Salam Redaksli
Pembaca, 60 tahun sudah Indonesia merdeka. Gebyar peringatan
kemerdekaan tersebut membahana di seluruh negeri. Tepat di tanggal 17
Agustus. tua muda, anak-anak, orang tua, seakan melupakan kepenatan
hidup yang melanda selama ini, di tengah krisis yang tak kunjung usai.
Mereka larut dalam berbagai perlombaan dan perayaan yang menjadi tradisi tahunan. Merdeka dari persoalan!
Hanya saja, kalau kita mau merenung sejenak. di tengah kemerdekaan
yang sudah 60 tahun ini, ternyata kita belum merdeka dari narkoba.
Angkanya makin hari ma kin bertambah. Karban pun terus jatuh. Yang sangat mengkhawatirkan. bahan haram itu kini telah mengincar generasi
penerus bangsa. kalangan anak-anak dan remaja. Bisa dibayangkan
dalam 10 tah un ke depan, apa jadinya negeri ini bila kader-kader bangsa
ini telah rusak dirinya akibat narkoba. Tentu-derejat bangsa ini akan
semakin rendah di mata bangsa lain.
Maka wajar, dalam peringatan Hari Anak Nasional. Juli lalu. Presiden
DR. Susilo Bambang Yudhoyono sampai berpesan khusus agar kita semua
menjaga anak-anak kita dari bahaya narkoba. Peringatan tersebut
seharusnya makin mendorong gerak langkah kita semua untuk semakin •
peduli dan niengambil aksi menjaga generasi penerus bangsa dari J(e ancuran akibat narkoba. Tentu kita tidak ingin ada lost generatio di negeri
yang kaya ini.
Pembaca, kita juga patut khawatir dengan beberapa artis dt negeri ini:
Sebagai figur publik, beberapa di antaranya kuraogbisa menjaga.diri
sehingga terjerumus ke dunia gelap narkoba. Apa ~g dilakukannya:
boleh jadi menjadi contoh yang tidak baik

ba g~ ge

erasi muda yang

memujanya.
Memang, dunia artis identik den ~a
sekarang lebi h dikenal

se bag~

seharusnya itu tidak membuat

duma glamour, atau yang
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dugem alias dunia gemerlap. Namun
ra artis terjerumus ke lembah narkoba.

Boleh bergembira, tapi bebas narkoba.
Artis yang baru naik daun Luna Maya setuju bila dugem bebas narkoba. la sangat mendukung upaya aparat kepolisian merazia tempat-tempat
nongkrong kalangan selebritis ibukota. Menurutnya, saat ini sutit membedakan mana tempat yang bebas dari narkoba dan tidak. Langkah aparat
kepolisian dinilainya sebagai shock therapy yang diperlukan agar tempat-
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tempat tersebut aman dari dunia narkoba. Oleh karena itu, kalau dirinya

_.MTHaryonoNo 11 c-ig, Jakarta.Tm.

tidak menggunakan narkoba, maka tidak akan pernah takut ada pemerik-

Telp(021)80871566, 80871567

saan urine misalnya. Hanya saja ia berharap kepada aparat kepolisian
bisa membawa diri. Apabila, razia di tempat pariwisata. sikapnya harus
simpatik, tapi tetap tegas. •

Fax(021)80885225. 80871591192/93
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Cower Story
Kalaupun lam dugern bcrkurang. Kata
J..,.ina. llU karena akUfitaSnp rang SC<iang
padat d1 duma akung. Ya. ftlm tcrbaru Luna
flCima Siherfl scdang diputar di se1umlah
b1oskop dan smetron tcrbarunn. flRah asiakufl
sccb.ng cbpu1ar dt SC TY. Dan. Luna "<lflb tcr\Jba1 dalam kcgman promo )"1ng chgdar pro-duscr.
;\lcmang. gd ar o pcrasi Polda Metro nu.
sempa1 flmenr~·n1uhfl nama squmlah arus
ko ndang. Ramal d1bcntak:m media massa dan
1apngan mfor:unmcn.mercka mclakukantcs
unnc. saat aparat mcndatangi scbuah rcsto
a1aukafcdib1langanjakarta&lau.n
Bcberapa d1 aru ara mcrcka tcrbukti
ncgatif mcn gkon sum s1 bahan haram itu.
"1\kumcndukung sckahgclar o pcrns1 scpcrti
itu. Huatshock1hernp1. llab1s,duniarnalamdi
Jakartamcmangopcn sckah s1h lmtukhal-hal
scpcniuu." paparLuna
Pcragawati yang 1uga fot o model m1
mcmaparkan kondis1 atmosfir ltrnko ta ya ng
dcm1k1an tcrbuka : tanpa pcmbatasan 1am

Perangi
Kela pa ran

malarn dan hibur:.in malamnp yang mcnggcha1 akof. rncmbuat pcluang pcmkmat luburan
di han gclap untuk bcrscmuhan dcnga n
narkoba.
"Kita sudah susah mh mcmbcdalm1 mana
tcmpat rang as~ik umuk sckcdar mcndcn
garkan live mus1e dcngan tcmpat nongkrong
yang bis.a dtpakai o rang umuk mcnikmau
barang bcguuan." ka ta Luna pnhaun.
Luna mcngambtl como h pcn::akapan yaug
png kerapkali d1dcngarnp dan mulu1 bclx:r
apa kav.-an cxpauiat. ''Tcman-1cmm bulc-ku
scnug bdaug, \\-ah Jakarta rop dan h~-a,co
banget dch bua1 mcnikmau hilmran mabm.
Ikbas," kisah Luna.
Pcrcmpuan bcrmbuh scmampa1 kcblu
r~ n 24 Agus1us 1983 mi 1uga sangat pnhatin
dcngan kondisi Bali yangdiscbut -sclrnt mcnja<li salah sat u pinrn mama rnasukn ya
pcrnlarnu uarkoba di tanah atr. Maklum saja,
Luna bukan sckccbr tcrp1kat Jcngan :oi.lam asq.
pulauDcwaca.
Pcma1n film ".30 f-lari ,\ lcncari mta~ .

Sayapikir.sekarang~kharusja · ~
,a'lan
I
te1apPBB, ik·"1 · ter11.batd~
banget,"
sepertiinisajasayasudah ...
ubungan
u1ar mahas1sw1 !f.!rusan
lntemasiooal ti Universital Paramacina ini.

"Urowmcsfl dan "Bang;al Ir ini, bcsar d1
Dcnpasar, 1buko ta propil1s1 Bali. Tak hcran,
)tka suara Luua dcrnikian npring mcucnakkan kcpnhatman. "Posisi Bali, dilcmatis
s1h," 1audas Luna.
D1 saiu sisi, Hali mcn1adi sumbcr d.."'·isa
ncg ar:.i dcngan masuknp "~sa1a\\-an asing
lcv.;11 mdusui pariwisa1a. ''Tapi di semcmara
uu, 1us1ru swnbcr pcmasukan milah png
ra"-an pcluang pcrcdaran nark.oha," tandas
Lun a )'angscmpac cbkabarkan dckac dcngan
i\nd. \'Okah s g rup musik kondang l'c!crpan
i\.amun, toh, Luna mmgaku mcndukung
apapun langkah png dibkukau pcmcnmah
dalam mcnanggulangi OOhaya narkoha dau
pcm.faranbarang haramnu. "Kuncin)-a,kalau
lan ~a h pcnanggul.a ngan 11u bcrscnmhan
dcng~ duma pariwtsata. ya lakukan dcngan
lllp1 , unpatikdd1,"u1arnyatcrscnpm1.
u;
frrmasuk j1ka gclar opcrasi tcs urine di
icmpa~ h1buran malam. Sang anis acau
ma syarnkat 1uga nggak pcrlu khawatir dan
tetap bisa mcmkmati hiburnn malam kalau
memang bukan ko nsumcn narkoba. "lntinya.
kalau ya ng bcrs:mgkuc an uggak mcra sa
mc ngko mumsi. liisa tcnang dan O)-aman
•
mcb.kukan1cs."paparLu.na

'Sayalebih ~ri:qtiekeija diorganisaSt
l<eh~MQ

semacam mi,

w~~u~~~:hac:a~~~:~i:~a·~~:

:;;a

.

jadi d_iplomat,"

soal cita-atanya ke

Kel
Hunger: Walk the World 2005, yang
akangan n'M seper11 dj Nusa
Ta~
dilakukan Program Pangan Duma PBB (The
rat (NTB) dan Nusa Teoggara
Ten
Food
World
Nations
United
TT) serta kota lainnya d1 lndones.a
ProgrammefWFP) beker1a sama dengan <r"imb
perusahaan iasa peng1nrnan TNT dala O~bua1 Luna mms

~:~g~:=~~~:;~a:~~nla~:~ 1a~d1be~k:~~~:~~~ ;;~:~g~~~~~e:a~
bersama sepan1ang 5 km d1 Kebun B tang
Ragunan Jakarta Im adalah acara ~g
galangan dana un1uk melawan kelaparan
yang diderita anak-anak di Indonesia.
Acaratersebutadalahbagiandarigerak
jalan massal dunia yang dilakukan dalam
waktu yang hampir bersamaan di lebih dari
200 kotadi 90negara. "Kayaknya sechhya
kita cli sini bisa makan dan minum def19an
puas. Sementara di daerah lain banyak
anak·anak yang tidak bisa makan.· katanya
liril'I.
Meski bukan duta PBS, keter1ibatan di
ajang ini cukup membuatnya bangga.
Bagaimana lidak, ikul bergabung dalam
kegiatan sem. acam ini adatah mimpmya
sejak lama. "lni mudah-mudahan langkah
awal untuk bisa mencapai lujuan ke sana.

l

banyak p1k1r la send1n mengaku s1ap Jika
kelak diminta untuk masuk ke pelosok·
pelosok daerah untuk menyukseskan pro·
gram ini. meski di tengah jadwal kegia1an
syulingyangpadat."Tinggaldicocokkansaja
waktunya. Semuanya bisa diatur kok," jawab
mantan Gadis Sampul tahun 1999 itu
enteng.
Menuru1 Luna, memberantas kelaparan
kini harus menjadi prioritas utama. Karena,
akibat yang dilimbulkannya luar btasa. "Saya
pikir masalah ini sama bahayanya dengan
masalah HIV dan naJJcoba. lni masalah kita
semua. sebaga1 masyarakat yang punya
hali nurani. Tll'ldakan sekecil apapun, ini sangat membantu mereka yang sangat membutuhkan," katanya. • tellkcmlbbs
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masr:ir11ka1,namunkorban
narkobabukanmam1s1:1yang
h:uusdimusulu. Korban

narkolu mcmbutuhhn uh•-

r11ntangansesama,kasihsayang danmouv:1si

umukdapatkembalikcja!anpogbcnar.
l:kmikianyangmcnjadilanduanorang-or:mg
di Wisma Adiksi dalam aktivi1as11p mcnangguLmgi n:ukoba

WismaAdiksiadabhpusatrchabi!i1as1
y:mg tcWi banpk mcmulihkan korban-korban
narkoba. Mel.a.Jui prognm-programnya, akuvitas rchabilitui Wisma Ad1ks1 bcrhasil mcngen -

taskan pcandu-pecandupng1ngmpulih.
Bahkan ITllfltan -mantan pccamlu nu rcrgug;oh
haunp umuk turut UKmbanru saud:lfll -

saudannp. l'""8 lcrgelmcir dabm kubangan
C2ft(tu narkoba. ·cukup banJ"lk alumm kanu
p.ng d1pcrbamuk2.n di RSKO (Rurnah ~Im
Kct<"rganrungan Obat .red) atau punt n::habtbru1. untuk mcmbamu mcmuhhkan pec2ndu.•
ungkap Pengclob Wisma Adiksi.. Dr. Tn
Muly:ui kcp:uh Media BNN.
KcJy.my:ikan dan pccandu tcrgugah hatmya
untukmcmbanrusaudal'3flyay:i.ngtcr)Crumus.
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Mcrcka mc:np1dan !crkpas daii bar.mg laknat
itu mcmang 1idak mudah. dcngan pcngalaman
danpcngc1ahuanyangmt:tckamilikiparaman!anpccandubcrupayauntukmengenraskan
dciiratcmanny11yanglain
"Say•ruru1scnangalumniWisfllllAdiksi
ikut bcrupay~mcnanggulanginarkoba."1andas
Tri. Bcbcrapa alumni Wisma Adiksi itu amara
lain: Pam. yang sudah mcnjadi Program
/\tanager di Rumah Ccmara. Bandung; Tomi.
pcndamping pccandu di Halmarc. RSKO
Cibubur.DaniclJ\lanagcrAftcrCarcdi l'usa1
Rchab1Li1as1 Kapcta.dantcrdaparbcbcrapa
alwnml:unn)-a.
~Mudah -m<1<bhan. Adiksi dapal men)·damatkan k:bihbanyU.lagikorban-korbannarkoba.~ cand.as Tn. \l:rtsma Adtlm j>Cmah mcraw:I!
Kkllar 4S pcnndu n:ukoba dalam K!ahun.
Namun kab uu. pusat rchabtlnast )"ang mcmilih
uga nunah untuk mcra"'-al pccandu itu. hanp

mcmilduduapuluhanrcsiden pngmengikuu
program rchabilitasi
Program rchabilnas1 d1 Wisma Adiks.i
d1rancangumukuru1ahun.-Jikakurangdan
sa1u1ahun.pcr1anukanuakanmcmbcrikan
arahan.dan karmmcnolakorangtuayang
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Rehabillitasi
mcn111phn analmp bd,.,n&pa bul:rn U)a. karc
na progr.i.m nunu1ul kanu <ctahun." ungbp
Tn.
l'rogr.1.mse1ahun11umcrupakansalahsa1u
kekhasan png dumhl;1 W1snu Ad1h1. l'rogr.i.m
l;has 1.:unnya adabh renanganan dual diagnose
lan&>sung olch ps1kwcr Dual diagnose adabh
kasus pada pt.>Ondu \':Ing n1cm1hk1 i.r~nggwn
ll"":l(n>engar.1.hpadak.1;1ban).S<,lam nu.di
\'\"isma \d1k<1 rcrdapatpcrtcmuanruun unml;
or.i.ng ma pccandu. png di<clcnggar~bn 1iap
Sahm mmggu ke-2 dan mmggu kc 4
"Pertcrnuan m1pc:nung.karcn.p«an.Jusanga1
mcmcrlukan support dan keluarganp." ungkap
Tri. Pada pcr1cmuan Hu ad~ s1af •Cna ps1kolog
pngmcrnbcnbnpcngar.thanmcngcna1
bag~1mana mcrnl,.,nkan mounsi pada pecan
du. snia inform~si rncngc11a1 ad1k~1
PrograrnWi<rn.1Ad1ks1Jrnrnhhnagar
orangruarc<1dcnrncnghadmnap1,.,ncmuan
yangdi;idahn.Dalampcr1cmu;4nll111uga
dmnghpkankasus ·kas11spngdialam1rcsidcn.
"Dcnganmchhat1bu)":l!lglainmcrnpunpi
hm1pandapatmcn1ad1mo1i,111orbagi1bu1bu
lamnp."tummp
Tn1t1gamcn1daskanhah"11\X' 1>ma.\d1ks1
m<'mihkiduaps1kologpngrnL·tunga1mrcs1dcn
{pcc:mdu)"llllgmcngikuuprogr.i.m .rcd)putr:i
dan putri. \X.1sma \d1k~11uga rncr:i,.111 po..-can
du pcandu)"llngrcnnfcks1111\',seru mcnuhki
pdapnan Anu Rcrro \ 1ra1 (1\IW), )"llkm olm
untuk1er.ip1lll\'/1\ID~
~s::ir::i Jtig::l ruun nl'-'mcnku n:sKkn. hLiu
hbu ada png uku." uugkap Tn, png 1uga
doktcrumurnd1rurnahs:1.ku
l'crtcmt1an mun 11::1p~ab1u pngdilakukan
olch bcber:ipa dokrer png po..-dul1 n::irkoba
berh::isd mcndmhn \X'1<rn• Ad1k<1 dcngan pm·
gr•n TC-nya. TC ar.u Thcnipcunc Comrnunu
mcma11g diadop~• d•n U~1\. 11•rnuJ1 W1sm•

kcqa~mar rn1dcn."kataJumon

P~r:11 •prognim pog d11alanhn d• \~·.,ma
A 1kSJ '1"lljlbd1kcqakanokhrc<1dL"rlllpscjak
b;lllgun hmggga ndur kcmbah
Bi::ip pcmuhhan d1 \'(r,~ma Ad1ks1 mcnca
pa11l.pJ1u1auntuknapbulann)·a. ,\ kskipun
1anfnuudakdma1lhn,n>mllnrcs1dcnd1
\X'ism::ii\d1ksiccndcrungmcnurund1b•nd
mgkansaatrumahrchabilir»iu11pcr1amabh
J1dmhn."Oulu<l1Jabrrakan hanpada
WismaAd1ksi.sekarang11ust1dah l>allj":lk sck~h
pusllt rch11b1ht11s1d1sduruhko1a0Csar."mtur
Tri. I la! ini. k~u Tri, ""lar-waiar s::11::1 hrc1u
dulure5iden \X"1srna 1\d1ks1cukupbanpk png
OCras:i.I dlln luu Jakarta. bahbn luar l'ubu

