Sejak tahun 1996, disetiap konvensi tingkat dunia
NA, Pelayanan NA Sedunia (NA World Services)
menyebarkan survei-survei demografis. Pada tahun
2015 survei disebarkan pada konvensi dunia yang
dilangsungkan di Rio de Janeiro, Brasil. Survei ini juga
tersedia untuk para anggota yang memilih untuk
berpartisipasi secara online dan melalui surat dan faks.
Karena respon tinggi yang kami terima pada survei
online awal, maka kami melakukan survei kali ini tersedia
untuk anggota kami selama enam bulan. Ada 22.803
orang memberikan tanggapan. Kami mengumpulkan
data ini untuk tersedianya informasi mengenai
persaudaraan kami, memperkuat upaya sosialisasi kami,
dan untuk mempelajari bagaimana serta kemana kita
akan membawa pesan pemulihan kami.

Keanggotaan NA
NA terdiri dari orang-orang yang berasal dari
berbagai ras, budaya, kelompok umur, profesi dan
latarbelakang. Satu-satunya persyaratan menjadi
anggota NA adalah keinginan untuk berhenti
menggunakan drugs. Keputusan untuk bergabung
dengan Persaudaraan NA merupakan pilihan yang
bersifat pribadi.
Tidak ada uang iuran atau biaya keanggotaan:
kami bersifat swadaya melalui sumbangan sukarela
anggota dan hasil penjualan literatur kami.
NA adalah organisasi masyarak at yang
mengadakan lebih dari 67.000 pertemuan setiap
minggu di 139 negara.*

Usia
Dari hasil survei, usia rata-rata anggota NA adalah
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Jenis kelamin
Komposisi jenis kelamin berubah dibandingkan
dengan hasil tahun 2013. Pada survei tahun tersebut,
43% adalah perempuan dan 57% adalah laki-laki.
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Etnis
Keragaman etnis keanggotaan kami, di kali
ini, tampaknya mempunyai korelasi dengan letak
geografis; survei tahun 2015 disediakan di WCNA di
Rio de Janeiro, Brasil, dalam jurnal internasional kami,
NA Way Magazine, dan di website kami. Saat kami
melakukan survei ini pada tahun 2015:
• 74% dari responden Kaukasia;
• 11% adalah Afrika-Amerika;
• 6% adalah Hispanik;
• 4% diidentifikasi sebagai multiras;
• 3% adalah Asia;
• 1% adalah Penduduk Asli, dan
• 1% diidentifikasi sebagai lainnya.
Survei ini tidak mencerminkan letak geografis;
sekitar 87% dari hasil survei diselesaikan secara
online atau melalui pos/fax. Latar etnis ini ditentukan
oleh mereka yang tidak hadir dlam WCNA. Survei ini
menunjukkan sedikit peningkatan pada orang Asia
dan anggota yang mengidentifikasi dirinya sebagai
multiras.
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Lamanya Waktu Bersih dari Drugs
Berdasarkan hasil survei, rata-rata waktu bersih di
NA adalah 8,32 tahun.
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Identifikasi antara anggota
Anggota NA lainnya
Sponsor
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Kehadiran rutin pada pertemuan NA memberikan
kesempatan untuk merasakan pesan pemulihan NA.
Anggota yang disurvei menghadiri rata-rata 3,23
pertemuan per minggunya.
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* Sampai pada bulan April 2016
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Survei tahun 2015 ini menunjukkan bahwa para
anggota melihat pertemuan NA pertama mereka
sangatlah penting. Kami juga menanyakan kepada
responden tentang hal-hal yang memberikan
pengaruh kepada mereka untuk tetap berada di NA
dan 85% menyatakan identifikasi sebagai komponen
kunci. Karena pertemuan-pertemuan NA cukup
bervariasi, baik dalam kehadiran anggota maupun
formatnya, maka kami mendorong semua orang
untuk coba mendatangi berbagai pertemuan untuk
melihat betapa pentingnya identifikasi itu.
Pada grafik di bawah, pengaruh nomor satu dalam
menghadiri pertemuan NA adalah fasilitas perawatan
(tempat rehab) atau lembaga pemberi konseling.
Banyak anggota diperkenalkan ke NA saat sedang
menjalani perawatan dan/atau sedang menjalani
konseling. Pamflet informasi #29, An Introduction to NA
Meetings, yang menjelaskan hal-hal yang terjadi dan
mungkin asing bagi mereka pada pertemuan pertama
mereka atau masa awal pemulihan, disebutkan
sangatlah membantu orang dalam pemulihan awal.
Responden diizinkan memberikan beberapa
jawaban; namun hanya tujuh jawaban teratas yang
ditampilkan.
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NARKOTIK ANONIMUS
SURVEI KEANGGOTAAN TAHUN 2015

kerusakan dalam kehidupan mereka akibat dari
kecanduan drugs mereka.
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Pada survei 2015 ini, dua hal yang mengalami
perbaikan luar biasa dengan menghadiri NA adalah
hubungan keluarga, di mana 92% dari anggota
kami menyatakan mengalaminya, dan penerimaan
lingkungan sosial dirasakan oleh 88% dari responden.
Di literatur NA dinyatakan bahwa kecanduan aktif
ditandai dengan meningkatnya pengisolasian dan
kehancuran hubungan. Pemulihan di NA telah
membantu responden survei untuk memperbaiki
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keterkaitan dengan agama, kelompok politik,
organisasi atau institusi manapun, NA bekerja sama
dengan para profesional dan masyarakat dengan
menyediakan informasi mengenai persaudaraan ini.
Di banyak daerah, Narkotik Anonimus terdapat
di halaman yellow page di daftar nomor telepon.
Cara lain untuk mendapatkan informasi mengenai
pertemuan NA setempat dapat melalui link “NA
meeting search” di www.na.org. Pertanyaan
mengenai pertemuan-pertemuan NA di negaranegara lain atau informasi umum mengenai
persaudaraan ini dapat diperoleh dengan
menghubungi Pelayanan Dunia NA.
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Untuk beberapa tahun lamanya, para profesional
dan anggota bertanya-tanya apakah pecandu mampu
mempertahankan pekerjaan, hubungan kekeluargaan,
dan tempat tinggal ketika menggunakan drugs.
Pada Survei Keanggotaan tahun 2015, pertanyaan
itu diajukan kepada anggota: 44% dari responden
menyatakan bahwa semua bidang hidup mereka
terdampak oleh penggunaan drugs, namun
45 persen menyatakan bahwa mereka mampu
mempertahankan pekerjaan mereka. Hal utama yang
terpengaruh oleh penggunaan drugs mereka adalah
komitmen untuk menjalin sebuah hubungan dan
kemampuan untuk menghidupi keluarga.

Tentang NA
Narkotik Anonimus adalah persaudaraan sedunia
dari para pecandu dalam pemulihan dengan
tujuan utama membantu para pecandu untuk
berhenti menggunakan drugs dengan menggunakan
pendekatan Duabelas langkah. NA bukan organisasi
agama dan tidak mengharuskan adanya sistim
kepercayaan tertentu. NA mengajarkan prinsip-prinsip
spiritual yang mendasar seperti antara lain kejujuran,
keterbukaan pikiran, dan kesediaan. Penerapan
keseharian dari prinsip-prinsip ini ditentukan sendiri
oleh setiap individu anggota.
Anggota-anggota NA belajar dari satu sama lain
bagaimana hidup bebas dari drugs dan pulih dari
pengaruh kecanduan. Meskipun tidak mempunyai
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