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Kata Pengantar
Dalam pengalaman pencegahan penyalahgunaan narkoba, kami sangat memahami bahwa narkoba tidak hanya
merugikan tubuh dan pikiran sendiri, tetapi juga sangat
mempengaruhi hubungan dengan keluarga, dan menyebabkan gangguan sosial dan menghambat kemajuan.Banyak
dari pengalaman yang mengingatkan kita bahwa bahaya
narkoba tidak memiliki batasan dan telah menjadi masalah
global. Teruntuk seluruh guru dan staff di sekolah maupun
perguruan tinggi dalam menghadapi guru dan siswa internasional, agar memiliki bahan referensi yang tepat dalam
pengendalian narkoba, serta memperkuat pengetahuan
anti-narkoba di kampus, demi meningkatkan keamanan
kampus, Buku Panduan Bahasa Asing dalam Pencegahan
Penyalahgunaan Narkoba ini disusun secara khusus untuk
mencapai tujuan bebas narkoba di sekolah.
Panduan Pencegahan Penyalahgunaan Narkoba dan
Pendidikan Kesehatan belum dirancang khusus untuk digunakan oleh guru dan siswa asing sebagai referensi sebelumya. Oleh karena itu, kami telah mengumpulkan sejumlah
tim profesional untuk merancang buku petunjuk ini dengan
tujuan mempromosikan pencegahan penyalahgunaan narkoba untuk guru dan siswa internasional.

i

Informasi Pencegahan Penyalahgunaan Narkoba
Tujuan dari buku panduan ini adalah untuk mencegah
penyalahgunaan narkoba, serta menggunakan buku ini untuk meningkatkan kesadaran bagi orang asing akan narkoba, pencegahan narkoba, dan untuk memahami undang-undang dan peraturan yang berlaku untuk pengawasan
narkoba di Taiwan. Kami mengharapka guru dan siswa asing dapat belajar dari informasi yang telah diberikan untuk
menghindari jeratan narkoba.
Jika Anda memiliki pertanyaan tentang buku panduan
ini, kami dengan senang hati menyambut pertanyaan dan
saran Anda, tim kami akan berusaha memperbaikinya agar
lebih sempurna.

Tim redaksi khusus bahasa asing untuk pencegahan
dan penyalahgunaan narkoba, Jin Zhi
Tahun 2021 Bulan12
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engenalan Narkoba

1. 「Narkoba」Deﬁnisi
1. Pengenalan Narkoba

Di Taiwan，「Narkoba」Menurut Pasal 2 (Peraturan
Pencegahan dan Pengendalian Bahaya Narkoba), yang
dimaksud dengan narkotika adalah macam-macam produk
obat dan zat psikotropika yang bersifat adiktif, menyalahgunakan dan merugikan masyarakat.

2. Klasiﬁkasi Narkoba
Dibagi menjadi empat kelas menurut tingkat kecanduan, penyalahgunaan dan bahaya. Obat Kelas 1 da 2
biasanya lebih berbahaya daripada obat Kelas 3 dan 4:
• Kelas 1：seperti heroin、morﬁn、kokain
• Kelas 2：seperti amfetamin、ekstasi、ganja
• Kelas 3：seperti ketamin、FM2、Metil Metkatinon
(Meow Meow）
• Kelas 4：seperti Zopemian, Propofol (SusuInjeksi)
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Karakteristik Obat：
• Stimulan sistem saraf pusat：seperti amfetamin、
MDMA（ekstasi）、
• MDPV（mandi garam）、meow meow、PMMA
• Halusinogen sistem saraf pusat：seperti ganja、sejenis ganja（K2）
• Depresan sistem saraf pusat：seperti heroin、morﬁn
• Penyalahgunaan narkoba dengan dihirup：seperti
gas tawa、lem、Rush, dll.

3.

