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Narkoba: fakta sesungguhnya
EKSTASI
(E, Ex, E n C, eccy, MDMA, XTC, telur, pinger, biscuit
disko, pil)

afeksinya dan lebih energetik. Ekstasi mulai
“menunjukkan reaksinya” dalam waktu 20 menit
setelah dikonsumsi, yang menghasilkan rasa
gembira yang tiba-tiba dan mencapai puncaknya
setelah kurang lebih satu jam. Akibat ini bisa
berlangsung sampai delapan jam, diikuti oleh
penurunan yang bisa disertai dengan rasa
lelah dan iritasi. Akibat ini bisa diperparah jika
digunakan bersamaan dengan obat-obatan lain,
termasuk alkohol.

Jangka pendek:

Ekstasi adalah nama umum jalanan untuk
Methylenedioxymethamphetamine (MDMA).
Ekstasi, yang pada dasarnya adalah stimulan
yang memiliki efek halusinogenik, beredar dalam
bentuk pil yang berwarna-warni yang dibedakan
oleh ”cap”. Biasanya ditelan, tetapi E juga bisa
dihancurkan atau dihirup.

Ekstasi meningkatkan tekanan darah dan denyut
nadi, serta menaikkan suhu badan. Pengguna
kehilangan nafsu makan dan berkeringat banyak,
bahkan mungkin muntah. Beberapa orang bisa
kegerahan, sementara efek samping seperti rahang
yang terkatup tanpa sadar, kertak gigi dan pupil
mata yang melebar merupakan hal yang biasa,
seperti halnya kecemasan dan insomnia selama
proses penurunan. Mengkonsumsi pil dalam
lingkungan yang panas dan lembab (seperti pesta
yang hingar bingar atau arena dansa yang liar) bisa
menyebabkan dehidrasi, dan meskipun jarang,
gagal jantung dan kematian. Ada juga kasus-kasus
orang menderita over-hidrasi dan keracunan air
yang menyebabkan bengkak pada otak.

Cara kerjanya:
Stimulan dalam ekstasi memacu sistem syaraf
pusat, sementara halusinogen pada obat tersebut
pada saat yang bersamaan bereaksi terhadap
persepsi. MDMA mengurangi kemampuan
untuk mengendalikan diri dan menyebabkan
penggunanya lebih waspada, dibangkitkan

Akibat dan kadar toksin untuk
masing-masing pil tidak bisa
diperkirakan, overdosis merupakan
kemungkinan yang nyata.
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Jangka panjang:
Meskipun pada tahap ini belum bisa disimpulkan,
semakin banyak bukti yang menyatakan bahwa
penggunaan ekstasi yang berulang-ulang
menyebabkan neurotoksin pada otak. Para
pengguna berat melaporkan adanya gejala-gejala
depresi (seperti kelesuan dan suasana hati yang
berubah-ubah), kemampuan berkonsentrasi yang
menurun dan rusaknya ingatan. Ini disebabkan
oleh serotonin di dalam otak berkurang akibat
penggunaan ekstasi. Penelitian pada binatang
menunjukkan bahwa penipisan serotonin ini bisa
berlangsung lama (sampai tiga tahun) dan bahkan
bisa menjadi permanen.

Intinya:
Sebagaimana narkoba terlarang lainnya, yang
diproduksi di laboratorium halaman belakang
yang sederhana, tidak ada jaminan dalam hal
kontrol kualitasnya. Meskipun kandungan
aktif dalam ekstasi seharusnya adalah MDMA,
kebanyakan pil tidak benar-benar mengandung

