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'11@$U®lfil'lill 

K urang lebih tatui 2000 SM di Samaria ditemukan 
sari bunga opion atau kemudian lebih dikenal 

dengan nama opium (canclu = papavor somniferitum). 

Bunga ini tumbuh subur di daerah dataran linggi di 
atas ketinggian 500 meter di atas permukaan laut. 

Penyebaran selanjutnya adalah ke daerah India, Cina, 

dan wilayah-wilayah Asia tainnya. 

Tahun 1606 seorang dokter dari Westphalia be mama 
Friedrich Wilhelim menemukan modifikasi candu yang 

(diambit dari nama dewa mimpi Yunani yang bemama 

Morphius). Tahun 1856 waktu pecah perang saudara 

di Amerika Serikat, Morphin ini dipergunakan untuk 
penghilang rasa sakit akibat Iuka-Iuka perang. 

Tahun 1874 seorang ahli kimia bemama 
Alder Wright dari London merebus cairan 

morphin dengan asam anhidrat (cairan asam 
yang ada pada sejenis jamur). Campuran ini 

membawa efe!< k-diuj coba kepada anjng. 

Anjing tersebut memberikan reaksi yaitu : 

tiarap, ketakutan, mengantuk, dan muntah

muntah. 
Tahun 1898 pablik obat "Saye!" memproduksi 

obit tersebut dengan nama Heroin, sebagai 
obat resmi penghilang sakit 

Saat lni, heroin tidak lagi dipakai sebagai 
lwljll morplin saja. Kokain (e<y th""')'k< 