Narkoba yang umum sering ditemui dan berbahaya di Taiwan

Narkoba kelas 1

Heroin

Morﬁn

• Efek samping pasca penggunaan seperti depresi,
Sesak nafas, mual, muntah, pusing, tidak nyaman,
gelisah, gatal-gatal, tekanan darah meningkat, dll.
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• Penggunaan jangka panjang, setelah tidak digunakan, menimbulkan gejala sakaw obat termasuk
haus, gelisah, mudah lelah, mata berair, pilek, keringat dingin, insomnia, anoreksia, diare, mual, muntah,
menggigil, sakit perut, nyeri otot dan gejala lainnya.
membutuhkan waktu sekitar 7 sampai 10 hari untuk
gejala dapat mereda.
1. Pengenalan Narkoba

• Toksisitas heroin 10 kali lipat dibanding morﬁn, dan
kecanduannya lebih kuat daripada morfin. Gejala
putus obat juga sangat serius. Pecandu heroin sering menyuntikkan narkoba dan menggunakan jarum
yang tidak bersih dari berbagi jarum (termasuk jarum
suntik, dan pengencer) dapat menimbulkan infeksi
AIDS, virus hepatitis (hepatitis B atau C), endokarditis, ﬂebitis dan penyakit lainnya.

Narkoba kelas 2

(metil) amfetamin
(metafetamin)

• Penggunaan jangka panjang dapat menyebabkan
skizofrenia, disertai dengan menyakiti diri sendiri,
melakukan tindak kekerasan, dll.
3

Informasi Pencegahan Penyalahgunaan Narkoba
• Amfetamin memiliki dampak penurunan nafsu makan
dan sering dicampur dengan obatillegal lainnya, dijual
secara ilegal dalam bentuk pil diet, dan pengguna
akan merasa kecanduan tanpa menyadarinya.

MDMA（ekstasi）

• Efeknya mirip dengan amfetamin, dan dapat menghasilkan gejala toksik, termasuk hipertermia (hingga
43 derajat Celcius), dehidrasi, hipertensi akut, aritmia, rhabdomyolisis, dan gejala gagal ginjal akut,
yang dapat menyebabkan kematian pada kasus yang
sangat parah.

Narkoba kelas 2

Ganja

• Halusinogen. Setelah penggunaan, detak jantung
akan berdetak cepat, delusi, halusinasi, mulut kering, mata merah dan fenomena lainnya. Penggunaan
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jangka panjang dapat menyebabkan ketergantungan
dan gangguan psikologis. Begitu ketergantungan terjadi, penghentian penggunaan secara tiba-tiba akan
menimbulkan gejalaseperti anoreksia, kecemasan,
gelisah, depresi, dan gangguan tidur.

1. Pengenalan Narkoba

• Penggunaan ganja pada usia remaja dapat menyebabkan penurunan IQ, memori dan kemampuan
belajar, efek halusinasi ganja akan menimbulkan
pngelihatan yang tidak normal, sehingga dapat mengakibatkan kecelakaan lalu lintas dan resiko bahaya
publik lainnya.
• Penggunaan ganja oleh ibu hamil cenderung menyebabkan kelahiran prematur dan berat janin yang
rendah.
• Selain dihisap, ganja juga sering digunakan dalam
bentuk cair, dicampur dalam cairan rokok elektrik, atau dibuat menjadi biskuit, cokelat, dan bentu
makanan lainnya. Meskipun ganja adalah obat kelas dua di Taiwan, menanam, membawa, menjual,
memindahkan, menggunakan, atau memilikinya
merupakan tindak kejahatan.
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Narkoba kelas 3

ketamin（K、ketamin）

• Penyalahgunaan ketamin akan menyebabkan terjadinya sistitis interstisial kronis, yang akan membuat
dinding kandung kemih ﬁbrosis jadi menebal, gejala
putus obatditandai dengan sering buang air kecil,
nyeri saat buang air kecil, hematuria, dan bahkan
penurunan volume urin dan edema pada kasus yang
parah. Gejala gagal ginjal, dan bahkan masalah pada
kandung kemih. Selain itu, fungsi kognitif (fokus dan
memori) dan stabilitas emosi juga terpengaruh.

Obat penenang
benzodiazepine
(seperti obat tidur、FM2)

• Penggunaan jangka panjang akan menyebabkan
peningkatan dosis, ketergantungandan gejala seperti
lesu, lunglai, kurangnya fokus, kehilangan memori
6

dan ingatan, serta tingkat responsif yang kurang baik.
• Penggunaan alkohol atau depresan untuk sistem
saraf pusat lainnya secara bersamaan sering mengakibatkankejang,dapat menyebabkan kecelakaan dan
kematian.