unsur tersebut. Mengapa? Karena sulit untuk bisa
mendapatkan bahan kimia dasar yang dibutuhkan
untuk memproduksinya dan jelas sangat rumit
untuk melakukan sintesis secara kimiawi.
Kebanyakan para pembuat pil menggunakan
peralatan sederhana dan tidak segan-segan
memangkas biaya jika mungkin.
Hendaknya diingat, apapun yang dipikirkan
atau dikatakan oleh pengedar atau teman
yang menjual pil, sangat diragukan apakah
ia benar-benar mengetahui asal-usul barang
tersebut, apalagi mempunyai kualifikasi untuk
menjamin kualitasnya. Biasanya, mereka hanyalah
mengulang apa yang dikatakan kepada mereka
dari siapapun yang memberikan pil itu kepada
mereka. Semuanya ini berarti, bukanlah MDMA
yang Anda beli, melainkan hanyalah campuran
methampthetamin dan halusinogen sintetis yang
lain, termasuk Paramethoxyamfetamin (PMA), yang
Anda dapatkan. Kandungan murah lainnya yang
digunakan untuk mengisi pil ekstasi bisa mencakup
kafein, ketamin (obat bius kuda), parasetamol dan
ibuprofen.

Asupan air harus diatur secara aktif jika mengkonsumsi ekstasi –
minum terlalu banyak sama bahayanya dengan minum terlalu sedikit.
n PMA – adalah obat dari jenis amfetamin yang memiliki ciri sebagai stimulan dan halusinogen dan
seringkali dijual sebagai atau terdapat di dalam ekstasi. Karena bekerja lambat, namun lebih kuat
daripada MDMA, orang sering mengira bahwa pil mereka “ngadat” dan lalu mengkonsumsi pil kedua,
sehingga mereka mengalami overdosis (OD). Telah banyak korban terekam oleh karenanya.
n Minyak yang disebut safrole, yang diekstrak dari akar, kulit pohon dan buah tumbuhan sassafras
digunakan untuk membuat MDMA. Penggunaan sassafras pada manusia telah diketahui sebagai
penyebab kerusakan hati permanen dan kanker.
n Dari tahun 2000-2004, National Coronial Information System (Sistem Informasi Pemeriksaan Kematian
Nasional) mencatat 112 kematian yang berhubungan dengan ekstasi, 46 persen di antaranya dengan
obat tersebut sebagai penyebab utama kematian.
n Sindrom serotonin bisa terjadi sebagai akibat dari penggunaan ekstasi baik sebagai obat anti depresi
maupun akibat dari overdosis. Gejala-gejalanya meliputi agitasi, sakit kepala, kebingunan, gangguan
detak jantung, kedutan pada otot dan, dalam kasus-kasus ekstrim, koma dan kematian.
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ICE

Jangka pendek:

(meth, crystal meth, d-meth, shabu, tina, glass)

Denyut jantung dan pernapasan yang meningkat,
hipertensi, masalah peredaran darah dan jantung.
Ice ini juga meningkatkan nafsu birahi, sehingga
pengguna lebih mudah terlibat dalam perilaku
seks yang berisiko yang menyebabkan semakin
tingginya risiko terinfeksi penyakit seksual (STI).

Jangka panjang:

Ice (Es) adalah nama jalanan untuk
methamfetamin hidrokhlorida kristal, yang
sekarang ini merupakan 90 persen dari semua
methamfetamin yang disita oleh polisi di Australia
sejak pertengahan tahun 90-an. Pada umumnya
berupa bubuk kristal atau “kerikil” tanpa warna,
ice bisa diisap, dihirup atau disuntikkan.

Dengan berjalannya waktu, ice secara harafiah
menjadikan orang cepat tua. Menyuntikkannya
akan menyebabkan goresan, abses, kerusakan
pembuluh darah dan meningkatnya risiko
penyakit melalui darah. Pengguna berat
menderita kerusakan gigi, kulit pucat, malnutrisi,
berkurangnya fungsi paru-paru dan rasa sakit pada
umumnya, nyeri dan kejang. Selain risiko stroke,
obat ini juga sudah dibuktikan mempengaruhi
kesehatan mental dan fungsi kognitif – pecandu
ice menderita paranoia, halusinasi, hilangnya
ingatan, kurang tidur dan sakit jiwa.

