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Mengapa Narkoba 

Berbahaya 



Mengapa Narkoba Berbahaya? 
 

 

Narkotika merupakan bahan-bahan yang 

dipergunakan untuk pengobatan. 

Pemakaiannya sesuai dengan kebutuhan 

terapi/pengobatan dengan dosis/ukuran  

yang tepat. Apabila dipergunakan bukan 

untuk tujuan pengobatan dan dosis 

berlebihan secara terus-menerus 

menyebabkan ketergantungan. 

 



Prinsip Obat 
 

•Tidak ada obat yang buruk, tetapi perilaku dan 

cara memakai obat itu yang buruk 

•Setiap obat memiliki efek berganda, dengan 

pengertian bahwa efek obat tidak hanya 

terhadap satu bagian otak, tapi juga ke bagian-

bagian organ tubuh lainnya 

•Tingkatan dan kualitas efek obat tergantung 

pada jumlah/takaran obat yang dipergunakan 

•Efek dari obat psikoaktif tergantung pada 

riwayat sebelumnya dan apa yang diharapkan 

oleh pemakainya 



KETERGANTUNGAN  

drug dependence 

Suatu keadaan kebutuhan fisik dan 

psikis terhadap narkoba / obat yang 

terjadi akibat pemakaian 

narkoba/obat secara terus-menerus 

dan atau berlebihan. Ketergantungan 

obat berarti tidak dapat hidup tanpa 

obat 



 

Ketergantungan Fisik  

Menyebabkan timbulnya rasa sakit bila 

ada usaha untuk mengurangi atau 

penghentian pemakaian obat 

 

Ketergantungan Psikis  

Menimbulkan tingkah laku yang kompulsif, 

suatu keinginan atau dorongan yang tidak 

tertahankan untuk memakai zat itu. Hal ini 

biasanya juga disebut sugesti 

 



 

 

NARKOBA  
NARKOtika 

Bahan/zat Adiktif  

 
 

Istilah lain dari NARKOBA  
MADAT, NAPZA, NAZA, DRUG,  

 Obat Berbahaya 
 



NARKOTIKA 
UU RI Nomor 35, Tahun 2009 Tentang Narkotika 

 

Zat atau obat yang berasal dari tanaman 
atau bukan tanaman baik sintesis 
maupun semi sintesis yang dapat 

menyebabkan penurunan atau 
perubahan kesadaran, hilangnya rasa, 

mengurangi sampai menghilangkan rasa 
nyeri dan dapat menimbulkan 

ketergantungan 
 



 Depresan 
 - Ganja                                         (Cannabis sativa) 
 
 
 
 

 - Opium                                 (Papaver  somniferum) 
 
 
 
 

    - Kokain                           (Erytrhoxylon  coca) 
 
 
 
 

    - lain2                         (diazepam, nipam, pil koplo, megadon) 
 
 
 
 

 Stimulan  (extc, shabu, amphetamine, metaphetamin) 
 
 
 

 Halusinogen   (LCD) 

  Catatan :       Ganja juga termasuk golongan halusinogen 
 



Ganja  

(Canabis sativa) 

Mariyuana 

Bong Hashis  

(getah ganja) 



Efek Ganja 
 

euforia 

lalai dan malas 

lemah daya pikir, daya ingatan,  

dan bicara ngelantur 

asosial 

paranoid, curiga berlebihan 

shizofernia atau  

gangguan kejiwaan  
 



 Opium  

(Papaver somniverum)  
Iris getah 



 

Efek Opium 
 

berat badan berkurang 

sukar buang air kecil dan besar 

gangguan seksual sampai impotensi 

gangguan haid dan kesuburan 

gagal pernafasan dan gangguan paru-paru 

komplikasi peredaran darah,   

kejang saluran empedu, gangguan jantung 

bengkak/infeksi pada bekas menyuntik, 

tetanus, hepatitis B dan C, HIV/AIDS 

over dosis berakibat kematian  
 



Candu dan Heroin 

Cocain 

Pakaw (IDU) 



Efek Kokain 
 

gangguan/serangan jantung 

mudah marah dan agresif  

cenderung mudah diajak berkelahi/tawuran 

gairah seksual menurun 

gangguan organ tubuh lain karena 

meningkatnya kapasitas kerja 

intoksikasi, pikiran kacau,  

gerak reflek bertambah,  

kejang-kejang, dan  

tingkah laku kasar  



Depresan  

barbiturat dan metadone 



Efek Depresan 
•  Stupor (bengong,  

masih sadar tapi harus dibentak) 