Obat-obatan jenis baru
1. Pengenalan Narkoba

Karakteristik 1: Bentuk yang beragam, menghilangkan kecurigaan para remaja
• Bentuk yang umum adalah serbuk yang dicampur
menjadi minuman, kemudian dijual dalam bentuk kemasan komersial atau mereksendiri, atau mengubah
bentuknarkoba menjadi stiker, jelly, coklat dan bentuk
lainnya untuk menarik minat anak muda.
• Zat psikotropika seperti ganja psikedelik (K2), yang
disemprotkan pada tembakau, atau yang dikeringkan dan dijual dalam bentuk tanaman kering atau teh
celup herbal.
Karakteristik 2: Bahan campuran, tidak murni dan
tidak homogen
• Mencampur obat dengan aturan yang berlawanan
dengan farmakologisatau serupa dapat menyebabkan kerusakan serius pada tubuh.Jika digunakan
dengan alkohol, efek obat dapat menjadi lebih buruk
dan menyebaban hal yang tidak diharapkan.
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Karakteristik 3: Cara penawaran
• Saat ini, cara menawarkan obat telah berkembang
ke arah industri, dan sering diberikan dalam bentuk
penawaran gratis untuk pertama kalinya, tidak hanya
melalui geng atau organisasi, tetapi bahkan melalui
penjualan “pembelian secara berkelompok”, untuk
mempengaruhi dan memikat remaja menjadi penyalahguna narkoba melalui teman sebaya.
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Nitrous Oxide（Gas Tawa）
• Merupakan obat anestesi umum secara dihirup, dihirup selama sekitar 15 sampai 30 detik, efek yang dihasilkan akan berlangsung selama 2 hingga 3 menit.

1. Pengenalan Narkoba

• Nitrous oxide akan mempengaruhi produksi vitamin
B12 dalam tubuh.Penggunaan jangka panjang akan
menyebabkan kerusakan saraf dan sumsum tulang
belakang, gejala seperti mati rasa pada tangan, kaki,
ketidakmampuan untuk berjalan, hilangnya indra
perasa, dan dapat menghasilkan gangguan mental,
gangguan seperti lesu, depresi, kebingungan, dll.
• Bila digunakan bersamaan dengan alkohol atau obat
lain, dapat berisiko keracunan,dan menyebabkan kerusakan ﬁsik dan mental yang serius.
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2

Anti Narkoba

1. Waspada Jauhi Bahaya
• Narkoba dapat ditemui dalam bentuk permen,
cokelat, dan makanan ringan lain yang tampak
menyenangkan, bahkan disamarkan dalam bentuk
bungkus kopi, teh, teh susu, dan Anda harus memperhatikan apakah ada bekas dibuka pada segelnya.
• Teman sering menjadi sumber persebaran obat.
Melawanbujukan teman sebaya untuk merokok, konsumsi alkohol, pinang, obat-obatan, permen khusus,
minuman, dll. Tolak secara langsung, buatlah alasan, tinggalkan tempat dengan cepat, ubah topikpembicaraan, yakinkan diri sendiri, beri nasihat,
dll., dengan nada eufemisme dan sikap penolakan
yang tegas.
• Jauhi tempat yang mencurigakan, seperti Warnet,
Pub, klub malam, dll; waspada, jangan mudah menerima minuman dan rokok dari orang asing,
dan jangan biarkan minuman yang sudah dibuka
hilang dari pandangan; berhati-hatilah dengan
teman, bahkan jika mereka adalah kenalan atau
wanita. Jangan anggap enteng.
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• Ketika Anda merasa pusing, mual atau muntah, penglihatan kabur atau susah meilhat, kelumpuhan atau
lemas, hiperaktif yang tidak terkendali, kecemasan
yang tidak dapat dijelaskan, delusi, halusinasi, dll.,
Maka lakukanlah tindakan dibawah ini:
(1) Manfaatkan waktu dan untuk meninggalkan tempat dengan cepat.
(2) Mencari bantuan kepada orang yang dapat dipercaya
2. Anti Narkoba

(3) Hubungi 110 untuk memanggil polisi

2. 8 cara melawan narkoba
Menghadapi godaan teman sebaya dan kepala obat,
tolong beri tahu saya ini

• Tolak dengan tegas
Saya tidak melakukan hal-hal ilegal
Tidak, saya benar-benar tidak ingin merokok

• Beri alasan yang kuat
Penggunaan narkoba adalah kejahatan, jangan pengaruhi saya
Orang tua saya sangat ketat, jika mereka tahu saya
akan dihujat
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• Yakinan diri sendiri
Tidak mungkin, aku hanya terpengaruh, jangan mencobanya !
Tidak, saya benar-benar pemalu, saya tidak berani
merokok !