;~~~~s~~'.l~:~::~·:~~~~::·r:;~~:~·~~!
lnn• dcpartcmcn. Kchm::i dcpurcm 1 fw )·;tkll1
office. knch<'n. l:iundr)". hou~c kcq>mg, nd
swccpmg.
"Sck11::ircrrnmbulanpertarnad1d1rihn.
ka1mrncmah11t•nag•danluar.png1ugarm11
1anpc.-.:.:::induuntukmcmb>rl!upd;tk•anaanpro
gram."randasTn.l'usarrchabtln•<• png
bcrdmscjak1ahun l?98nu.menuhk1h11rord1
JlJ•U lnd::ih I. No.2}. l'angkabnJ•u. l'ondol;
La bu, Jakarta Sd11an. Na mun. rmn::ih rchabtb
1asmp0Crlokas1d11Juk11Cincrc.l:>c1>0k.
~Progr.irnprogr.imd1\X'1<m::11\d1ksi

dur.ihl.an agar tt'Sidcn mcm1hk1 1::111wing
j::i""bdankcpcdulun tcrh::id::iphngkungandan
temao bioop.~ uogkap Jumon. rendampmg
te<1dcnd1\\:'1sma 1\d1ksi.Scbm1ru.,mc11uru1
Jurnon, dabm uap dcpart"""'n tcrdap>t saeorang png mcm~111g r::inggung 1a'111b.
"Adanph1<:r.1.rbnud1har:ipkand::ipar
menumbuhhn sahng mmghargai dan lll'-'llf>hll

Jm.
Mcnurut Tn y:mg 1uga mcrup•kan ism Dr.
Al!Jachri.pcndm\\:'i5ma 1\dib1.p1h>knp>C11·
gaia (i(bk mcnllikho tanf Wisma Ad1k<1. hr<"
na udllk mgm mcngkorncrs1ahus1hn rurrl:lh
rchabnJ"ll. "Kum han!"' brrm1uan memuhhkan
korban narkoba, buhn unmk brrlompcns1
dcnganpusatrchabilu::is1lam."tandasTn.
l'Lhaknp1ugamcng::inihkanag::irkorbmnarko·
bauutidakmcl:ikukannndakankrurunalscrtll
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buhanpas1cn11arkobasccar:itoonusseknar6S·
85 pcrscn s..~ama 2 tahun pcngob:uan. Arlln)'ll,
d1am:ua lOOor.i.ngf"'sicnpngdiobat111Clam::12
rahun. scban)11k 6S·85orangscmbuh 1otaldan
s1sanp rnasih 1C!llp mcngkonsumsi narkoba.
S...-<lllngkanmcngcna1kckambuhan
(rcl•psc). Tri mcng~ku1 senng 1cqad1 di Wisma
1\d1b1. Kcbmbuhan 1crgantung kcpada berm
nuga1myako11d1sipas11Cndankomplibsifisik
Jan mcntalpngd,timbulkanolch narkob•
"l\ias•nr•hlaurdapseimrcrjadisaatrcs1dcn
pula11gkcrunuhdanndakmenerapbnpmgrarn\X'isma1\d1ks1."ungkap Tn
1)1 \X'ism> Adib~ usia pas1cn palmg
b.:rnpk20·24 tahun.~knuru1 Tn.par:ipccan
d11pngd1ra\\"lltwnumnp rnahas1S\\'11dan pcbjar."lkhab11i1::is1rosialmcrupakankcgiu::in
pcmuhhan fis1k. mcmat. maupun sos11l," kata
Tn. Pcmuhhanbiasany-adilakukandcngan
rncnggunakan ps1kolog d::in pc:ndrkaran ag::ima.
Tn mc11gunghphn. pcrung&'Ulanvn
narlouka Jan ps1kotrop1h pada rem::ij::i mcmbutuhhn per.m orAng 1u.:i.. guru dan pcr.in
tn•S)"llr~ht png sangat bcsn. Orang ma
srb>1knp mcnciptakansu::is:rnahangat.
pent1hhs1hsapng.pcrhati.:rndanbers::ihabat
<l1rumah. • ,_,.,,.,.
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Berita

Operasi
Antik
Rencong
Ganja
JAKARTA -- Dabm r:m gka mempcringati
Hari lntcrnasional Mclawan Pcnyalahguna:.i.n
dan Pcrcdaran Gclap Narkoba 2005, Badm
Nar~otika Nasional (BNN) mcnggclar Opct11si
Anrik Rcncong Ganja. Satuan Tugas BNN
deng.rn keku:aun 120 personcl, terdiri uas
Dirck1on1 IV Narkoba, Barcskrim Polri,
Sannn Gcgana Sri.mob. Saruan Brimob NAO,
dan Dirck!or.u Narkoba NAO dengan sa.sar.m
mcmusnahkan b dang ganja. Satgas juga dibanIU okh nusyank:u, LS/\! dan juga berkoordin:l5i dmgan Satw.n Tur s TN! di Wilayah
Acch. Opcr.ui tcncbut licrlangsung 23-28 Juni
2005 di Pulau Breuh.
Scblna opcnsi, satgu menernuhn persemaian bibn g:uija dalam pctak 1X2 meter siap
ianam di Kampung Lempuya ngan, Aceh.
Sclain iru, rim juga mcnemuhn tiga titik
ladang ganja, seluas 8 Ha di Kampung Upcng,
Acch ..Hal ini sud ah hampir mena.pai targf!t
opcr,1s1, yalmi empat titik ladang ganja.
Scmcntara itu, di Kampung Meulinggs.
H tgas menemukan em1.m titik ladang gania,
dengan luas 14 Ha. Di sebelah bar:it<dermaga
duur:.11 Tcluk Mculingge, ditemukan dua titik
dcn.gan luas 6 H:l, yakni berupa lahan pembib1tan, pembeur:in, dan pcmancnan.
Scdangkandiscbelah rimw:dermaga darunt
Tcluk Mculingge, ditemukan sc banyak empat
titik masing-masing 2 Ha dengan total 8 Ha.
Bcrdasarkan data yang diperoleh, masingnuWlg titik bcris.ikan 10 ribu pohon ganja
J"llng di11nam pada 10 titik. Kescluruhan Juas
area penanaman acWah 22 Ha, y;ong bcrisilun
100 ribu batang ganj:i...
Scluruh ladang ganja dan pondok rang
digunakan unruk menanam ganja ielah dimusnahkan dengan C:lr:I dibaka r. Sclain iru, Tim
BNN juga menghaneurkan bllnng buk.ti, se1elah mdakukan pen)isihan banng bukri untuk
keperluanbcrita acan.
Opcnsi Antik Reneong Ganja juga
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Operajj tlk Rencon1 Ganja Ju1a
dn.ku)an dt wtlayah Lamteba lndrapurl.
yah lnldlkenaldenaan wUayah hltam
si!i,!nHauntukmasukkewtlayahtersebut,
terleblh dahulu menunnu lnformasl dart
anggotaSatpsTempurVyan1beradadt
lapanpn,sat1astersebutbertu1as
metakukan penylstran selama beberapa harl
sebelum operast berlanpun1.
dil.akuka~. ~i .wilayah Lamteb~ l nd r:ipuri.
Wilayah llll dikcnal dcngan wiby1h hitam
schingga unruk masuk. kc v.-il1yah terscbut, 1erJebih dahulu mcnunggu infornusi dari anggou
Satgas Tempw: V yang ber:ida di lapangan, H Igas rcrscbu1 bcrrugas mclakukan pcnyisiran
$Clama bcbcnpa hari sebclum opcnsi bcrlang-

'""&
Satgas BNN, Polri dan Saigaspur V pada
tanggal 30 Juni 2005 tclah menemukan perscmaian la~g gan.ja_ sc\uas 36() meter pcnegi.
dcngan jumlah b1b11 sekitar 100 ribu buang
pohon. Sedangkan pada 1anggal I J uli 2005,
ti m tclah men cmukan dan memusnahkan
ladang ganja di lereng Gunung Cisuum. den-
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gan kctinggian 1900 meter sebanyak dua titik,
scluas 4 Ha. Ladang tcr.;ebut difungsikan
untuk pembibitm, pembcsaran dan pemanenan sekit1r 20 ribu batang pohon ganja bcrik ut
bibimya. Dari bibit dan blltang pohon ganja
tcrsebu t, sebagian bcsar disisihkan untuk
bahan~ll)'clidikan.

Beri cpatan dengan acan puncak Hari
lnicmasional Mebwan Pcnyalahgunaan dan
Peredann Gclap Narkoba 2005. di Jstana
Negara, (28/6), Dircktora t IV Narkoba,
Barcskrim Polri, Saruan gegana Brimob,
Saruan Brimob NAD dan Dircktor:i Narkoba
NAO mdakukan pcmusnahan !adang ganja di
dacnh M:alinggc Acch. Peristiwa pemusnahan
irujugadisa ksikanmasyaraka1sekitar.
Scmcntan itu, bcrtcpatan dengan Hari
Bharangh ra, I J uli 2005, Direkton l IV
Narkoba. B1rcskrim Polri, Saruan G~gana
Brimob, Saruan Bcimob NAD dan Dirtl1ora
Narkoba NAO, mclakukan p<"ffiusnahan
Lad:mg ganja di daenh Lamteba l ndrapuri. di
Lercng Gunung Cisuum. Rcncananya, Opcr.1si
Antik Rcneong Ganja akan dilakuakn seriap
1ahun. • rhm
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Berita

Rakorev
Narkoba
Aspek Kehidupan
Berbagai
Ancaman
Komitmen
Sentani IV
M ANA DO

BAN D UNG - lbko rc•· Komitmcn
Scm ;u1i IV dtla ksanakan di Bandung. Jawa
Bara t, (27/7) lalu. l{ ako rc\' berlangs ung di
ruang rapat gcdung DPRD Propinsi Jawa
Bann, d ib uka o lch Mcnko Kcs r~. Alwi Sihab.
Rako rcv dihad1n olc h sduruh a nggo ca

Komisi l'cn anggubngan Aids (KPA), dari
tingkiu pusa1 hingga tmgga ungkat dacnh,
scrta anggo1a Badan Narkou ka Propmsi
(BN P) ch sd uruh w1lap h dan mstansi tcrkait.
D an Bad:m N:uko1i h Nas iona l (BNN),
h ad1r Pih . K ab.kh:u BNN, K apus T&R d>.n

Kapus Lu bang.
P2d;1. kcscmpat:m nu. Pih K alakh ar mcm ben kan p:1.p:.1.ran dcngan 1cm a " Ko mnrnffl

BNN dabrn upap m<:mbanru daerah mcn gurangt damp1k bu ruk ak1ba t pcnptlahgun:un narkoba"dcng:.m pcne kan an pada aspck
pcrundang undang:m , aspck wsul d:.ln aspck

pcncgakanhukum.
Pdalsann n Rakorcv Ko nutmcn Scntam
di3khm dcnga n ko nfcrcns1 pers o lch Mcnko
K esra, didampmgi Plh. Kalak.har BNN dan
Sckrciari s KPA . A cara 1crsc bu1 , in1m ya
adal ah komiuncn KPA dalam upa p 1>enanggulangan AIDS d1 Indonesia. Ko mim1cn ll:iko rc\' Scnl ant kc-4 mi mcngha~ilkan kc scpaka1an pcrccpa111.n K umumcn Scntani. • 1t1m

da n

Pc n )·a lahgu naan

-

pcrcJaran gclap n arkoba saa1 m i m cnga n cam bcrbagai aspck kch1dupan scria kcbng-

rc h ab1li1as1 sosial pcm.::rinrah m aupun
S"-01Sta m cni11gka1 ra1a-ra1a l,6pcrscn se1up
1ahun .

sungan hidup bangsa dan ncgara . lni karcna
pcngguna narko ba dido mma si o lch kalangan
gcncras i muda rang mcrupakan asc10C rhar-

pmg mcnunjukkan pcn ralahgun:rnn barang

ga bangsa. Pcrnr ataan itu disampaik an Kcpala Pusa r D ukungan l'cn ccg ahan Jhdan
Narko1ika Nasional, Brigjcn To mi J aco bu s,
di Manadobcbcrap awa ktu lalu.
Dalam pcn cmuan insiansi pcmcrim ah
S ila ·
Lc mb aga
kala ng an
dcng an
1\ fasp rakat (l.SM) di da.::rah 1crscbu1, i
m c ng ai aka n , p.:: nanggulang an m uabh
mpcrn arlr.oba harus sccara global dan
hcnsif dcngan m clibatkan
bangsa. Dalam lima 1ahurt
pcndcri1a narkoba

urue po1cn s1
ri.kh1r 1umlah

yanv-nw:i t di

panti

la n1cngu tip hasil SUffCJ' BNN 1crhadap
13.7 10 rcspondcn. dalam sciahun tcrakhir
hara rn tcTM:bu1 tclah mcram ba h pada usia
tahun . Scdangkan dari scgi tingkat
kclo mpok paling ba n )'ak
n di d11C<~ n.
n lahgunaan narkoba ada!ah pcrguruan

1Uj~

~. disusul b<:rpcnd idikan sekol:ah lan ju11
1an u ngkat ala s (S LTA) dan Sc kobh
Lanju1 an Tingkat Pcrtarna (SLTI').
Pcrlcmuan inidihadiri sekitar 150 1x:serfa, antara lain. A sJS tcn I Pcmcrimah Propinsi
Sulu1 lskandar Gob<:l Kc1ua H ariln Bad an

Narko uka Propinsi Sulut C hristian Lasut,
\~ 'a kil IJupati Minahasa, Rull Kuron. • )91

Adyaksa Kunjungi Rutan Narkoba
JA KA RTA .\kmen Pcmuda Ja n Obhraga
ak hu Juli b lu menguniungi rumah 1ahan an
nukoba Poklai\k rro Jaya. lmadalah kun1ungan
mc:m cri pcru ma kc ruran narlmba l'olda Metro.
t..:n hungan Adp lc.u 1m dalam rangh mc:mlx
suk maman 1uara dunia 1m1u kdu hanrom p m1or
IBF Ellpu P1Col p ng r.::mnglc ap saa1mc:n1u:ilpd
eks 1asi d1dtskouk/lhks !3 J ul1,
"Sap mcnjcngukdiahrena bagaumnapun
Ellps Pica) pcrnah mcnJad1 juua duma," bra
/\lcnpon. /lbnoan Kc1ua Umum D PI' Komll e
N asional Indonesia Pusa1 (KNPl) \?!19 2002 1m
darang kc ruran narkoba d.::ngan natk bus mU1k

Pokla Metro Jap, didampmgt Kapokb Metro

J;1p lnspckiur Jcndcral l'olis1 Fir"""' G ant clan
p=pciab;11 Kemem crunPcmudadan OL> hraga.
i\kn uru mp., E ll)'2.S Pica.I sempar mc:nangis
lccnka lxrtcmu dcngannp. Kedaragannya scbma
si:k nar 30 mcnot nn ud~k hanp rnenjcnguk Ellyos
P1oil. !• pt Jug• md ihar kondisi rntan st'Cara
umumrcrma sukiah ananu.,niu.
Ku1 ann ark oba l'u!da/lk1roJaya dibuatrerp•~ •h dari rulan kriminal umum scbab para
rahanan nark oh• m embutuhkan peraw aran
yang bcrlxdad1bond1ngkandengan rahanan
la m. • )tit

Empat Penyelundup Narkoba Asal Australia Dipindahkan
DENPASAR- Elfl!al dari sembilan tersangka
pelaku penyelundupan nalkoba asal Australia.
mendadak dipiodahkan dari ruang lahanan Polcla
Bali ke Lembaga Pemasyarakat (Lapas)
Kerobokan, Kabupaten BatiJng. Kafl'llS (2&'7).

Penindahan ilu, merUIA Kabkl Hunas Polda
BaiKortt>esPolASAlrilan.karenaalas.:wlruang
tahananyangpetUl. "Me!ekak'111ibpkarlkelapas.
setU!ooganruanglahalWIPoldaBalimendadak
jar:lpetUlsesakolehparalefsiV9apelaku~

an. yang belakangaflcinn!;tuS," lJUnya
Petugas pada O!treskrim Polda Bali meng·

· ··'

1.mgkapkan, operasi pemberantasan temadap aksi
petjudianyangdilakukansejaksepekaninifll8firigkus156tersangka.Sebaglandaritersangka

sebanyakitu, disebarkesejumlahPolsek, dan
sebagianlainnyadijebloskankeruanglahanan
PolclaBali.Akibalnya, ruooganyangterbatasitu ,
meajadipenuhsesakolehlahanantersangka
pelakuperjucian. uja1polisi.
Empat tahallan yang dipmdahkan itu tefOO
atastigalelaki dan satuwanita, Stephen Maflln
Eric (29) , Michael William Czl.lgaj (20), Scott
Anthony Rush (20) , dan Lawrence Renae (2 1).