Intinya:
Cara kerjanya:
Perasaan “senang yang berlebihan” atau “gembira
yang tiba-tiba” yang dialami dari konsumsi ice
dapat berlangsung sampai 12 jam, tergantung
pada berapa kali ice dikonsumsi. Penggunanya
mengalami perasaan gembira dan bergairah.
Obat tersebut bekerja dengan membanjiri reseptor
otak dengan monoamin. Dengan penggunaan
yang berulang-ulang, reseptor ini akan mati,
sehingga si pengguna tidak bisa merasa senang
sama sekali tanpa lebih banyak ice. Karena itu, ice
ini sangat membuat kecanduan, baik secara fisik
maupun psikis.

Ice adalah salah satu obat yang paling buruk yang
ada di luar sana. Dalam kaitannya dengan dampak
sosial, akses terhadap obat ini menjadi prioritas
yang umum dan utama bagi para pecandu ice, dan
seringkali mereka menjadi agresif dan beringas,
mengasingkan keluarga dan teman-teman mereka.
n Gas beracun yang dihasilkan selama produksi
methanol adalah hidrogen klorida, asam
hidroklorik, amonia dan fosfin – semuanya
sangat beracun bagi manusia.
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Marijuana (Cannabis)
(pot, grass, weed, dope, reefer, joint, spliff, ya(r)ndi,
rope, mull, cone, skunk, bhang, ganja, hash, chronic)

Cara kerjanya:
THC diserap merlalui paru-paru (atau perut) ke
dalam aliran darah dan dibawa ke otak, tempat
zat itu membanjiri reseptor dengan bahan kimia
yang membangkitkan rasa senang di otak.
Pada umumnya, mengisap kanabis memberikan
efek santai pada si pengguna. Kanabis juga
meningkatkan nafsu makan, dalam bahasa seharihari dikenal dengan sebutan menjadi “kelaparan”.

Jangka pendek:
Kesulitan dalam konsentrasi, gangguan koordinasi,
mata merah dan kering di mulut.

Jangka panjang:

Tanaman kanabis menghasilkan tiga macam
produk. Marijuana adalah daun dan pucuk
bunga tanaman betina dan mengandung bahan
psikoaktif delta-9 tetrahidrocanabinol (THC).
Tanaman kanabis juga memproduksi hash yang
beredar dalam bentuk blok berwarna (mulai dari
kuning sampai hitam) dan minyak hash. Salah
satu cara yang paling lazim dalam mengkonsumsi
obat ini di Australia adalah dengan merokok
daun dan kuncup bunga keringnya dengan
menggunakan ruas atau bong.

Penyakit pernapasan, kanker yang berkaitan
dengan merokok dan jumlah sperma yang
rendah dan bahkan nafsu seks yang berkurang.
Ketergantungan psikologis pada obat tersebut
menyebabkan kenaikan tingkat iritasi, hilangnya
ingatan, ketidak-seimbangan emosional,
kurangnya motivasi, paranoia dan serangan
kecemasan, dan juga ada tautannya dengan sakit
jiwa dan schizophrenia pada pengisap berat.
Ada juga implikasi sosial – seperti masalah dalam
berhubungan dengan keluarga dan teman-teman.
Pengangguran juga bertaut langsung dengan
penyalah-gunaan marijuana.

Intinya:
Sebagaimana segala macam bentuk pengisapan
zat yang intinya adalah karbon yang dibakar,
merokok marijuana pada dasarnya buruk bagi
Anda. Dan karena banyak ganja yang dijual dewasa
ini ditanam secara hidrofonik, secara anekdot
dapat dikatakan ada bukti konsentrasi tinggi
bahan kimia beracun yang masih terdapat pada
tanaman ketika diisap.

Riset menunjukkan orang yang mengkonsumsi sejumlah
besar kanabis mendapatkan kesulitan di tempat tidur,
banyak yang tidak bisa mencapai kepuasan*
*Sumber: Anthony Smith – La Trobe University Study.
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n Dampak fisik
Pengguna kanabis jangka panjang
bisa menderita asma, bronkitis, kanker
mulut, tenggorokan dan paru-paru, sulit
berkonsentrasi, ingatan rusak, susah belajar
dan berpotensi mengalami gangguan mental.
n Efek Sosial
Pengisap marijuana jangka panjang juga
sangat mungkin tidak bisa menyelesaikan
sekolah, TAFE atau perguruan tinggi, dan
pengangguran telah dikaitkan langsung
dengan penyalah-gunaan marijuana.
Pengguna jangka panjang juga bisa mengalami
masalah dalam berhubungan dengan keluarga
dan teman-teman.