• Permisi meninggalkan tempat
Sudah terlambat, saya harus pulang, saya pergi dulu
Saya tidak enak badan, saya mau pulang untuk beristirahat dulu !

• Nasihati sahabat
Kita adalah teman yang baik, Saya tidak ingin Anda
menjadi pecandu narkoba !
Berhenti merokok! tidak baik untuk kesehatan, Anda
dan saya lebih baik tidakmencobanya !

• Ubah Topik Pembicaraan
Lihatlah, dim sum ini enak Makan itu! Kamu juga harus mencobanya !
Berita hari ini menampilkan video kucing, sangat lucu,
apakah kamu melihatnya ?
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• Berikan Nasihat dan Contoh Nyata
Narkoba ini membuat kecanduan dan susah diberhentikan, lihat berita kemarin. Sungguh akhir yang
menyedihkan bagi pecandu narkoba itu... jadi jangan
memakai narkoba !

• Serang Kembali

2. Anti Narkoba

Jika saya memakai narkoba hanya karena kamu
mengatakan saya tidak punya nyali, maka saya benar-benar bodoh. Sampai ketemu lagi !
Percaya diri yang teguh adalah sikap terbaik untuk menghadapi godaan narkoba, dalam menghadapi narkoba, harus bersikeras melakukan penolakan.
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3. Ciri dan bantuan bagi pengguna narkoba
• Perubahan aktiﬁtas
Bergadang、jarang tidur、terbangun saat malam、
waktu tertkar antara pagi dan malam、tidur terus selama 2、3hari

• Emosi yang tidak stabil
Suasana hati yang naik turun, lekas marah dan curiga, kegembiraan yang tidak normal, depresi dan keterpurukan,kondisi mental yang buruk

• Perilaku tidak normal
Perilaku impulsif, melempar barang tanpa sebab,
mengumpat, membolos, kabur dari rumah, putus
sekolah, memeras atau menindas, suka berbohong,
bicara aneh, sering buang air kecil

• Membawa barang khusus
Bedak, inhaler, tas ritsleting

Bagaimana cara menolong pengguna narkoba
√ Awasi tingkah laku、beri perhatian
√ Arahkan untuk menemui medis、terapi rehabiltasi
√ Berikan bantuan、konsultasi dengan dokter
√ Dukung dan dampingi、jadilah sahabat yang baik
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4. Kenali obat cinta「CHemsex」
(1) Definisi: Juga dikenal sebagai obat bantuan untuk“bercinta”,digunakan selama aktivitas seksual,
peningkatan indera perasa dan mood saat berhubungan seks.
(2) Situasi: Biasa ditemui dalam kencan online, aktivitas
pesta, dan situasi lainnya.

2. Anti Narkoba

(3) Narkoba: obat adiktif non-opioid (misalnya: metamfetamin, ketamin, ekstasi, ganja, G air, Meow, dll), jenisyang sering dijumpai adalah metamfetamin.
Jika Anda menggunakan narkoba dan alkohol secara bersamaan, dapat berakibat fatal !
(4) Cara penggunaan: Umumnya digunaka dengan cara
dihisap atau injeksi (makan).
(5) Efek: Penurunan kontrol diri, peningkatan indera,
keinginan untuk berhubungan seks, dll. Pengaruh
perasaan sehingga dapat dengan mudah mempengaruhi penilaian dan pengaruh kognitif yang kuat,
diikuti oleh keinginan seks yang tidak terkontrol,penggunaan obat- obatan ini dapat mengakibtkan ketergantungan untuk membangun mood.
(6) Berbahaya: Meningkatnya frekuensi hubungan seks
yang tidak aman serta meningkatkan risiko tertular
penyakit menular seksual seperti HIV, siﬁlis atau gonore.
15
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Jauhi AIDSserta bahaya dari obat cinta
Pemeriksaan AIDS
(1) Jika Anda berhubungan seks, setidaknya lakukan 1
kali pengecekan.
(2) Mereka yang berhubungan seks tanpa kondom harus
dicek setidaknya setahun sekali.
(3) Jika ada kebiasaan yang dapat menyebabkanterinfeksi (seperti berbagi jarum suntik, berganti-ganti pasangan, dan penggunaan obat-obatan adiktif, penyakit
menular seksual, dll.), disarankan untuk melakukan
pengecekan setiap 3-6 bulan sebanyak 1 kali.