'·''''

'·

"''

O'.AL

Keempat tersangka bersama lima temaooya yang
jogaasalAustralia, i:itangkappolisipada 17 April
2005 di pintu keberangkatan intemasional
Bandara Ngurah Rai, setelah mereka gagal
menyelun00pkansebanyakl0,9kilogramheroin
dariPulauDewatakeNegeriKanguru.
Mengenai kemooglOOarl pemindahan ima
tahanan lainnya. Reniban meogatakan bisa saja
itu tetjadi ~ ada tahanan M yang masuk. "Bila
adalahananbaru, se<langyanglama
belum juga dilimpahkan ke kejaksaan, pasli

hatus adayangdipindahkan," jelasnya.
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Pemkot Gorontalo Tindak Tegas
PNS Terlibat Narkoba
GORONTALO-Pemerintah Kola
(Pemkot) Gorontalo akan menindak
tegas Pegawai Negeri S1pil (PNS) dijajarannya yang ter11bat menggunakan
narkotika dan oba t-obat terlarang
(narkoba). Penggunaan narkoba dapat
merusak c1tra dan martabat PNS sebagai pengayom masyarakat.
Penegasan itu d1sampaikan oleh
Sekretaris Daerah Kota Gorontalo, AW
Thalib, Rabu (27n) di Gorontalo

Langkah im, menurulnya . lldak sekadar
basa basi. Mereka yang terlibat akan
langsung ditindak, kalau perlu langsung
d1pecal. ' Kalau pohs1 sudah menya-

takan terlibat, tidak ada 1olerans1 1ag1,"
tandasnya.
Dia meminta PNS selalu menjaga
citra dan berusaha dengan penuh
kesadaran tinggi untuk tidak terlibat
dalam perbuatan nega!lf tersebut.
Pesan itu. lanjutnya, harus selalu disampaikan dalam setiap apel kerja
PNS, karena sanksinya cukup berat.
Untuk menghindari jangan sampai

PNS mengkonsumsi narkoba, beberapa
bulan lalu Pemkot telah melakukan tes
urine kepada setiap PNS. Tes tersebut
unluk mengetahui siapa saia pada PNS
yang mengkonsumsi nark.Oba. • pi

POLRl-Muham madiyah
jajaki Kerja Sama Penyuluhan
Narkoba
Republik
JAKARTA-Kepolisian
Indonesia Polri dan Pengurus Pusat
Muhammadlyah menjajakl kemungkinan
kerja sama di bidang penyuluhan tentang
penanganan dan bahaya narkoba ke seluruh lapisan masyarakat. Penjajakan kerja
sama tersebut dilakukan oleh Kapa.la Polri
Jenderal Pol Ors Sutanto dan Ketua
Umum Muhammadiyah Din Syamsuddin di
Mabes Polri, Jakarta, Selasa (2617).
Kapa.la Divisi Humas Polri lrjen Pol
Aryanto Boedihardjo mengatakan, melalui
diharapkan
tersebul
penyuluhan
masyarakat akan semakin sadar terhadap
bahaya narkoba dan tidak terjerumus . di
dalamnya. Menurutnya, dalam pertemuan
itu Din juga menyampaikan dukungan
Muhammadiyah atas komitmen dan
langkah Kapolri memberantas kejahatan
khususnya narkoba dan perjudlan yang
meresahkan masyarakat.
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"Pak Din sangat ·concern· dengan
langkah Kapolri memberantas perjudian
dan narkoba," tambahnya. Alas dukungan
tersebut, menurut Aryanto, pada pertemuan itu Kapolri menyampaikan terima
kasihnya dan menyatakan tekadnya untuk
terus memberantas tindak kejahatan.
la mengatakan, sejak awal, Kapolri
telah menargetkan sejumlah kasus yang
akan mendapat prioritas dalam penanganannya yakni perjudian, narkoba, korupSi, 'illegal logging", "illegal fishing', dan
'illegal mining'. Terkail penindakan kasuskasus perjudian data Divisi Humas Polri
menyebutkan, sejak Sutanto mengumandangkan genderang perang terhadap
praktik perjudian atau antara 11-26 Juli
2005, sebanyak 1.042 kasus dengan
2.834 tersangka ditindak aparat kepotisian
di seluruh Indonesia.
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Gunakan
Ekstasi,
Ketua DPRD
Tulangbawang
Dipecat
BAN DAR LAMP UNG- Pa rt a i
Kcbangkitan Bangsa (PKB) Kabupatcn
Tulangbawang secara resmi memutuskan
memberhentika n Ketua DPRD Tulangbawang da ri PKB, Lam (37). la ditangkap
o~h jajaran Poltabes Bandar Lampung
karena diduga menggunakan narkoba
jenis ckstasi di sebuah hotel, Minggu
(10/7)lalu.
Lam diberhcntikan dari keanggotaan
PKB dan sebagai pengurus melalui rapat
pleno. Keputusan itu telah disetujui oleh
Dewan Syura da n Dewan Tanfi.d.z. Sebelumnya, DPW PKB Provinsi Lampung
telah pula melayangkan keputusan menskors keanggotaan dan kepengurusan
Lam di PKB.
Ketua PKB Lampung, Syafrin Romas
menegaskan, sikap tegas mesti dipu1uska n secara cepat oleh partainya untuk
menegakkan morali1as dan kredibilitas
partai ilu di masyarakat. Pihaknya mcngaku tidak memberi kan loleransi perbuatan pengurus dan anggota partai yang
memalukan seperti itu.
Menurut sumber PKB di DPRD
Tulangbawang, menyusul kepastian SK
pemberhcntian dari PKB ilu, telah disampaikan pula penarikan yang bersangkutan
sebagai Ketua DPRD setempat. Karena
itu, dalam waktu dckat, PKB Tulangbawang akan mcngajukan proses pergantian antar waktu (PAW) terhadap Lam itu,
kepada calon legislatif PKB dari dacrah
pemi\ihan bersangkutan nomor urut
selanjutnya yaitu Munir.
Namun belum diketahui pasti, kapan
proses penggantian PAW dan pengisian
kursi Ketua DPRD Tulangbawang yang
baru akan dilakukan.
Lam sendiri bersama tersangka masih
dalam proses di Poltabes Bandar Lampung dan dikenai status tahanan Poltabes
selelah hasil pemeriksaan urine mcnunjukkan positif menggunakan narkoba
jenisekstasi. • )Wt
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Perketat Pengawasan Peredaran Narkoba Di Sekolah
J AKARTA-W:llikotaJak:nta Pusat
Qakpus) Muhayat mcmintll guru sckolah
muJa.i

SD hingga l:mjutan tingkat atas

mengutip data Pokes Metro Jakpus yang
m e nyebuc r:ata-rau pcngungkapan kasus
n:ukob.a menc:ap:a.i 80 h sus

per bula n

D~ juga mcngcmukakan pengedar
menyiaSati korban di ama.ranya dengan

membuat p aket kecil Narkoba. sehingga

10.000

{SLTA) mempcrkem pcngawasan tcrhadap siswa di masing· m:ising sckolah
kbususnp dalam pcnyalahgurn1an narkob•.
"Penyalahgunaan narkoba di Jakpus
terns mcningkat. lni mcmprihatinkan
dan perlu pcnanganan scrius sccara bersama-sama te rmasuk pengctatan pcng-

dan tcrus mcningk.at.
Pada 2003, jumbh tcrsangka yang
bcrhasil diciduk 600 OWlg lebih, uhun
2004 900 o=g lc:bih, dan uhun 2005
sejak Januari hingga Mei s udah 500

dua tahun tc rakhir, ternyata 46 pcrscn di

guru serta 1~koh masyarakat," katanya.
Selain kepada guru , Walikota juga

awas:m guru terhadap para siswanya, "
kata Muhayat di Ja karta, Kamis (2 1/T).

anuranya dila kukan m crc ka yang bcrusia
remaja.

m C(?anggulangi penyalahgunaan n~rk o

H al itu diungkapkannya kecika
membuka aara Gerakan Sadar Hukum

Narkoba karcna banyak, cmosio n2ln ya

bagi para siswa barn seko!ah menengah
at:u dan kcjuruan di Ruang Sebaguna
Uwna, k:mtor Wilikota Jakpus. DU

orang lcbih yang ditangkap. Dari 15 ribu
kasus pcnyalahgunaan narkoba scla ma ·

"Rcmaja jadi sasaran pcrcdacan

hingga Rp 20.000.
"Mengatasi anC1lffian narkoba itu
bukan hanya tanggung jawab pcmcrintah atllu polisi, tetapi tanggung jawab
bcrsama tcrm asuk orang rua dan para

rnin ta pelajar juga ik ut andil dalam
ba. Caran ya deng:.tn sating mengawasi
dan m e nasehati serta mengi.ngatkan

cinggi. mudah dipcngaruhi d an mudah

rckan nya jika m ulai m endekati narkoba.

dapa1 uang dari orang rua," ka tll

"Bila temyata sulit scgcn. laporkan kcpa-

Muhaya t.

da guru uau polis~" katanya. • ruc1

BNP: Ada Tempat Produksi
Narkoba di Riau
PFk,\,B!\RL - 1'.uua lhdan
'\arko tika Proptmi (il'P') Ruu. 11 Wan
Abu Bakar \L'i1 mcmpcrkmlkoin ada
rempa! mcmproduksi narkoba d1
wilan1h Riau. "Saat 1mkanu "::dang
m<.:ndu:.un hal nu. md1kas1 kc arah 1w
cukup bcsar." upun1'a di P<.:bnharu,
h'. amis(21/ 7).
1':unun. d1a cnggan mcn 1cb~kan di
mana loka~i rctsebui. "1':um lah. ~ciclah
m 1 cc.rbongkar barn bm1 bcn talm."
u1ar\X':i.n png1uga\X'akilGubernur
Riaumt.
la Juga iKlak mau men1cla~kan icnu;
narkoba apa rang d1produk.1 olch
pabnk iersebui. b mcnwua wanawan
bcrsab:u. ~Yang ,clas b1~ gan1a. bJS:.t
shabudan b1sack1asi. \X'aruv.or.ns:ihar
~a1a.~ ka ianp.
B"1P,icla.snr:1.S:t:.tt111i rerusproak ·
tif wuuk 1m:W.ukan pcper:mgm tcr
hadap pcrcdaran narkoba di dicrah 1ru.
Hal 1111 pcrlu dilakukan ag:.tr masp1rakaf
Rtau. khususnp gi:ncras1 muda di dac·
rah 1111 b1sa dllielamatkan dan ucbk 1crh
batdcnb'llnmukoba

dapal dibcli dengan uang Rp

"Kamisudahmelakukansos1alm1s1
kc kabupaten dan kota d1 IU:m dan
pcrang1crhadapnarkoba1n1harus rcrus
dii:.,>al.lkkanagarseluruhmasprakat
Riau, khususnya gcnern~i muda bisa di
selamatkan dan cidak tcqun kc durm
tersd rn t." uia rnya.
\1' 1anmcn rchutkan. umuk
mcm crnngi narkoba mi, pth:i.knya akan
mcm bc ntuk sarg.is khusus da n sargas

r.niah ndibent uk sampaik cd<.'Sa-dcsa.
"Scluruh dcsa akan kita bcntuk ~alh'11S
m1,1crlcbihlagipercdarnn narko hasaar
ini sudah mcr:unbah kc dcsa·dcsa." JCla$
\X-~n.

Karcmr.ny:.t,lltlug:tmctruntaagar
muyarnkat Riau uo tuk proakrif pula
mcmbcran tas pcredaran narkoba UJL b
memmra ma.syarakac png mencmubn
admya pcrecb.ran narkoba unruk ,;q.:cra
rru:laporkan kepada aparat kcpolis.un
a1au kc B'P. B:-- K dan u1gas-sa1gas
~-mg akm dibcnruk nanunp1. "Supan
percdaran narkobadidacrah1mbisa
d1 beran ra~sampai kcakar-akarnya," ujar
kcnu DPW PPP Riau nu lagi. • yat
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UNDIP Perangi Seks
Bebas Dan Narkoba
SEMARANG -UniVersitas OipJoegoro
Semarang mencanangkan perang terhadap seks
bebas.nafkoba.danrol<o!<. Sebagailangkah
pertama, Ul"llV'efsi!as itu mendlrikan Oiponegoro
Care Center di Kampos Tembalang yang tierop.
erasimulaiSerun(1 l f7},
Diponegofo Care Center Lembaga
PeoelilianUndipakanmenta<fisalahsatuwadah

dan ujung tombak dalam upaya promotif. preventd. kuratd, danrehabllilatifmasalah kesehatan
reproduksi dan peooogahan narlloba.

Koordinalor Dipone?xo Care Center (DCC).
dr SA Nugraheni t.1. Kes, di Semarang, Minggu
(10/T)men;etaskanDCCmelibalkanberbagai
ah~ mutai clari spesialis kandungan, psikolog
OOgga doklet penyakil jfwa. DCC melayaoi korr
seling mahasaswa hari Senin hlngga Kamis pukul
11.00.14.00
Meskimenenl)Eltiruanganyangbdakteflalu

luas. DCC cvk14> nyaman bagi mahasiswa yang
ingW1 melakukan konseling di sini, sebab
suasananya wkl4> tenang clan didukuog udara
segardi~Tent>alang

Di ruanganDCC.pengunjunglangsuogdisug..thr p(IS1er berisi ancaman dan bahaya pergaulan bebas yang beraktW OOOgan hilangoya
masa remaja yang indah. Selain itu.
poster bahaya narkOOa puga dilancang mengerikan untuk memben efek menakulkan agar
orang liclalc ooba-coba meogkonsumsi benda
har8m mi.• ,.
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Relawan Narkoba Akan Punya
Perlindungan Hukum
DE,P,\S.\R Pua rd:a"'an uni( b1~a
mcngungkap kasus narkoba. rermasuk png
mehbatkan oknum ,ap:1.r~1. akan mcmpcrolch
pcrhndw1g.:1.n hukum. J-:epohsm1 t-::oia Be<ar
(Polr:1.hcs) Dcnpa~<lr soap mcml>cnkan pcrhn
dunganhukumuu.
Rencana nu <lisampa1kan Kapohabcs
Denpa<ar t-;nml,..,s Poh,1 Dcw;t \lade l'arsana
di hadapan scjumlah wknh dan warga
masp.rakar s.-rl:j insrans1 tcrkair padJ rnpat
koord1nasi mcnllnggu!angi kasus pcnplahgu
naan narknba di 11cnpasar, 1-::anu~ (14/7)
"K;trni ~rap mcmbcnb.n pcrhndungw
hukum bagi ~criap m:1~yarn.kar p.ng dapai
rncm!xrikan mforma~i ccmang pcrcdanm dan
pcnplahgurmm narkoba. i.:~rcna uu. b.m1
mmta dukW1gan J;m keqa sama 1:mg b:.uk
da ri ~cluruh komporu:n masp.r:ib1 dan

rq;asn\-a kcuk;r. 1cu.
;\\cnanggap1 p<:rnpt:aan Kapolda i1u..
menptakan dinn~':Ol tidak
"kcdcr".bahkanakausangac~eriusdan mtensif mcnanvm Kampung Flores yang dikcnal
luas sehaga1 dacrah pcrcdaran narkoba.
"Kami 'ccara 1111cn•if akan melakukan
01JCrJsi dcngan mcngcrahkan anggorn Sat
Narkoba kc saua." jan1i Kapohabes.
Tunn had1r dalarn rapar koordinasi 1crscbut wakil dan Pcmcrmtah Kora Dcnpasar
hi~ t cn I Sckda Kota Dcnpasar t\tok
\d1pu1ra. h mengatakan. Pcmkot Dcnpasar
abn mc11<\ukung scp.cnuhnp langkah
langkah 1·ang akan dilakukan Polubcs
Dcnpa~ar dalam membcrs1hkan K ampung
Flore~ khususnp dan Denpasar umumnp
Jan pcrcJaran narkoba. • yat
Flore~."

P1haknya mcnp1.1akan ingm duduk
bersama dcngm ms1:.ms1 1crkai1 d;i.n para
tokoh masprakat untuk mcnggalt mformui
scna m<:ncari pob bcn;ama dabm mcnanggu
laogi kasus narkoba. Kerja sama scmua pihak.
mcnurump. sangat dipcrlukan umuk mcm
Jxranrassabh ~a mpcnpkir smial in•
Pcmyarnan Kapoltahcs ccrschut disam
paikan cnkatt dcngan pcrp.caan 1-.:apolda Bah
lrjcn Polisi l\hdc Mangku Pa-mka scbclumnya
p.ng cidak mau lagi mcndcngar ada wilapih di
Bah (Kampung florcs. Dcsa \'angbar u
Dcnpasar-red) yang disorori !'<:bagai puu•
btsnis narkoba. fljika Polubcs 1ak mampu
mcnangan~ sduruh anggou Polda lhb bakal
d1ker.ihbn uncuk 'mem·crbu · 1-.:ampung

o~·wa \lade P;i.rs:i.na

Jambi Tekad Perangi Narkoba
JAMBl-Penjabat Gubernur Jambi Suda~ meminta aparat di
Jambi melakukan perang tertladap penyalahgunaan dan peredaran
getap narkoba secara terus menerus. Hal ini pentmg karena per·
soalan itu cukup ~us. ra meminta aparat melibatkan masyarakat
untuktujuanitu.
Hal !tu disampafkannya dalam rangka mem peringati Harl
lnternasional melawan penyalahgunaan dan peredaran narkoba
sekaligus penyampaian pernyataan sikap pejabat, pemuda, dan
masyarakatdiJambi,Jumat(22f7).
Gubemur Sudarwoo, menjelaskan, saat ini pemuda, pelajar,
dan mahasiswa menjadi sorotan bahkan kambing hltam karena
makin meningkatnya pergau!an bebas serta penyalahgunaan dan
peredaran narlloba. "Sanyak anak muda telah terjebak pada per·
gaulan bebas dan penyalahgunaan narkoba, • katanya.
la mengimbau, masyarakat dan elemen bangsa untuk
meoingkatkan partisipasi dalam memerangi dan melawan penyalah·
gunaan dan peredaran gelap narlloba di "Bumi Sepucuk Jambi
Sembilan lurah" itu. la juga menekankan pentingnya keluarga dalam
menangkal pengaruh peredaran dan penyalahgunaan narkoba,
kareoa dari lingkungan yang paling kecil dalam keluarga mampu
memeranginya. la Juga mengajak masyarakat di da«ah itu agar
membantu aparat mengawasi peredaran dan penyalahgunaan
narlloba, serta para orang tua perlu meningkatkan bimbingan kepa·
daanak·anaknya.
Di Jambi pada 2004 tercatat 38 kasus nar1toba dan pada pertengahan 2005 terjadi peningkatan cukup tajam menjadi 63 kasus.
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"Gambaran ini menunjukkan perlu perhatian ~us semua pihak
untukmem«anginya,"katanya.
Pada aqua ftu, ada pembacaan pernyataan sikap bersama oteh
Gubernur Jambi, Ketua DPRD Propinsi Jambi, Kapolda Jambi, Dan
Rem 042 Gapu Jambi, Kepala Kejaksaan Tinggi Jambi, Ketua
Pengadi!anTinggfJambisebagaimenindaklanjutiSuratKetuaBadan
Narkotika Nasional Nomor 55075 2005 BNN tanggal 25 Mei 2005.
Mereka menyatakan siap memberantas segala bentuk penyalahgu·
naan dan peredaran getap narkoba di Propinsi Jambi.
Kedua, melakukan peoegakan hukum dengan menindak tegas
kepada produsen pengedardan pengguna narkoba dansejenisnya di
wilayah hukum Propinsi Jambi yang membahayakan keselamatan
dankesehatanmanusia.
Pernyataan serupa juga datang dari KNPI, Ormas, L.SM, mahasiswa dan pelajar yang isinya adalah mendukung dan membantu
pemerintah Proplnsi Jambi untuk memberantas dan memerangi
bahaya penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba, serta
meogimbau masyarakat pemuda, pelajar dan mahasiswa dalam
Provinsi Jambi untuk tidak menggunakan nar1toba karena dapat
membahayakan keselamatan bangsa dan negara. Mereka menya·
takan kesediaannya mempelopori pemberantasan narkoba di
lingkungan masyarakat dan segera melaporkan kepada pihak berwa·
j1b jika ada masyarakat yang terlibat dalam penya\ahgunaan dan
peredaran narkoba. Dan, mereka meminta pihak aparat yang berwenang untuk koosisten dalam pembefantasan narkoba dengan tidak
melihat status sosial pengguna atau peogedar. • )l9t