n Ganja dan Mengemudi
Riset belakangan ini yang diterbitkan oleh
National Cannabis Prevention and Information
Centre (Pusat Informasi dan Pencegahan
Kanabis National) menunjukkan bahwa
mengemudi pada saat sedang mabuk ganja
bisa meningkatkan kemungkinan mengalami
kecelakan sebesar 300 persen.
n Marijuana dan hukum
Melamun tentang liburan tropis di Phuket?
Hati-hati: kecanduan akan marijuana atau
segala macam narkoba terlarang lainnya bisa
membuat rencana liburan Anda kandas tanpa
batas.” Jika Anda kecanduan kanabis, Anda akan
terhalang untuk bepergian ke banyak Negara,”
kata Dennis Young, Direktur Eksekutif DRUG
ARM di Brisbane. “Hal itu juga bisa berdampak
pada pilihan studi dan pekerjaan Anda di masa
depan. Banyak orang tidak tahu atau berpikir
tentang konsekuensi hukum ini.”

Meskipun faktanya banyak yang percaya bahwa remaja
“semua mengisap ganja”, empat dari lima remaja Australia
(14-19 tahun) TIDAK PERNAH menggunakannya**
**Sumber: 2007 National Drug Strategy Household Survey (NDSHS).
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KOKAIN
(coke, snow, Charlie) (crack cocaine: crack, rock, base,
sugar block, freebase)

Jangka pendek:
Denyut jantung yang meningkat, agitasi,
paranoia dan halusinasi, kejang otot dan muntah.
Pesta kokain selama beberapa jam atau hari akan
menyebabkan “crash” (yaitu depresi dan kelesuan).

Jangka panjang:
Sakit jiwa akibat kokain – yang ditandai dengan
perilaku beringas, agresif dan khayalan paranoid
– juga gangguan tidur, disfungsi seks, stroke,
kejang-kejang otot dan gagal ginjal. Di samping
itu, menghirup obat tersebut merusak membran
hidung, yang pada akhirnya bisa menyebabkan
rusaknya sekat hidung. Menyuntikkannya bisa
menyebabkan rusaknya jaringan.

Intinya:

Kokain adalah stimulan yang beredar dalam
bentuk bubuk. Biasanya dihirup, tapi juga bisa
disuntikkan, ditelan atau digosok ke gusi.

Apapun yang dikatakan sumber Anda, kemurnian
kokain di Australia sangat rendah dibandingkan
dengan beberapa negara lain, oleh karena itu
pasokan lokal seringkali “dijegal” oleh narkoba lain
seperti speed, ice dan bubuk ekstasi.

Cara kerjanya:
Tergantung pada kualitas dan kemurniannya,
semua tiga jenis kokain memberikan rasa
gembira yang tiba-tiba dan hanya sebentar yang
disebabkan oleh terlepasnya zat kimia syaraf yang
disebut dopamin. Di samping rasa bergairah,
pengguna merasa punya harga diri yang besar dan
banyak bicara.

Kombinasi kokain dan alkohol menghasilkan bahan kimia yang disebut
kokaetilene, yang lebih beracun terhadap sistem tubuh daripada jika
orang mengkonsumsi obat tersebut secara terpisah.
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Speed

Jangka pendek:

(whiz, point, zip, go-ee, snow, gas, pure, eve, gogo)

Keringat yang berlebihan, suhu badan tinggi,
pandangan kabur, sakit kepala, kertak gigi, rahang
terkatup, mual, dan diare.

Jangka panjang:

Speed adalah amfetamin. Biasanya obat ini
beredar dalam bentuk bubuk putih gading atau
kuning, tetapi bisa juga berwarna merah muda
atau bahkan cokelat – dari yang berbentuk halus
sampai kasar – atau sebagai cairan kental dalam
kapsul. Obat ini bisa ditelan, diisap, dihirup,
disuntikkan atau dimasukkan lewat anus.