Pengecekan
Tanpa Identitas

Pengecekan
Mandiri

Hindari perilaku berisiko
(1) Hindari penggunaan narkoba
(2) Hindari berbagi jarum (termasuk jarum suntik,cairan,tempat)
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(3) Hindari berganti pasangan seksual atau berhubungan
seks dengan orang asing (terutama hati-hati dengan
kencan online)
Terinfeksi HIV「sebelum」pemberian
proﬁlaksis（PrEP）
Risiko infeksi HIV dapat berkurang hingga
90% dengan penggunaan PrPP yang stabil sebelum berisiko terinfeksi.

Halaman
Website PrEP

2. Anti Narkoba
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5、5 hal yang dilarang saat melewati imigrasi

╳ Jangan serakah atau anda akan dapat masalah
╳ Jangan membantu orang tidak dikenal membawa
barang bawaan mereka
╳ Jangan membantu orang lain membawa koper mereka
╳ Jangan menerima barang mencurigakan apapun dari
orang tak dikenal
╳ Jangan lepaskan koper anda dari pandangan
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3

Referensi

1. Layanan Konsultasi
Pusat pencegahan bahaya narkoba dari pemerintah(kota)
Hotline konsultasi gratis 24 jam: 0800-770-885 melayanani:

3. Referensi

Memberikan layanan konseling bagi pecandu narkoba
itu sendiri ataupun kerabatnya, termasuk terapi terhadap
kecanduan, pengecekan AIDS, konseling psikologis, perawatan medis, konseling hukum, bantuan sosial, pelatihan dan bantuan pekerjaan, konseling sekolah, program
penanggulangan dampak buruk, lembaga rehabilitasi pecandu narkoba swasta dan masalah lainnya.
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Nomor telepon kontak bagian luar negeri/kantor polisi
kabupaten dan kota
Bagian Luar Negeri/ Kantor
Polisi Pemerintah Kabupaten
dan Kota
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Nomor Telepon

