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Peningkatan jumlah anak
anak--anak yang terlibat dalam perdagangan narkoba
Karena liburan panjang musim panas sudah dimulai, kami sangat menganjurkan orang tua untuk terus menjaga anak-anaknya sebab
penjahat akan selalu menggunakan berbagai cara guna memikat anak-anak untuk memakai narkoba atau berperan dalam
perdagangan narkoba selama liburan sekolah. Untuk mencegah anak-anak terpengaruh perbuatan yang tidak sehat, orang tua
sebaiknya memanfaatkan liburan musim panas dengan baik dengan mengatur dan bergabung dengan kegiatan yang lebih sehat
bersama mereka.
Menurut Pusat Pendaftaran Penyalahgunaan Obat (Central Registry of Drug Abuse), jumlah total penyalahguna narkoba yang
dilaporkan dalam kuartal pertama 2014 adalah 13% yang lebih rendah daripada periode yang sama tahun 2013. Namun, informasi
terbaru dari Kepolisian Hong Kong menunjukkan bahwa jumlah anak, berusia 10 sampai 15 tahun, yang ditahan karena perdagangan
obat-obatan berbahaya, telah meningkat dari 52 pada tahun 2012 menjadi 95 pada tahun 2013, yang menunjukkan peningkatan
sebesar 82%. Banyak anak yang diperdaya oleh pedagang narkoba dengan tipu daya bahwa, karena berusia di bawah 16 tahun,
pertanggungjawaban hukum mereka atas perdagangan narkoba atau penyalahgunaan obat adalah lebih ringan daripada orang
dewasa. Mereka mengira bahwa mereka hanya akan dihukum percobaan di bawah pengawasan petugas hukuman percobaan bukan
divonis penjara. Pada kenyataannya, menurut hukum Hong Kong, orang yang bersalah karena melakukan perdagangan narkoba akan
divonis hukuman denda $5.000.000 dan penjara seumur hidup. Maka, untuk menghindari memberi peluang bagi pedagang narkoba,
orang tua harus memperhatikan perilaku anak mereka, memberi panduan dan menanamkan nilai-nilai positif kepada mereka.

Kasus yang melibatkan anak berusia di bawah 16 tahun yang terbukti bersalah memperdagangkan 1,45kg Ketamin

Ming didekati “teman barunya” yang bertanya apakah dia ingin mendapat
uang dengan mengirimkan teh berharga, untuk itu dia akan dibayar $1.500.
Dia menerima tawaran itu dan langsung diberi uang tunai. Ming dan “teman
barunya” mengumpulkan dua buah kantung di bawah kerucut jalan di dalam
kereta api bawah tanah di Sheung Shui. Dia disuruh menyimpan salah satu
dari kantung itu dan memberikannya kepada seseorang nanti. Mereka
kemudian disergap oleh petugas berpakaian preman dari Departemen Bea
dan Cukai. Kantung-kantung mereka digeledah, dan di dalamnya ditemukan
ketamin seberat 1,45 kg. Ming baru berusia 15 tahun ketika ditangkap.
Menurut pedoman pemidanaan dari Pengadilan Banding, memperdagangkan
ketamin di atas 1 kg akan dihukum minimal 14 tahun. Karena Ming telah
mengaku bersalah, dia dihukum penjara 8,5 tahun.

Nama: Ming (anonim)
Usia:
15
Jenis kelamin: Pria
Kasus:
Perdagangan obat berbahaya
(1,45 kg ketamin)
Hukuman:
Hukuman penjara 8,5 tahun

Sumber: Halaman web Pengadilan Tinggi Hong Kong Special Administrative Region
* 此內容不提供中文版本
* Tidak ada versi Cina untuk bagian ini

Hukuman Maksimum dalam Legislasi Terkait Dengan Narkoba
Aktivitas

Denda

Penjara

Memiliki atau memakai narkoba

HK $1.000.000

7 Tahun

Memperdagangkan narkoba

HK $5.000.000

Penjara seumur hidup

Memproduksi obat-obatan berbahaya

HK $5.000.000

Penjara seumur hidup

Memiliki pipa dan peralatan lainnya untuk memakai narkoba

HK $10.000

3 Tahun
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Situasi terbaru penyalahgunaan narkoba pada anak dan remaja

Sumber: Central Registry of Drug Abuse, Divisi Narkotika Biro
Keamanan
(Statistik untuk kuartal pertama 2014)

Lingkungan penyalahgunaan obat penyalahguna obat berusia di bawah 21

●

Statistik menunjukkan tren pertumbuhan penyalahgunaan obat yang tersembunyi. Sebagian besar penyalahguna obat berusia muda memilih memakai narkoba di rumah

●

Waktu penyalahgunaan obat oleh penyalahguna obat yang baru dilaporkan meningkat dari 1,9 tahun
2008 sampai 5,3 tahun dalam kuartal pertama 2014