Cara kerjanya:
Sebagaimana semua amfetamin, speed
memberikan rasa gembira yang tiba-tiba setelah
dikonsumsi. Energi yang meningkat, nafsu makan
yang berkurang dan kewaspadaan merupakan hal
yang normal – terutama karena obat ini bekerja
dengan jalan mempercepat pesan antara otak
dan tubuh. Akibatnya, pernapasan dan denyut
jantung bertambah cepat, sebagaimana juga
tekanan darah.

Seperti ice, penggunaan jangka panjang
menjadikan penggunanya cepat tua dan
menyebabkan degradasi gigi, masalah jantung,
turunnya berat badan, potensial menyebabkan
stroke dan risiko tinggi kecanduan. Di samping
menderita merosotnya kontrol emosi dan perilaku
berkhayal atau tak terkendali, pengguna yang
kecanduan bisa menjadi beringas dan kejam, dan
obat ini disalahkan karena menghancurkan banyak
keluarga dan persahabatan.

Intinya:
Speed adalah obat yang benar-benar “kotor”, yang
dibuat atau dicampur dengan sejumlah obat yang
lain dan bahkan deterjen untuk meningkatkan
keuntungan. Menggunakannya selama jangka
waktu yang lama akan menyebabkan Anda
kelihatan kurus kering, mempunyai kulit yang
jelek, gigi yang rusak dan mungkin menjadi
irasional, agresif bahkan beringas.

“Sakit jiwa akibat speed” lazim terjadi pada penggunaan amfetamin
yang overdosis dan nyaris mirip dengan schizophrenia paranoid.
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GHB

Cara kerjanya:

(G, fantasy, liquid E, grievous bodily harm (GBH))

Asal mulanya obat ini dikembangkan sebagai
anestesi umum, yang memberikan efek sebagai
penenang. Pengguna mengalami berkurangnya
kemampuan untuk mengendalikan diri dan rasa
kantuk pada umumnya. Penggunaan overdosis
bisa menyebabkan hilangnya kesadaran, kejangkejang otot dan muntah, sementara jika dicampur
dengan alkohol akan menjadikan obat itu sangat
berbahaya dan bisa menyebabkan berhentinya
pernapasan, berhentinya jantung dan kematian.
Lebih buruk lagi, obat itu dapat menyebabkan
kecanduan baik fisik maupun psikis pengucilan
diri yang menyebabkan insomnia, kecemasan,
kepekaan terhadap sinar dan suara keras, dan
penumpulan respons mental.

Intinya:
Gamma-hydroxybutyrate atau GHB adalah obat
yang lazim ditemukan di dalam acara dansa
dan kadang-kadang disebut sebagai ekstasi
cair karena sifatnya yang membangkitkan
kegairahan, euphoria dan meningkatkan nafsu
seksual. Namun secara kimiawi, obat ini tidak
ada hubungannya dengan MDMA sama sekali.
Rasanya sedikit asin, obat ini tak berwarna dan
tak berbau.

Risiko utama bagi pengguna GHB adalah
overdosis, yang menyebabkan kematian.
Meskipun ada jaminan dari pengedar, Anda tidak
akan tahu kekuatan atau keenceran dari setiap
kelompok produk yang diberikan, oleh karena
itu memastikan secara tepat dosis yang ”aman”
sangat sulit. Tidak seimbang dengan risiko yang
harus diambil.

Jika dicampur dengan alkohol, GHB dapat meracuni tubuh
dengan cepat – inilah sebabnya mengapa sering diimplikasikan
dalam sebutan “drink-spiking” (menusuk dengan minuman).
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DEPRESAN
(benzos, tranks, serries, mandies, sleepers)

Dikenal juga dengan sebutan “downers” (obat
sedatif), depresan bekerja dengan memperlambat
atau mengurangi fungsi otak dan tubuh.
Utamanya digunakan sebagai obat-obatan resep,
obat ini juga populer sebagai bahan pengubah
suasana hati yang ”terlarang”. Obat-obatan ini
bisa menyebabkan segala sesuatu mulai dari
perasaan santai dan kepuasan ringan, sampai ke
penenangan dan pingsan total.