Kemajuan teknologi memungkinkan 
tersebut dijual dalam bantuk obat

setelah diberi campurartr-c:arnpuran 

clan jenisnyapun berta- bmlyak 
seperti extasy dan putaUw. 



~~~ 

I stilah Na.tkoba adalah singkatan dari Narkolika, 
Pslkotropika dan zat {bahan adiktif) lainnya. 

Pengertian lebih jelasnya adalah sebagal berikut: 

a. Narkotlka 

pan urunan atau 
perubahan kesadaran, 

hilangnya rasa, mengurangl 
sampai menghilangkan rasa 

nyerl dan dapat menimbulkan 
ketergantungan. 

b. Pslkotroplka 
Adalah zat atau obat balk alamiah maupun sintetis bukan 
narkotlka , yang berkhaslat pslkoaktlf melalui pengaruh 
salaktl f pads susunan syaraf pusat yang 
menyebabkan perubahan. khas pada aktlvitas 
mental dan aku. 

c. Bahan I Zat Adlktlf 
lalnnya 

adalah bahan lain bukan narXotika atau psikotroplka 
yang penggunaannya dapat menimbulkan 
ketergantungan. 

d. Mlnuman beralkohol 
Adalah minuman yang mengandung etanol 
yang diproses dari bahan hasil pertanian 

yang mengandung karbohidrat dengan 
cara fermentasi dan dest ilasi atau 

cars pengenceran minurnan yang 
mengandung etanol. 

No.t7/ ......... Bedln ...... 



a. Amphetamine Type Stimulant 

(ATS) 

•Nama lain 

Speed. Ice, Crystal. Crank, Essence. Ecstaxy, (MOMA), 

Shabu (MA), Adam, Clarity. 

•Nama farmakologi 

Dexedrine, benzodrine, desoxine, methedrine 

•Terdeteksi-urine 

1-2hari. 

•Nama alat skrln 

Sarate-AMP. Instant view. home test. huma drug dan aeon. 

•Dlaekresl sebagai amphetamine. 

Sama dengan amphetanine dexiea, uppera 
•Mama fannakolatll 

Sama dengan amphetamine. 

•Terdeteksl urine 

1-2hari. 

•Nam11alatslatn 

SeraleMMl'dlwllnstantvlew. 

li'jl "'' 'll' 1mnm~ 



Dope, Weed, Hemp, Hash, Clmong, 

, Colombion, Slnsomllla,Gon)a, 
, Gelak, Grass, THC.LSD. 

·--llolotl• 
Martnol. 

old 10 hari, rcl!ok kronlk; 14- 18 harl. ·---P, 1-m view.homo toot. huma drug lltxlll , 

ftllt ligngenlx. 

•T..-i 
Sebagal THC aaom katbolllat (glokonold). 





1-3hari (kronlk; 4-6 mlnggu) ·---Serate-AMP, Instant view, ~ huma drUg, 
Flflt lign clan ganlx. 

•T......,_. sebagal Benmdlazaplne. 



stasi adalah zat slntetik amfetamin yang dibuat dalam 
uk pil. Ekstasi berarti sukacita yang berlimpah-limpah, 

berlebihan, meluap. Pil ini bekerja merangsang syaraf pusat 
otonom. Pemakai menjadi gembira dan sangat percaya diri. 
Di Indonesia ekstasi dikenal dengan berbagai sebutan seperti 

inex, enak, cul iin, flash, dolar1 fl ipper, hammer, dU. Ekstasi 
pertama dipatenkan oleh perusahaan farmasi Ernest Merck 
di Darmstadt .lelman pada n 1914 dengan nama Sasafras 
-Staude. Pada tmfilll10 ai>eri nama ilmiah yaitu Methylene 
Dioxy Meth Amphetamine (MOMA). Ekstasi ini mengandung 
senyawa LSD ~ysergic Acid Diethytamine). 

telinga. lnilah yang melatari lahirnya house music yang 
mempunyai beat cepat agar sesuai dengan beat di kuping 

pemakai eksljlli. lotilahnya "tripping". BeglW musik -· 
lisah dan terus menggoyang-goyangkan 

uai beat jantungnya. Nonnalnya beat jantung 
sekitar 60 detakan per menit. Tetapi apabila menggunakan 
ekstasi , bisa mencapai 12~. detakan per menit. 

Ekstasi menimbulkan keterganlOOgan ~n kerusakal Olak. 
Kalau diputus, badan terasa capek luar biasa, depresi, dan 
sebagainya. Overdosis ditandai dengan halusinasi, panlk, 
muntah, diare dan kejang, serta koma dan kematian. 

Ekstasi tierkhasiatdalam merangsang (sebagai stimulasi), Shabu adalah zat metilamfetamin (turunan amfetamin), 
