilakukan didasarkan 

hanya pada kelompok beresiko tinggi. Strategi pencegahan selektif 

disampaikan kepada kelompok yang menjadi sasaran secara keseluruhan, 

yaitu pada kelompok yang beresiko tinggi pada populasi umum. 
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Dalam strategi ini, aktifitas yang ditujukan pada individu yang berada pada 

lingkungan dengan resiko tinggi minimal, namun memiliki tanda·tanda atau 

gejala perilaku yang menyimpang atau memiliki tanda predidposisi bagi 

penyimpangan namun belum mencapai tingkat diagnosa, dikenal dengan 

istilah Seleksi yang terindikasi. 

c. Terindikasi 

Strategi pencegahan terindikasi dirancang untuk mencegah penyebaran 

penyalahgunaan narkoba bagi individu yang belum memasuki tahapan 

ketergantungan, namun telah menunjukkan gejala·gejala seperti menurunnya 

kemampuan akademis yang berakibat tinggal kelas atau sanksi lainnya dan 

gejala pengkonsumsian alkohol atau janis narkoba lain. Tujuan dari 

pencegahan terindikasi adalah untuk mengidentifikasikan individu yang telah 

memasuki tahap awal penyalahgunaan narkoba dan permasalahan perilaku 

yang terkait karenanya, untuk dapat menyiapkan program·program khusus 

yang ditujukan kepada kelompok individu ini. 

ENAM STRATEGI PENCEGAHAN 

1. Diseminasi lnformasi 

Strategi ini memberikan pengetahuan dan meningkatkan kesadaran 

mengenai karakter dan cakupan penggunaan alkohol, penggunaan 

dan penyalahgunaan narkoba dan adiksi , demikian pula dengan 

dampaknya pada individu, keluarga dan masyarakat. Strategi ini juga 

menyediakan pengetahuan dan peningkatan kesadaran mengenai 

program dan layanan pencegahan yang ada. Memiliki karakter 

komunikasi satu arah dari sumber kepada audiens, dengan kontak 

yang terbatas diantara keduanya, sebagai contoh: 

Sentra lnformasi Pencegahan 

Direktori Sumber Materi Pencegahan 

Kampanye Media 

Brosur dan Leaflet 

PSA Radio dan TV 

Sesi Sosialisasi 

Pameran dan pola kampanye lainnya 

Hotline baik melalui media telepon ataupun on-fine 
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2. Edukasi 

Strategi ini membangun kemampuan melalui proses belajar yang 

terstruktur. Kemampuan sosial dan kemampuan menghadapi 

persoalan pada titik kritis dalam proses kehidupan seseorang 

termasuk juga kemampuan untuk mengambil keputusan, kemampuan 

untuk menolak pengaruh (buruk) dari sebaya, menghadapi stres, 

kemampuan memecahkan masalah, kemampuan komunikasi 

interpersonal, kemampuan untuk melakukan penilaian, termasuk 

dalam strategi edukasi ini. Ada lebih banyak interaksi anatar fasilitator 

dengan peserta dibandingkan dnegan strategi yang mengedepankan 

disiminasi informasi. Sebagai contoh: 

Manajemen pola asuh dan keluarga 

Program pendidikan sebaya 

Program pendidikan anak muda 

Program mentoring 

Sesi diskusi dalam kelompok kecil , dll. 

3. Alternatif 

Strategi ini mengkolaborasikan penyampaian pesan-pesan dan 

kampanye pencegahan narkoba dalamberbagai kegiatan . Tujuannya 

adalah untuk mensinergikan upaya pencegahan dalam kegiatan

kegiatan yang mengkampanyekan pola hidup sehat dalam berbagai 

kegiatan baik seni, budaya maupun kreatifitas lainnya. Sebagai 

contoh: 

Festival Seni Tari Bebas Narkoba 

Kegiatan Kepemimpinan Pemuda 

Drop-in Center 

Layanan Kemasyarakatan 

Kegiatan Outbond , dll. 

4. ldentifikasi Permasalahan dan Perujukan 

Strategi ini ditujukan untuk mengidentifikasikan mereka-mereka yang 

telah terlena menggunakan narkoba termasuk rokok dan alkohol , dan 

mereka yang telah mulai mencoba narkoba. ldentifikasi ini dilakukan 

untuk memperkirakan apakah perilaku mereka masih dapat diubah 

melalui edukasi. Namun harus dicatat, bahwa strategi ini tidak 

mencakup kegiatan apapun yang ditujukan untuk menentukan 

apakah seseorang membutuhkan rehabilitasi , contohnya adalah: 
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EAP (Employment Assistance Programs) pada lingkup tempat 

kerja 

SAP (Student Assistance Programs) di lingkup sekolah I kampus 

DUI (Driving Under the Influence Programs) untuk pengemudi 

yang berada dalam pengaruh narkoba 

5. Proses Berbasis Masyarakat 

Strategi ini memberikan aktifitas jejaring dan dukungan teknis kepada 

kelompok-kelompok masyarakat dan organisasi atau badan lainnya. 

Proses ini meliputi pola pemberdayaan berbasis lingkungan tetangga 

yang menggunakan rencana aksi dan sistem kerjasama 

perencanaan, contohnya adalah: 

Pelatihan relawan 

Program perencanaan sistematis 

Koordinasi dan kolaborasi multi institusi 

Pembangunan tim berbasis kemasyarakatan 

Perkiraan layanan dan pendanaan 

6. lingkungan 

Strategi ini membentuk atau merubah standar masyarakat baik yang 

tertulis maupun tidak tertulis, aturan-aturan, yang kemudian akan 

mempengaruhi penggunaan narkoba di populasi umum, contohnya: 

Mendukung adanya review terhadap kebijakan penggunaan 

alkohol , tembakau dan narkoba lainnya di lingkungan sekolah 

Pedoman dan Petunjuk Teknis dalam memonitor pelaksanaan 

kebijakan 
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PERTANYAAN 

1. Salah satu hal yang menjadi indikator adanya program pencegahan penyalahgunaan 

narkoba yang dapat dikatakan baik, adalah? 

a. Membangun program pencegahan berdasarkan sumberdaya yang ada 

b. Fokus kepada tujuan jangka pendek untuk mengimplementasikan program 

pencegahan yang berbasis penelitian; 

c. Merancang tujuan jangka panjang sebagai sebuah proyek yang disiapkan untuk 

memberantas peredaran narkoba; 

d. Melakukan asesement untuk mengevaluasi anggota yang harus dikeluarkan. 

2. Dalam pelaksanaan program pencegahan yang berbasis penelitian, maka sebaiknya 

mencakup kepada? 

Struktur, konten dan pefaksanaan 

b. Konten dan nilai budaya 

Prinsip, pelaksanaan dan anggaran 

d. Penilaian budaya masyarakat setempat 

3. Dalam perencanaan pelaksanaan program pencegahan harus dipertimbangkan 

untuk? 

a. Menjaga stabilitas bangsa dan negara 

b. Melibatkan aparat pemerintahan dan penegak hukum 

Dibuat untuk jangka panjang dan dilakukan dengan intervensi berulang 

d. Mambahkan pendanaan 

4. Dalam tahap awal perencanaan kegiatan pencegahan, hal yang harus ditakukan 

adalah, kecuali? 

a. Mengidentifikasikan jenis narkoba tertentu dan permasalahan anak dan remaja 

yang ada di lingkup masyarakat 

b. Membangun program pencegahan berdasarkan sumberdaya yang ada 

c. Mengembangkan tujuan jangka pendek untuk mengimplementasikan program 

pencegahan yang berbasis penelitian 

d. Melakukan tahapan asusmsi sebagai basis perencanaan kegiatan pencegahan 

5. Selain data survey, penelitian dan data sejenis lainnya, sangat dibutuhkan adanya 

informasi kualitatif dan data lokal yang dibutuhkan untuk : 

a. Mengidentifikasi dan menganalisa faktor resiko dan pelindung yang nyata ada di 

masyarakat 

b. Membuat kegiatan yang transparan dan akuntabel 

c. Menunjukkan kinerja kewilayahan 

d. Bahan laporan 
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Be/ajarlah Dari Sejarah Hancurnya Generasi 
Karena Narkoba. 

