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Naza(narkotika dan zat aditif)Naza(narkotika dan zat aditif)

Narkotika saat ini telah membahayakan remaja.Narkotika saat ini telah membahayakan remaja. 
Indonesia tidak hanya menjadi pemasaran 
gelap narkoba tetapi juga sebagai daerah 
produsen narkoba,sebagian besar korban 
penyalahgunaan narkoba ini berusia 15 

i 25 t h T h 1999 b j l h 1833sampai 25 tahun.Tahun1999 berjumlah 1833 
kasus,tetapi 2001 berjumlah 2617 kasus 
(sumber data BNN)(sumber data BNN).



Faktor-faktor penyalahgunaan narkobaFaktor faktor penyalahgunaan narkoba

1. Faktor kepribadian(mempengaruhi susunan 
saraf)

2. Faktor pendorong(perubahan khas aktivitas)
3 F kt t ( b h t l d3. Faktor pencetus(perubahan mental dan 

prilaku)
Akibat buruk penyalahgunaan narkoba yaitu:Akibat buruk penyalahgunaan narkoba yaitu:
1. Fisik
2 Kesehatan2. Kesehatan
3. Jiwa/mental
4. Sosial4. Sosial
5. Kepatuhan pada hukum



Zat aditif yang disalahgunakan yaitu:
Narkotika
Psikotropika
Z t ditif l iZat aditif lain

Narkotika ini dapat mempengaruhi panca 
indra bisa tuli dan sering mengganggu caraindra,bisa tuli dan  sering mengganggu cara 
berfikir.

Firman Allah Al-Anfal ayat 22:y
“Sesungguhnya binatang(makhluk)yang 

seburuk-buruknya di sisi Allah adalah orang 
k k d bi tid k tiyang pekak dan bisu yang tidak mengerti 

apapun.



Fatwa MUI di padang panjang tanggal 28 p g p j g gg
februari 2008 bahwa merokok hukumnya 
haram bila:
Dil k k d di k1. Dilakukan dewasa di muka umum

2. Dilakukan anak kecil dan remaja
3 Dil k k it d h il3. Dilakukan wanita yang sedang hamil
Sebab secara umum merokok dari dahulu 

hukumnya makruh(ditinggalkan berpahalahukumnya makruh(ditinggalkan berpahala 
dikerjakan tidak berpahala),jika banyak 
merokok tidak berpahala dan cendrung ke 
dosa



Rosulullah bersabda: Dari ummuRosulullah bersabda: Dari ummu 
salamah”rosulullah saw melarang dari setiap 
barang yang memabukkan dan yang 
melemahkan akal dan badan.

Firman Allah Al-ashar ayat 3:”Hanya orang 
beriman dan mengerjakan amal sholeh dan 
nasehat-menasehati supaya manaati 
kebenaran dan nasehat menasehati supayakebenaran dan nasehat-menasehati supaya 
menetapi kesabaran.



Rokok mengandung nikotin pada tembakau dan g g p
asap yang ditimbulkan mengandung gas CO 
yang bila berikatan dengan Hb  membentuk 
HbCO dan O2 dalam darah akan terusik danHbCO dan O2 dalam darah akan terusik dan 
darah tidak lagi mengandung O2 yang diikat 
oleh Hb.

Maka dalam pandangan Islam NAZA dan rokok 
penggunaannya haram karena cendrung 
di k d h d tdisamakan dengan hamar yang dapat 
memabukkan dan yang pada tingkat tertentu 
menjadikan seseorang ketergantungan,e jad a seseo a g ete ga tu ga ,



Dan ketagihan yang dapat membentuk 
hal sinasi pada diri jika selesai makan tidakhalusinasi pada diri,jika selesai makan tidak 
merokok pada tingkat candu maka dianggap 
belum sempurna bahkan sering p g
menyebabkan tidak PD dalam penampilan.

Allah berfirman Al-Baqarah ayat 88:
“bagi mereka yang memasukkan khamar 

ketubuh mereka,mereka barkata:Hati kami 
tertutup tetapi sebenarnya Allah telahtertutup tetapi sebenarnya Allah telah 
mengetuk hati mereka tetapi karena 
keingkaran mereka maka hanya sedikit yang 
sekali mereka yang beriman.



Narkoba asal tanaman,sintetis dan semiNarkoba asal tanaman,sintetis dan semi 
sitetisnya akibatnya:
Menurunkan kesadaran
Menghilangkan rasa
Menimbulkan bahaya ketergantunganMenimbulkan bahaya ketergantungan

Manfaat:
Kepentingan medis dan ilmu pengetahuanKepentingan medis dan ilmu pengetahuan
Golongan 1 hanya untuk ilmu pengetahuan 



Psikotropika asal zat aditif/obatPsikotropika asal zat aditif/obat 
alamiah/sintetis dan yang bukan narkotika 
manfaatnya:
Kepentingan medis dan ilmu pengetahuan
Golongan 1 hanya untuk ilmu pengetahuan g y p g

Janganlah kamu mudharat pada diri sendiri dan 
juga pada orang lain(HR.Ibnu majah dan 
Daruqutan)