Penyalahguna obat di bawah 21 tahun dilaporkan berdasarkan distrik asal
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Jenis umum penyalahgunaan obat

Alasan penyalahgunaan obat

Usia rata-rata pertama
kali menyalahgunakan
obat

Pria

15 tahun

Wanita

14 tahun

Kiat pendidikan anti-narkoba bagi orang tua
Orang tua harus memberi panduan dan mencari bantuan dari profesional secara tepat waktu jika mengetahui tanda-tanda/
perilaku berikut pada anaknya:

TETAP TENANG jika Anda
menemukan anak Anda
memakai narkoba
Jangan mengkritik,
dengarkan mereka dulu dan
cari bantuan dari profesional

◆

Bolos sekolah tanpa keterangan jelas dan nilai akademik tiba-tiba
ketinggalan

◆

Sering terjaga sampai sangat larut malam, sering tidak di rumah dalam
waktu lama

◆

Berulang kali minta uang saku lebih banyak atau adanya barang berharga di rumah
yang hilang

◆

Masuk kamar/ toilet terlalu lama atau menghindar dari anggota keluarga lainnya

◆

Suasana hati yang tiba-tiba berubah, kegembiraan yang tidak wajar, ingatan pendek, halusinasi
pendengaran dan penglihatan, lekas marah, kegelisahan dan pola tidur tidak teratur

◆

Nafsu makan hilang, kelelahan, bicara tidak jelas, respons lambat

◆

Teman-temannya tampak licik dan berbicara dengan dialek khusus

◆

Bau badan tidak menyenangkan

◆

Kemilikan pil dan serbuk dari sumber yang tidak diketahui, peralatan obat seperti botol sirup obat batuk, timah foil, botol
plastik atau karton minuman dengan dua sedotan, sedotan sangat pendek, dsb.
Sumber: Divisi Narkotik Biro Keamanan

3

Diterbitkan oleh Bagian Pendidikan Anti-Narkoba

Juli 2014 (Edisi ke-3)

Sejauh apa Anda tahu tentang narkoba
Dua benda berikut : satu pak tisu dan uang kertas kelihatan umum, tapi sesungguhnya itu
terkait dengan narkoba.

Gambar 2

Gambar 1
Gambar 1 ：

Gambar 2 ：

Beberapa penyalahguna obat bisa

Narkoba (misalnya: ketamin) dibungkus dengan

mencelupkan tisu ke pelarut organik

uang kertas. Ini membuat narkoba lebih

sehingga dapat menghisap uapnya kapan

portabel dan transaksi lebih mudah dilakukan.

saja mereka perlu tapi tidak mudah diketahui.

Mencari Bantuan
186 186
Layanan Pertanyaan Telepon AntiNarkoba
98 186 186
Layanan pertanyaan anti-narkoba
melalui platform pesan instan WhatsApp, WeChat

Hotline layanan telepon anti-narkoba 24 jam yang dilayani oleh
pekerja sosial profesional. Hotline ini menyediakan saluran untuk
penyalahguna obat dan orang tuanya yang mencari bantuan

Anda dapat menggunakan dua aplikasi ponsel tersebut untuk
mengirim pesan ke "98 186 186". Layanan ini dioperasikan oleh
pekerja sosial untuk memberi saran dan bantuan.

11 Pusat Konseling untuk Penyalahguna Bahan Psikotropika
Grup Rumah Sakit Tung Wah - CROSS Centre
Kantor Central Western, Southern dan Islands (Distrik Central Western, Southern dan Islands) Telp.： 2884 0282
Kantor Eastern dan Wanchai (Distrik Eastern dan Wan Chai) Telp.： 2884 0282
Layanan Sosial Lutheran Hong Kong
Pusat Lutheran Evergreen (Distrik Kwun Tong) Telp.： 2712 0097
Pusat Lutheran Rainbow (Distrik Wong Tai Sin dan Sai Kung) Telp.： 2330 8004
Pusat Lutheran Cheer (Distrik Tai Po dan North) Telp.： 2660 0400
Layanan Kristen Hong Kong
PS33 - Tsimshatsui Centre (Distrik Kowloon City dan Yau Tsim Mong) Telp.： 2368 8269
PS33 - Sham Shui Po Centre (Distrik Sham Shui Po) Telp.： 3572 0673
Pusat Kesehatan Mental Anak dan Remaja Hong Kong (Distrik Tsuen Wan dan Kwai Tsing ) Telp.： 2402 1010
Caritas HUGS Centre (Distrik Tuen Mun ) Telp.： 2453 7030
Gereja Lutheran Evangelical, Enlighten Centre (Distrik Yuen Long) Telp.： 2446 9226
Horison Baru Dewan Kesejahteraan Sheng Kung Hong Kong (Distrik Sha Tin) Telp.： 8202 1313
Untuk versi web, telusuri halaman web Kebijakan Sekolah Sehat, Biro Pendidikan:
http://www.edb.gov.hk/antidrugforparents
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