NARK 0 Tl KA

NA

sI0

NA L

BerHa

Hadiah Motor Bagi Palisi Perintis
Pengungkap Judi Dan Narkoba
BANDU!\G-Kapokb Jabar lqcn (Pol)
Ors l'!.d! Damadi SI I men1anJlkan akan man
bcrikan scptdi n)(){orSw:uln TS Tr:lll kcin<b.

pua pcrwi1cl Pcnnns yang bc;a mcnangkap
pdaku pc:fJudlan clan n:ulcoln dabm tugasny:o.
Mcrekaad;i.l:i.h pc:tugu yangsc:l;una 1.11id1pcrlnruukan~ khusus mcngatur kctcrtib:u1
dankclancaranlalulrntasdi Ko1:1. lhndung.
"Sepeda moror dmas yang mercka pc:gang
saat im akan mcnpd1 m1bk mcrcb kabu
bcrhasil mcnciduk pdaku 1001 dan narkoba
dalam bcrtugas, mcrda bukan hany:i bc:tugas
di 1ilin r.iya namun Juga mcniaga kctcmban

dan ~ll'fllllg211 nusprak:;u." hr.1 Ed.I Durudi
di scla-scb npa1 koordmas1 dcng:m par.I K:m11
Sersc se-Potda Jabu di Mapolda Jabar,
Ban<lung,Kamis(l4/7).
lnsemifirusucbhbcbrnlp,.hlid1scr.thkan

olch Kapokfa J:ibar kcpada pc:meg211gnp )":Ing
dinilai mdakukan tugasnra dcngan ba1k.

Sepeda motor png awa!np bcrJumbh seratus
rerscbu1, kini tinggal puluhan lag; png 11):1.Slh
bcrscams scbagai kcndaraan Jinas. Sdcbihup
suJahmcnjadimilikpribaJi.
Para pcrsonil pcrirnis yang sclamA mi
mclakukan opcras1 Jan pmoli di jalanan sangat

LP Khusus Narkotika Cirebon
Terapkan Metode Krimi non
CIAEBON-Lembaga
Pemasyarakatan (LP) Khusus Narkotika
Cirebon menerapkan melocle pembinaan narapidana dengan Sistem klimlnon (non cnminal). Langkah IOi dilakukan
dalam mendukung upaya rehabilitasi
para napi yang meodekam di lembaga

'"""""'·

Kepala LP khusus Narkotika
C1rebon, Andang Santoso. Kamis (14/4),
mengatakan me!ocle kriminon 1tu telah
diterapkan di LP khusus Narkot1ka
Cirebon sejak per1engahan 2004
Metocte terset>ut antara lain diwu1udkan
dalam bentuk pemberian peiatihan rutin
untuk mengembalikan keperc.ayaan diri
dan kemampuan berkomunikasi para

Saal ini LP Khusus Narkot1ka
Cirebon dihuoi 628 napi. 0. antara ke628 napi itu saat ini sudah ada yang telah
berhasil ~ pengawas dalam pengenalan metocle krim1non itu sendiri .
Sementara 1tu wak1I knmonon
lndoneSla, Bud1 RE Wiblsono, mengatakan selain LP Narkotika C1retx>n,
seiumlah LP lain yang JUQ8 telah diperkenalkan metode pembmaan nap dengan
menggunakan sistem kriminon tersebut.
LP-LP itu adalah Rutan Poodok Bambu,
LP Pemuda Tangerang, LP BekaSi, LP
Pamekasan, LP Besa Nusa Kambangan, LP Narkotika Cipinang. • (Int

potmsial S<'k:i.~ uncuk mcnci<luk pclaku pc:tjuJun Jan narkoob dengan rmbkulwi po.:ndckaun kcp:ida muprnkat Kan:nanp, mcnuruc Kapolda. pcn;ond 1e.-scbu1 udi.k hail}':.!.
nongkrong dan mengamr blu linm namun
1uga bisa mencnibkan dan mcnciduk pcbku
1u<lidannarkob:lpngdidapannr:1.
Scmcncara icu SCC\ra khusus. Kapolda
Jabar mcngumpulkan scluruh Kapoh:cs dan
Ka~a cscrsc sc-l'olda Jabar dalam scbuah rapa!
koordinasi png berlanb>Sung di Mapolda Jabar
lcrkait dcngan po.:laksanaan opcrasi pembcranlasan pcryudian. narkoba dan korupsi png
ililakukan Polri di bawah Kapolri Jendcr.tl (Pol)
DrsSucanto.
Rapa1 1crscbU1 scka!Jgus cv:lh.12si dari hasil
opcrasi )':mg sudah ililakukan sclama ini juga
un1uk mdakukan langkah-langk:i.h berilmtn)"a
dalam 1nclan1utkan operasi ccrsebuc ch dacrah
nusmg-masmg. Khusus mengcna.i pembemhim pcryudW>. iaPnn Pokh Jabar dan saruan
wib)'llh sudah mclakukan gerakan dengan
mclakukan svocc:pmg ke 1emp:iHemp:it )'ling
sclama1r11didugadiiadikanlokas1perjudian.
Namun dari hasil suuping tasebut. petugas mcncmubn bahwa 1obSl tasebm sud.ah
lutup sc1ak awal scbelum dibkulwi svoecpmg.
Schmgg11 mcreka han)':.I. mendapati bangunan
lokasi tcrscbuc png lenggang canp:i ada akofi-

"Kan1i konSLS1en unruk tcrus mcbkukan
pcmbcr.1111:asanpcriudi.:m,pan.KapolresdanKasa1Sersc sudah diperinlllhkan sccara khusus, dan
m•.:rd<:t rang udak mampu akan dig:mtikan ck.~
ngan pav.1111 l:un yang mampu," kata Edi. • rOO

,,..;.
Selain itu metocle terset>ut juga menerapkan pemberian pembelaiaran bagi
para napi dan meoanamkan budi pekerti
serta pengeoalan kepOOadian di antara
para napi yang mempunyai kultur yang

-

"""°"" --

yang diterapkan
nonAOOong
- -di LP Khusus

Narll:Olika Cirebon dipef'kenalkan oleh

sebuah LSM yakni LSM Knmoooo
Indonesia yang merupakan wakM dari
kriminon 1nlemasiooal yang dalam
kipratvlya melakukan kegiatan dalam
rehabilitasi narapidana serta pemulihan
kembali orang-orang yang bermasalah.
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Meningkatkan Peran Lembaga
Pendidikan, Menuju Indonesia
yang Bebas Narkoba
Oleh Rahmania Hidayati

- Juaral~sP4GN
T1ngkatPelajar

Bert..1sarkan
penelitian Badan
Narkotika Nasional
(BNN) dan Universitas
Indonesia (UI) yang
dilakukan secara
nasional pada
Desember 2003 Januari 2004, pemakai
narkoba di Indonesia
mencapai 1, 5 persen
dari jumlah penduduk
Indonesia.

ewasa ini Indonesia dilanda
'hujan' narkoba. lni hanyalah
sebuah perumpamaan melihat
maraknya peredaran dan penyalahgunaan narkoba di Indonesia. 'Hujan'
narkoba seolah t ak dapat dibendung.
la tak pandang usia, semuanya dihan-

D

tam begitu saja, meninggalkan akibat
yang begitu parah.
Menurut Undang-undang No . 22

tahun 1997 tentang Narkotika narkotika adalah zat atau obat )'~n g berasal
dari tanaman atau bukan ta aman balk
sintetis maupun semi sintetis yang
dapat menyebabkan penurunan atau
perubahan kesadaran_, hilangnya rasa ,
mengurangi sampai menghilangkan
rasa nyeri, dan dapat menimbutkan ketergantungan. Dari UU tersebut dapat
kita lihat akibat yang begitu parah
yang ditimbulkan oleh 'hujan' narkoba.
Apabila 'hujan' narkoba ini tak dapat
segera dibendung, maka akibat yang
ditimbulkannya akan semakin parah
karena akan semakin banyak tagi yang
rflenjadi korban keganasan narkoba.
Berdasarkan penelitian Badan
dan
(BNN)
Nasional
Narkotika
Universi tas Indonesia (U I) yang
dilakukan secara nasionat pada
Desember 2003-Januari 2004, pemakai
narkoba di Indonesia mencapai 1,5
penduduk
j umlah
dari
persen
Indonesia (www.bnn. go.id). Kalau kita
misalkan jumlah penduduk Indonesia
sebanyak 2 juta jiwa maka sebanyak
78 ribu j iwa di antaranya adalah peng·
guna narkoba. Jumlah yang cukup
memprihat inkan dan diperktrakan

j umlah ini akan terus bertambah apa·
bila tidak ada upaya-upaya yang
menanggulangi
unt uk
dilakukan
masalah peredaran dan penggunaan
na rkoba ini.
Peran Lembaga Pendidikan
Bagaimana dengan Yogyakarta yang
berpredikat sebagai kota budaya, kota
sejarah , dan kota pelajar? Maraknya
menempatkan
narkoba
kasus
Yogyakarta sebagai kota paling rawan
peredaran gelap narkoba setelah
Jakarta. Hal ini dapat dilihat pada
jumtah kasus penggunaan narkoba di
Yogyakarta yang meningkat tajam. Di
Yogyakarta tercatat 67 kasus narkoba
pada tahun 1999, kemudian meningkat
menjadi 158 kasus pada tahun 2000.
Pada tahun 2001 menjadi 170 kasus
dan pada tahun 2002 terjadi sedikit
penurunan menjadi 162 kasus. Melihat
tersebut agaknya predika t
hal
Yogyakarta sebagai kota pelajar akan
segera tergantikan menjadi kota pasar
narkoba jika masalah maraknya penggunaan narkoba ini tidak segera
diatasi. Lalu bagaimana peran lembaga pendidikan selama ini? Mengingat
Yogyakarta yang terkenal akan pen·
didikannya pun dapat kecolongan dengan berbagai kasus penggunaan narko-

ba.
Masalah peredaran gelap dan penggunaan narkoba harus segera diatasi
karena dikhawatirkan Indonesia akan
mengatami lost generation karena
kehilangan generasi muda akibat jer·
atan narkoba. Dan sebuah kesalahan

Esa•

• Ounla pendidikan mem~ikl peran pent1ng mengatasi narkoba •

besar jika kita menyerahkan per·
soatan narkoba ini kepada pemerin·
tah atau aparat penegak hukum
karena masatah generasi muda
adalah tanggung jawab kita bersama.
Kita tidak akan rela melihat bangsa
generasi
karena
terpuruk
ini
dalam
masuk
telah
mudanya
lingkaran hitam narkoba. Lembaga
pendidikan sebagai lembaga yang
paling dekat dengan kehidupan gene·
rasi muda harus berperan aktif dan
ikut serta datam upaya penanggu·
langan peredaran dan penya\ahguna·
an narkoba. lalu bagaimana cara dan
realisasinya?
Sebuah sekolah di Bekasi telah
menerapkan tes bebas narkoba ter·
hadap setiap calon siswa. Dengan
cara ini akan dapat diketahui jika
ada pengguna narkoba di antara
calon siswanya dan caton siswa terse·
but tidak dapat diterima di sekolah
tersebut. Cara ini cukup efektif
dalam menanggutangi peredaran dan
penggunaan narkoba di lingkungan
sekolah.
Guru sebagai orang tua siswa di
sekolah harus pandai membangun

BA DAN

hubungan yang baik terhadap siswa.
Selama ini kebanyakan siswa hanya
melihat figur guru sebagai pengajar.
Bahkan tida jarang siswa enggan
berkomunikasi dengan guru karena
tidak menyukai mata pelajaran yang
diampu oleb guru tersebut.
Guru harus peka terhadap per·
soalan yang dihadapi siswanya.
Dalam hat ini guru tidak hanya
berperan sebagai seorang pengajar
tetapi juga sebagai pendidik dan
sahabat bagi siswanya. Seorang pen·
didik akan menanamkan sikap dan
moral yang baik terhadap siswanya.
Sedangkan seorang sahabat akan
berusaha membantu memecahkan
masalah yang dihadapi oleh sahabat·
nya.
Dengan hubungan yang harmonis
maka guru telah ikut ambit bagian
dalam upaya penyelamatan generasi
narkoba.
jeratan
dari
muda
Penanaman sikap dan moral yang
baik akan mengurangi jum!ah peng·
guna narkoba karena pengguna
narkoba adalah orang yang bermoral
buruk, tidak mungkin orang yang
bermorat baik tega merusak dirinya

NARKDTIKA NASIONAL

sendiri dengan narkoba. Sedangkan
dengan menjadi sahabat bagi siswa,
guru akan membantu memecahkan
masalah yang dihadapi siswanya
sehingga siswa tersebut tidak akan
melartkan dirt dart persoalan kepada
narkoba. Karena kebanyakan peng·
guna narkoba menggunakan narkoba
pada awalnya untuk melupakan
masatah yang sedang dihadapinya.
lembaga pendidikan khususnya
sekolah juga harus menanamkan pen·
didikan agama yang baik kepada
siswanya. Selain itu sekolah juga
harus dapat menciptakan tingkungan
sekolah yang nyaman dan bernuansa
retigi. Dengan demikian kecil kemu·
ngkinan sekolah tersebut akan men·
dapati siswanya terlibat dalam
peredaran dan penggunaan narkoba.
Sekolah juga harus menetapkan
peraturan yang tegas terhadap
siswanya yang terbukti menggunakan
narkoba. Beberapa sekolah mene·
tapkan peraturan bahwa siswa yang
terlibat dalam penggunaan narkoba
akan dikeluarkan dari sekolah.
Peraturan ini mungkin terlihat kejam
karena tidak memberikan kesem·
patan kepada siswa yang menggu·
nakan narkoba tersebut untuk mem·
peroleh pendidikan. Akan tetapi per·
aturan ini merupakan salah satu
upaya untuk mencegah narkoba
menyebar luas di sekolah tersebut.
Karena bukan tidak mungkin siswa
yang sudah terkena narkoba akan
mempengaruhi temannya untuk
menggunakan narkoba.
lembaga pendidikan hanyalah
satu dari sekian banyak lembaga
yang bertanggung jawab atas
masalah narkoba ini. Permasalahan
narkoba tidak dapat diselesaikan
tanpa dukungan dan bantuan semua
pihak. Mari bersama berantas narkoba! •
Siswa SMU Negeri 1
Yogyakarta
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Dia

Ria

1

rawanKenaLagi

eberapa tahun lafu Ria lrawan pemah
dikaitkan dengan kematian Aldi karena
over dosis narkoba. Kini artis ini harus
kembal i berurusan dengan polisi karena diduga
mengkonsumsi na rkoba. Paling tidak Ria waj ib
lapor ke Polda Metro Jaya.
Kapolda Metro Jaya lrjen Pol. Firman Gan i
mengatakan Ria menjadi tersangka penggunaan
narkoba setelah tes urine menunjukkan adanya
kandungan amphetamine.