Cara kerjanya:
Depresan bisa berfungsi sebagai anestesi pada
sistem syaraf pusat, mengurangi perasaan cemas,
stres atau paranoia. Obat ini juga membantu
penyembuhan insomnia dan mengendorkan
otot-otot tubuh. Seringkali, pengguna melaporkan
susana hati mereka membaik dan mereka
mengalami perasaan lebih mudah bergaul.
Dalam istilah obat-obatan, depresan dapat
digunakan sebagai ”penawar” sederhana untuk
mengatasi gejala-gejala menarik diri atau ”depresi”
karena mengkonsumsi stimulan terlarang lainnya.

Jangka pendek:
Pusing, bingung, bicara cadel, nafas pendek,
gangguan koordinasi dan pembuatan keputusan,
serta tekanan darah rendah. Mengobati diri
sendiri dengan depresan selama dalam pengaruh
obat lain berbahaya, hal ini akan menjurus ke
penghentian pernapasan atau bahkan kematian.

Jangka panjang:
Banyak depresan atau obat tidur juga membuat
kecanduan jika dikonsumsi secara tetap, dan
gejala-gejala mengasingkan diri mencakup tidak
dapat tidur, serangan panik dan kecemasan.

Intinya:
Obat ini dimaksudkan untuk diberikan dengan
resep dokter karena alasan tertentu dan juga
tidak dicampur dengan obat-obat lain. Jika Anda
menggunakan obat sedatif hanya untuk dicampur
dengan obat-obat lain, lebih baik langsung
tidur. Jika mengkonsumsi terlalu banyak, atau
bersamaan dengan campuran obat yang salah,
Anda berisiko mengalami koma atau kematian.

Dicampur dengan alkohol, depresan akan menurunkan pernapaan
sampai ke titik di mana Anda benar-benar berhenti bernafas.
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PERLU BANTUAN?
Silakan perhatikan bahwa berbagai organisasi
yang terdaftar mungkin hanya menyediakan
layanan dan sumber daya dalam bahasa Inggris.
NATIONAL DRUGS CAMPAIGN
(KAMPANYE NASIONAL ANTI NARKOBA)
1800 250 015 (telepon gratis)
www.australia.gov.au/drugs
Untuk informasi tentang kampanye atau
menemukan lebih banyak tentang informasi
dan layanan pendukung di Negara Bagian/
Teritori Anda.
ALCOHOL INFORMATION
(INFORMASI ALKOHOL)
www.alcohol.gov.au
Situs informasi tentang alkohol nasional
Pemerintah Australia, diciptakan oleh
Departemen Kesehatan dan Manula.
THE NATIONAL CANNABIS PREVENTION AND
INFORMATION CENTRE (NCPIC)
(PUSAT INFORMASI DAN PENCEGAHAN
KANABIS NASIONAL)
1800 304 050 (telepon gratis)
www.ncpic.org.au
Pusat Informasi dan Pencegahan Kanabis Nasional
(NCPIC) bertujuan untuk mengurangi penggunaan
kanabis di Australia dengan mencegah
penyerapan dan memberikan kepada masyarakat
informasi berdasarkan bukti dan campur tangan.
TED NOFFS FOUNDATION
(YAYASAN TED NOFFS)
1800 151 045 (telepon gratis)
www.noffs.org.au
Memberikan layanan penting untuk orang
muda dan keluarga mereka yang mengalami
masalah narkoba dan alkohol serta trauma yang
berkaitan dengannya.

