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Alasan Tidak Pakai Narkoba
(Drugs)
• Membuat tidak sehat, berbahaya
• Takut
• Karena seorang dokter
• Secara agama salah
• Takut mati
• Tidak pernah mau bergaul



Masalah-masalah Narkoba

• ??????



Upaya untuk Menangani
Masalah

• ?????



Definisi Napza (Drug)

“Zat apapun – kecuali makanan, 
air, dan oksigen, yang ketika

dikonsumsi mengubah proses
biokimia dan/atau psikologis
mahluk hidup atau jaringan”

- WHO Lexicon of Alcohol and Drug Terms (Geneva, 1994)



Efek, Khasiat, atau Pengaruhnya

• Stimulan
• Depresan
• Halusinogen
• Kombinasi



Sejarah Penggunaan Napza:
Sejumlah Bahan Pertimbangan

• Kapan penggunaaan obat (napza) oleh
masyarakat dimulai?

• Apa yang ditunjukkan oleh sejarah mengenai
penggunaan napza?

• Apakah saat ini obat-obatan mengalami
perbedaan peran sosial?

• Apakah pelarangan berpengaruh besar
terhadap konsumsi obat dan permintaannya?



Sejarah Penggunaan Napza:
Studi Kasus Kafein
• 1453: Ottoman Turki memperkenalkan

kopi kepada Konstantinopel
• 1475: Di Turki istri boleh menceraikan

suami jika tidak menyajikan kopi untuknya
• 1633: Sultan Ottoman Murad IV menutup

kedai-kedai kopi karena menjadi tempat
obrolan politik



Sejarah Penggunaan Napza:
Studi Kasus Kafein (lanjutan)
• 1700: Inggris juga melakukan hal yang 

sama terhadap 2,000 kedai kopi
• 1773: Teh dikenai pajak di Inggris
• 1942: Selama PD II ransel tentara AS 

dilengkapi kopi instan
• Sekarang?



Sejarah Penggunaan Napza:
Opium

Opium:
Dikonsumsi
secara sosial, 
Heroin dijual
bebas, Dilarang, 
Untuk
pengobatan



Sejarah Penggunaan Napza:
Kokain

Kokain:
Dikonsumsi
sebagai penyegar
oleh masyarakat
di pegunungan
Andes, 
Kandungan
dalam Coca-cola, 
Dilarang



Sejarah Penggunaan Napza:
Ecstasy

Ecstasy:
Untuk terapi
pernikahan, 
Pesta, Dilarang



Alkohol:
Dikonsumsi, 
Pernah dilarang, 
Dikenai pajak

Sejarah Penggunaan Napza:
Alkohol



Lingkungan: hukum, 
sebaya, ekonomi, sosial, 
budaya

Pemakaian obat ditentukan
oleh…

Manusia: kondisi fisik, 
psikologis, kerentanan

Obat: efek, ketersediaan



Alasan Pemakaian Napza

Eksperimental

Keadaan

Kebiasaan

Rekreasional Ketergantungan



Penggolongan Napza
Medis

Ilegal

Legal



Pasar Global Narkoba Ilegal





Laporan tentang Napza Ilegal

“Bisnis obat-obatan ilegal internasional
tiap tahunnya menghasilkan paling tidak
US$ 400 miliar untuk perdagangannya. 
Itu sama dengan 8% dari jumlah seluruh
perdagangan internasional dan setara
dengan omzet tahunan industri tekstil
dunia”

UNODC  



Fakta Napza Ilegal

• Jenis terus berkembang dan tersedia di
jalanan

• Tren pemakaian yang terus meningkat
• Berada di pasar gelap dengan keuntungan

miliaran dolar
• Ada upaya pemberantasan
• Harga barang langka
• Kemurniannya tidak terjamin





Masalah Terkait dengan
Napza Ilegal

• Kriminalitas
– Kejahatan terorganisir lokal dan internasional
– Kejahatan kelas pendapatan rendah
– Pekerja seks jalanan
– Kejahatan kepemilikan dan pemakaian

• Krisis dalam penegakkan hukum dan
penjara



Masalah Terkait dengan Napza
Ilegal (lanjutan)
• Anggaran negara terbuang dan

kehilangan pajak pendapatan
• Krisis kesehatan masyarakat dan

peningkatan bahaya
• Masalah sosial



Masalah vs. Upaya yang Ada
• Masalah kesehatan khususnya infeksi

menular cepat
• Usaha untuk berhenti total membutuhkan

waktu lama dan berulang
• Di sela proses berhenti, pemakaian

kembali dapat berisiko tertular infeksi



Masalah vs. Upaya yang Ada
(lanjutan)

• Eksperimen napza tetap tinggi walaupun
kampanye “perang terhadap napza” marak

• Pemakaian eksperimental juga berisiko
• Kampanye negatif napza semakin

menyembunyikan penggunanya dan
menjauhkan dari layanan kesehatan publik



Spektrum Pemakaian Napza

Pemakaian Bermanfaat

Memiliki dampak kesehatan atau
sosial yang positif

Misal: pengobatan psikologis; 
kopi agar terjaga; konsumsi
anggur moderat; pemakaian
ayahuasca atau peyote untuk
upacara agama

Pemakaian tidak
Bermasalah/Santai

Pemakaian rekreasional atau
lainnya yang dampak kesehatan
atau sosialnya dapat diabaikan

Pemakaian Bermasalah

Mulai ada konsekuensi negatif
baik individual, teman/keluarga, 
atau masyarakat

Misal: ugal-ugalan; mabuk-
mabukan; cara pemakaian yang 
berbahaya

Ketergantungan Kronis

Sudah menjadi kebiasaan dan
kompulsif walaupun sudah ada
dampak negatif terhadap
kesehatan dan sosial



Upaya untuk Menangani
Masalah

• Intervensi Primer: pendidikan dan
kampanye pencegahan

• Intervensi Sekunder: penyediaan
peralatan steril, pendidikan pemakaian
aman, program rumatan

• Intervensi Tersier: program rehabilitasi, 
detoksifikasi
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