membangkitkan rasa senang (euporia) serta gairah yang dimana namanya meminjam nama sebuah masakan dari 
ber1ebihan. Namun dalam penggunaan yang berlebihan, Jepang. Shabu berbentuk kristal putih mirip vetsin . Dan 
dapat juga berkhasial mematikan rasa (rasa malu, membawa cairan mudah larut dalam alkohol dan air. Shabu tennasuk 
kepada long sex) serta khayala~ h (halusinasi). jenls stlmulan (merangsang sistem saraf pusat otak). 



meningkat, senang nyerocos, dan sebagainya. Pendeknya, 

semua aktivitas tubuh dipercepat amat berlebihan, tetapi 

ia juga jadi curiga berlebihan pada semua orang di 

lingkungannya. Akibatnya malah mengganggu kehidupan 

sendiri. Penggunaan shabu jika berkelanjutan akan menjebol 

Ganja berasal dari tanaman Cannabis sativa, sering juga 

disebut gele atau cimeng. Tumbuhan ini mengandung zat 

narkotik yang memabukkan. Dampaknya menimbulkan 

euforia (kegembiraan), menyebabkan ketenangan, tidak 

peduli pada lingkungan, dan rasa tentram. Bisa 

menyebabkan ketergantungan karena sama dengan 

narkotika. Mampu mengubah struktur fungsi sarar. 

menimbulkan kesenangan, ketentraman, gerakan yang 

lamban, kecelakaan kerja dan lalu lintas. 

Cara pemakaiannya dengan dihisap seperti rokok. Bila 

di!;µlakan, tingkah laku pemakai akan nampak aneh, banyak 

tawa walaupun tidak ada hal lucu, kedua mata tampak 

merah, merasa dikejar-kejar dan tidak merasa takut. 

Mempengaruhi perubahan pada alam pikiran, mengurangi 

daya ingat, gangguan kepada tenggorokan, sistem 

pemafasan akan terhambat dan kekebalan tubuh menurun. 

Putauw memiliki nama samaran seperti pete, petewe dan 

hero. Putauw adalah nama sejenis arak Cina. Bentuknya 

bubuk. Pada dosis tertentu, morfin dapat menghilangkan 

rasa sakit atau menimbulkan efek..efek lain yang diperlukan 

manusia untuk kepentingan medis. Misalnya, pada pasien 

kanker. ka1au putus obat, munculah keringat dingin, mata 

berair, ingusan, bulu kuduk berdiri , serta rasa sakit dan 

kegelisahan luar biasa. 

Putauw dan juga sejenis narkotika yang dikonsumsikan 

dengan cara disuntikan ke dalam pembu1uh darah balik, 

atau menghirup melalui lubang hidung (sniffing) atau bisa 

juga dengan memanaskan heroin di alas kertas timah, baru 

asap dihirup (chasing the dragon). 

Putauw membawa manusia pada lingkaran setan, yaitu 

mulai mencoba merasakan suasana hati yang 

menyenangkan, tidak lama kemudian akan merasakan sakit . 

(sakauw) yang membuat pemakai harus selalu· memakainya. 



Seperti opium yang kemudian dapat dijadikan morphine dan 

heroin (Putauw), Pethidin, Codein. Cara penggunaannya 

yang paling popular adalah dengan cara disedot atau 

di;untikkan. 

Orang yang sedang 'on' akibat dari mengkonsumsi barang 

tersebut biasanya tampak mengantuk, sekujur badan akan 

terasa dingin, nafas lambat dan mata ter1ihat sayu. Dan bila 

orang itu ~ ~nya "sakaw" akan 

liN iM if.11 II 
Cara pemakaian dengan dihirup lewat hidung. Pada waktu 

menggunakan lampak lebih percaya diri dan tampak gembira, 

wajah kelihatan ceria dan banyak gairah dalam percakapan. 

Efek dari penggunaannya akan menyebabkan paranoid dan 

halunisasi dan berkurangnya rasa percaya diri. Pada 

kesehatan akan memperburuk sistem pemafasan dan 

gangguan pada otak. 

/" 
~ 1 ~ 

r / 



paranoid, depresi dan hilang ingatan. Orang yang sedang 

menggunakan obat penenang atau obat tidur dan alkohol 

akan tampak gembira, banyak bicara, bersemangat akan 