(Budi Waseso) 



MEMBANGUN KOMITMEN ANTI NARKOBA 

Dalam menjalankan program-program anti upaya atau organisasi memiliki keyakinan 

narkoba, lahirnya komitmen akan menjadi nyata bahwa hal tersebut merupakan hal 

faktor kunci bagi berjalannya upaya yang penting, yang kemudian 

tersebut. Selanjutnya untuk dapat mengakibatkan orang tersebut ikut ambit 

memberikan hasil sebagaimana yang bagian, mengikuti dan tetap bergerak 

diharapkan, komitmen tersebut harus tetap bersama dengan apa yang diyakininya itu . 

terjaga dan berkelanjutan agar dapat Semakin banyak orang yang berkomitmen 

memberikan hasil sebagaimana yang Ieiah pada satu hal , semakin besarlah 

direncanakan. momentum yang didapat untuk 

Komitmen itu sendiri dapat diartikan menyelesaikan sebuah kegiatan. 

sebagai sebuah dedikasi kepada Komitmen juga menjadi tulang punggung 

organisasi tertentu atau tujuan tertentu, dari sebuah tujuan atau organisasi. 

kepercayaan tertentu dan ada keinginan Komitmen memberikan kekuatan kepada 

untuk terlibat di dalamnya. Seseorang sebuah kelompok. Beberapa hal ini dapat 

yang memiliki komitmen pada sebuah menjadi alasan atas pernyataan tersebut: 
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-

Semakin banyak orang yang berkomitmen, semakin efektiflah mereka dalam 

mempengaruhi orang lain. Jika keseluruhan orang yang ada dalam satu kelompok 

bergerak dengan jelas dan berkomitmen, jumalah orang yang lebih besar akan 

memperhatikannya. 

Orang yang memiliki komitmen adalah orang yang tidak terlalu memikirkan 

permasalahan-permasalahan - mereka adalah orang-orang yang tidak gampang 

menyerah. Mereka menjadi contoh bagi orang yang tidak memiliki kepercayaan diri 

dan pengalaman untuk menghadapi masa-masa su lit dan bertahan hingga 

mendapatkan kesuksesan. 

Orang-orang bekerjasama pada tingkatan yang lebih tinggi manakala mereka 

berbagi komitmen yang sama. Komitmen akan menumbuhkan rasa persaudaraan, 

kepercayaan dan saling menjaga - hal yang dibutuhkan agar sebuah kelompok 

dapat bertahan dalam masa yang lama. 

Bila orang-orang telah berkomitmen untuk sebuah jangka waktu , mereka akan 

mempelajari apa yang mereka perlu ketahui secara lebih efektif. Orang-orang 

membutuhkan waktu untuk mulai mencoba sesuatu, melakukan kesalahan, dan 

kemudian mencari strategi apa yang dapat berjalan dengan baik. 

Komitmen tidak harus terjadi pada satu waktu tertentu , namun dapat bertumbuh 

seiring dengan waktu. Komitmen tumbuh manakala orang-orang : 

Bekerja bersama 

Merasa berhasil pada apa yang mereka kerjakan 

Membuat keputusan bersama 

Dapat menyelesaikan perselisihan bersama 

Saling mendukung kepemimpinan 

Bersenang dan bermain bersama 

Mengatasi permasalahan 

Saling mendukung atas prinsip yang dipedomani 

Saling menghormati dan menghargai 

Saling memberi tantangan untuk dapat melangkah maju 

Membangun hubungan 

Mengalami kesuksesan bersama 

Oapat belajar dari kegagalan dan kemunduran yang dial ami 

Memandang pimpinan mereka sebagai model dari sebuah komitmen 

Dan komitmen dapat menurun manakala hal di atas terjadi sebatiknya, ketika mereka 

tidak berkomunikasi dengan baik, tidak membangun hubungan dan dukungan satu sama 

lain, berlarut-larut dalam konflik yang tidak terselesaikan, tidak menjalani prinsip yang 

mereka pegang, dan tidak melihat pimpinan menunjukkan komitmen. 
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Meskipun komitmen bertumbuh secara alamiah, namun seorang pimpinan dapat 

mengembangkan komitmen dalam sebuah kelompok atau organisasi. Komitmen dapat 

dibangun menjadi budaya kelompok. Meskipun tidak terlihat kasat mata, namun 

komitmen merupakan sebuah kualitas nyata yang dapat dibentuk jika ada niat keinginan 

dan niat untuk memberikan fokus pada hal tersebut. 

Dari alasan tersebut, maka kita mendapat gambaran bahwa membangun komitmen yang 

berkelanjutan pada dasarnya merupakan sebuah proses yang memiliki tahapan yang 

harus diawali dan mendapat penyesuaian seiring dengan waktu yang berjalan. Sebagai 

langkah awal , adalah dengan mengupayakan munculnya komitmen yang melahirkan 

adanya keterlibatan individu I kelompok dalam proses pembentukan karakter anti 

penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba. Hal ini dapat dimulai dengan pertanyaan

pertanyaan sebagai berikut: 

Apakah yang menjadi tujuan? 

Bagaimana dengan visi yang memungkinkan hal tersebut? 

Bagaimana dengan orang-orang yang akan terlibat? 

Berapa lama waktu yang akan dibutuhkan? 

Peran yang ada dalam kelompok? 

Kepuasan yang akan didapat? 

Adakah alasan-alasan lain? 

Orang-orang berkomitmen pada sebuah organisasi atau kelompok atau tujuan tertentu 

dikarenakan mereka mendapatkan sesuatu yang penting dari keterlibatan mereka. 

Manakala anda mengundang orang lain untuk terlibat, anda tidak hanya meminta 

bantuan dari mereka, namun anda juga harus memberikan kesempatan kepada mereka 

untuk: 

Mengerjakan sesuatu yang penting bagi mereka 

Memberikan kebaikan bagi komunitas 

Bertemu dan menggunakan waktu dengan orang-orang yang memiliki pemikiran 

yang sama 

Meningkatkan kemampuan mereka 

Menjadi bagian dari tim 

Belajar untuk memimpin 

Berani menghadapi tantangan 

Memiliki standar yang layak 

Menyelesaikan sesuatu yang penting 

Oalam kaitan ini, anda akan menjadi seseorang yang memiliki kebanggaan ketika 

mengundang orang untuk berkomitmen bagi kelompok I organisasi anda. Anda tidak 

hanya sekedar memberikan beban namun juga menawarkan sesuatu yang bernilai. 
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Berikut ini adalah beberapa pemikiran mengenai bagaimana untuk membangun 

komitmen yang berkelanjutan, yang akan menguatkan organisasi I kelompok anda 

secara keseluruhan. 

Terimalah Orang Untuk lkut Dalam Organisasi 

Kadangkala , apa yang dibutuhkan oleh orang-orang untuk mau terlibat adalah 

perasaan diterima. Bila mereka merasa tidak diterima, segera mereka akan pergi. 

Sebagai seorang yang ingin membangun komitmen pencegahan narkoba, anda 

dapat memberikan contoh dengan menyambut siap saja yang ingin bergabung 

dalam upaya pencegahan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba. Tanyakan 

keberadaan mereka dan berusahalah mengetahui tentang mereka, dan hargailah 

mereka . Hal ini tidak hanya akan akan memberikan perasaan nyaman mengenai 

upaya dan dorongan agar mereka mau terlibat, namun juga akan menjadi dasar bagi 

pengembangan hubungan dalam upaya menumbuhkan komitmen pencegahan 

narkoba ke depan. 

Terbukalah Mengenai Misi, Prinsip, dan Tujuan 

Orang-orang harus mengetahui apa yang dikomitmenkan oleh mereka. Mereka mau 

bergabung pada sebuah organisasi/kelompok jika mereka memiliki prinsip dan tujuan 

yang sama. Pastikan bahwa tiap orang yang berada dalam kelompok anda 

mengetahui secara jelas dan tegas akan misi , prinsip dan tujuan dari kelompok ini. 

Berbicaralah secara terbuka mengenai apa perlunya prinsip-prinsip dan tujuan yang 

hendak dicapai. 

Sebagai contoh, bila kita akan mengembangkan program mentoring pencegahan 

penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba bagi remaja di lingkup kelurahan kita 

tinggal, sampaikan secara jelas mengapa program tersebut penting bagi anda dan 

bagi orang-orang yang ada dalam lingkungan kelurahan dimaksud. Anda boleh 

menyampaikan bagaimana akan berbedanya kehidupan anda saat ini jika orang

orang dewasa tidak memiliki komitmen untuk menyisihkan waktu dan memberi 

perhatian pada anda di saat and a berada dalam masa remaja . 

Jadikan Diri Sendiri Model Dari Komitmen Tersebut 

Tiap orang akan memperhatikan seorang pimpinan kelompok atau program, apakah 

ia juga berkomitmen terhadap upaya pencegahan tersebut. Jika anda memiliki 

perhatian terhadap sesuatu yang anda lakukan, maka akan terlihat dari perilaku dan 

aksi yang anda lakukan. Orang akan memperhatikan bagaimana anda bertindak, dan 

mereka akan mengikuti kepemimpinan anda. Bila mereka dapat berharap pada 

and a, maka akan semakin besar peluang untuk anda juga berharap kepada mereka. 
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Jika anda bekerja lebih keras, maka orang lain juga akan mau melakukan hal 

tersebut. Komitmen itu menular. 

Sebaliknya, jika anda bekerja begitu keras sehingga anda kelelahan dan selalu 

kelihatan tidak bahagia, orang·orang juga akan memperhatikan hal ini dan pada 

akhirnya akan mengakibatkan mereka enggan untuk mengikuti anda. Cobalah untuk 

berimbang, jangan membuat komitmen keliahatan seperti suatu beban yang sangat 

berat dan tidak mungkin tercapai. 