8

"Hasil operasi semalam menunjukkan ia
menggunakan narkoba , tentunya statusnya menjadi tersangka, • katanya. Utah Ria ini diketahui

setelah Polda Metro Jaya mengadakan serangkaian Operasi Simpatik Narkoba dengan sasaran
pengunjung diskotik atau tempat hiburan malam.
Saat operasi berlangsung, artis yang mempu-
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nyai nama asli Chandra Arianti Dewi ini sedang asyik dugem di diskotik 'Dragonfly' di JI. Gatot Soebroto, Jakarta Selatan. Bersamanya turut
pula diperi ksa urinenya beberapa selebritis lainnya seperti Cut Tari, Becky Tumewu, Vicky Burki,
dan Oscar Lawalata. Ria sempat satu malam
menginap di Polda Metro untuk dimintai keterangan, sebelum akhirnya diperbolehkan pulan g.
Ketika dikonffrmasi sejumlah wartawan
melalui hubungan per telepon, Ria mengatakan
ia tidak mengetahui dirinya telah berstatus tersangka. la mengakui bahwa di urinenya mengandung amphetamine tapi bukan berarti ia mengkonsumsi narkoba . "Amphetamin kan tidak hanya
masuk melalui narkoba ta pi juga lewat obat lain,"
kata perempuan kelahiran 24 Juli 1969 itu. Yang
pasti alat tak bisa dibohongi kan? • emJe
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ELLYAS

PICAL

Terpukul Kasus
Ekstasi

P

ada eranya, pukulan Ellyas Pica!

keprihatinannya. la meminta perhatian

terkenal sangat dahsyat di keras-

semua atlet dan mantan atlet Indonesia

nya, Bantam Yunior. Beberapa

agar tidak terpengaruh dan tergoda

petinju mancanegara telah merasakan

dengan iming-iming yang menyesatkan

pukulan kidarnya yang mematikan. la
sempat beberapa waktu menyandang

dari narkoba.
Deputi Pengembangan Olahraga

gelar juara dunia versi IBF. Seiring dengan itu kehidupannya pun terangkat.

Kantor Menpora, Prof. Djohar Arifin

Bahkan ketenarannya itu mampu

bah besar dunia olahraga di Indonesia.
la juga mengingatkan masyarakat
olahraga untuk setalu mawas diri dalam
pergaulan sehari-hari yang dapat
menimbulkan
masalah itu, mengingat sekarang ini
masalah narkoba perkembangannya
cukup memprihati n ka ~
Mantan petioJb nasional yang
berdomisili di Medan, AKPB Ojoni

memikat seorang dokter untuk diperistri.

Roda nasib memang berputar. Tak
selamanya ia akan terus menjadi petinju. Umur dan kondisi fisik membatasi.
Akhirnya putra Maluku ini kehilangan

gelar dan harus mulai membanting setir
ke dunia lain di luar ring tinju. Tak
banyak orang yang tahu apa saja yang
dilakukan pria kelahiran Saparua ini.
Tiba-tiba saja ia mengukir berita
kembali. Bukan sebagai Juara, tapi tertangkap basah sedang menjual tiga
butir ekstasi di diskotik Miles. Taman
Sari, Jakarta Barat. Usut punya usut
ternyata Elly yang dulunya te~?.'rr njadi petugas keamanan di diskotik tersebut. Akhirnya salah satu legenda tinju
Indonesia inl harus rela mendekam di
tahanan Polda Metro Jaya, menunggu
prosesselanjutnya.
Polda Metro Jaya membantah telah
menjebak Eltyas Pical. "Tidak ada
rekayasa dalam penangkapan itu apalagi menjebaknya. Tidak ada untungnya
bagi kami untuk merekayasa." kata
Kepala Bidang Humas Polda Metro Jaya
Komisaris Besar (Pol) Tjiptono
Yang jelas kasus ini cukup menyita
perhatian banyak pihak. Ketua Umum
KONI Pusat, Agum Gumelar menyatakan
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nasional,
sehingga mereka itu tidak terjebak
dengan mencari penghasilan untuk
memenuhi kebutuhan
hidupnya melalui cara yang tidak
benar," katanya. • emJe

Husin menyatakan ini merupakan musi-

Asadoma.,mengatakan peristiwa yang
JOHNNY

Tak S•ap Bat•n
Biasanya orang ingin tenar, tanpa
mengetahui pengaruh dari ketenarannya tersebut. Hampir semua orang
menganggap ketenaran berdampak
po.sitif. Tapi siapa duga sisi negatif
sebuah ketenaran pun sebenamya
cukup banyak clan pa tut diperhatikan.

Pengalaman aktor Hollywood,
Johnny Depp (42), ketenaran telah
membuatnya terperangkap dalam
alkohol dan narkoba. Aktor yang
membintangi serial 21 Jump Street
(1987) dan film Edward Scissorhands
( 1990) ini mengatakan status selebriti
~ menempel di dirinya begitu
ctia meniti karier di film. Status ini
menuntutnya harus selalu tampil
ceria sehingga ctia memerlukan alkohol untuk menghilang.kan perasaan
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L-.&.i.-•
"'1ili.
~Saya memerlukan minum untuk
bisa bicara clan melewati semua yang
tidak enak. Saya kira saya berusaha
untuk tidak merasakan apa pun.
Pilihan saya untuk kemba1i ke narkoba dan kemudian ke alkohol menjadi
lebih dari segalanya. Saya tahu itu
tidak bagus. Namun, begitu kamu
merasa efek minuman keras itu
hilang, dan kamu tetap berada di
dunia itu, bahkan tidak lagi merasa
kesalcitan akibat alkohol setelah bangun pagi, kamu akan m.inum lagi,
kata Depp, seperti dikutip World
M

Entertainment News Network.
Temyata ada sisi gelap dari dunia

gemerlap.
Waspada,jangan terlena. •
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Kemah Bakti Pramuka
"Bangun Aceh Kembali"
"Ulurkat1lmigp11-1\lu ..

Satuka11 Lm1gkt1h .
Dt1!11t11Darv1t1 ..

Dalat11 Bakli. . . Da!t1111 Ci111-dlt1 . .
1\fe111bm'J1111 I lt~n· E1ok . ..

)tmg leb1b Cerah ..

~\~;;:::'~;~~"5~:,::s~;Z;,;;
cnc:rnaalamgcmp:1bunup.ng1crjadJ
pada langgal 26 Dcs.:mber2004 dcngankckua1an8,9Shlallichtcrdengan
cpisentrum 30 km di barat Samuckra Indonesia
rebh mcngguncang Propms1 Nanggnx Aceh
Duussabm ~AD). Gcmpa bwm 1oing dnkuu
dcngan gdornbang Tsunami scunggi 30 m nu
menghanram Kora Banda Ac<"h, Tcunom.
Lamoo, Cili.ng dan Mcubboh.
Scl»nyak 16 Kabupatcn/ Ko!:a mcngabmi
kerusahn. dan s.:luruh Kabupatm/ Kota rang
1crkcna bencama, Kabupa!en/ Kota p.ng rrumgaLuru kerusahn tcrparah adabh Kora lhnda
Aech. Kabupaten Auh Jap dan Kabupa1cn
Aceh lksar.
Kw:1.rrus Gcrahn Pr.unuh mdalw S:U Ulll\
Tuvs (Sa1gu) Pr:amuka l'l-dulJ pa ds buW!

B

Par.1gcm:ras1mudanu1uga1kutser1amclaksanakankegiatanmcmbinadanmend1d1kludang
kcpr.imukaan,mclaksanakanlapnankeschatan,
mcmbamu mcmpcrbaik1 Kamor Dmas
Kcschaian Blower, Banda 1\ cch dan P<'" rclamacan obo ca-obatan, mcmbantu mcmbcrsihkan
dan mcmbangun rumah -rumah maS)'araka1 )'11118
masih lapk hum, mclaksanakan P<'ndidikan,
mcngatasi m1wna pasca bcncana bckcrJ;ilania
dcngan phsyoologtcal tnwna center, m.,ndfftnbusikan bamwn dan masp.nkat Koc;;i Malarag:
(pcr:Wtansckobhdanbukubacaan) ke kolah sekolah d1 Handa Aceh, mclaksanah n ~buhan,
pcngdoban dan pengada:an sa"'"' pr;isar:i.na air
bcrsih 5C<krhana dan tep guna, bc'rkerja sama
dengan E.xxon.\ lob41.
Bcrb:aga; kcgm:ui lfU bcrbngsung selama
masa tan&{ap d ar lll':ll. Tap1 Pramuka tak
bcrhcnn samp.t1 d1 ~nu. t..:w.imr Nasional

Gcnkan Pnmuka 1kut mcngamb~ bagian dalam
pembangunanb:1.1kpembangunanfisikmaupun
non fis1k Dalam nngka icu K\\'llrllllS Gcrakan
Pr:r.muka mcluncurkan kcgiatan Kemah Baka ConunUmt)' Dc"dopmcm Camp (CO/l lDECA)
d1 NA O st:)ama satu bulan dcngan menrcrrakan
8.000 orang anggota Gcrakan l'r.imuka
~en ak. l'andrga.dan J>cmbma.
Kemah Bakri dicanangkan olch Pres1dcn Rl
selaku Ketua ,\la1chs Pcmb1mbmg Nasional
Gcr:i.kan l'ramuka (l'nmuka U1ama), Susdo
Bambang Judho}OllO hari /lhnggu (14/ 8)
melalw tckconfcrcnc~ Jakarta . Banda Aceh
pukul O\l.00 \\111. Pcncanangan 11u ddakukan
bcnamaan dcngan upacan Peringatan llan
Pnmuka ke-44 Tahun 2005 png dipusaU.an dt
Lapangan Gaphmada, Kompkks Lcmdilwtas,
C1bubut, J1kana. 01 i\:anggroc Aceh
Darussalam dtpusa tkan d1 Kompleks Bala1

~:;:;a:a::k d:~:i:~s:n:~:~ ~ ~;:,~~:
1

Pcduli Bcncana. Pramuka mcmbcr:angkatkan
sckitar 200 or:ang anggota Gcr~kan l'r:amuh
dalam 5 (luna) rotasi yang 1crg11bung dalam
rda"·an l'r:amuka dcngan mclahanakan kcgi.:uan
hmanusiaand1wd:i.,':lhtcrscbut.
Mcrcka mclakukan kcgiam1 mchpuu
("',':lkuasi korban bcnana, mcmbantu mcngclob
kamp pcngungs1 di T\' RJ da11 \lata-tc, mcndau.
pcngungs1 di Handa 1\cch dan 1\cth lksar,
mcndis1nbusikan b:amwo (undang. pangan,
obat-olman dan pcralatan sekolah) b:aik dari
k.alangan l.crakan Pramuk.a maupun dari organ1sas1 kcpanduan duma, mcndata anggoia
Gcrakan Pr:i.muka NAD. mcnggcnkkan
K""'mr Dacnh Gcr:akan Pramuk.a NAD dan
jajann K"':lmr Cabang Gcrakan Pnmuka
NAD.
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Pcndidikan Guru (BPG), Den ~cuhcun, Kee.
Mas11d !Uy:a, Kabupa1cn Acch IJ.csar. 1\:anggroc
Acch Darussalam f'l 1\D) d1 mana lokas1 Kemah
lhkud1gdar
Kemah Jhku bcrbngsung mula1 14 Ag•mus
lalu W.n bcnkhrr 14 September IN bcnUJu:IO
mcl;oksanakan baku masp.r:akat scbag:u bcnruk
kcpcdulian Gcr:akan l'r:amuka tcrhadap ma spir:akat korban bcncana, mcmbcnkan pcnga·
larrum dan \\'Ulud npta rnsal)'::I bagi anggo1a
Gcr.ikan Pramuk.a dalam 1ku,1cr'a mcn1ba11gun
masprakat, dan mcmpcrcr.u 1ab pcrsaudaraan
scsama anggma Gcr:akan Pramuka
Kemah bcrlangsuog d1 Gcduog Balai
Pcnd1dib11 Gum (BPG) Dcsa Ncuhcun, Kee.
Masttd Rap Kah Acch Hcur. Kcgiatan dibagi
dal•m 3 rotasi.pnu ro1asi I (pcr,ama) d1laksanakan tanggal l3 s/ d24Agustus2005,r01as1
(kcdua) dilaksanakan 24 Agus1us s/d 4
11
September 2005. dan roru1 111 (kcuga) dtlaksanakan 3Sep,cmbcrs/ d l5&pccmbcr200.l.
Pramuka )'ang 1crhbat adal.ih Pramuka Pcnegak
P:mdcga ucuun K"-arcab Gcrakan Pramuka d1
scluruh Indonesia dan Pramuk.a l..rur.r Ncg<":n.
K~tua Pamua Kemah Bhaku. Ora. Sust
Yuhau, \!Sc (Andalan /'.aston2.I Gcr.ikan
Pramuka) mcnJdaskan Den Ncuhcun akan
d11adrkan l>:1s1s rcmpat J.icg1.1can Kemah Baku
dan t:h1adik.an lokaSJ kcg1.1can ccr:anuh, d1shm
scpcm cr.iwna hcabng. pcrpu"akaan, pcmbuatan :ur hcf"th, pcnananun manM,gl'O\'C dan
pcngh11auan KrU('ng R2.)0l akan d1j2.d1kan
kcguun pcngh11au:1n dan po:rbatkan 1ampak.
l..ampuloakandi1adikanlokuikcgia1anpcmbu
Waka Kwarnas Parm llad1 mcn1claska11
acar:i 1m mcndapac dukungan dan pemcru,lllh
lh..hlt:tn
maupun bcrbaga1 lcmbaga profcs1
orga111nsi Kcpr.imukaan Durua mcbl\.1.1 prog111m "Scouung for Tslttiatn1 1\1d" rnei;iglumpun
dana dan anggota Organ1sa<1 Kcpramuknn
Duma.
Organ1ns1
Parm,
Kak
/llenur"'
KcpramukHn Duma tcfah menghunpun dana
dari progr.im MSoouung for Tsunami Al()" sckitar + USS 4-00.000.00. Dana nu akan d1sclllhkan kcpada ncgar:a )':Ing anggoml)'::I 1crkcna
Tsunarru, termasuk kcpada K\\-arur ~as1om.1
Gcr.ikan Pramuka mclalut usulan kcgia1an. Per
s:iru k<:gl.112.n paguni-a scml11 USS 10.000.00.
"Sampa1 saat m1 sudah 16 kcg1;1t1n png tel.ah
Organ1ns1
dan
(>C'tSC1u1uan
mcndapu
Kcpramukaan Duma,M huni-a.
S.,hansc1clahpenc:an1ngansckuar75or.ing
pcscrta kcmah baku bcr:angkat mc11u1u /l.bs11d
Rap NAO umuk mcmbamu Panma do'a dan
dztkir bcrnma men,clang dcuk-dcnk duan -

dat1ng1 nin~-a

110!2. kesqnkatan d2.ma1 amalll
PcmcrimahRl danGA.\\.
Par.i Pr:imuka sccan1 spoman mcmbagi bagikan m:U.:2.nan kc.::il dan mmwnan mcmbamu
p1mua1.1ntukmcndistnbusikan kcpada +8.000
"''"rga d2.lam dan luar Acch rang mcmadan
/l.1as11d Ra)':I untuk mcnpksikan sccar.il•ng
sung penandaranganan nota kcscpakatan
(MOU) danmd2.n llclsinkt, Finlandia mdalui
laprTV yang tcrpampangdtscnapiuduc. Pan
plllmukapuntampakgcmbll"1karcnanp
Rustam Abdurr.ihman mm1lnj'1, angg()(a
Gcnkan Pnmuka Pcncgak dan Kcpulauan
S.,nbu, salah sam pcscrta Kemah Uakn dan
umsan K\\-anir Dacnh Gcnkan l'nmuh DK.I
J;okarta. la mrran bangga rnccndapatkan kcscm
p<1tanranglangka.mi.k.arcnailm1bcrpcnnscrt1
d2.Wn mcmbcnkan pclayanan kcpada "'Olf81
png mgm mcnpksokan duand2.nganmp kcscpakat2.n danut rcrscbut. M)';I ndak rnccnpngka
bcnda d1 tcng:i.h-1cngah \\'::ltga png 2.ntus1n
mcngmginkan kcdanuian dt N2.nggroc t\cch
DarU5salam,Mk:uan)ot.
Pr.imub. juga menggclar panggung gcmbtra

A ADAN
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padaSab1umalam(2Q/ 8)bcrccmpart:hLipangan
scpak bola d1 Dcsa Ncuhcun. Ac=> diisi bcrbaga1 ,ems kC"Seman (tan dan npnp) :uli dari
Nanggroc Acch Darussalam
Scbclum acar:i pentas budap 1111 berlangsung,pagidansor<·hannJ'1d1sdcnggarakanpersc
\'ollcy
nBola
tanchngan/mm~mcn
l':c.:am•tan /llas11d R•ya. Turnamcn m1 sckahgus
pcnng:lcan 112nl'ramuhkc-44uhun20Cl5dan
1I UT Proklamui Kcmcrdckaan RJ png kc 60
t2.hun2005
'ICrcam 10 dcsa mcngikuti mrnamcn
"Comdca Cup" yaug khusus dipcrsiapkan olch
panm.:1 dan pe><:na Kemah B:.J.:1i. Turnamen
png d.ilahanak.an sa.mpat dcngan tanggal 23
t\gu$IU$ 2005 tm mcmpcrcbutkan Ptala
S.,l ... ~lda. S.,lam pta!a, panma pcn)·clcnggan
1cbh mcmpo:nnapkan bcrbag:u hadiah mn>arik
scpcrn scr.igarn olah r.iga. pcrlcngb.pan obh
raga dan hadi:a.h l:unnya dan pah:U: sponsor.
lkrb;i.ga1kq;iaunlamtcrusbcrlangsungdisana,
scsu.:u dcngan tcma I bn Pramuka "Oengan
scmanga1 persaudalllan ktta tingkatkan kepcdub:i.n pada b•ng:sa dan ncgara". • errje
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Memulai Hidup Baru
Tanpa Narkoba