Divisi Luar Negeri, Kantor
Polisi Kota Taipei

02-23817494

Divisi Luar Negeri, Kantor
Polisi Kota New Taipei

02-80725454 Ext 4096

Divisi Luar Negeri, Kantor
Polisi Kota Taoyuan

03-3335107

Divisi Luar Negeri, Kantor
Polisi Kota Taizhong

04-23273875

Divisi Luar Negeri, Kantor
Polisi Kota Tainan

06-6354531

Divisi Luar Negeri, Kantor
Polisi Kota Kaohsiung

07-2215769

Divisi Luar Negeri, Kantor
Polisi Kota Keelun

02-24252787

Divisi Luar Negeri, Kantor
Polisi Kota Hsinchu

03-5242103

Divisi Luar Negeri, Kantor
Polisi Kabupaten Hsinchu

03-5557953

Divisi Luar Negeri, Kantor
Polisi Kota Chiayi

05-2220772

Divisi Luar Negeri, Kantor
Polisi Kabupaten Chiayi

05-3620220

Divisi Luar Negeri, Kantor
Polisi Kabupaten Miaoli

037-356950

04-7615463

Divisi Luar Negeri, Kantor
Polisi Kabupaten Nantou

049-2234302

Divisi Luar Negeri, Kantor
Polisi Kabupaten Yunlin

05-5329033

Divisi Luar Negeri, Kantor
Polisi Kabupaten Pingtung

08-7336283

Divisi Luar Negeri, Kantor
Polisi Kabupaten Yilan

039-353921

Divisi Luar Negeri, Kantor
Polisi Kabupaten Hualian

03-8224023

Divisi Luar Negeri, Kantor
Polisi Kabupaten Taitung

089-334756

Divisi Luar Negeri, Kantor
Polisi Kabupaten Penghu

06-9278466

Divisi Luar Negeri, Kantor
Polisi Kabupaten Kinmen

0823-25653

Divisi Luar Negeri, Kantor
Polisi Kabupaten Lianjiang

0836-25859 Ext 2102

3. Referensi

Divisi Luar Negeri, Kantor
Polisi Kabupaten Changhua
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2. Program Bantuan
Kementerian Kesehatan dan Kesejahteraan“Program Subsidi Biaya Pengobatan Kecanduan Narkoba”
• Objek bantuan: mereka yang memiliki kartu asuransi
kesehatan
• Subsidi: Biaya pengobatan ketergantungan obat secara pribadi yang tidak ditanggung olehasuransi kesehatan
• Jumlah subsidi: subsidi dibagi dalam beberapa program pengobatan
(1) Usia 18 tahun (inklusif) ke atas: bantuan hingga
35.000 yuan per tahun
(2) Di bawah 18 tahun: bantuan hingga 40.000 yuan
per tahun
Lembaga perawatan kecanduan narkoba
yang telah ditunjuk dan tedaftar dalam
Instansi Pelaksana Terapi

Layanan masyarakat pengobatan
kecanduan narkoba
Informasi "Rencana Pengembangan”
Untuk pertanyaan lebih lanjut, silakan hubungi saluran
konsultasi gratis 24 jam dari Pusat Pengendalian Bahaya Narkoba：0800-770-885
22

Kementrian Pendidikan「Program Konsultasi
Pencegahan Penyalahgunaan Narkoba untuk Sekolah
dan Universitas」

• Objek Layanan
Untuk siswa pengguna narkoba di sekolah dan universitas, kasus di bawah sekolah menengah akan
ditindaklanjuti dan diberi dukungan yang dibutuhkan。

• Bentuk Layanan
(1) Untuk konseling individu dan terapi keluarga, konseling jarak jauh dapat dilakukan melalui video.
3. Referensi

(2) Setiap siswa memberikan layanan konsultasi gratis 6 hingga 8. Jika ada kebutuhan untuk perpanjangan setelah evaluasi profesional oleh psikolog,
jumlah konsultasi yang sesuai dapat diperpanjang
dengan persetujuan.

• Nomor Layanan
（02）7749-5720
Siswa yang dengan kemauan sendiri meminta
bantuan tidak akan diminta informasi mengenai
data tempat mereka bersekolah, sehingga mereka
tidak perlu khawatir akan mendapatkan hukuman
dari pihak sekolah.
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3. Daftar Situs Organisasi Resmi
Situs Resmi untuk Informasi Terkait Pencegahan Penyalahgunaan Narkoba di Taiwan
Nama Organisasi
Kementerian Kesehatan dan
Kesejahteraan

Alamat Situs
http://www.mohw.gov.tw

Badan Pengawas Obat
dan MakananKementerian
http://www.fda.gov.tw/TC/
Kesehatan dan Kesejahteraan, site.aspx?sid=10070
Bagian Anti-narkoba
Organisasi Pencegahan
Penyalahgunaan Narkoba bagi
http://enc.moe.edu.tw
Mahasiswa oleh Kementerian
Pendidikan
Kementerian Kehakiman,
Organisasi Anti- Narkoba

http://antidrug.moj.gov.tw

Departemen Kepolisian
https://cib.npa.gov.tw/ch/
Kriminal Dalam Negeri / Bagian
app/folder/48
Narkoba
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Situs Resmi untuk Informasi Terkait Pencegahan Penyalahgunaan Narkoba Internasional
Nama Organisasi

Alamat Situs

UnitedNationsOfﬁcesonDrugs
andCrime (UNODC)

http://www.unodc.org

InternationalNarcoticsControl-Board (INCB)

http://www.incb.org

WorldHealthOrganization (WHO)

http://www.who.int/
sub-stance_abuse/en
http://www.emcdda.
euro-pa.eu/index.cfm

NationalInstituteonDrug Abuse
(NIDA)

http://www.drugabuse.
gov

3. Referensi

EuropeanMonitoringCentreforDrugsandDrugAddiction (EMCDDA)

25

Informasi Pencegahan Penyalahgunaan Narkoba

4

Tindakan

Narkoba yang sering ditemui dan hukum terkait
Kategori
Jenis
Narkoba

Heroin、Morﬁn、
kokain

Narkoba kelas 2
Amfetamin、
MDMA、Ganja、
MDPV、Rumput
chaat

Hukuman mati atau
penjara seumur
Memproduksi, hidup (Dengan
Memindahkan,
denda sampai 30
Menjual
juta yuan)

Penjara seumur
hidup atau minimal
10 tahun penjara
(Dengan denda
sampai 15 juta
yuan)

3 tahun sampai
Mengelola dan 10 tahun penjara
mempengaruhi
(Dengan denda
orang lain
sampai 3 juta yuan)