Berikan Pekerjaan 

Jika seseorang menunjukkan ketertarikan untuk terlibat dalam kelompok, jangan 

menunggu terlalu lama untuk memberikan suatu kegiatan atau tanggungjawab 

kepada mereka. Orang butuh untuk merasakan bahwa mereka turut memberikan 

kontribusi yang berarti untuk dapat merasa berkomitmen. Cari tahu apa yang 

menjadi ketertarikan mereka dan cobalah lihat apakah anda dapat mencocokkan 

ketertarikan mereka dengan jenis kegiatan yang perlu dikerjakan. 

Selain itu, berikan kepada orang-orang baru, tugas·tugas yang menjadikan mereka 

berhubungan dengan orang lain dalam kelompok. Hal tersebut akan membuat 

mereka lebih cepat dan mudah untuk masuk dalam kelompok. 

Pilih Tingkatan Tantangan Yang Tepat 

Orang butuh untuk merasakan keberhasilan dan mereka juga memiliki kebutuhan 

untuk meningkatkan kemampuan. Keduanya penting. Pada saat pertama kali anda 

mengenal seseorang, cobalah untuk menyesuaikan mereka dengan jenis tugas yang 

akan dilakukannya dimana anda merasa mereka akan mendapatkan hasil yang baik. 

Hal ini akan membantu orang untuk merasakan hal yang baik atas dirinya dan akan 

mendorong mereka untuk tetap berada dalam kelompok tersebut. 

Saat anda semakin mengenal mereka, berikan tantangan yang semakin tinggi. Rasa 

tertantang membuat orang merasa semangat atas perkerjaaan yang mereka 

lakukan. Kadangkala orang perlu untuk didorong untuk melakukan hal yang 

sebelumnya belum pernah terpikirkan sama sekali oleh mereka. Ambil waktu 

berbincang dengan mereka, hal ini akan menjadi investasi waktu yang layak, karena 

orang yang anda ajak berbicara akan mengetahui bahwa anda memperhatikan 

perkembangan mereka, baukan hanya pada hasil yang mereka dapat capai. 

Dengarkan 

Mendengarkan adalah alat yang sangat kuat. Setiap orang dapat menjadikan 

seseorang untuk menjadi pendengar. Jika anda mendengarkan orang lain dengan 

penuh penghargaan, mereka akan merasa bahwa anda memiliki keyakinan pada 
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mereka dan memiliki ketertarikan pada apa yang mereka pikirkan/sampaikan. Dan 

imbal baliknya , rasa ketertarikan dan kepercayaan anda tersebut akan membantu 

mereka untuk berfikir jernih dan kreatif. 

Bila anda menginginkan orang-orang dengan berbagai latar belakang untuk 

berkomitmen pada organisasi/kelompok atau pada satu tujuan , maka mulailah 

mendengarkan mereka. Cobalah untuk meminta mereka berbagi pendapat atau 

pemikiran atas sebuah atau berbagai topik . Bagaimana seharusnya kita melakukan 

upaya pencegahan? Apa permasalahan utama yang terkait dengan narkoba di 

lingkungan kita? Perlukah kita membuat sebuah pusat pencegahan? Orang mungkin 

awalnya akan terkejut, khususnya anak-anak muda, karena jarang sekali orang tua 

menanyakan bagaimana pemikiran mereka. Namun jika anda telah mendapatkan 

kepercayaan, mereka akan dengan senang hati menyampaikan kepada anda. 

Dukunglah Kepemimpinan Orang Lain 

Untuk menjaga keberlanjutan komitmen dalam kelompok atau organisasi anda, coba 

pikirkan tiap-tiap orang sebagai orang yang memiliki potensi sebagai pemimpin dan 

latihlah mereka untuk memimpin. Jika orang memandang dirinya sendiri sebagai 

pemimpin sebuah kelompok, maka mereka akan memandang kelompok tersebut 

sebagai kepunyaan mereka. Mereka akan merasakan adanya kepemilikan, dan 

kemungkinannya akan semakin besar mereka mengambil langkah-langkah untuk 

memastikan semua berjalan dengan baik. 

Pemimpin merupakan sutradara dari sebuah organisasi dan mengambil keputusan

keputusan penting, namun anda dapat meluaskan pemahaman mengenai pemimpin . 

Sebagai contoh, dalam sebuah kegiatan anda melihat ketua sebuah kepanitiaan 

sebagai pemimpin utama, namun orang-orang yang secara informal biasa 

menyelesaikan konflik juga adalah pemimpin. Bahkan seseorang yang mampu 

membuat orang tertawa di dalam sebuah ruangan yang sedang tidak bergairah 

adalah orang yang sedang melakukan peran penting sebagai seorang pemimpin. 

Bantulah orang-orang untuk mengenali kemampuan kepemimpinan mereka, dan 

dorong mereka untuk mencoba lebih jauh. Undang mereka untuk berbicara di depan 

publik atau di dalam sebuah pertemuan/rapat. Tidak perlu untuk memberikan gelar 

pimpinan, namun kadangkala hal tersebut membantu mereka untuk menjadi lebih 

serius. Meski tiap-tiap orang memiliki tingkat kemampuan kepemimpinan yang 

berbeda, setiap orang dapat berkontribusi sesuatu yang penting. Setiap orang 

memiliki sudut pandang yang bernilai dan tiap orang memiliki keahlian yang dapat 

dibagikan. 

64 



Rayakan 

Jangan lupa untuk merayakan. Banyak peristiwa yang dapat dirayakan, sebuah 

keberhasilan, hari lahir organisasi , saat memberikan hadiah atau sertifikat untuk 

relawan atau peke~a , atau pertemuan budaya, semuanya dapat menjadi alasan 

yang baik untuk berkumpul bersama-sama, rileks dan menikmati kebersamaan. 

Beberapa Tips Tambahan 

Komitmen akan berkembang namun seringkali terlambat. Bersabarlah. Hal itu 

pasti akan datang juga. 

Hargailah seberapapun level komitmen yang dapat dibuat oleh seseorang. 

Orang akan selalu memiliki perbedaan tingkat komitmen. Beberapa akan orang 

memiliki waktu luang lebih, memiliki ketertarikan lebih dalam tujuan dan misi , 

dan pemahaman yang lebih besar mengenai nilai komitmen dibandingkan 

dengan orang lain. 

Anda akan selalu dapat mengajak dan mendorong orang untuk melakukan lebih 

lagi. Jika mereka melakukannya, tentu menjadi hal yang sangat baik. Jika tidak, 

hargai mereka untuk apa yang dapat mereka lakukan. 

Jangan membuat orang merasa bersalah atas komitmen tersebut . Hal ini akan 

berakibat tidak tercapainya tujuan dalam jangka waktu yang panjang. Orang 

perlu merasakan bahwa kontribusi mereka penting, bahkan jika itu hanya 

menjadi hal kecil. Jika mereka merasa bahwa mereka hanya memberikan 

kekecewaan kepada pemimpin, mereka tidak akan lama ada bersama anda. 

Orang seringkali mencari makna dari hidup mereka. Di saat anda mengajak 

orang untuk berkomitmen pada sebuah usaha, tujuan atau organisasi, maka 

tawarkanlah sesuatu yang bernilai tinggi kepada mereka. 
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PERTANYAAN 

1. Dalam hal menumbuhkan komitmen pencegahan penyalahgunaan narkoba, hal 

yang sebaiknya tidak dilakukan adalah, kecuali? 

a. Bersaing dengan kelompok sejenis untuk menjadi juara 

b. Tetap pada komitmen yang akan dibangun 

c. Melakukan pencegahan sebagai bagian dari kampanye politik 

d. Membangun opini yang salah, yang penting tujuan tercapai 

2. Berikut merupakan bagian dari langkah-langkah membangun komitmen yang 

berkelanjutan, kecuali? 

Terimalah orang untuk ikut dalam organisasi anda 

b. Terbukalah mengenai misi, prinsip dan tujuan 

c. Jadikan diri anda sebagai pusat dari komitmen tersebut 

d. Berikan pekerjaan I kegiatan 

3. Bila komitmen tidak segera bertumbuh, maka cara yang dilakukan adalah? 

a. Komitmen akan bertumbuh dan berkembang namun seringkali terlambat. 