•  memperlambat respon fisik,  

mental, dan emosi 

•  cemas, sensitif, marah 

•  penggunaan dicampur alkohol  

akan mengakibatkan kematian 

•  kerusakan otak 

• pembicaraan cadel 

• gangguan koordinasi motorik 

• hambatan impuls seksual 

• gangguan berkosentrasi 

• gangguan daya ingat dan daya nilai  



Stimulan… extacy 



Stimulan… shabu 

Bong Shabu 



 

Efek Stimulan 
 

• timbulnya paranoid dan mudah panik 

• mal nutrisi (kurang gizi) dan  

• mudah kena infeksi 

• rusaknya sel-sel otak / menjadi gila 

• kerusakan pembuluh darah 

• gagal ginjal 

• kegagalan denyut jantung  

 



Halusinogen… LCD dan PCP 



Efek Halusinogen 
 

• Kerusakan otak dan kerusakan 

khromosom 

• gangguan jiwa seperti depresi, 

cemas, dan paranoid 

• over dosis, koma sampai 

meninggal  



BAHAN ADIKTIF 
UU RI Nomor 23, Tahun 1992 Tentang Kesehatan  

 

Bahan yang penggunaannya 

dapat menimbulkan 

ketergantungan psikis 
 

Misal : 

Nikotin, Kafein,  

Alkohol, Inhalansia 



Alkohol 

Nikotin 

Kafein 

Inhalansia 



   

Tahapan Penyalahgunaan 
 

1. Coba – coba 

2. Rekreasi / Sosial 

3. Situasional 

4. Penyalahgunaan 

5. Ketergantungan 



 

Resistensi Psikis Remaja 

1. Rasa ingin tahu 

2. Protes terhadap orang tua 

3. Setia kawan dengan kelompok 

sebaya 

4. Menuntut keadilan 

5. Perilaku labil 

6. Kemampuan berpikir abstrak 



 

Lingkaran Setan 
 

Narkoba 

Seks Bebas 

Kriminalitas 



 

Dampak FISIK Narkoba 
 

Tertular Hepatitis B dan C 

Kanker Hati  

Gagal Ginjal, gagal Jantung 

Tertular IMS dan HIV/AIDS 

Kerusakan Otak Permanen 

Schizofernia dan atau GILA 

Impoten 

Over Dosis 

 

 





Dampak Psikis Narkoba 

 

Gangguan Kepribadian 

Gangguan Mental / Depresi 

Paranoid dan Asosial 



Dampak Sosial Narkoba 
 

 Terjadi disharmoni pada lingkungan keluarga, 
sekolah, pekerjaan, dan sosial  

 Meningkatnya gangguan keamanan atau tindak 
kriminalitas,  

 Terjadi hubungan seksual yang cenderung 
bebas dan berganti-ganti pasangan.  

 Meningkatnya tindak kejahatan pemerkosaan 
dan aktifitas prostitusi. 80% penderita 
HIV/AIDS adalah pemakai narkoba 

 Meningkatnya kecelakaan lalu-lintas  

 Meningkatnya tindak kejahatan peredaran 
gelap narkoba 







Rehabilitasi 
 

  Rehabilitasi Medis 

      (detoksifikasi) 

  Rehabilitasi Psikis 

  Rehabilitasi Sosial 



Prinsip Rehabilitasi 
 

1. Keberhasilan ditentukan oleh kemauan keras  

penderita ketergantungan narkoba untuk sembuh 

2. Memerlukan waktu panjang, fasilitas dan obat 

memadai, tenaga profesional yang kompeten 

melibatkan berbagai profesi dan keahlian, dan 

biaya yang sangat besar 

3. Memerlukan dukungan, perhatian, dan keterlibatan 

orang tua dan keluarga penderita 

4. Sampai sekarang tidak ada satupun modalitas 

perawatan dan pemulihan yang terbukti paling 

efektif 

5. Kerusakan sel susunan saraf pusat (SSP) tidak 

bisa dipulihkan seperti sedia kala 

 



CARA  MENGHINDARI NAPZA 

1. Selalu mawas diri 

2. Jangan mudah tergiur perkataan orang 
lain / terbawa arus 

3. Jangan percaya bahwa NAPZA dapat  
menghilangkan stres  dan menciptakan 
kenikmatan surgawi 

4. Meningkatkan ketaqwaan kepada Allah 

 



Tips  

 

Kenali TUHAN MU 

Petakan POTENSI DIRI dan LINGKUNGAN 

Cari ILMU dan PENGETAHUAN 

Kembangkan KREATIFITAS POSITIF 

Memberi MANFAAT bagi SESAMA 
 

Katakan TIDAK pada NARKOBA !!! 

STOP SEKS BEBAS !!! 

 

 

 





Terima Kasih… 
Hatur Nuhun.... 
Matur Suwun... 

Fight Against Drugs 
 