T

ak mudah mcmbcbaskan diri
dari narkoba, lllla pcrnah mcnjadi tcman sctianp. lkrbaga1
godaan mcnghadang di tcngah j:1lan.
~lcski 1clah bcrhasil lcpas dari barang
haram iru, namun kch:tti h:1tian clan
kontrol diri tctap dibumhkan. Jika tidak,
sckali tcrbcn1ur :uau rcrumpa masalah,
dcngan mudah mantan pccandu aka n
kcmbali pacla bar.mg haram itu.
Kisah Ucok (28 ra hun) bisa mcniadi
pclajaran. Dia tclah bcbcrapa kah
mcngikuti program pcmuhhan di pusat
rchabilitasi dan bcrhasil lcpas dari
ccngkcraman narkoba. lhhkan, sclama
dua tahun dirinya din r:uakan "clc1m",
bcnar-bcnar bcbas dan narko ba hmgga
bcrhcmi mcrokok.
Namun, kond1si mi hanya bcdangsung dua 1ahun. Ucok kcmbali
mcngko nsumsi bar.mg haram 1tu saat
dirin ra merasa gaga! clan kcccwa pada
kcmampuan d1rin ya. "Saya nggak pcrnah gagal studi. saat sara pakc pun kuliah sara lancar-lancar sa ja," ung kap
Ucok yang cnggan discbut nama
!cngkapnra.
Suatu saat Ucok mcndapa1 nilai F
(failed) pada semester 6. Kondis i ini
mcmbuamya mcrnsa mcnjadi o rang
gagal. Kcpcrcayaa n dirinya mcnurun
sckccika. 13ahkan harnpan clan dta-cita
untuk mcnata hidup kcmbali mulai
mclumur. Jiwa kcrd iln ya mcngantarkannya kcmbali untuk mcncari
pclampiasan. Ucok kembali mcnco ba
narkoba. "l\lungkm nggak bisa dibtlang
pengin coba-coba lagi, saya sudah scm pat tauba1 clan saya iahu gim:llla cfck
narkoba. Emahlah. saat ttu saya hanya
butuh pelamp1asan." randas Ucok dcngan suar:t parau.
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Ucok berpesan kepada
Tak cukup dcngan narkoba, Uco k
pun kcmbali mcroko k clan minum
minuman kcras. Nipang, l\-lctadon.
cimcng, scsckali dicoban)'a untuk
mdampiaskan kckcccwaan ya ng bclum
tcrobaci.
"T"oh sa)'a sudah pcmah mcncoba
clan saya bisa clean kok, makanya saya
pakc tapi nggak banyak," ujar Ucok
yang mcnganggap mcncoba kcmbali
mcngkonsumsi barang haram itu adalah
hal scpelc. Tapi, benda laknat bcmama
narkoba iru seakan tcrus mcngurimya.
dan terns mcmccut saat sakaw. Dosis
yang sediki1 tak lagi mcmpan dnubuhnya. dan Ucok pun 1ak mampu lagi
mcnahan rasa sakit sakaw itu. Dia
merasa tak ada jalan lain baganya. sclain
mcncari clan kembali mcnikmati barang
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para pemuda
agar tldak sekall pun
mencoba narkoba.
"Kalau mau tahu
nggak usah sok tahu,
llhat saja orang.orang
yangmatl
gara-gara narkoba!"

haram itu.
'"Tap1. saya nggak pcrnah sampai
mcncun atau mcnjual barang-barang
yang ada d1 rumah saya," rurur Ucok.
Dia mcngaku mcngalokas1kan uang
jaian a1au uang bukunya unruk mcmbua1 barang lakna1 iru ada dalam gcnggamann ya. l\lcmang unruk mcndapat jarah

NA l

uang lcbih ia kcrap mcmbohongi kcdua
orang tuanya.
lkbcrapa 1cman dckat d:m 1cmantcman kuliah ya ng masih pcduli
padanya, kcrap kali mcngarahkan d:m
mcnga jak Ucok umuk 1ak lagi mcn rcn1uh narkoba. ••Tcman-rcman
saya bcrpcsan, dcngarkan hau
nuranimu karcna hati nurani nggak pcrnah salah," ungkap Ucok. N amun saa1
in1 Ucok scmakin jauh dari Tuhann\·a.
dia pun m:1kin tcrjcrumus dalam .
lingkungan yang tidak schat.
Di rnhun 1999, Ucok lmnbali d1Jcra
pcristiwa yang mcngguncangkan
dirinya. "Nggak lama scsu<lah pakc lagi.
bokap mcninggal, pcristiwa itu bcnarbcnar mcngguncang
pcrasaan," ungkap Ucok.
Sayangnya, pcristiwa scdih itu bukann}'ll
mcmbu:.u Ucok rrn::nycsal dan
bcr1auba1. Ucok justru scmakin tcrguncang dan makin sering n}imcng.
"Kondis1 sap. saa1 itu scmakin
parah, mabuk nggak tcrkomrol dan
hidup scmakin amburadul," ungkapnp
mcngcnang. Bandar-bandar narko ba
scmakin sering dida1angin ya, Ucok pun
tcrkadang gcram pada dmn ya scndiri.
Gcram pada kondisi cmosinya yang
tidak tcrkomrol, gcram sa:at s:.1kaw da n
gcram hidupnya yang scob.h t:anp:.1 ara h

Jlka manglngot kemboll

harl-harl yang pern1h
dll1lulny1,

Ucok mer111
sangat menyesa l.
Menyesa l d1ng1n
kondlsl nya saat lnl dan

deng1n p1ny1klt yong
dld orlt1ny1.
11

K1l1a w1kta bin

dlputu k1mb1ll , 11y1
ln&ln memb1b1111k1n

kedua orang tua 11ya' •

IU]Uan.

Tcrkadang, Ucok rcringat ka"fa~k a a
:almarhum ayah nya, y:ang pcrc'aya bahwa
dirin ya dapa1 pulih dan kc mbali mc nata
hidup scna mcngciar dta-ciran ya.
"Bokap s:aya sering bilang, dia pcrcara
kc saya, dia pcrc:aya saya bisa bangkit
dan mulai hi<lup baru," kcnang Ucok
dengan pandangan mcnerawang. la
rering:u akan aya hn ya. Tcringat akan
kcpcrcaya:m yang pcrnah dibcrikan dan
bcberapa ungkapan scmangat yang
dibisikkan ayahnp1. di 1clinganya.
Jika mcngingat kcmbali hari-hari
)'ang pcrnah dil;i.luinya, Ucok mcrasa
sangat mcnrcsal. 1\lcnycsal <lengan kondisinya s:.i.at ini dan dcngan pcnyaki1
yang didcrit:mya. "Kalau wakru bisa
diputar kcmbali, say:.i. ingin mcmbaha-

giakan kcd ua orang tua saya," tuturnya.
Namun. waktu mcmang tidak aka n
pcrnah bcrputar kcmbali. Saal
scmuanya bcrlalu, dan sadar akan
kcsalahan dalam mclangkah, han ya
pcnrcs:.i.lanlah png cimbul. "Saya '!fUrl
bangc1, apalagi kalau sudah sampai tcrinfcksi bcgini, s:.i.ya t:.i.hu scmua or:.i.ng
bakal
mati, 1api scharusnya punya bckal
cukup untuk m:.i.ri." tand:.i.s Ucok.
Ucok mcngaku, akiba1 narkoba
dirinya tidak hanya mcngalami kcrugian
m:.i.rcri. Dia pun mcnrcsal dengan waktu
dan hari-harinra yang rcrbuang karcna
narkoba. "Sekarang mana ada sih orang
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yang mau tcrima pccandu rang mdamar kcrja." ungkap Ucok. Apalagi jika
mcnginga1 kcmatian aph tercintany:.i.,
scbuah kcrugian yang tidak 1erbayarkan.
Namun Ucok mcngaku ridak
mcnyalahkan siapa pun. "Saya tcrlibat
narko ba y:.i. karcna diri s:.i.ya scndiri,
mungkin dulu-dulu awalnv:.i. karcna faktor lingkungan, 1:.1.pi coba ialau kita bisa
mcngontrol diri scndiri, nggak akan dch
tcrjcrumus,"katanya.
Ucok bcrsyukur, Sang Khalik masih
mcmbcrinya kcscmpatan bcrtaubat.
"S:t)'a pcrnah mau ditcmbak polisi,
umungnya mclcsct. Umung masih
hidup, saya juga pcrnah lcbih dosis dan
nggak mati, mu ngkin Tuhan m:.i.sih
kasih saya kcscmpaun," 1an<las Ucok.
Bcruntung, sctclah dctoksifikasi
Ucok bcrkcscmpatan untuk mcngikuti
program di Wisma Adiksi. Dia
bcrharap bisa kcmbali mcna1a hidupnya
dan mcmul:i.i hari baru png lcbih
bcrm:.1.kn:.1.
Ucok bcrpcs:.i.n kcpada para pemuda
ag:i.r tidak sckali pun mcncob:.i. narkoba.
"Kalau mau 1.ahu nggak usah sok 1:.1.hu,
liha1 saja or.mg-orang ra ng sudah mari
gar:a-g:.i.ra narkoba," ka1a Ucok mcnutup
obrolannya dcngan Media BNN. •

wA R T A

BNN

21

Narkoba,
Hantui Anak Indonesia

DEPAN BILA GENERAS I
PENERUSNYA TERJERUMUS

OALAM LEMBAH NARKOBA.
MENDUHG KELAM AKAN
TETAP MENYELIMUTI NEGERI
INI BILA SEMUA PIHAK

TIOAK SEGERA MELIHDUNGI
ANAK·ANAK INDONESIA DARI
NARKOBA. LINDUNG1
SEKA.RANG, ATAU MENYESAL

KEMUDIAN J

22

wART A

B NN

N

amanyo, Dodol, scbut uja bcgi-

ru. Um11mya kini 201ahun.
/llemang~sudahtidakanak 

anaklagi.Tapipcrjalananhidupnyamcmilikik isahpaniangyangbisa mcnjadi
pclaja!'llnanak-anak Indonesia. Meogapa?Oi
umur }'tilg masih much itu, Dodol sudah
mengalamikisahpanjangterjer::11narkoba.
Kctika duduk di bangku kdas 1 Sf\IP di
Jakana, Dodol suohh mcngcnal ganja. lni karc·
na ia sering bcrl::e~ di jalan. Pcnycbabnya
adalah pcngnuh tcman-tcmannya p ng seWu

bilang bahw:o ganja akan mcmbUlltnya 1.-bih
pacaya diri alias pale. "Saya n~ganja karcna
tcrrun. Tcmy.ita sc:tcbh U)"" raulun, ganja
1.. bihbanyak jclckny:i.daripadabagusn)'l1,"kua
Dodo! mcngci=g masa lalWl)'a.
&rulsaja,sctclahmcnjadipcmakai ganja,
sckohhnyahancurbcrantakan. lapun tak
hanya mclulu mroggunakan g2nja tapi juga
mcncobanarkol».jenis lain)7.itupillootan. Pil
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ini dipcrolchjuga daritcman-tcmannya
Awalnyadibcri scamgratis
5ebin mcmakai, Dodol pun mcngcdarkan
~ r_ang biu ~1cmpcngarnhi. kcpribadian itu. h
mcngaku dimuuamcnjualpilccrsebucscharga
Rp, l. 500 pcrbutir. "Waktuitubiasanyasaya
mcm bawa ntu papan lcxman scbanyak 25
butir,"kcnangnya.Scbagaiupahnya, sang bandumcngupahn)'a dcnganbcbcrapapilgratis
scbagai bonus pcnjualan.
Dodol pun makin akrab dcngan dunia
narkoba. Schari ia bisa mroghabiskan cmpu
butir pil lcxo1an. Wajar bila kcmudian pikiranni-a kaaiu.. Sckolah tak bisa bgi mc~)-a
karcna ia sering mcmbuat masalah. b bcbcrpa
kalidtkcluarkandari sckohh. •Sckarang. kctika
uya b aru kclas I S1' LA. 1cman-1cman scusia
saya S11<bh l».nyU ymg bckcrja. ~ya mcrua
banyak rncmbuang waktu dcngan n:ukoba,"
paparnya.
Untunglah, Dodo! ditcmul<an ~b.\\"111
Ytyasan Sckam. Dua tahun p ng Wu ia 1cb.h
bcbas narkoba. Kiniiaaktifscbagaisalahsaru
peer educator untuk anak -anak pcngguna dan
pc:ngcdarnarkoba. Kcpcrcayaandirin)'lltdah
pulihkcmbali.
fakta
Kis11hdiat11shanyalahscbuahcontoh bc1apanarkobatcbhmcrambah duniaanak-anak
lndonuia. Tidakadada1ayang pasti,bcrain
scbcnarnya pcngguna narkoba di kalangan
anak -11nak. Namun kajian ccpat l nt.,mational
Labor Organization (ILO) J akartll bis a mcnjadi
bahan rujukan. Kajian itu mcmbuktikan bahwa
anak -anakyangccrlibatpcmiaran,pcnjualan,
danbahkanpcmbuacann:ukobadijakartatak
hanyabcrjumlah saru-<luaorang.
K1jian ccpa1 irumroyimpulkan, 50pcrscn
anak )"ang diwav.-ancarai tim JLO di tiga
wila)-ahjakarta,daritotal92anak,mrogaku
1clah 1crlibat dalam pcmbuafatl obat tcdarang.
Tiga wilayah itu adalah Jakana Timur.Jakarta
Bar:it. dan Jakaru PusaL
!).,de Shilm Sudooo, National Progra=m
Officer pada Program Jm .. m asional Eliminasi
Pclmja Anak (IPEQ !LO, mcnjclaskan,

N A R K 0 T I K A N As I 0 N A L

_________ Fokus
bcrdasarkan pcnclitian di lapangan pada 2003,
anak-anak yang 1crlibat pcmbual2n obat tcrlar.mg iru tugasnya mcngcpak, mcmbungkus,
mcmasukkan obat kc amplop kecil, menjual,
danmengirimkan.
Fakulainny:a, dari90anakr-i.ngmcngaku
tclah mcnjualnarkob<i.,scbagianmengakui
bahwamcrckamulaimcnjualnarkobasaat
menginjak usia 13 uhun auu kurang dan masih
bclajardiSD.Fcnomenainiscjalandenganusia
kritisketerlibatananakdalamperdagangan
narkoba,yakni 12-13uhun unrukpcrcdanm
g.mja,dan 13-!Suhununtukpcrcdaranhcroin.
Tenung awal ketcdibatan anak -anak dalam
narkoba, Dede menycbut beberapa aspck. Di
antaranyakcmisk.inan,tekanantcmanscbaya,
pcrankduarga,pcranbandar,scrumasalah
yangdihadapidi sckolah.Tcrmasukdidalam nyaadalahkasuspurussckolah.
Pcnelitiantcntangkcrerliba1ananak-anakdi
dunianarkobajugadilakukanYayasanSekam
Project Coordina1or Yayasan Sekam Hari
Harjantomenyatakan,dalamsebuahaction
rescarclidi JakanaTimur 1crhadap255anakanak jalanan (213laki-laki d~n42 pcrcmpuan)
dipero\chdata115dari255anakiruk.ini aktif
sebagaipccandu.Sebanyak25orangpedagmg
danjugapcmakai,saruorangterlibatproscs
produksi,duamcnjadipcngcdar.12orangrang
sekaligusmcmproduksi,mcngedarkan,danjuga
mcmakai.Jcnisnarkobayangdipakaipunbcragamyakniganja,heroin, shabu,dan kokain.
Mcngkhawatirkan
Situasipcrcdarannarkobadi kalangan
anak -anakdiJakarlatcntusangatmcnecmaskan
semua pihak. Kerua Yayasan Cinu Anak
Bangsa (YCAB) Veronica Colondam bcrpcndapat fenomenadiJakartabolehjadimewakili
siruui Indonesia. O!eh karcna iru, ia sang.u
mencemaskan masih minimnya komunitas anak
dann:maja lndoncsiayangtercatatbct;partisipasi clan meraih kcuntungan dalam prog~
kampanycantinarkobayangsclamaini
dijahnkan YCAB.
Jumlah pcrsonelyangbcrintcraksidengan
YCAB sclama 2004 mencapai 637.618 orang.
Angkainimelonjakdarihanp284.322orang
pada2003.Targctutanu.kampanyekami
adalahsckitar 13jutaremajayangbcrsckolah
Mcrekabisadilmakanmasihbcrsihdanlayak
meniadisasarankampanyc antinarkoba. Diluar
mcrcka,yangtcrhitunglebihmenant:>ng,adalah
sckitar35 jutatcmajaputussckolah.
Keecmasan scrupa juga dilomarkan Kctua
Badan Narkotika Nasional (BNN) yang sekarang menjabat scbagai Kcpala Polri Jendcral
(Pol) Drs Sutanto. la memprogramkan pembcranusan cmpat jenis narkoba, yakni ganja,
cks1asi, heroin plus shabu. Dari semua iru,
ladangganj11diAcchmenjadipriorius,karcna

di seluruh Tanah Air, untuk
betul-betul menjaga putraputrlnya darl bahaya
penyalahgunaan narkoba,
serta bahaya pornografi dan
pornoaksi.
Meminta anak-anak dan
remaja dapat mengisi wak·
tunya dengan kegiatan yang
sehat, cerdas dan balk serta
berguna bagi masa depan,
menjaga kesehatan jasmani
dengan olah raga dan membiasakan hfdup bers~
bertbadah dan me
orang tua serta par

u

terbukti bahwa 71 pcrsen pcngguna narkoba
adalahpceandu pnja.

had;:i::l;~~bc~::;: ~~
Anak N asioo di Sasma Langen Budoyo Tamai•
MinilnOOncl;ia indah(ThOI),Jakaru,Ahad
(241(.) Presiden Susilo Bambang Yudhoyono