Bersabarlah dan terus upayakan peningkatan 

b. Segera ganti komitmen anda 

Segera ganti orang yang anda anggap menghambat komitmen 

d. Tambahkan pendanaan 

4. Salah satu cara untuk mewujudkan komitmen berkelanjutan dalam sebuah 

organisasi adalah dengan menjadikan diri anda sebagai role model, hal ini dapat 

terlihat melalui perwujudan berikut? 

a. Meski anda kelelahan dan selalu kelihatan tidak bahagia, namun tetap bekerja 

keras 

b. Pusatkan waktu anda hanya untuk bekerja, siang dan rna lam 

c. T unjukkan sikap bahagia at as kerja keras yang and a Jakukan 

d. Tetap senang dengan hasil apapun yang dicapai 

5. Salah satu hal yang diyakini dapat menumbuhkan komitmen pencegahan 

penyalahgunaan narkoba adalah: 

a. Dapat be/ajar dari kegagalan dan kemunduran yang dialami 

b. Disiplin keras, keluarkan anggota yang lari dari komitmen 

c. Berikan sanksi pemecatan bagi mereka yang tidak memenuhi kriteria atau target 

kinerja 

d. Kegagalan hal yang biasa, tetap pada rencana awal. Bila hasilnya sama, 

lakukan penggantian anggota. 
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NEW PSYCHOACTIVE SUBTANCES 

New Psychoactive Substances (NPS) adalah jenis-jenis narkoba yang dirancang untuk 

meniru dampak dari jenis-jenis narkoba ilegal seperti ganja, kokain atau ekstasi namun 

tetap memiliki status legal - ini yang kemudian menimbulkan istilah legal highs. Untuk 

memberikan terminologi yang jelas tentang permasalahan ini, United Nations Office on 

Drugs and Crime (UNODC), menggunakan istilah NPS yang merujuk sebagai ~zat yang 

disalahgunakan, baik datam bentuk murni ataupun preparasi , dimana zat tersebut tidak 

diatur dalam Konvensi Tunggal Narkotika tahun 1961 atau Konvensi Zat Psikotropika 

tahun 1971, namun dapat memberikan ancaman bagi kesehatan publikH 

lstilah 'baru' tidak harus berupa penemuan baru, karena beberapa NPS telah 

disintesakan pertama kali 40 tahun yang lalu. lstilah 'baru ' dalam konteks ini 

sesungguhnya febih merujuk kepada ketersediaan terkini di pasaran atau yang sedang 

menjadi trend dalam penyafahgunaannya. 

NPS kemudian berkembang secara tidak terduga, mengakibatkan dampak yang 

beresiko bagi kesehatan publik dan menjadi tantangan bagi kebijakan penanganan 

narkoba. Seringkali , hanya sedikit pemahaman dan pengetahuan mengenai dampak 

buruknya bagi kesehatan ataupun sosiaf penyafahgunaan NPS, yang menjadi tantangan 
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serius bagi upaya pencegahan dan 

pengobatannya. Dibutuhkan upaya 

pengawasan, berbagi informasi dan 

peningkatan 

resikonya 

kewaspadaan akan 

untuk menanggulangi 

permasalahan narkoba yang baru ini. 

NPS seringkali Penyalahgunaan 

berhubungan dengan berbagai Sintetik Cannabinoid - jenis yang meniru 

permasalahan kesehatan. Secara umum, 

dampak samping dari penggunaan NPS 

sangat luas mulai dari serangan jantung 

hingga agitasi , gangguan psikis akut dan 

potensi yang terus berkembang menjadi 

ketergantungan. Berbagai kasus 

cannabis ini diperdagangkan dengan 

nama-nama seperti spice, clockwork 

orange, black mamba, dan exodus 

damnation. Jenis ini tidak memiliki 

hubungan dengan tanaman cannabis 

namun bahan-bahan kimia yang dicampur 

menunjukkan pengguna NPS yang dengan bahan dasarnya Uenis tanaman) 

dilarikan ke rumah sakit dikarenakan 

keracunan berat. Data keamanan 

penggunaan NPS yang terkait dengan 

racun dan karsinogenik tidak tersedia 

atau bilapun ada sangat terbatas, dan 

informasi mengenai dampak jangka 

panjang penggunaannya masih belum 

diketahui. 

Tingkat kemurnian dan komposisi produk 

yang mengandung NPS juga seringkali 

· tidak diketahui, yang menempatkan para 

penggunanya dalam pada resiko tinggi 

sebagaimana dapat terlihat dari berbagai 

data laporan bagian IGD rumah sakit 

maupun yang menyebabkan kematian, 

yang kadangkala merupakan akibat dari 

penggunaan narkoba berbagai jenis 

(poly-substance abuse). 

Pada awal kemunculan di lnggris pada 

tahun 2008 I 2009, NPS dapat 

dikelompokkan dalam 4 (empat) kategori : 

mengakibatkan dampak yang sama 

dengan dampak yang diakibatkan olah 

cannabis terhadap otak manusia. 

Narkoba jenis Stimulan - jenis narkoba 

ini meniru jenis seperti amphetamine, 

kokain , ekstasi dan mencakup jenis BZP, 

mephedrone, MPDV, NRG-1 , Benzo Fury, 

MDAI dan ethylphenidate. 

Narkoba jenis Downers I Tranquiliser 

jenis ini meniru jenis narkoba tranquiliser 

atau anti cemas, khususnya yang masuk 

dalam kelompok benzodiazepine, dan 

mencakup jenis etizolam, pyrazolam, dan 

flubromazepam. 

Narkoba jenis Halusinogen - jenis ini 

meniru zat-zat seperti LSD dan mencakup 

jenis these 25i-NB0Me, Bromo-Dragonfly 

dan jenis yang lebih mirip dengan 

ketamine yaitu methoxetamine. 
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Badan Narkotika Nasional (BNN) 

telah mendeteksi dan menemukan berbagai 

temuan yang dikategorikan sebagai NPS. 

Jenis atau penggolongan yang ditentukan 

oleh BNN baik melalui sampel yang 

didapatkan ataupun dari berbagai sumber 

adalah sebagai berikut: 

Golongan Aminoindanes 

2-Aminoindanes (2-Ai) merupakan analog 

dari amphetamine dan menghasilkan efek 

stimulan yang sama kuatnya dengan 

amphetamine. Saat dikonsumsi, 2-Ai 

yang cukup lama. Pemakaian senyawa 

jenis ini biasanya melalui intranasal 

maupun rektal. Hingga Juni 2016 belum 

ditemukan kasus penggunaan 2-Ai di 

Indonesia. 

Selain itu, ditemukan pula senyawa 

aminoindanes lainnya yang disintesis 

melalui reaksi adiksi terhadap 2-Ai dan 

telah dijual secara online antara lain 

5,6-methylenedioxy-2-aminoindane 

(MDAi), 5,6-methylenedioxy -1- methyl-

2- aminoindane (MDMAi), 5-iodo-2- · 

aminoindane (5-IAi) dan 5- methoxy -6-

methyl - 2 - aminoindane (MMAi). 

Senyawa-senyawa tersebut merupakan 

analog MDMA yang berhubungan 

dengan cincin indane dan mempunyai 

efek stimulan. Senyawa aminoindanes 

yang ditemukan dalam bentuk serbuk 

dan kristal tersebut dimungkinkan untuk 

dijadikan campuran senyawa stimulan 

lainnya seperti kokain , amphetamine, 

dan methamphetamine untuk 

meningkatkan efek stimulannya. Akan 

tetapi, berdasarkan uji preklinis (pada 

hewan) belum ditemukan adanya efek 

neurotoksik seperti pada MDMA. 

Penelitian lain terhadap senyawa 5-IAi 

menunjukkan bahwa efek neurotoksik 

yang ringan bahkan terjadi saat 

dikonsumsi pada dosis sangat tinggi. 

melepaskan dopamine dan norepinefrin ke Pertu diwaspadai pula senyawa 

dalam otak dimana keduanya berperan aminoindanes lainnya yang telah 

untuk menghasilkan efek stimulan dan diperjualbelikan secara online yaitu N-

europhia. Salah satu temuan penggunaan 2- ethyl-5-trifluoromethyl -2- aminoindane 

Ai melaporkan bahwa setelah menggunakan (ETAi) dan 5-trifluoromethyl-2-

obat tersebut terasa gelisah dalam waktu aminoindane (TAi) yang merupakan 
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analog indane dari fenfluramine , senyawa yang sebelumnya dipasarkan sebagai 

penekan nafsu makan. 

Synthetic Cannabinoid 

Masih banyak orang yang belum tahu asal mula peredaran zat ini dan mengapa orang 

menggunakan zat ini. Namanya muncul belakangan ketika di publik ramai diberitakan 

bahwa synthetic cannabinoid ini terkandung di dalam tembakau merk Gorilla dan herbal 

blend dengan berbagai merk. 

Pengakuan dari beberapa pemakainya bahwa penggunaan zat ini akan membuat 

pemakainya diam sesaat tak bergerak seperti kaku namun kemudian jika berlanjut akan 

membuat pemakainya mengalami halusinasi dan tremor atau gemetaran. Efek yang 

dirasakan tidak lama hanya beberapa menit saja namun pemakainya seperti sudah lama 

tidak sadar terhadap sekelilingnya. Synthetic cannabinoid merupakan zat sintetis (zat 

hasH sintesa di laboratorium) yang efeknya memungkinkan pengikatan dengan reseptor 

cannabinoid yang diketahui, yaitu CB1 atau CB2 pada sel manusia. Reseptor CB1 

terletak terutama di otak dan sumsum tulang belakang dan bertanggung jawab atas efek 

psikoaktif sama halnya seperti ganja , sedangkan reseptor C82 terletak terutama di limpa 

dan sel-sel sistem kekebalan tubuh. Sintetik cannabinoid berbentuk serbuk yang efeknya 

sama dengan ganja karena menempati reseptor di tubuh. Serbuk synthetic Cannabinoid 

ini umumnya disemprotkan pada sampel herbal atau bahan lain kemudian dikeringkan 

dan dikemas menjadi kemasan herbal ataupun rokok. 