tetapi bila jumlah yang dipakai bertambah maka nampak 

gerakan mulai lambat. bicara cadel, jalan sempoyongan, 

mengantuk dan tertidur. Bia ketagihan akan nampak gelisah, 

gemetar, keluar banyak keringat, kesadaran menurun dan 

kejang. 

Contoh; Minuman keras berkadar alkohol tinggl 

Pada dasamya akan menimbulkan rasa cemas dan akan 

mengakibalkan gangguan terhadap jantung dan pembuluh 

darah. 

Contoh: terdapat pada kopi. 



C. Pemeriksaan 
Laboratorium 

Tujuan dilakukan: 
1. Membantu menegakkan diagnosis pada keadaan gawat 

darurat, untuk menen tukan terapi selanjutnya. 

4. Membantu aparat Hukum dalam mengambil suatu 
keputusan, misa1nya kecelakaan oleh karena 

mabuk/sakauw. 
Bila hasil skrining yang •ragu" atau posltlf yang 

bertallan dengan hukum selanjutnya dikonfirmasi 
dengan metode GS(gas chromatography) dan MS 

(massspectrometry) yang mempunyai sensitivitas sangat 
tinggi dan dengan kualifikasi semua jenis Narkoba (termasuk 

precursor) serta mampu medeteksi dosis abuse/toksik yang 
paling minim. 

2. Sebagai alat bantu untuk memonitoring kerr\ajuan paslen Tes urine (drug testing) diperl ukan untuk membantu 
dalam fase penyembuhan. pendetekslan seseorang apakah menggunakan Nal1toba 

3. Skrinlng pegawal atau profesi tertentu. atau tldak . Pemerlksaan ini dapat membantu 
menegakkandiagnose, merencanakan terapi, prevensl 

kekambuhan. 

~-pemOli<saan ~b.kwafrtatif dengan 

speeHlkasl yang rendah, dan oleh karenanya BNN (Pusat 
Lab. W& R) tidak merekomendasikan test tersebut diatas, 

dmtdtlerahkan pada lnstansi / lembaga untuk melaksanaka 
secara intern sesuai kebutuhan, 

tanggungjawab masing-masing. 



/ispekJ·Kese-hatan Penva1ahounaan 
Narkoba ---------

A. Dampak Narkoba 
Pada Kesehatan 

Efek pada Orga...tubuh: 
1. Gangguan flJlgsi olal< _,.lain penurunana daya ingat, 

mempengaruhi alam perasaan I suasana hati melalui sistem 
neurotransmiter (antara lain serotonin, noradrenergik clan 
dopamine) dan menghilangkan rasa nyeri/sakit. 

2. Gangguan fungsi pemafasan. 
3. Gangguan fungsi jantung dan pembuluh darah. 

............. ~4 . Gangguan fungsi pencernaan. 
5. Akibat penyalahgunaan narkoba 

.. -
Penggunaan Amphetamine & Kokaln Dosls 
Tlnggl: 

•Bingung 

•Paranoid 

•Irritable 

-Oalam keadaan orienlasi balk beri<embang merjadi psikosis 

paranoid 

Gejala Putus Alkohol: 
1. Hiperaktif outonom. 
2.Tremor pada langan (gemelar) 

• lnfeksi Hepatitis A, B, c. 3. lnsomania. 

4. Halusinasi, ilusi sepintas. 

Mekanisme kerja Narkoba 5.Agitasi psikomotor. 

6. Anxielas. 

7. Kejang 



Apakah HIV? 
HIV adalah Human Immunodeficiency Virus. lni nama yang 

diberikan pada virus penyebab AIDS. 
Seperti semua jenis virus, HIV tergantung pada sel yang 

diinfeksinya untuk menggandakan diri. Namun, berbeda dari 

banyak virus lain, 

HIV dapat tetap 

berada di orang 

yang terinfeksi 

karena bahan 

genetis HIV 
memadukan 

dengan bahan sel 

induk. HIV masuk 

dan memadukan 

dlrinya pada pusat 

pengendalian sel 
CD4, menghasilkan 

proses yang 

akhirnya 

menghancurkan sel 

aktif menginfeksi clan menghancurkan sel di~istem 
kekebalan tubuh dan dampak yang jelas adalah 

penurunan pada kadar sel CD4 di dalam darah. 

Padahal sel tersebut adalah pemerang infeksi 
yang utama di sistem kekebalan. Salama tahap 

awal HIV menghancurkan sel itu tanpa 

menyebabkan gejala apapun. Sebagaimana 
sistem kekebalan menjadi lebih hancur, penyulit 