J~gajaliparaorangtuadiscluruhTanahAir,

"'bntuk bctul-bcrul mcniaga putn-putnny:a dari

bahaya pcnyalahgunaan narkoba,sena bahaya
pomografi dan pornoaksi. Prcsiclcn pun sudah
mengctahuiapaymgtcrjadi. "Men:katidakhanyaS<'bagaikorban,tapijugamcnjadipengcdar
dilim.percdarangclapnarkoba,"ungkapny:a.
Presidenmen)·ampaikan bcbcrapapcsm
padaanak-anakdann:maja lndoncsiayakni
meminta anak-anak dan remaj a dapat mengisi
wakrunyadengankegiatanyangsehat,ccrdas
danbaiksertabcrgunabagimasadepan,mcnjagakc~hatan jasmanidcnganolahragadan

mcmbiasakanhidupbcrsih,taatbcrilY.idahdan
menghormati orang tua scru para guru.
Sebclumnya,bcrkaitandcnganHariAnti
NarkobaSedunia, PrcsidcnSusiJoBambang
Yudhoyonomengirimkanpcsanlayanansingkat
.(SMS) kepada para pcngguna tclcpon selUlcr
unrukrncnghentikanpcnyalahgunaandankejahatannarkoba.
MasaRawan
Bcbcrapa pakar bc.rpcndapat masalah
pokokn:maja bcrpangkalpadapcncarianidcn-
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titasdiri,yaitukcpastianposisisosialdalam
lingkuppcrgaulandimanascseorangbcrada.
Ikmaja mcngalami krisi.s idcntitas karcna untuk
dikclompokkan kc dalam kclompok 11nak-anak
mcrasa sudah bcsar. Namun kurang bcsar
untuk dikclompokkan dalam kelompok dewasa.
Sejauh mana remaja mampu mcraih identitas dirin)'ll, tcrgantung bagaimana rcmaja
mampu mengcndalikan luapan emosi saat
men.sa tersinggung oleh seseorang di sckiurnya; mcnemJ>ad::an diri dengan wajar dalam
hubungannya dcngan teman scbay:a; rncmpcroleh 1okoh idola untuk pcncapaian identitas diri
yang mantap, baik dalam kclompok rckan
S<'baya(pcer)auudalamkduarga;mcncrima
diriapaadanya; mcn~ndalikan intcnsit:>scmosi

yang kurangmcnguntungkan karenakcterbatasantcrsebmdenganmcngkompensasi
meJ.alwpeneapaianpresu.sisckolah/sosialnya.
l dentimdirijugatcrganrung padaringkat
pengendalian diri. Apakah mampu mengendalihn ambisidanangm-angankarena
meningkamyakcburuhanperkembangansosialisasi;mengcnalidanmendapatpcluangmclatih
pcngendaliankebutuhanbiologisbaru,dalam
halinidoronganseksual,tanpamengurangi
pcmanfaatanlingkunganpcrgaulangunameneapaikcmampuan sosialisasiseoptimal
mungkin; scrta merasa mempcrolch pcngcrtian
dan dukungan ora ngtua dan keluarga dalam
kondisikcrcnu.nanolchkrisisidcntitastcrscbut.
Perunyaan-pcrtanyaandiatasharusbisa
dijawabolehpararcmaja.Jika jawaban tcrscbut
mcragukan, maka remaja akan terjcbak dalam
pcrkembangan pribadipng"lemah~dan
rentanpcnyalahgunaannarkoba.
Hambatanprosessosialisasibisadiscbabkan fak1orintcmal(psikis)maupun faktor
ekstemal (fisik).Hamba1andalamprosessosiali.sasi mcrupakan mmifcslui kdcm:Uian fungsi
kepribadianyangmenyebabkanlabiliusemo•ionalsehingga tingkat tolcransi stres pun
relatif rendah. Remaja sepcrti ini mudah menycrah, kurang mcmiliki daya juang, dan rendah
ketckunannya dalambclajarmengatasimasalah
Remajatipcinircntan terhadappcngaruh
pcnyalahgunaan narkob<i.
Bcbcr.ipapcnyebablain adalahdinamika
hubungan khasantarafaktorpsikisdan fisik
yang kurang mcngunrungkan n:maja. Misalnya.
badantcrlampaugemukataukurus,sikaptertutup, tcman tcrbnas, presusi bclajar antara
scdangkckurang,dankurangbcranirncnghadapi1amangan.An ak tipcinibiasanya
kurangpcrcayadiri sehingga raw:ui
pcmerasan/pcmiilakan.Mungkinawalnya
dipaksamcnycrahk.an uangjajansampo.i
akhirnyadipaksamcneuridirumah. Hasil
pcrncrasanlangsungdibelikan narkobada n scring tcrjadi mak dipaksa mcncoba minuman
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kcnsataunarkobt.yu>gdibclidarihuil
nmpasan/pemcnun t:adi.
Tcrbcntuk pub kcdcbtan cmosiom.l
anU.dcngllil 111ggOl'.1 gcngbin dan i:r.diJah i3 anggou IL'iliupun hany:a anU
baW2llg.Apapuny.ngdirnintarckan

sarugeng1bndipcnuhi. Kondisiini
diiku!ipcningka12n frckucnsibolos

sckobh dan banng bcrharga di rwnah
mcnjadi kur.lng :umn. Ada iug.i pcn dckawi grog yang kbih luwn scpcni
anak diajak naikmotor,diajllrin;alk
motor atau main gilll.r, untuk kemudian

dijadihn obyck pcmcruan. Karena
khawa tir kchib ngan tcman bermain,
scgab yang dimin ta pimpinan gcng akan
dipcnuhi,1crmasuk mcrokok dan kcmu-

dian mcnggunakan narkoba.
Rcmaja )'tilg scj d ; awal pubcrtas
menunjukkan kW'llngs ukabelajar,sering
bolos, dan mcnyukai permainan yang
mengandung unsur perjudfan biasanya

mcng2lami kctidakp1,11.san emosional di
rumah dan tiohk m ampu mengatasi pcrma.ubhan dan gtjolalc jiwa rcmajanya. Ia
frustrasidangclUah.
Kcadaan iniseringdib~gi
&ib.p kcluarga yang kunng snnpa1
mcmeriu.tib.n anU. mmjanya. Onng
tw. kunng memberihn dukungan kasih
uyangscrtapcrhacDnbagianakrcmaja
untuk mcnyclcsa.ikan nusalahnya.
~ ini mcmbuka pduang pmggu-

nun nad:obl d:ibm n ngb mcnyclcsaikan nusabhny,a. Bila a.khirnya kehw:ga mcngctahui, rcaksi bnjut pihU: kclu·
:uga tidak tcpar. jusuu rcmaja scmakin
tenggclam d:rJam pcnggunllll narkoba.
ScWnhaldia1u,adasclngianrcmaiayangmcngalamigangguan kcpribadi
an yangdiscbu1psikopa1. Remajadcn·
g:i.n kcccndcrungan scpcrtiinitithk
scganmclakuka nkckcrasa n dan mcnga ncam. Remaja tipc ini pun rawan
pcnyabhgunaan narkobakarc:nadi
bawah pcngaruh narkoba rcmaja mcrasa
kcbcraniannyabcnindakantisosi:rJdan
:igrcsiscmakinmcningkaL
Walhasil, kontfui rcmaja tcrmasuk
anak -anak sangu nwan rcrhadap
pcnyalahgunaannarlr.oba,hrcnab;myak
iabn mcnufu narkoba, 1nik iru dari
dalarndirisianU:,kcluarga,danlingkwi·
rnyanglcbihluas.Olchkannairu.
ridak ada bcnteng yang lcbih kokoh,
scWn scmwr. pihak hams rcla mcnjadi
bcn1engbagikc$Clarna1ananak-anak
lndoncsiadaripcng:&ruhnarkoln.
Waspadalahl
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Awalnya Juaa Markoba

A

da keteri<aitan yang jelas antara
HIV/AIDS clan narkoba. Pengguna

adalah membeli dan menikmati. Anak-anak
generasi sekarang umumnya sangat cerdas, tetapi sekaligus pula terancam menjadi
malas bekerja dan juga malas berpikir.
Penilaian ini disampaikan Or. t Bambang

narkoba bisa menjadi penderita
HIV/AJDS. Inf bisa terjadi karena pengguna
narkoba saling menggunakan jarum suntik
rgantian atau melakukan hubungsecar*
an seks bebas. Virus HIV bisa menular dengan cara lni.
A nggota Komnas Perempuan dan Paker
HIV/AIDS, Nafsiah Mboi, menyatakan penu·
laran HIV/AIDS terbesar dan tercepat
melalui )arum suntik. Dibandingkan tahun
2003, tahun 2004 penutaran AIDS melalui
)arum suntik meningkat tujuh kali lipat. la
menilai angka ini sangat dahsyat.
Menyebamya narkoba di kalangan
anak, telah berakibat pada meningkatnya
kasus HIV/AIDS pada anak· anak, remaja
dan usia muda. Beberapa pemerhati anak
mengungkap, saat ini anak-anak sangat
mudah tergelincir mencoba-coba nart<oba.
Buda.ya hedonistis tampaknya sudah
merasuk cukup dalam ke benak kalangan
muda.
Geoerasi sekarang hidup dalam dunia
yang memanjakan clan menghasutkan
keyakinan bahwa nilai tertinggt dalam hidup
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Sugiharto, dosen tTB. Menurutnya: kondisi
kultural mutakhir yang menawarkan segala
fasilitas, hiburan dan kenyamanan memang
mendukung hal ilu .
Pola budaya baru itu melahirkan ketidakpastian pegangan dan arah untuk
menentukan prioritas nilai dan makna
hldup bagi calon penerus bangsa ini.
Akibatnya, saat anak tertimpa masalah,
sang khalik tldak lagi menjadi sandaran
hidupnya, dengan mudah anak-anak
tergelincir. Berawal dari mencoba merokok,
minum alkohol dan selanjutnya mencoba
nart<oba. Dari mencoba-coba, jadf kecanduan. Demikian tahapan yang biasa terjadi
pada pecandu-pecandu yang tertanjur mencoba narkoba sejak kanak·kanak.
Faktor-faklor tersebut lah yang mengakibatkan jumlah pengidap AIDS dikalangan
anak-anak (di bawah usia 18 tahun) terus
meningkat. Data resmi yang dikeluarkan
Departemen Kesehatan Juni 2005,
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sebanyak 194 anak di bawah
usia 18 tahun sudah terkena
HIV/AIDS.
Sementara itu, dari angka
tersebut, sebanyak 67 di
antaranya terkena melalui jarum
suntik. Jumlah tersebut tersebar
di seluruh provinsi di Indonesia,
terutama di kota -kota besar.
~Kalau metihat angka kumulalil
jumlah anak yang mengidap
AIDS, tentu sangat memprihatinkan. Temyata tidak ada
satu pun provinsi di Indonesia
yang bebas HIV atau narkoba,"
tegas Nafsiah, dalam diskusl
menyambut Hari Anak Nasional
'Hak Anak yang Hilang dari
Dunia Anak Indonesia' di
Jakarta, Jumat (2317).
Anak-anak tersebut terinleksi
HIV melalul berbagai cara.
Mereka yang berusia di bawah
lima tahun penularan ctari orang
tuanya melalui ibu. Antara usia
Jima tahun hingga 12 tahun,
selain tertular dari ibo, ada yang
melalui pelecehan seksoal dan
perkosaan. Sedangkan usia antara 12 tahun hingga 18 tahun,
tertular melalul hubungan seks
suka sama suka. Ada juga karena tidak paham bagaimana seks
yang aman, tetapi yang banyak
karena narkoba jarum suntik.
Olah karena itu , Natsiah
berharap ada kerja sama yang
erat antara Komisi Penanggulangan AIDS dengan Badan
Narkoba agar jumlah pengidap
AIDS melalui jarum suntik tidak
lagi cepat menlngkat." Secara
keseluruhan penularan AtDSr'HIV melalui jarum suntik paling
banyak dipakai mereka yang
berusia antara 20 tahun hingga
29 tahun. Urutan berikutnya,
usia di bawah 18 tahun
(remaja.red) yang kin[ jumlahnya
. makin menlngkat, lerutama di
kota-kota besar di antaranya
Jakarta dan Bandung. • ,...,,...

I

Pendidikan Kecakapan
Hidup bagi Anal<
R~~:f:~~a~1 ~; 1~g;n:i~~~lah
dem ikian, terdapat jutaan anak lain·
nya ya ng belum terkena. Mereka
adalah t unas bangsa yang harus diselamatkan dan dil indungi agar terbe·
bas dari HIV AIDS.
Pendidikan kecakapan hidup
merupakan salah satu komponen
pencegahan dasar agar anak
Indonesia t erbebas dari HIV/ AIDS dan
narkoba . Anak·anak yang baru
memasuki usia remaja , harus sedini
mungkin memiliki kemampuan serta
pengetahuan unt uk dapat melindungi
diri mereka agar terhindar dari
infeksi HIV.
~Life skill education merupakan
langkah primary prevention yang
diharapkan dapat n:ielindungi anak
agar terhindar dari infeksi HIV/ AIDS ,"
ungkap staf"UNICEF, Getora Manurung
kepada Media BNN beberapa waktu
talu.
Pada dasarnya, kata Gelora,

penanggulangan HIV I AIDS mencakup unsur prevention (pencegahan),
care (perawatan), support (dukungan) dan treatment (pengobat an).
Melatui life skill education atau pen·
didikan kecakapan hidup, anak-anak
dan remaja diharapkan dapat memproteksi diri nya sehingga mereka
memtliki kecakapan hidup unt uk
menghadapi t antangan hidup.
~Remaja diberdayakan agar memiliki
kecakapan hidup untuk melindungi
dirinya dan teman sebayanya,· papar
Gelora.
Saat anak memasuki usia remaja
dan memiliki hasrat seks, maka
mereka memiliki resiko untuk ter·
infeksi HIV/ AIDS. Oleh karena itu,
tangkah pencegahan sejak usia dini
sangat diperlukan. Anak yang mema·
suki usia remaja itu harus mempunyai akses terhadap informasi , pendidikan, termasuk pendidikan antar
sesama kawan sebaya dan pendidikan
HIV yang khusus unt uk generasi
muda . Selain itu , dibut uhkan pula
pendidikan untuk mengembangkan
kemampuan hidup. Hal ini dibut uhkan untuk mengurangi kerent anan
mereka terhadap infeksi HIV.
Semua anak dan generasi muda
membutuhkan informasi menyeluruh
mengenai HIVI AIDS. Mereka j uga
memil iki hak untuk mempelajari cara
hidup sehat yang merupakan kunci
dalam mengurangi kerent anan mereka dan menghindari perilaku yang
berisiko. Sehingga pemerint ah
diharapkan dapat mensosialisasikan
dan memperluas akses pada layanan
kesehatan yang ramah terhadap ge·
nerasi muda, termasuk akses konseling dan tes HIV, serta pengobatan
infeksi menular seksual. • rahmil
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Wawancara
Sekjen Komnas Perlindungan Anak , ARIST MERDEKA SIRAIT

Sindikat Narkoba lncar Anak-anak
akta mcnunjukkan saat ini
banyak anak yang tcrjcrembab
dalam lc mbah narkoba.
Ketcrlibata n anak-a nak tidak hanya
sebagai pcmakai, banyak di
antaranya yang membantu bandarbanda r narkoba unluk mcngedarkan
narkoba. Dibandingkan mcnjebak
orang dewasa, ya ng tcrh itung lcbih
suHt, anak-anak kcrap kali menjadi
sasaran cmpuk para banda r narkoba.
Apalagi, penerapan hukum yang
lemah bagi anak-anak menjadikan
sebuah strategi jitu dalam
memasarkan narkoba .
Kondisi ini tak bisa dibiarkan.
Generasi penerus bangsa hams tcrbebas dari narkoba. Semua pihak
harus ikut bcrtanggungjawab untuk
mcngawasi dan mclindungi mercka
dari berbagai a ncaman dan bahaya
barang haram tersebut. Perlu cara
dan strategi ya ngjitu untuk itu.
Sckjen Ko m1~ as Pcr lindun?a ~
Anak (KPA), Ansl Merdcka S1rail
berpenda pat slogan dan sosialisasi
dinilai kura ng cf~ktif untuk memb(._,
rantas narkoba di kalangan anak.
Mcnurut Arist, ya ng dipc rluka
sckara ng adalah aksi nyata da n kerja
sama scmua pi ha k untuk memberantas narkoba. Bagaimann dia mclihat
permasalahan ini, bcbcrapa wa ktu
\alu, Media BNN berbincang me ngcnai hal tersebut di rua ng kcrjanya.
Bc rikut pctikannya:

Setelah mengcnal,
b agaim a na prosesnya mereka
mcnjadi pcmakai dan bahkan
mcnjadi pccandu narkoba?
Ya ng pcrtama, dapat dikarcnakan
faktor disfungsi kcluarga, yang
kcmudian anak-anak mengambil
ja lan pintas untuk dapat mengenyam
kcnikmatan sesaat. Ke mudian, bisa
mla disebabkan fakto r perhatian
kcluarga yang kurang intensif, serta
bisa pula pcngctahuan ora ng tua tentang narkoba sangat minim , schingga
tidak sadar a naknya memakai narkoba. Faktor-faktor itula h yang mcmicu
ana k-anak untuk terus mencoba dan
terns mcmakai narkoba.