Sintetik cannabinoid pada mulanya disintesa oleh seorang doktor di bidang kimia organik 

yang bernama Jhon W. Huffman yang merupakan seorang ahli riset dari universitas 

Clemson di Amerika. Jhon W. Huffman dan timnya pada tahun 1990-an telah berhasil 

mensintesa sekitar 20-an jenis sintetik cannabinoid. Latar belakang penelitiannya adalah 

pencarian terhadap obat-obatan sintetis yang mampu menyembuhkan penyakit 

multisklerosis, pereda nyeri pada pasien HIV/AIDS maupun pasien kanker yang 

menjalani kemoterapi. Ia dan timnya sama sekali tidak menduga hasil risetnya ini 

ternyata sekarang banyak disalahgunakan sebagai narkoba yang berbahaya bagi 

pemakainya. Bahkan ia sangat terganggu dengan para pecandunya dan menganggap 

mereka bodoh secara sembarangan menggunakan zat tersebut. HasH risetnya bersama 

tim juga telah menginisiasi para ahli farmasi di universitas-universitas dan industri farmasi 

untuk melakukan riset sejenis terhadap zat synthetic cannabinoid ini sehingga banyak 

bermunculan seri-seri synthetic cannabinoid yang penamaannya bukan hanya dari nama 

pembuatnya namun juga berasal dari nama universitas yang melakukan riset ·atau 

industri farmasi. 
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UNODC dalam bukunya The Challenge of New Psychoactive Substances 

telah mempubilkasikan 60 jenis synthetic cannabinoid dan di Indonesia saat 

ini sudah beredar 8 jenis syntehtic cannabinoid yaitu JWH-018, XLR-11, 5-

fluoro AKB 48, MAM-2201 , FUB-144, AB-Chminaca, AB-Fubinaca dan CB-13. 

Peredaran synthetic cannabinoid di Indonesia umumnya dijual secara ilegal dalam 

bentuk daun-daunan I sampel herbal yang dikemas dalam kemasan menarik dengan 

gambar berwarna-warni. Kemunculan pertama kemasan herbal yang mengandung 

sintetik cannabinoid ini adalah kemasan herbal seperti good shit yang ternyata hasil 

analisis di laboratorium BNN mengandung zat 5-fluoro AKB 48 dan MAM-2201. Dua zat 

ini tergolong dalam synthetic cannabinoid yang efeknya adalah halusinogen dan stimulan 

dan sifak adiksinya sangat kuat sehingga dapat mempercepat adiksi I ketergantungan . 

terhadap zat tersebut. 

Daun-daunan dalam kemasan herbal tadi sebenarnya adalah jenis daun-daunan yang 

tidak berbahaya namun telah disemprotkan zat synthetic cannabinoid di dalamnya 

sehingga efeknya menjadi efek narkoba bila digunakan. Jenis daun-daunan itu menurut 

UNODC yang sering digunakan diantaranya adalah Pedicularis densiflora, Nymphacea 

caerulea, Leonotis leonurus, Leonurus sibiricus, Carnavalia maritima dan Zornia latifolia. 

Synthetic cannabinoid menurut UNODC berbentuk serbuk kristalin yang berwarna putih, 

abu-abu bahkan coklat kekuningan. Umumnya larut dalam pelarut organik seperti 

metanol, etanol, acetonitril, etil asetat dan aseton sehingga setelah larut akan dengan 

mudah disemprotkan ke dalam bahan lain semisal daun-daunan herbal ataupun 

tembakau. Peredaran synthetic cannabinoid ini dalam kemasan sampel herbal warna

warni yang mencolok keUka kemunculannya pertama adalah penjualan melalui internet 

yang dapat diakses bebas oleh semua kalangan sehingga ketika peredarannya sudah 

sangat menyebar, produk-produk tersebut banyak yang diawasi sehingga bandar 

narkoba mulai mencari cara penjualan lainnya yaitu dengan menggantinya menggunakan 

sampel tembakau. Seperti diketahui bahwa masyarakat Indonesia sangat mengenal 

tembakau dan dapat digunakan secara bebas. Synthetic cannabinoid yang 

disemprotkan pada tembakau tidak menarik perhatian kalangan penegak hukum 

untuk menindaknya dan jumlah perokok di Indonesia cukup besar sehingga pasar 

inilah yang kemudian dibidik oleh bandar-bandar tersebut. Sehingga kemudian 

muncullah tembakau merk Gorilla, Hanoman, dll , yang ternyata telah disusupi zat 

synthetic cannabinoid. 

71 



Cathinone, Synthetic Cathinone, dan Senyawa Turunan Cathinone 

Cathinone sebenarnya merupakan senyawa alkaloid yang terdapat dalam tanaman 

khususnya daun khat (Catha edulis). Tanaman khat pertama kali ditemukan di Yaman 

abad 18 oleh seorang ahli Botani Peter Forskal dan dikenal dibeberapa negara di Afrika 

dan Semenanjung Arab, Timur Tengah dengan kandungan lain selain cathinone yaitu 

norpseudoephedrine dan cathine. Di Indonesia tanaman khat ini banyak ditemukan di 

sekitar wilayah Cisarua, Bogar. Daun ini konon dipercaya oleh masyarakat setempat 

dapat memberikan efek stimulan dan meningkatkan vitalitas. Daun khat dapat dikonsumsi 

dengan cara mengunyah langsung daun segar ataupun dikeringkan dan diseduh sebagai 

teh, oleh karena itu seringkali daun khat dikenal dengan nama "Teh Arab" Cathinone 

dapat memberikan efek psikoaktif stimulan dan euforia seperti methamphethamine 

(shabu). 

Sythetic Cathinone merupakan golongan phenethylamines P-keto dan secara kimia mirip 

dengan amphetamin~ dan methamphetamine dan merupakan senyawa sintesis (hasil 

sintesis di laboratorium) yang peredarannya seringkali dicampur pada garam mandi yang 

disebut dengan "bath salts" dengan penampakan fisiknya berupa kristal (serbuk) dan 

seringkali juga dipasarkan dalam bentuk tablet. Synthetic cathinone sebenarnya sudah 

lama peredarannya yaitu Methcathinone, yang pertama kali disintetis pada tahun 1928 

dan merupakan senyawa turunan cathinone yang pertama kali dilaporkan 

penyalahgunaannya pad a awal tahun 1990, kemudian mulai berkembang pad a senyawa 

lain yaitu Mephedrone yang merupakan senyawa synthetic cathinone yang paling 

banyak disalahgunakan di Eropa. sedangkan MDPV (3,4 methylendioxypyrovalerone) 

paling banyak disalahgunakan di Amerika Serikat. Methylene (3.4 

methylendioxymethcathinone) merupakan senyawa synthetic cathinone yang cukup 

populer pada tahun 2010 sejak kemunculannya pada tahun 20 10 yang secara kimia 

analog dengan MDMA (ecstasy). 

Methylene pertama kali disintesis tahun 1994 oleh seorang chemist Peyton Jacob Il l dan 

Alexander Shulgin yang dijual pertama kali dengan nama explosion di tahun 2004 dalam 

bentuk cairan semprot yang dikemas dalam botol kecil ukuran 5 em namun sejak tahun 

2005 keberadaannya mulai dilarang beredar. 

Senyawa synthetic cathinone memberikan efek stimulan seperti narkotika jenis kokain , 

MDMA (ecstasy) dan methamphethamine (shabu). Pada sistem saraf pusat senyawa 

synthetic cathinone berikatan langsung dengan reseptor adrenergik yang dapat 

menginduksi pelepasan neurotransmitter (senyawa yang menghantarkan sinyal di otak) 

seperti dopamin, norepinefrin, dan serotonin sehingga kadarnya meningkat di otak dan 

hal inilah yang menimbulkan efek stimulan (perangsang). Senyawa golongan synthetic 
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cathinone selain memberikan efek stimulan juga dapat menyebabkan adiksi yang kuat 

bagi penggunanya. 

Seperti halnya dengan senyawa NPS lainnya, penggunaan senyawa synthetic cathinone 

juga dapat memberikan dampak buruk bagi kesehatan antara lain pada sistem organ 

kardiovaskular menyebabkan hipertensi, tachycardia, pada sistem pemafasan 

menyebabkan sesak atau sulit nafas dan asidosis pada sistem pernafasan. Setain 

menyerang organ vital, secara psikis efek penggunaan synthetic cathinone dapat 

menyebabkan panik berlebih, paranoid, gangguan kognitif dan disorientasi ruang dan . 

waktu. 

Peredaran synthetic cathinone di Indonesia biasanya ditemui dalam bentuk kristal, bentuk 

kristal juga ditemui mengandung senyawa ethylon turunan synthetic cathinone lainnya. 