mulai muncul. Untuk waktu yang singkat, HIV 

dapat tahan hidup di luar tubuh dan ini tergantung 
pada cairan di sekitar virus dan suhu (HIV 

dihancurkan pada suhu 56 derajat Celcius). 

lnfeksl HIV primer 
Setelah pajanan awal oleh HIV, penggandaan 

virus sangat tinggi, dan ini berarti jumlah virus 

dalam darah (yang dlsebut viral load) menjadi 
sangat tinggi. Umumnya dalam tiga bulan, sistem kekebalan 

tubuh diaktifkan. Sistem kekebalan membuat antibodi 
terhadap HIV, dan viral load mulai menurun. Proses ini 

disebut serokonversi dan pada waktu itu, beberapa gejala 

klinis dapat muncul, meliputi demam, kelenjar getah baning 

yang bengkak, ruam pada kulit dan sakit kepala , yang 

b~rtahan 10-14 hari, dan hi1ang sendiri. Namun tidak semua 

orang mengalami gejala 
infeksi HIV primer ini. 

Setelah ini, masa Iatan 

mulal. Pada masa 

bertahun-tahun ini, 

orang yang terinfeksi 
HIV tidak mempunyai 

gejala: masa HIV tanpa 

gejala rata-rata 7-10 

tahun. Walaupun tidak 

punya gejala, HIV 

sangat aktif 

menggandakan diri dan 

membunuh sel di sistem 

kekebalan. Pada masa 
ini , viral load biasanya 

sangat rendah, karena 



sistem kekebalan tubuh terus menerus membunuh virus 

baru yang dihosilkan pengoandaan HIV, Namun pada akhir 

masa tnl, penggandaan leblh cepat daripada 

pembunuhannya oleh sltem kekeba1an, dan viral load mulai 

nalk lagl. Sebelum permulaan AIDS, beberapa gejala sering 

muncul, termasuk kurang tenaga, kehllangan beret baden, 

demam den keringatan ber1eblhan, serta ruam kulit yang 

tahn lama. 

AIDS 
AIDS daidefinlsikan sebagal tahap lnfeksi HIV lanjutan 

yang parah. Pada masa lnl, slstem kekebalan menjadi begitu 

rusak sehlngga lidak 
dapat menyerang 
lnfeksl lain yang 
blasa dlcegahnya. 
'1nfeksl inl disebut 

lnfeksi opurtunistlk, 

yang Jarang 
berbahaya pada 
mereka denga n 
kekebalan yang baik. 

lnfeksi oportunlstlk 
yang sering terjadi 

pada AIDS adalah 
tuberkolosis (TB), 

penumonla 

Pnemocystis carinli 
dan meningitis 
k rl p to k u k us. 

Berbagal kanker 

dapat berkembang sepertl sarkoma Kaposi atau kanker 

pada slstem kekebalan yang dlkenal sebagal llmfoma. 

Gejala AIDS umumnya berslfat merusak, sehlngga orang 

tersebut tldak dapat bekerja atau melakukan tugas seharl
hari di rumah. ' 

Saat lnl ada beberapa macam pengobatan yang dapat 

memper1ambat atau menghentlkan lajunya pada tahap 

:AIDS. Sayangnya obat-0batan lnl sangat mahal, dan jarang 

terjangkau di dunla berkembang. 

Tes lnfeksl HIV 
Tes untuk lnfeksi HIV seharusnya tersedla luas. Karena 

lnfeksi HIV awal sering tidak menyebabkan gejala, darah 

dites untuk keberadaan antlbodl (protein yang menyerang 

penyaklt) terhadap virus tersebut, bukan untuk virus ltu 

sendlri. Antibodi terhadap HIV blasanya dapat dideteksl 

dalam 1-3 bulan (masa jendela) setelah tertular. 'Positif 

antibodi' lerhadap HIV rnenunujukan bahwa antibodi terhadap 

virus ilu ditemukan dalam darah dan orang yang 

bersangkutan telah terinfeksi HIV. Tes HIV harus disertal 

konseling, kerahasiaan den persetujuan berdasarlc:an 

informasi. 

Penu laran 
H I V 

umumnya menular 
dlanlal8 _,.. 

Narkoba suntikan 

penggunaan 
peralatan 

suntik (jarum 
suntik, semprit, 

turniket, sendok, 
air, saringan den 
permukaan) 

be!gantian dengan 

seseorang yang 

penggunaan 

peralatan bergantian ini akan terjadi pada saat baru setelah 

terinfeksl dalam giliran, waktu viral load adalah tinggi. 