F

Bagaimana anak -anak bis a
mcngc n al narkoba'!
Bandar-bandar narkoba mc miliki
seribu akal bu\us untuk mcnggact
anak-anak agar mau mcncoba narkoba. Salah satu contoh mclalui modus
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operandi membagi-bagi makanan
yang memilikiJ;adar t.at adiktif.
Selanjutn.r-a- jika C\llak-anak mulai
1
menyukaia'tau kembali mcndatangi,
kadar zatadiktif akan terus ditinggikan fii ngga a khirnya kccanduan.
(3P' yang pasti ada pengedar yang
mcngenalkan barang haram itu pada
anak-a nak. Bahka n, bisa jadi tcman
scndiri. Akan tetapi , yang pcrlu
digarisbawahi, anak-anak ilu ada lah
korban sindikat narkoba, baik
sindikat nasional atau pu n intcrnasional.
Bukankah le bih banyak a n akanakjalanan yang t c rlibat
n arko ba?
Tidak juga, ketika bandar sudah
masuk ke lingkungan sckola h dan
anak-anak tidak punya fi ller yang
baik, maka dengan mudah dapat tergoda untuk mencoba. Oleh karcna
itu, faktor inilah yang mcmbuka
peluang bagi anak yang bersckolah
pun bisa menjadi pe ngcdar.
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Mcnurut Anda , s ia p a saja
ya ng bc rperan d a lam proses
itu?
Ya pclaku-pela ku yang kerap
bcrintcraksi dengan narkoba, ya kni
sindikat bisnis narkoba. Dengan
mata ranta i yang panjang, sindika t
ini mcnjadikan anak-anak sebagai
basis awal narkoba.
Kcmudian, faktor apa saja
yang mcnjadikan anak mudah
kcna n arkoba?
Faktor kctidaktahuan, karc na
scbagian bcsar a nak pada awalnya
tidak mengetahui efek dari narkoba.
Kemudian, budaya konsumcrismc,
dan pcngaruh globalisasi yang seolah
mcngarahkan pada life style mabukmabuka n tidak masalah, dan narkoba
mcnjadi bagian dari pola hidup yang
scpcrti itu. Selain itu, pcrtumbuhan
fisik dan pcrkcmbanga n e mosi anak,
pada dasarnya berbeda pada tiap
za man nya, dan ora ng tua tidak
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mudah beradaptasi dengan hal itu.

HTV/ AIDS. Apalagijika melihat distribusi yang tidak mcrata, negara
memiliki kewajiban untuk menanggung semua itu .

Bagaimana membete ngi anak
agar tidak terkena narkoba?
Saat ini selain dominan di
diskotik, narkoba juga sudah merambah ke sekolah. Jadi jangan salah,
tindakan preventif di sekolah justru
sangat penting. Dan memang
seharusnya hal ini segera diantisipasi
sejak awal. Sekolah dapat melakukan
tes urine, dengan bekerja sama dengan Depkes. Jika terbukti ada yang
positif menggunakan narkoba, harus
segera ditindaklanjuti, yakni melalui
proses penyadaran siswa.
Perlu digarisbawahi, sebenarnya
negara memiliki kewajiban memberi
penyuluhan, terutama ke masyarakat
perdesaan yang kurang tersentuh.
Jadi, sangat diperlukan aksi nyata,
bukan sekedar pasang spanduk, perlu
ada proses pemahaman dan
penyadaran pada masyarakat tentang
bahaya na rkoba.
Penanggulangan narkoba
menjadi tanggungjawab
negara, bisa dijelaskan?
Ya, negara memiliki tanggung
jawab untuk mengantisipasi menyebarnya narkoba yang menyebar di
mana-mana, bahkan sampai ke anakanak. Nega ra harus memiliki action
program yangjelas, misalnya penyuluhan adiksi agar masyarakat paham,
apa itu narkoba dan bahayanya.
Negarajuga memiliki tanggungan
untuk merehabilitasi. Bisa Anda
bayangkan sampai tingkat perdesaan
sangat jarang bahkan tidak ada
Rumah Sakit Ketergantungan Obat
(RSKO). Kalau begini, bagaimana
mcrehabilitasi, padahal narkoba
sudah sampai ke pelosok. Selain itu,
negAra juga seharusnya memiliki
kebijakan politik yang tegas tentang
narkoba. Negara seharusnya menfasilitasi masyarakat miskin yang
berobat, entah karena narkoba atau

Lebih mudah mana, merehabilitasi anak-anak atau orang
dewasa?
Anak-anak lebih gampang rusak
syarafnya, karena pada usia tersebut
pertumbuhan otak masih terns
berlangsung. l.at adiktif dapat
merusak sel abu-abu, yang merupakan sel untuk meningkatkan
kreativitas, jika rusak maka daya
kreativitas anak sangat rendah.
Bahkan bisa jadi tidak ada, sehingga
saat diperintah mengerjakan tugas,
ya dikerjakan saja tanpa kreativitas.
Lama-Jama, memori mereka juga
rusak. Tapi sebenarnya sama-sama
sulit merehabilitasi pecandu narkoba
dewasa dan anak-anak1 karena yang
diserang adalah syaraf manusia.

Perlu digarisbawahi,
sebenarnya negara
memiliki kewajiban
memberl penyuluhan,
terutama ke masyarakat
perdesaan yang kurang
tersentuh. Jadi, sangat
diperlukan aksi nyata,
bukan sekedar pasang
spanduk, perlu ada
proses pemahaman dan
penyadaran pada
masyarakat tentang
bahaya narkoba.

Narkobajenis apa yang dikenal anak pertama kali?
Biasanya anak-anak lebih memilih
yang berbentuk pil, yah pil-pil
ekstasi. Karena lebih mudah dipakai.
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Tapi ada juga yang pakai shabu,
karena bisa dipakai bersama, sehingga biayanya lebih murah. Tapi dalam
perkcmbangannya anak-anakjuga
banyak yang sudah menggunakan
heroin (putaw) IOU, dan faktanya
banyak anak yang sudah terinfeksi
HIV/ Al DS. Padahal, pemahaman
tentang IOU rendah, sehingga mereka rentan HIV/ AlDS.
Apakah trend narkoba ini
juga terjadi di negara lain?
a, karena ini melibatkan sindikat
imternasional.
Pada h ari anak, Presiden
SBY mengimbau agar semua
pihak waspada dengan bahaya
narkoba yang mulai merambah
anak-anak, dan menginstruksikan berantas narkoba. Apa
komentar Anda?
Saya menyambut baik ha! itu, tapi
jangan hanya imbauan. Sekali lagi,
perlu aksi nyata jika memang serius
berantas narkoba, benahi sistem
hukum dan tindak tegas pelaku
narkoba. Selain itu, beri penyuluhan,
adakan dialog pembekalan tentang
narkoba dan kegiatan penyadaran
hindari narkoba. lni penting, karena
dari total jumlah penduduk, 70 juta
adalah anak-anak yang berusia
kurang dari tS tahun.
Data Depkes mengungkap,
sekitar 194 anak terkena HIV
AJDS, dan ini menyebar di
semua propinsi?
HIV/ AJOS bisa menurun dari
orang tuanya, atau dari si anak
sendiri. Ta pi jika ditinjau dari presentasenya, lebih banyak disebabkan
karena pemakaian jarum suntik
bergantian saat IOU. Maka itu, saya
tegaskan kembali, langkah nyata dan
keseriusan semua pihk sangat diperlukan untuk dapat mewujudkan
Indonesia bersih narkoba. • iw....

wA R T A

B NN

27

Perokok
Berisiko Kebutaan di Usia Senia
bul bukan karena virus atau baktentang kebiasaan responden
teri yang menyerang, namun akimerokok, mengkonsumsi alkohol ,
bat dari gaya hidup penderita yang
dan penyakit yang berhubungan
merusak kesehatan. Meski begitu,
dengan kardiovaskuler.
ada juga orang yang terkena
Orang yang telah berhenti
penyakil akibat gaya hidup orang
merokok 20 tahun lebih awal tidak
di sekitarnya.
mempunyai risiko munculnya
K'ebiasaan merokok merupakan
perkembangan penyakit ini.
Berdasarkan penemuan ini, periset , gaYa hidup yang telah dilakukan
'rnanusia sejak lama. Kebiasaan ini
memperkirakan bahwa meroko
terus berkembang karena orang
berhubungan dengan lebih dari
sating mencontoh gaya hidup yang
tiga puluh ribu kasus penyakit di
lain. Berbeda dengan penyakit
lnggris.
lain, penyakit ini menyebar karena
Begitu bahayanya me o ok,
calon penderita meniru gaya hidup
setiap 31 Mei, badari k'.esehatan
tersebut.
dunia (WHO) meocana~gkannya
Pada awalnya, merokok merusebagai hari tanpa asap rokok
pakan kebiasaan kaum bangsejak beberapa tahun lalu.
sawan. Kini terjadi pergeseran
Berbagai usaha untuk mengurangi
pola tersebut , perokok di negara
masalah kesehatan akibat rokok
maju mu1ai menurun sedangkan
juga dila'kukan.
jumlah perokok di negara-negara
Setidaknya 3,5 juta orang
miskin dan berkembang cenQ1eninggal akibat rokok setiap
derung meningkat.
tahunnya. Angka in i setara dengan
Perbedaan jumlah perokok
10.000 orang tiap harinya. Rokok
dapat dibedakan berdasarkan
diakui sebagai penyebab kematian
tingkat ekonomi, gender dan
paling luas di dunia setelah AIDS.
tingkat pendidikan. Perokok pria
Data WHO mengungkapkan
aktif di negara berkembang menbahwa sepertiga dari orang
capai 48% dan 42% untuk negara
dewasa di dunia memiliki kebiamaju.
saan merokok dan jumlah ini
Namun, jumtah perokok aktif
setara dengan 1, t miliar orang.
wanita di negara berkembang 7%
Diperkirakan, pada tahun 2025
menjadan 24% untuk negara maju. Dan
jumlahnya akan meningkat
dari keseluruhan jumlah tersebut ,
di 1,6 miliar.
perokok aktif sebagian besar beraPengamat geografi kesehatan
da pada masyarakat berpendidikmenilai persebaran penyakit akibat
an rendah dan buta huruf.• cbnlbk
rokok merupakan sesuatu yang
sulit dikendalikan. Penyakit itu tim-

erokok bisa menjadi salah
satu jalan menuju narlc:oba. Selain itu, perokok
mempunyai risiko dua kali lipat
menderita penyakit degeneratif

M

pada mata di usia senja nanti.
lnilah 1aporan sebuah rise! yang

dipubtikasikan di British Journal of
Ophthalmology, awal Agustus lalu.

Rise! itu mengikutsertakan
4.000 orang tua di Briton, berusia
75 tahun atau lebih. Mereka yang

mempunyai kebiasaan merokok
dua kali lipat mempunyai hubungan dengan penyakit degenerasi
mata yang disebut Age Related
Macular (AMD). Sedang mereka

yang bukan perokok sama sekali
tidak memiliki kaitan dengan
penyakit ini.
·Merokok berhubungan dengan

risiko dua kali lipat perkembangan
AMO,• tu1is Professor Astrid
Fletcher, dari The London School
of Hygiene and Tropical Medicine,
dalam laporan hasil risetnya.
AMO adalah penyakit kekaburan mata atau mata mengabur
pada litik mata pusat. AMO mempengaruhi macula, bagian mata
yang berfungsi sebagai penajaman penglihatan. Di AS, AMO menjangkiti kira-kira 10 juta dari 15 juta
orang. Sebagai penyakit
degeneratif, risiko menderita AMO
ditengarai seiring dengan
meningkatnya usia.
Profesor Astrid Fletcher dan
rekan menanyakan di riset kali ini
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Pengasuh Dr Kusman Sunakusumah SpKJ

Menjaga Anak dari Narkoba
Bagaimana menjaga anak-anak
kita agar rerhindar dart narkoba?
Pola permislf akan membuat anak
ter/a/u bebas, namun kalau diperketat anak-anak justru berontak. Jadi
bagafmana langkah orang tua untuk
menghindarkan anak-anaknya dari
narkoba?
Lupl (3 5tahun )
Gunung Batu,Bogor

Masa anak merupakan buku
putih , lembaran-lembaran kehidupan yang masih kosong. harapan
masa depan kita. Orang tua harus
memberikan pola asuh yang baik
dan benar untuk blsa menjaga dan
memelihara supaya terhindar dari
musibah akibat darTipak buruk
narkoba ini. Menjaga berarti memberikan isl dalam lembaran-lembaran buku kehidupan berupa
"bekat" untuk kekebalan/ imunitas
berupa pengetahuan dan keterampilan untuk menolak dan berkata
tidak terhadap narkoba.
Di samping itu memelihara untuk
tidak berhubungan dan berinteraksi
terlalu sering dan mendalam dengan
siapapun yangjelas-jelas terlibat
narkoba baik sebagai pecandu
maupun pengedar, termasuk
anggota keluargal Karena anak
berarti kehidupan awal yang sedang
tumbuh dan berkembang baik fisik
maupun psikisnya dimana keinginan
untuk mencoba mengalami hal baru
sangat besar. Jadi sebaiknya orang
tua memberikan waktu terutama
untuk mengisi kebutuhan psikisnya
yang sedang mencari identitas, dan
memberikan teman berinteraksi
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yang sehat, bebas narkoba baik
lingkungan maupun orang-orangnya.
Demikian juga waktu untuk tumbuh dan berkembang diisi dengan
kegiatan-kegiatan
yang konstruktif dan produktif
sebagai beka1 masa depan serta
terus menerus diajak berproses
berpikir, berperilaku dan beremosi
dalam pola hidup sehat seperti
berolah raga dan beribadah.

Demikian pentingnya pola asuh yang
ba lk dan benar untuk mencegah
penyesalan di kemudian hari
dimana secara fisik memang anak
kita, namun bagaimana secara
psikis? Karena mungkin saja secara
psiRis bukan anak kita karena kita
dengan tidak terasa dan mungkin
juga tldak mengetahui caranya,
tida k memberikan kebutuhan psikisnyal

Pemulihan dari Derita Narkoba
Bagaimana caranya agar orang
yang terkena narkoba bisa segera
pu/ih? Sikap apa yang harus kita
ambil terhadap mereka guna mendukung penyembuhannya?
Eva (25tahun)
Cipinang lndah. Jakarta Timur

Mengikuti program di Pusat
Rehabilitasi merupakan salah satu
bagian terpenting dalam proses
pemulihan dari kecanduan narkoba. Karena di tempat tersebut diajarkan bagaimana mencegah
relaps, bagaimana pola hidup
sehat dan produktif untuk terhindar dari tindak kriminal akibat
penyalahgunaan narkoba. Karau
sudah tiga kali mengikuti program
berartl secara individual
untuk pengetahuan dan keterampilan seharusnya sudah menguasal. Namun untuk mencegah
relaps diperlukan faktor lainnya
yaitu faktor lingkungan tempat
bersosialisasi, dimulai dari
anggota-anggota keluarga sampai
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teman - teman berinteraksi dan
bergaul. Faktor - faktor tersebut
harus memberikan dukungan
untuk mencegah relaps. Artinya
yang sehat harus membantu yang
sakit. jangan malah membebani
baik secara fisik maupun psikis!
Untuk pulih dari kecanduan narkoba diperlukan 2 hal penting, yaitu
harus ada motivasi untuk sembuh
dan harus mengakui bahwa tidak
bisa menyembuhkan sendiri tanpa
bantuan orang lain. karena itu
diperlukan orang yang tanpa pamrih bersedia setiap waktu membantu dalam proses pemulihannya. Sedangkan proses pemulihan
total harus melatui 4 tahapan,
yaitu drug free {bebas dari kecanduan). crime free (bebas dari
penyalahgunaan yang tentunya
terkait dengan hukum). productivity (pengisian waktu luang yatig
produktif dan konstruktif) serta
healthy life (pola hidup yang
sehat). •
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Pernyataan Bersa

• Kam i dari unsur Islam, Hindu, Budha, Khatoli k, Kristen , menyatakan:
• Kami menyatakan sikap, langkah, dan perhatian tentang bahaya narkoba ,
HIV/AIDS, dan Zat Adiktif lainnya.
• Kami menyadari tak ada jalan yang mulus dan setiap jalan memiliki tantangan
tersendiri, tapi demi masa depan anak bangsa,
• Kami menyatakan: Tak ada kata berhenti untuk berperans melawan narkoba,
HIVI AIDS dan Zat Adiktif lainnya.
Merdekal
Jakirta, 25 AallStus 2005
Konuliklsl llmiaAll l.lntas ................... . . . . .

ebagai tindak lanjut atas pemyataan

S

be~ma

tersebut,

BNN melatih 60 orang tenaga fasititator penyuluh pen-

cegahan penyalahgunaan narkoba di kalangan tokoh

Dari pelatihan itu diketahui bahwa pengetatum peserta ter·

hadap bahaya penyalahgunaan dan peredaran narkoba meningkat
50-65 persen (berdasarkan Pre dan Post test). Setain itu tertihat

agama dari 15 propinsi yakni OKI

peserta mengalami peningkatan

Jakarta, Jatim , Lampung, Riau,

dalam ketrampilan berkoml.W'likasi

Bangka Betitung, Sumbar, NAO,

secara persuasif dan efektif seba·

Kalbar, Kaltim , Kalsel, Bali , NIB,

gai perancang pelatihan, konselor,

NTT, Sulut, dan Sulsel. Mereka

fasilitator, dan penyuluh pencega·

nantinya bisa menjadi fasilitator,

han penyalahgooaan narkoba bagi

penyuluh, konsetor, clan perancang

katangan agamts.

petatihan bidang pencegahan

Sebagai bet<al ke daerah 60

penyalahgunaan narkoba di

orang tokoh agama ini diberi serti·

wilayah setempat.

f1kat , ID Card, clan Pin.•