Selain bentuk kristal, synthetic cathinone juga ditemui dalam bentuk tablet. Sampel'tablet · . 

yang pernah diuji di Balai Laboratorium diantaranya mengandung senyawa MDPV (3,4 

methylendioxypyrovalerone) dimana menurut beberapa peneliti dilaporkan bahwa 

senyawa MDPV (3,4 methylendioxypyrovalerone) memiliki efek stimulan 10 kali lipat lebih 

kuat dibandingkan dengan kokain. 

Modus terbaru peredaran synthetic cathinone adalah dalam bentuk cairan atau larutan 

berwarna didalam kemasan botol kecil berlabel yang disebut ~Blue Safir". Hasil analisis 

sampel tersebut oleh Balai Laboratorium BNN dinyatakan mengandung senyawa 4-

chloro-methcathinone atau dikenal dengan nama clephedrone. Senyawa· 4-chloro

methcathinone merupakan tu runan methcathinone yang memitiki kemiripan sifat dengan 

methamphetamine (shabu). 

Di beberapa negara didunia seperti Cina, Jerman, dan Swedia telah mencantumkan 

senyawa 4-chloro-methcathinone kedalam daftar narkotika didalam regulasi mereka. 

Sebanyak 97 jenis senyawa synthetic cathinone telah dilaporkan oleh negara-negara 

didunia ke UNODC (United Nations Office on Drug and Cn'me) berdasarkan kasus yang 

terjadi di tiap negara sampai pada Juli 2015. Sejak awal tahun 2013 hingga sekarang, 

jenis senyawa synthetic cathinone yang beredar di Indonesia menurut data analisis Balai 

Laboratorium BNN antara lain: methylon, ethylon, mephedron, pentedron, buphedrone, 

ethyl cathinone, 4-MEC, MDPV (3,4-methylendioxymethcathinone), 4-

chloromethcathinone dan MPHP (4'-Methyl-a-pyrrolidinohexiophenone). 
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Ketamine dan Senyawa Menyerupai Phencyl idin 

Ketamine awalnya bernama Cl-581 yang juga dalam bentuk serbuk dan kapsul. 

disintesis untuk menggantikan PCP. Serbuk diperoleh dengan menguapkan 

Ketamin mulai dikenal ketika disintesis larutan ketamin yang seringkali dihirup, 

pada tahun 1962 oleh ilmuwan Amerika 

Calvin Stevens di Parke Davis 

Laboratories. Peredaran ketamin di dunia 

berkaitan erat dengan senyawa 

phencyclidine yang dikontrol secara 

internasional Ouga dikenal sebagai PCP 

atau "angel dusn yang tercantum dalam 

Schedule II UN Convention 1971. 

Phencyclidine diselidiki sebagai anastesi 

intravena pada tahun 1950 namun 

kemudian ditarik karena efek 

halusinogen, delusi dan delirium bahkan 

psikosis yang tidak diinginkan. Setelah 

penarikan phencyclidine, ketamine 

disintesis sebagai anastesi pada tahun 

1962, yang dipatenkan pada tahun 1963 

di Belgia dan tiga tahun kemudian di 

Amerika Serikat. Pada awal 1970-an, 

ketamine dipasarkan sebagai alternatif 

medis untuk phencyclidine. 

Penyalahgunaan penggunaan ketamin 

sebagai zat psikoaktif seperti kembali ke 

tahun 1980-an dan 1990-an. Ketamine 

dan phencyclidine memiliki cara kerja 

yang serupa , yang mempengaruhi 

berbagai neurotransmitter pusat. Ketamin 

sering dijual sebagai ' ekstasi ' di pasar 

gelap ATS . Nama jalan untuk ketamine 

termasuk ' K ' , ' K khusus' , ' kit kat ' , ' 

tac ' , ' tic ' , ' cat valium ' , ' cat 

transquilizer ' , ' vitamin K ' , ' ket ' , 'super 

K '. Sediaan farmasi ketamin biasanya 

ditemukan dalam bentuk cai r , tetapi ada 

dihisap dan ditelan. 

Ketamine dapat merangsang sistem 

kardiovaskular, menghasilkan perubahan 

denyut jantung dan tekanan darah. 

Dengan demikian, takikardia adalah salah 

satu gejala yang paling umum yang 

diidentifikasi dalam pengguna untuk 

narkoba jenis rekreasi. Temuan 

neurotoksisitas pada hewan percobaan 

menunjukkan keprihatinan tentang 

konsumsi ketamin oleh pengguna narkoba 

jenis rekreasi . Efek lain yang dilaporkan 

termasuk kecemasan, perubahan persepsi , 

adanya penurunan fungsi motorik dan 

rhabdomyolysis . 

Sejarah penggunaan ketamin pertama kali 

sebagai anestesi bagi hewan yang 

dipatenkan pada tahun 1963. Pada tahun 

1964 pertama kali diujicobakan pada 

manusia dan ditemukan bahwa ada efek 

halusinogen meskipun sedikit dan jangka 

waktu yang relatif singkat. Namun 

penggunaanya lebih populer pada hewan 

dibandingkan manusia dengan adanya 

efek tersebut. Pada tahun 1965, ketamin 

disalahgunakan sebagai recreational drug 

sebagai senyawa yang memiliki efek 

psychedelic drug dan lebih tepatnya efek 

anestesi yang penyalahgunaannya 

mengakibatkan adanya perbedaan 

antara penglihatan dan pendengaran 

atau lebih tepatnya adalah ilusi dan 
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kemudian menghasilkan keadaan parah yaitu munculnya gejala gangguan jiwa dan 

menyebabkan schizoprenia dan gangguan psikis. 

Phencyclidine (PCP) dan ketamin menunjukkan kesamaan struktural dan diklasifikasikan 

sebagai arylcycloalkylamines. PCP pertama kali disintesis pada tahun 1950 dan dijual 

sampai tahun 1967 sebagai anastesi suntik di Amerika Serikat di bawah nama dagang 

Sernyl dan Sernylan. Kemudian ditarik dari pasar karena efek psikologis negatif intens, 

seperti dysphoria, kebingungan, delirium, dan psikosis. 

Synthetic Phenethylamimine 

Synthetic phenethylamine merupakan senyawa yang memiliki struktur utama phenyl dan 

amine atau yang lebih dahulu dikenal adalah golongan ATS (amphetamine type 

stimulant). Contoh zat ATS yang lebih dahulu berkembang adalah golongan shabu . 

seperti amphetamine dan methamphetamine dan golongan ekstasi seperti MDMA, MDA, · 

MDEA dan lain-lain. Zat ini dalam perkembangannya ternyata banyak menghasilkan 

variasi produk lainnya dengan tujuan memiliki efek yang sama yaltu stimulan dan 

haluslnogen. 

Perkembangan synthetic phenethy/amine di dunia pertama kali ketika seorang 

pharmacologist yang bemama Alexander Theodore "Sasha" Shulgin mulai 

memperkenalkan MDMA pada klinik terapi psikologis dan melakukan sintesa metode 

baru untuk MDMA. MDMA sendiri sebenarnya sudah lama disintesa pada tahun 1912, 

namun belum pernah dilakukan uji coba pada manusia. Sashalah yang pertama kali 

memeperkenalkan MDMA di klinik-klinik terapi psikologis. Kemudian synthetic 

phenethylamine ini mulai pesat perkembangannya ketika Sasha melakukan riset tentang 

phenethylamines dan mempublikasikan bukunya yang bernama PIHKAL 

(phenethylamine, i have known and i love it) pada tahun 1991 , termasuk di dalamnya 

adalah senyawa 2-C series dan DO-family. 

Perkembangan selanjutnya adalah riset phenethylamine mengenai kelompok 

halusinogen yaitu 2-CB dan DOB yang memiliki kemiripan efek dengan golongan 

mescaline yaitu senyawa benzodifuranyl yang dikenal dengan FLY 

(tetrahydrobenzodifuranyl) dan dragonfly (benzodifuranyl aminoalkanes). 

Kemudian yang berkembang selanjutnya dalah PMMA yang merupakan perkembangan 

dari PMA dalam bentuk tablet ekstasi. Kasus PMMA di Indonesia pertama kali trejadi di 

tahun 2012 yaitu kiriman tablet ekstasi yang diselundupkan dalam container melalui 

pelabuhan Tanjung Priok yang merupakan kasus NPS dengan jumlah sitaan paling besar 

yaitu 1 ,3 juta butir tablet ekstasi. Tablet ekstasi tersebut memiliki dua kandungan utama 

yaitu MDMA dan PMMA sehingga penggunaan lebih dari satu senyawa phenethylamine 
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berpotensi mengakibatkan efek ganda halusinogen dan toksisitas yang membahayakan 

bagi kesehatan tubuh. 