Penjara 1 tahun
sampai 7 tahun
(denda sampai
dengan 1 juta yuan)

Membawa
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Narkoba kelas 1

Penjara 1 tahun
sampai 7 tahun
(denda sampai
dengan 1 juta yuan)

Penjara 6 bulan
sampai 5 tahun
(denda sampai
dengan 700 ribu
yuan)

Penjara 6 bulan
Menggunakan sampai 5 tahun

Memiliki

Penjara maksimal 3
tahun

Penjara maksimal
3 tahun (denda
sampai dengan 300
ribu yuan)

Penjara maksimal
2 tahun (denda
sampai dengan 200
ribu yuan)

Berat lebih dari 10
gram, dikenakan
penjara 1 tahun
sampai 7 tahun
(denda sampai dengan 1 juta yuan)

Berat lebih dari 20
gram, dikenakan
penjara 6 bulan
sampai 5 tahun
(denda sampai
dengan 700 ribu
yuan)

4. Tindakan
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Kategori

Narkoba kelas 3
Ketamin、1 kapsul
tidur, FM2, meow
Jenis
meow (4-methyl
Narkoba
methylcathinone),
kratom
tahun
Memproduksi, Penjara7
(denda
sampai
Memindahkan, dengan 1 juta yuan)
Menjual
Penjara 6 bulan
Mengelola dan sampai 5 tahun
mempengaruhi (denda sampai
orang lain
dengan 700 ribu
yuan)
Penjara maksimal
3 tahun (denda
Membawa
sampai dengan 300
ribu yuan)
Denda lebih dari
20.000 yuan tetapi
kurang dari 50.000
yuan, dan menerima
Mengunakan kuliah tentang
bahaya narkoba
selama lebih dari 6
jam dan kurang dari
8 jam
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Narkoba kelas 4
Zopemian, Fanning,
Tablet Kupu-kupu,
Suntik protein
(Propofol)
Penjara 5 tahun
sampai 12 tahun
(denda sampai
dengan 5 juta yuan)
Penjara maksimal
3 tahun (denda
sampai dengan 500
ribu yuan)
Penjara maksimal
1 tahun (denda
sampai dengan 100
ribu yuan)
Denda lebih dari
10.000 yuan tetapi
kurang dari 50.000
yuan, dan menerima
kuliah tentang
bahaya narkoba
selama lebih dari 4
jam dan kurang dari
6 jam

Memiliki

Denda lebih dari
20.000 yuan tetapi
kurang dari 50.000
yuan, dan menerima
kuliah tentang
bahaya narkoba
selama lebih dari 6
jam dan kurang dari
8 jam
Berat lebih dari 5
gram, dikenakan
penjara sampai 2
tahun (denda sampai dengan 200 ribu
yuan)

Denda lebih dari
10.000 yuan tetapi
kurang dari 50.000
yuan, dan menerima
kuliah tentang
bahaya narkoba
selama lebih dari 4
jam dan kurang dari
6 jam
Berat lebih dari 5
gram, dikenakan
penjara sampai
1 tahun (denda
sampai dengan 100
ribu yuan)

Saat ini, ada lebih dari 600 jenis narkotika di Taiwan dari
semua tingkatan, banyak di antaranya yang legal di negara laintapi mungkin melanggar hukum di Taiwan.

Nitrous Oksida (gas tawa)
4. Tindakan

Toksisitas dan Zat Kimia yang berbahaya perlu
diperhatikan
• Kepemilikan gas tawa secara ilegal, dapat di denda
30.000 hingga 300.000 yuan
• Dalam hal yang menyebabkan kematian atau membahayakan kesehatan orang lain, dapat dituntut hukuman penjara seumur hidup atau minimal 7 tahun
penjara, dan denda hingga 10 juta yuan
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• Menjual nitrous oxide melalui online dan social media, operator platform online akan didenda sebesar
60.000 hingga 300.000 yuan, dan dihukum
Undang-undang Pemeliharaan Ketertiban Sosial
• Pelaku ditahan tidak lebih dari 3 hari atau didenda tidak lebih dari NT$18,000
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5

anya Jawab

Q1. Sebagai murid asing, hal apayang harus saya
perhatikan?
• Perhatikan peraturan sekolah
Dalam sekolah teah diterapkan「Tindakan sanksi
dan hukuman」，bagi siswa yang melanggar aturan
dan menjadi pengguna narkoba (seperti：pengurangan nilai atau dikeluarkan dari sekolah)