Penularan HIV akibat tertusuk jarum yang tidak sengaja 

dari paslen ke petugas kesehatan atau sebaliknya dengan 

jarum atau peralatan medis yang tercemar adalah jarang. 

Keberadaan infeksl menular seksual seperti sifilis, herpes, 

klamidla atau kencing nanah menlngkatkan kerentanan 

seseorang terhadap penularan HIV waktu sanggama dengan 

seorang yang terlnfeksi. 



Apakah Hepatitis? 

Hepatitis artinya adalah peradangan hall. Bila hall 
meradang, air empedu juga dapat keluar dart se1 hall. jlka 
cukup P .. arah, ini dapat menyebabkan lkterus a tau jsundlcs, 

yang digejalai oleh wama kuning pada kul[t. niata dan 
air seni , yang dapat agak ringan hlngga dramatis, 

tergantung pada parahnya kerusakan pada hati. 

Hepatttls virus 

Hepatitis virus menyebabkan penyakit seperti nu dengan 
demam, mual , kehllangan nafsu makan, dan kehllangan 
berat badan, dan dapat disertai lkterus. Keparahan gejala 
dapat sangat berbeda, seperti juga waktu dlper1ukanuntuk 
pulih dart penyakit. Hepatitis A, B den C adalah hepatitis 

virus. 

mengaklbatkan hepatitis yang tldak mematikan d'l)pap 
keparahan yang berbeda-beda. Seseorang akan Mrftbufi 
keseluruhan dari HAV, dan tldak ada masa membawa 

virus jangka panjang. Seseorang yang baru-baru lnl 
berhubungan dengan orang lain yang terlnfeksl h~ 

A (yaitu dalam satu hingga du' mlnggu sebelumnya~ 
sebalknya memerlksakan dlri ke dokter, karena 

obat untuk mencegah pengembangan lanjut 



dengan tinja) atau dengan hubungan dekat di antara anak
enak. Hepatitis A dapat dicegah dengan mencuci tangan 
sebelum memegang makanan. 

lnfeksl virus hepatitis B 
Virus hflpatltls B (HBV) juga menyebakan penyaklt dengan 

keparahan berbeda·beda, dengan dua perbedaan utama 
dibanding hepatitis A: 

•lnfeksi HBV cenderung lebih parah, dengan waktu 
pulih lebih lama dibandlng hepatitis A, dan 
bahkan dapat mengakibatkan kematlan. 

• Sejumlah kaci orang tapl bennakna nnengembangkan 
penyaklt jangka panjang dan dapat menjadi penular 
HBV (untuk seum ur hidup) den dapat 
mengembangkan penyaklt hatl jangka panjang. 

lendlr 

Pencqahan 
lnfeksl hepatitis B dapat dlcegah oleh seks 

yang amen, praktek penggunaan jarum suntlk 
yang amen den vakslnasl. DI dunla maju 
-pemasokan darah dlskrlnlng secara efektif untuk 
adanya 1-lBV, tetapl lnl tetap menjadl masalah di 
negara berkembang. 

Vakalnasl Hngat efektlf untuk 
mencegah lnfekal hep1tltl• A dan B. 

lnfeksl virus hepatitis C 
Hepatitis C dlketahul sebagal penyebab utama 

hepatltls non-A non-B. 

Penutmran 
Penularan hepatitis C secara keseluruhan hanya melalul 

darah ke darah. Penggunaan peralatan suntik apapun adalah 
cara terlnfeksl paling umum. Semua peralatan suntlk-jarum 
sunUk, semprlt, sendok, sarlngan, air, tumlket den penyeka· 
-berlsiko tlnggl. 

Dlagno•I• 
Diagnosis terkenanya HCV dilakukan melalul deteksl 

protein dala!TI darah yang dibuat oleh slstem kekebalan 
tubuh setelah terpajan oleh virus, yang dlsebut antibodl 
hepatitis C. Tes antlbodl menunjuk apakah tubuh terpa/an 
oleh virus den sudah membuat antibodl untuk memeranglnya. 

Tes antlbod hepatitis umumnya baru menjadl posltlf 
dua hlngga tlga bulan setelah pajanan. Tes antlbodl 

Penularan lnl dapat mengetahui sebaglan besar orang terinfeksl 
Hepatitis 8 ditula~n melalul produk darah yang virus lnl. Na mun, tes antlbodl tldek menunjukan Jlka 

, penularan melalui sanggama (seks 