Kasus phenethylamine lainnya di Indonesia adalah temuan sampel berbentuk kertas 

perangko yang bergambar warna-warni pada tahun 2013. Hasil pemeriksaan 

laboratorium menunjukkan bahwa kandungan kertas tersebut mengandung senyawa 

NBOMe- series. Selanjutnya adalah temuan kertas yang mengandung DOC yang sering 

disebut di media sebagai CC4. Penyalahgunaan kertas tersebut berpotensi 

membahayakan karena dosisnya yang cukup kecil namun sudah mengakibatkan gejala 

toksisitas. 

Golongan phenethylamine selain berefek stimulan dan euphoria, efek lain yang 

dihasilkan adalah halusinogen. Selain itu efek yang sering di laporkan adalah kram 

jantung dan toksisitas yang berlanjut dengan kematian. 

Piperazine 

Senyawa Piperazine sudah lama dikenal sebagai obat anti antelmintika (anti parasit) 

yaitu obat anti kecacingan. Pada tahun 1944 senyawa turunan piperazine yaitu Benzyl 

piperazine (BZP) disintesis. Meskipun dari struktur kimia kedua senyawa tersebut mirip 

namun efek penggunaan kedua senyawa tersebut berbeda. Senyawa piperazine tidak 

memiliki sifat sebagai senyawa psikoaktif (merangsang sistem saraf pusat), sedangkan 

BZP tidak pernah digunakan sebagai obat cacing, sehingga senyawa ini seringkali 

disalahgunakan karena efek stimulan yang dihasilkan mirip dengan golongan 

amphetamine. Era tahun 1970-an BZP dikenal sebagai obat antidepresan yang potensial, 

dan sempat diproduksi dengan merek dagang tertentu, namun produksinya dihentikan 

karena ternyata memiliki efek yang menyerupai ATS terutama MDMA (ecstasy). 

Senyawa BZP biasanya merupakan senyawa dalam bentuk serbuk warna putih dan 

. seringkali juga disalahgunakan dalam bentuk tablet. 

Tahun 2006, senyawa BZP pertama kali beredar di Indonesia yang dianalisi oleh 

Laboratorium Badan Narkotika Nasional (BNN) dalam bentuk tablet warna putih dalam 

kemasan bertuliskan MF/ying Star" dan tablet warna merah dalam kemasan bertuliskan 

MRed Dragon~ . Penampakan fisik tablet ini mirip dengan tablet ecstasy pada 

umumnya, namun 50% lebih tebal. Hasil analisis menyatakan bahwa kedua tablet 

mengandung senyawa Benzyl Piperazine. 

Setahun berikutnya, 2007 Laboratorium Uji dan Penelitian Drug Enforcement 

Administration (DEA) Virginia, USA juga menerima sampel ~ Flying Star" dan "Red 

Dragon~ dari Singapura yang konon berasal dari Indonesia. Hasil analisis Laboratorium 

DEA menunjukkan bahwa pada tablet dalam kemasan "Flying Star" mengandung BZP 

sebanyak 155 mg/tablet dan dalam kemasan "Red Dragon" 68 mg/tablet. Selain itu 
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mengandung juga sejumlah kecil bahan aktif lainnya yang merupakan turunan dari 

senyawa piperazine lainnya yaitu 1-(3-trifluoromethylphenyl) piperazine atau disebut 

TFMPP. Pada kemasan tertulis juga kandungan lain dari tablet yaitu mengandung vitamin 

C dan Asam amino, dan mengklaim dapat meningkatkan energi selama 6-8 jam. 

Di Indonesia, produk yang mengandung BZP pernah didaftarkan dengan nama dagang 

Bliss, Jump, Zoom dan ESP. Produk tersebut disamarkan dalam suplemen makanan 

yang mengandung herbal Ncayenne pepperN atau ~pepper extract". Bliss dan Zoom 

didaftarkan sebagai suplemen makanan impor dari Selandia Baru. Pada klaim registrasi 

yang diajukan pihak importir, produk tersebut diklaim membantu meningkatkan 

metabolisme tubuh dan tidak terdapat informasi mengenai kandungan BZP di dalamnya. 

Pengujian awal dengan menggunakan pereaksi yang lazim digunakan untuk memeriksa 

adanya bahan kimia obat pada jamu atau suplemen makanan memberikan hasil negatif, ·. 

namun pada pengujian dengan menggunakan alat GC/MS (gas-chromatography coupled 

to mass spectrometry), ternyata Bliss dan Zoom menunjukkan hasil positif mengandung 

1-benzylpiperazine (BZP). Penggunaan BZP secara terus menerus dapat menyebabkan 

hyperthermia (peningkatan suhu tubuh), kejang dan pingsan, penggumpalan darah di 

pembuluh darah, hipertensi, peningkatan denyut jantung, gagal ginjal akut, bahkan 

kematian. 

Tryptamine 

Senyawa tryptamine yang lebih dahulu beredar adalah golongan halusinogen yang 

terdapat pada jenis jamur dan beberapa hewan. Jamur psilosibin merupakan jenis 

tryptamine dari sumber tanaman yang populer pada tahun 1950-an kemudian selanjutnya 

berkembang turunan tryptamine yang sintetik diantaranya adalah dimethyltryptamine atau 

populer dengan nama DMT. Tahun 1997 setelah Alexander Shulgin mempublikasikan 

bukunya yang berjudul TIHKAL (tryptamine, i have known and i love it) yang 

mempublikasikan senyawa tryptamine, perkembangannya semakin pesat sehingga saat 

ini banyak jenis yang berkembang diantaranya 5-MeO DMT, 5-MeO-OPT, AMT, 4-AcO

DMT dan 4-AcOOiPT, etryptamine dan DET. 

Perkembangan NPS jenis tryptamine di Indonesia yaitu dalam campuran tablet 

ekstasi yaitu alpha methyltryptamine dan 5-MeO-MIPT dan untuk alpha methyltryptamine 

umumnya terdapat pada tablet ekstasi yang mengandung methylene. 

Efek yang dilaporkan terhadap penggunaan jenis ini adalah efek halusinogen dan 

toksisitas yang berakhir dengan kematian. 
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Zat Lain 

Berbasis 

Tanaman 

Khat 

Tanaman khat sudah lama tumbuh subur di Indonesia yaitu 

dikawasan dingin Cisarua Bogar Jawa Barat. Tanaman Khat (Catha 

Edulis) termasuk famili celastraceae yang merupakan tanaman asli 

afrika dan semenanjung arab. Asal mula tanaman ini dibawa dari 

Yaman (Timur Tengah) dan tumbuh subur diladang cisarua sejak 

tahun 2005. Masyarakat sekitar Cisarua menanam tanaman khat 

dipekarangan rumahnya karena diyakini dapat menjadi obat kuat atau 

peningkat vitalitas. Selain itu juga ada yang membudidayakannya 

untuk dijual kepada turis timur tengah yang dengan dengan harga 

tinggi. Oaun khat san gat terkenal sebagai teh arab di Indonesia. 

Tanaman ini ramai diperbincangkan oleh masyarakat setelah kasus 

methylene tahun 2013 kemudian berlanjut pada temuan ladang 

tanaman khat. Badan Narkotika Nasional menemukan ladang 

tanaman khat yang berada di puncak Bogor. Ada 2 lokasi ladang yang 

ditemukan, pertama berada di pekarangan Villa Ever Green, Tugu 

Utara, Cisarua, Bogor. Sementara yang kedua berada di area kebun 

dekat Vi11a Okem, tidak jauh dari Sungai Desa Ciburial. Kedua lokasi 

berjarak kurang lebih 1 km. Tipe tanaman khat ada 2 yaitu khat merah 

dan khat hijau. 

Kandungan kimia catha edufis adalah katinon yang merupakan 

senyawa alkaloid yang merupakan komponen terbesar pada tanaman 

inf. Struktur dan profil farmakologi senyawa ini mirip dengan 

amphetamine sintetik. Selain mengandung senyawa bioaktif lainnya 

seperti tannin, asam askorbat, phenilalkilamin, alkaloid cathine, 

flavonoid dan triterpenoid. 

Mengunyah Khat untuk mendapatkan efek psikoaktif adalah 

kebiasaan sosial di masyarakat yang tinggal di daerah-daerah ini. 

Daun khat dikonsumsi segera setelah panen dan daun yang fresh 

(segar) merupakan tipe daun yang disukai karena pada daun segar 

kandungan katinona belum terdegradasi menjadi katina yang dapat 

mengurangi efek psikoaktifnya. Namun daun yang sudah kering 

('Graba} juga memungkinkan dikonsumsi. 
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Kratom 

Kratom yang mempunyai nama latin Mitragyna Speciosa (dari 

keluarga Rubiaceae) merupakan pohon besar yang biasa hidup di 

daerah tropis dan sub - tropis di Asia Tenggara. Pohon yang dikenal 

sebagai Kratom ditemukan di seluruh area di Thailand, terutama di 

witayah selatan, meskipun menanam dan memanen dilarang. Kratom 

memiliki beberapa sebutan antara lain: 'thang' , 'kakuam', • thom' , 

'ketum', dan 'biak'. 