• Pertimbangkan masa depan
Selain mendapat hukuman, Anda mungkin akan kehilangan kesempatan untuk bekerja atau tinggal di
Taiwan (Misalnya: mahasiswa asing yang mengikuti
pertukaran pelajar)
5. anya Jawab

• Jauhi narkoba
Lindungi diri, dan jaga kesehatan
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Q2. Perbedaan aturan ganja dalam hukum internasional
Ilegal

Taiwan、Jepang、Indonesia、Vietnam、Malaysia

Legal baik
rekreasi atau medis

Nicaragua、Thailand、beberapa bagian
negara di Amerika、Kanada

Q3. Apa saja jenis narkoba baru yang sering dijumpai saat ini ？
• Methylone (bk-MDMA)
• Mephedrone (meow meow)
• MDPV (Salt bath)
• TFMPP (Molly)
Para-kloro amfetamin (disebut juga PCAatau 4CA)
sering dicampur dengan cathinone sintetis yang
menyebabkan rangsangan pada sistem
saraf pusat，sangat
berbahaya
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Q4. Apa saja bahan kandungan dari kopi narkoba
yang ditemukan akhir-akhir ini ?
1. PMMA
Obat ini bereaksi lambat dan berbahaya, dan sering
membuat penggunanya mengira bahwa efeknya tidak
begitu terasa.
Penambahan dosis dapat menyebabkan overdosis,
dan ada banyak kasus kematian
Dampak bahaya yang merugikan termasuk agitasi, halusinasi, koma, kejang, suhu tubuh berubah, tekanan
darah tinggi, rhabdomyolysis, gagal jantung, aritmia,
dll., dan bahkan kematian
2. Metil MetCathinone（meow meow，Mephedrone）

5. anya Jawab

Ini sangat adiktif, dan reaksi yang ditimbulkan sangat
merugikan termasuk jantung berdebar, tekanan darah
tinggi, dan gejala kejiwaan. Depresi, gelisah, tremor,
gangguan tidur, delusi dan gejala lainnya dapat terjadi
setelah penghentian penggunaan
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Q5. Apa yang harus diperhatikan saat meminum
obat tidur ？
Obat yang
dikontrol

Penggunaan obat penenang dan obat tidur
tanpa resep dokter adalah ilegal
untuk meminta dokter anda
Resep dokter Pastikan
melakukan pemeriksaan mendalam
Jangan menambah atau mengurangi dosis
Ikuti saran
sendiri，Sangat tidak disarankan untuk
dokter
mengubah dosis tanpa anjuran dokter
Hindari
Untuk menghindari efek samping yang
tidak diinginkan
alkohol
Tidur pulas
Pemakaian

Perbanyak aktiﬁtas，hindari pemakaian
gadget 2 jam sebelum tidur
Jangan menghentikan pemakaian secara
tiba-tiba, waspada gejala putusobat

Q6. Apa itu Tuntutan ditangguhkan menjadi Perawatan Rehabilitasi ？
Objek

Untuk pengguna narkoba kelas 1 dan 2
Rawat jalan, terapi yang bebas dan tidak
Cara
mengikat
Terapi obat, psikoterapi, terapi rehabilitasi, tes
obat, terapi lain untuk mencegah keterganJenis
tungan dan meningkatkan kemampuan untuk
mencegah resiko kambuh
Silahan kunjungi institusi medis yang telah
ditunjuk untuk proses perawatan dalam waktu
Prosedur selama satu tahun, selain itu, Anda harus
secara rutin melapor kepada pengawas dan
melakukan tes urin
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Q7. Di Taiwan, dapatkah saya mendapatkan bantuan medis untuk terapi kecanduan saya pribadi ？
Bisa
Undang-Undang Pencegahan Bahaya Narkoba mengatur bahwa pengguna narkoba golongan 1 dan 2 dapat
secara langsung untuk mendapat penanganan dari
institusi medis yang telah ditunjuk oleh Kementerian
Kesehatan dan Kesejahteraan sebelum tertagkap dan
masuk dalam kategori tindak pidana.
Jika Anda menderita kecanduan narkoba, undang-undang Taiwan akan mendorong Anda untuk
mendapatkan perawatan medis secara mandiri

5. anya Jawab
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