n/ atau anal tanpa kondom) dan dari 

g terlnfeksl ke baylnya pada saat 
nnya. Virus lni hanya dapat masuk 

darah melalul kullt terluka atau selaput 

seseorang masih mempunyal virus dan berapa lama 
terlnfeksl. 

Pen9ob1tan 
Seat lnl be1um ads vaksln untuk hepatitis C. Pengobatan 

mellputl menghlnd.ari kerusakan lag! pads hat!. Untuk 
beberapa orang obat Interferon dlpakal. • 
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•Afo 
·Am/am plop 

•Bada 

•Betrlk 
·Badak/etep putih 
•Bhironk 
•Boatlbhoti 
•Sokul 
•Bokaw 
•Bong 
•BK/Dum/Rohlp/MG/Nlpam 
•BO 
•BB 
•BT/snuk 

•Butterfly/black Heart 
•Clmeng/Gelek/Rastra/Ulah/ 
Budha/Sllck/Hawal 

•Cucauw, nyipet, 
ngecam, klpe 

•Coke 
·DragonJNgedrag 

•lnex 
•lnsullepldol/Jarumlklpean 
·Junklel 
•Jokul 
•Kamput 

•Kunclen 

•Kurus 
·twl 
•Kertlm 

: Alumunlum foll. 
Kemasan pembungkus 
ganja 
Mabuk berat karena putau, 
fly. 
Nyolong. 
Putauw. 

: Orang Nigeria. 
: Oba!. 

Bell barang. 
Bau 

: Alat lsap shabu/putauw. 
: Obat tidur/penenang. 

Bandar, pengedar. 
Barang buktl. 

: Bad trip, tripping yang tidak 
enak. 
Merek salah satu ekstasl. 

Ganja. 

Memasukkan obat. 
Kokaln 
Memakal putauw dengan 
care dibakar diatas kertas 
timeh, asapnya diisap 
dengen bong, blasanya 
darl uang. 
Stone, euphoria, teler. 
Setengah mabuk. 

: Satuan berat heroin. 
: Gltlng berat/mabok beret. 

Punya putauw. 
Ekstasi. 

: Alatsuntik. 
: Sebutan untuk pecandu. 
: Jual. 
: Kamblng putih, label 

mlnuman keras. 
: Slsa putaw yang sengaja 

dlstmpan untuk dlpakai bila 
sedang aakau. 
Kurang llNS. 
Kualltas. 

: Kertas tlmah. 



·Lexo 

•Mupeng 
•Moker 

•MG 
•Nipam 
•Nyabu 
•O-de/00 
•Pakau 

•Paketlpahe 

•Paketan 

•Pamo 
•Pedau/badai 
•PT-PT 

•Pil kopto, pil anjing 

•Pil gedek 
•Putauw, PT 
•Rohyp 
•Relaps 

·nv 
•Sakauw 

•Salu tik 
•Shabu-shabu/ubas 

•Stengky 
•Spirdu 
•Sprempi 

•Satugaris 
•Satu batu 
•Satu tik, satu papan 
•Selinting 
•Snip 
•Teler 
•Teken 
•TKW 
•Wakas 
•Wakap 

•Pil koplo, pil anjing 
•Pil gedek 
•Putauw, PT 
•Rohyp 

: Lexotan (obat sedatif •Relaps 
hipnolika) ·riv 

: Muka pengen. •Sakauw 
Mata merah karena 
mengisap ganja. •Satu tik 
Mogadon, nama obat tidur. •Shabu-shabu/ubas 

: Oba! tidur. •Stengky 
Pakai shabu-shabu. •Spirdu 

: Over dosis. •Sprempi 
Pakai putauw. •Satu garis 
Pembelian putauw dim •Satu batu 
jumlah kecil. •Satu tik, satu papan 

: Kertas bekas majalah •Setinting 
yang dilipat persegi untuk •Snip 

kemas putauw. •Tele< 
: Paranoid. •Teken 
: F~ •TKW 
: Patungan untuk beti •Wakas 

putauw. •Wal<ap 
Sedatin obat tidur. 

Ekstasi. 
Heroin. 
Rohipnol, obat tidur. 
Kembali lagi ngedrugs 
Rivotril, obat anti kejang. 

: Saki! karena putauw, gejala 
putus obat. 
1 strip. 

: Turunan amfetamin. 
: Setengah gram. 
: Sepaket berdua. 
: Seperempal gram. 

1 ons ganja. 
1 kg ganja. 

1 strip. 
: 1 batang rokok ganja. 
· Pakai putauw lewat hidung. 

lntoksikasi obat. 

Minum obatlpil. 
: Merek minuman bertakohot. 
: Ketagihan. 

Pakai. 
: Sedatin obat tidur. 

Ekstasi. 
Heroin. 
Rohipf"IOI, obat tidur. 
Kembali lagi ngedrugs 
Rivotril, obat anti kejang. 

Sakit karena putauw, gejala 
putus obat. 
1 strip. 

: Turunan amfetamin. 
Setengah gram. 
Sepakel berdua. 
Seperempat gram. 
1 ons ganja. 

1 kg ganja. 
1 strip. 
1 batang rokok ganja. 

Pakai putauw lewat hidung. 
lntoksikasi obat. 
Minum obatlpit. 
Merek minuman ber1akohol. 

: Ketagihan. 
Pakai. 
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