Kratom ditemukan di Indonesia tahun 2013 tetapi sudah dalam 

bentuk serbuk berwarna hijau yang dihasilkan dari tumbuhan kratom 

(kratom kering). BNN beberapa kali menerima dan menganatisis 

sampel serbuk berwarna hijau yang mengandung mitragynine. 

Kratom mengandung banyak alkaloid termasuk mitragynine, 

mitraphylline , dan 7 -hydroxymitragynine. Secara tradisional , kratom 

Ieiah digunakan di Malaysia dan Thailand oleh buruh dan petani 

untuk meningkatkan produktivitas, tetapi juga sebagai pengganti 

opium dan obat tradisional, diduga karena memiliki efek 

farmakologis seperti morfin . 

Pada awal tahun 2000-an, produk berlabel 'kratom asetat' atau 

'mitragynine asetat' beredar di Eropa, meskipun ditemukan bahwa tak 

satu pun dari senyawa tersebut yang mengandung mitragynine. Baru

baru ini , produk yang mengandung kratom telah dijual sebagai 'dupa' 

untuk efek psikoaktif, tetapi konsentrasi aktif komponen mitragynine 

dan 7 -hydroxymitragynine dalam produk ini berbeda tergantung pada 

berbagai tanaman yang digunakan, lingkungan dan waktu panen. 

Survei internet yang dilakukan oleh EMCDDA pada tahun 2008 dan 

2011 mengungkapkan bahwa kratom merupakan salah satu NPS 

yang paling banyak diperdagangkan. Namun kratom sering tidak 

dipantau dalam survei penyalahgunaan narkoba, maka hanya 

terdapat sedikit informasi tentang prevalensi penggunaannya. 

Cara mengkonsumsi daun kratom biasanya dikunyah dalam bentuk 

segar ataupun dijadikan serbuk untuk diseduh menjadi teh. Meskipun 

meningkatnya penggunaan senyawa ini , literatur ilmiah tentang efek 

dan toksisitas kratom masih sangat langka. Kratom adalah stimulan 

sistem saraf pusat, yang mengandung lebih dari 40 alkaloid yang 

telah diisolasi. 
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Salvia Divinorum 

Salvia Divinorum (famili mint Lamiaceae) adalah tanaman psikoaktif 

yang ditemukan di kawasan hutan Oxaca, Meksiko. Tanaman ini 

secara tradisional digunakan oleh orang Indian Mazatec untuk ritual

ritual keagamaan dan sekaligus untuk tanaman obat walaupun belum 

ada perijinan salvia divinorum atau bahan aktif salvinorin A untuk 

dijadikan obat. Senyawa aktif Salvinorin A (neoclerodane diterpen) 

adalah senyawa aktif yang memberikan efek psikoaktif dari tanaman 

ini. Konsentrasi sa/vinorin A di daun salvia divinorum bervariasi dan 

tergantung pada tahap perkembangan tanaman dan jenis 

persiapannya. Baik salvia divinorum maupun salvinorin A berada di 

bawah pengawasan internasional. Namun, karena meningkatnya 

penggunaan tanaman ini sebagai senyawa NPS, maka tanaman dan 

senyawa salvinorin A sudah masuk regulasi di beberapa negara. 

Tanaman salvia divinorum tidak tumbuh di Indonesia dan belum 

pernah ditemukan kasus tentang penyalahgunaan terhadap tanaman 

ini. Tanaman ini tumbuh di daerah yang beriklim tropis serta didalam 

hutan yang berkabut namun dapat bertahan hidup pada daerah 

subtropik yang memiliki 4 musim yaitu musim semi, musim panas, 

musim gugur dan musim dingin. 

Sebutan lain untuk tanaman salvia divinorum antara lain 'Maria 

Pastora', 'Sage dari Pelihat', 'Diviner Sage', 'Salvia', 'Sally-0', 'Magic 

Mint', 'Purple Sticky', 'Shepherdess in Herb'. Salvia divinorum 

biasanya dijual sebagai bibit atau daun, namuin ekstrak cair konon 

mengandung salvinorin A (dikenal sebagai 'the fresh-man selection' 

atau 'starter pack'). Namun pernah ditemukan produk mengandung 

salvia divinorum dengan konten yang berbeda dengan yang tertulis 

pada label produk. Senyawa lain yang terkandung dalam produk ini 

antara lain vitamin E dan kafein. Salvia divinorum dikonsumsi dengan 

cara mengunyah daun segar atau daun segar ditumbuk dan 

direndam dengan air kemudian diminum. Namun dilaporkan 

pengguna menghirup uap ekstrak salvinorin A, atau menghisap daun 

kering dari tanaman ini. Menghisap daun kering dapat menghasilkan 

halusinasi sing kat namun intens. 
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PERTANYAAN 

1. Menurut UNOOC, NPS merujuk sebagai ~zat yang disalahgunakan, baik dalam 

bentuk murni ataupun preparasi, dimana zat tersebut tidak diatur dalam Konvensi 

Tunggal Narkotika tahun 1961 atau Konvensi Zat Psikotropika tahun 1971 , namun 

dapat memberikan ancaman bagi .. 

a. Keamanan negara 

Kesehatan publik 

c. Keseimbangan moral dan budaya masyarakat 

d. Keluarga 

2. Berikut adalah 4 (empat) kategori NPS, kecuali : 

Sintetik Cannabinoid 

Tranquiliser 

9· Obat kuat 

h. Hatusinogen 

3. Dalam perencanaan pelaksanaan program pencegahan harus dipertimbangkan 

untuk : 

c. Menjaga stabilitas bangsa dan negara 

Melibatkan aparat pemerintahan dan penegak hukum 

g. Dibual untuk jangka panjang dan dilakukan dengan intervensi berulang 

h. Mambahkan pendanaan 

4. Jenis tanaman yang perlu untuk diwaspadai dan dapat digunakan sebagai bahan 

untuk membuat narkolika adatah: 

a. catha edufis dan mitragyna speciosa 

b. Bunga angrek bulan kembang 

c. cannabis indica dan oryza sativa 

d. mitragyna speciosa dan lidah buaya 

5. Kelamine sesungguhnya merupakan zat anastetik yang diberikan kepada : 

a. lbu melahirkan 

Hewan 

c. Operasi yang membutuhkan anastesi di rumah saki! 

d. Obat bius yang banyak digunakan saat perang 
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Masalah penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba 
sesungguhnya bukan permasalahan yang baru dihadapi oleh Indonesia. Namun semakin 

meningkatnya kuantitas permasalahan yang dibarengi dengan peningkatan dimensi dan 

cakupannya, mau tidak mau menjadikan permasalahan narkoba menjadi permasalahan 

yang harus ditangani secara serius serta melibatkan sebanyak mungkin stakeholder. 

Satu hal yang harus difahami adalah, penyalahgunaan narkoba tidak hanya akan 

berdampak kepada mereka yang mengkonsumsinya, namun pada akhirnya akan 

berdampak bagi masyarakat secara keseluruhan, karenanya kemampuan masyarakat 

untuk menangani permasalahan narkoba yang ada di lingkungannya, akan menjadi satu 

hal penting yang tidak hanya akan dapat menjaga Hngkungan masyarakat dari adanya 

penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba, namun juga akan memberi jalan bagi 

upaya pemulihan bagi anggota masyarakat yang sempat terkena. 
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Modu1 pendidikan anti narkoba di kalangan masyarakat ini ditujukan agar dapat 

menjadi panduan bagi para pelaksana dan pe1aku upaya pencegahan yang akan 

menjadikan berbagai elemen di dalam masyarakat sebagai potensi dan kekuatan upaya 

pencegahan. Dengan memadukan antara pemahaman mengenai bahaya berbagai jenis 

narkoba dengan berbagai aspek pelaksanaan teknis, diharapkan akan dapat tercipta 

formu1asi yang dapat dilakukan di lingkup masyarakat yang berbeda-beda . 

Da1am kaitan pelibatan se1uruh elemen masyarakat, upaya pe1ibatan berbagai 

pihak, memang akan menjadi satu pola yang menarik dan bi1a dilakukan secara sporadis 

seolah akan menjamin terciptanya masyarakat yang memiliki karakter anti narkoba. 

Upaya menggabungkan kekuatan, kemampuan dan potensi dari berbagai e1emen 

masyarakat ke dalam suatu tujuan bersama bukan sebuah perkara yang mudah. Untuk 

itu , dibutuhkan kesamaan visi dan misi yang akan mendorong semua elemen dalam 

masyarakat tersebut mau saling berbagi, mengalahkan ego masing-masing dan bekerja 

sama untuk mencapai tujuan yang sama. 

Hal inilah sesungguhnya yang diharapkan dari sebuah upaya pencegahan 

berbasis kemasyarakatan. Perbedaan pandangan tentu akan selalu ada, karenanya 

kedewasaan para stakeholder serta kemampuan para pelaksana upaya pencegahan 

untuk membentuk opini dalam menggerakkan masyarakat, akan menjadi kunci 

dalam pembentukan karakter masyarakat anti narkoba. 

Salam Pencegahan ! 
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