TURNING POINT
1800 888 236 (telepon gratis)
www.turningpoint.org.au
Turning Point (Titik Balik) berjuang untuk
mempromosikan dan memaksimalkan kesehatan
serta kesejahteraan setiap orang dan masyarakat
dan hidup bersama dan menderita karena alkohol
atau penderitaan lain yang berkaitan dengan
narkoba.
AUSTRALIAN DRUG FOUNDATION (ADF)
(YAYASAN ANTI NARKOBA AUSTRALIA)
www.adf.org.au
Informasi komprehensif tentang narkoba,
termasuk riset mutakhir, laporan fakta,
perkembangan mutakhir konferensi dan berita,
kebijakan pemerintah, dan lain-lain.
AUSTRALIAN DRUG INFORMATION NETWORK
(ADIN)
(JARINGAN INFORMASI TENTANG NARKOBA
AUSTRALIA)
www.adin.com.au
ADIN memberikan akses yang mudah ke lebih dari
1200 website dan tautannya ke badan-badan anti
narkoba dan alkohol, yang sudah diperiksa secara
profesional — dari kelompok regional yang kecil
sampai ke organisasi nasional.
DRUG ARM
1300 656 800
www.drugarm.com.au
DRUG ARM Australasia adalah sebuah lembaga
swadaya masyarakat, yang bersifat nirlaba, yang
mempunyai komitmen untuk mempromosikan
gaya hidup yang sehat tanpa menggunakan
narkoba terlarang.
FAMILY DRUG SUPPORT
(DUKUNGAN KELUARGA TERKAIT NARKOBA)
1300 368 186 (telepon lokal)
www.fds.org.au
Sebuah organisasi bagi mereka yang memerlukan
bantuan untuk orang yang mereka cintai. Ini terdiri
dari relawan yang telah mengalami sendiri trauma
karena anggota keluarga mereka terlibat dalam
masalah narkoba.
Indonesian
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BEACON FOUNDATION
(YAYASAN BEACON)
www.beaconfoundation.net
Yayasan Beacon adalah organisasi nasional
nirlaba yang berusaha mempengaruhi sikap dan
budaya warga Australia, sehingga setiap orang
muda mengembangkan kehendak bebas untuk
mencapai sukses pribadi bagi mereka sendiri dan
bagi masyarakat.
KIDSHELP LINE
(SALURAN BANTUAN ANAK-ANAK)
1800 551 800 (telepon gratis)
www.kidshelp.com.au
Layanan nasional penyuluhan lewat telepon
dan internet bagi orang muda berusia 5 sampai
25 tahun. Gratis, anonim dan sepenuhnya bersifat
rahasia.
LIFELINE
(SALURAN KEHIDUPAN)
13 11 14 (telepon lokal)
www.lifeline.org.au
Layanan nasional penyuluhan lewat telepon 24
jam untuk membantu Anda mengatasi masalah
apapun, entah besar atau kecil.
OXYGEN
www.oxygen.org.au
OxyGen menggalakkan pilihan-pilihan gaya hidup
sehat dan memberikan kegiatan dan informasi
interaktif tentang tembakau kepada kaum muda.
REACH OUT
(MENGGAPAI)
www.reachout.com

MOODGYM
www.moodgym.anu.edu.au
MoodGym adalah sebuah program inovatif,
interaktif yang dirancang untuk mencegah dan
menurunkan gejala-gejala depresi. Program ini
dirancang untuk kaum muda tetapi bisa berguna
untuk semua orang dari segala usia.
BEYONDBLUE
www.beyondblue.org.au
Prakarsa nasional untuk menangani depresi.
Membuka mata kita kepada depresi di
seluruh Australia.
HEADSPACE
www.headspace.org.au
headspace memberikan dukungan, informasi
dan layanan untuk kesejahteraan mental dan
kesehatan bagi kaum muda dan keluarga mereka
di seluruh Australia.
NATIONAL RELAY SERVICE
(LAYANAN RELAI NASIONAL)
Nomor telepon relai 24 jam TTY/Voice 13 36 77,
Bicara dan Dengarkan (SSR) 1300 555 727
National Relay Service adalah layanan akses
telepon seluruh Australia yang diberikan kepada
orang yang tuli, atau mempunyai gangguan
pendengaran dan bicara.

Jangan lupa bahwa jika Anda menggunakan
telepon seluler untuk menelepon
nomor-nomor di atas, Anda akan
dikenakan tarif telepon seluler.

Suatu tempat online di mana Anda bisa
mendapatkan informasi yang Anda perlukan
tentang masalah-masalah kesehatan mental
dan dan ruang untuk bersantai. Menggapai.
Menemukan. Bergerak maju.
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