Naskah Prosiding Temilnas XI IPPI (Malang, 20-21 September 2019)
ISBN : 978-60274420-7-8

KEMATANGAN EMOSI REMAJA PENGGUNA PCC
(PARACETAMOL, CAFEIN DAN CARISOPRODOL)
Chadidjah D. Selomo, Suryanto & Tatik Meiyuntariningsih
Program Magister Sains Psikologi Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya
Fakultas Psikologi Universitas Airlangga Surabaya
dijah_psi@yahoo.co.id Suryanto@psikologi.unair.ac..id
ABSTRAK
Penelitian ini bertujuan untuk mendesrkripsikan gambaran kematangan emosi remaja pengguna PCC
dan faktor resiko yang mendorong munculnya perilaku pengguna PCC dikalangan remaja. Adapun
faktor resiko dari kematangan emosi yang rendah yaitu ketidakmampuan memotivasi diri sendiri, kurang
mampu mengenali diri sendiri dan orang lain serta ketidakmampuan mengelola emosi. Penelitian ini
menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode studi kasus. Teknik pengumpulan data menggunakan
wawancara mendalam terhadap Subjek pengguna dengan kriteria laki-laki, berusia 13-18 tahun. Lokasi
penelitian dipilih diKota Kendari karena sejumlah kasus sudah terjadi dan berdampak buruk diwilayah
penelitian ini. Analisis data menggunakan analisis tematik.
Hasil penelitian menunjukkan bahwa:1.Remaja pengguna PCC (paracetamol, cafein dan
carisoprodol)menunjukkan kematangan emosi yang rendah sehingga tidak mampu untuk mengatasi
godaan lingkungan dan akibatnya melakukan kenakalan remaja, 2.Faktor-faktor resiko yang mendorong
terjadinya perilaku pengguna PCC yaitu pola asuh orang tua yang kurang memperhatikan perkembangan
remaja, kesalahan memilih teman sebaya dan tersedianya obat-obatan dilingkungan tempat tinggal
remaja sehingga memudahkan remaja untuk membeli dan mengkonsumsi.
Saran penelitian ini yaitu bagi Pemerintah Daerah khususnya Kota Kendari mulai melakukan kontrol
terhadap peredaran dan penyalahgunaan PCC. Buat orang tua agar menerapkan pola asuh yang tepat
serta memperhatikan perkembangan dan mengawasi pengaulan anak.
Kata Kunci : Kematangan emosi, perilaku pengguna PCC
LATAR BELAKANG
Pada hari Rabu, 13 September 2018 Kota Kendari Sulawesi Tenggara dikejutkan oleh peristiwa jatuhnya
korban akibat penyalahgunaan obat terlarang yaitu PCC (Paracetamol, Cafein dan Carisoprodol). Kejadian
ini mengejutkan warga Kota Kendari karena jumlah korban yang cukup banyak dan terjadi dalam waktu
bersamaan. Awalnya jumlah korban sebanyak 30 orang kemudian terus bertambah menjadi 68 orang
dengan 2 orang meninggal dunia (https://kumparan.com/@kumparannews/remaja-gunakan-pil-pcc-karenacari-jati-diri-ingin-dianggap-kuat). Awal terungkapnya kejadian ini ketika keluarga membawa anaknya yang
masih berusia remaja ke Rumah Sakit Jiwa yang disebabkan berperilaku seperti orang kesurupan. Remaja
tersebut berteriak, meronta, berbicara tanpa kontrol bahkan tidak sadarkan diri. Setelah dilakukan
perawatan oleh tim medis Rumah Sakit Jiwa, diketahui bahwa yang menyebabkan remaja berperilaku
seperti orang kesurupan disebabkan karena telah mengkonsumsi pil pcc (paracetamol, cafein dan
carisoprodol) secara bersamaan dalam jumlah banyak. Bahkan terdapat korban yang dimasukkan
keruangan khusus karena sikapnya yang “membahayakan”. Menurut Kepala BNN Kendari Ibu Murniaty
menegaskan bahwa kejadian ini sudah masuk dalam kategori darurat (http://m.detik.com@korban-obatterlarang-PCC-di-Kendari-Tambah-Jadi-50-orang). Tidak hanya Rumah Sakit Jiwa, namun korban juga
dirawat pada berbagai rumah sakit seperti RS Bhayangkara, RS Korem dan RS Kota Kendari.
Menurut KabagPenum Divisi Humas Polri Kombes. Pol. Martinus Sitompul mengatakan bahwa penyebab
perilaku aneh yang ditunjukkan oleh korban dikarenakan mengkonsumsi obat pcc (paracetamol, cafein
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dan carisoprodol) dalam jumlah yang berlebihan. Padahal obat pcc tergolong obat keras dan tidak bisa
dikonsumsi sembarangan. Cara korban mengkonsumsi obat pcc yaitu dengan langsung meneguk
beberapa butir bahkan hingga 5 butir sekaligus. Namun ada juga yang ditumbuk halus kemudian
dicampurkan ke dalam minuman. Seharusnya obat pcc didapatkan dengan menggunakan resep Dokter
(http://kumparan.com@Penyebab-Remaja-di-Kendari-Bak-Kesurupan:Minum-5-Pil-PCCSekaligus).Namun,sangat disesalkan karena obat tersebut dapat dibeli secara bebas.
PCC merupakan jenis obat penenang yang biasa digunakan pasien usai operasi untuk mengurangi rasa
nyeri. Namun bila digunakan secara berlebihan akan menimbulkan efek yang berbahaya. Dampak yang
ditimbulkan pada penyalahgunaan obat pcc (paracetamol, cafein dan carisoprodol) mulai dari halusinasi
hingga gangguan syaraf otak dan mengakibatan korban berperilaku aneh atau pun menyakiti diri sendiri.
Polda SulTra (Sulawesi Tenggara) pun bergerak cepat dan telah melakukan penindakan terhadap pelaku
penjual dan pengedar obat pcc. Sembilan orang sudah ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus ini.
Barang bukti yang disita sebanyak 5.227 butir/pil. Tersangka dikenakan Pasal 197 UU RI No 36/2009
tentang Kesehatan dengan ancaman hukuman 15 tahun penjara (http://m.kumparan.com@PenyebabRemaja-di-Kendari-Bak-Kesurupan:Minum-5-Pil-PCC-Sekaligus).
Berdasarkan data Badan Narkotika Nasional Kota Kendari dalam dua tahun terakhir jumlah pengguna
obat pcc telah mencapai 200 orang lebih. Dengan rincian, tahun 2016 jumlah pengguna obat pcc
mencapai 137 orang. Sedangkan untuk tahun 2017 sampai pada bulan September mencapai 110 korban.
Jumlah penyalahgunaan obat pcc lebih banyak pelajar (http://VIVA.co.id@Korban-Pil-PCC-Capai-200-OrangPelajar-Terbanyak).
Dengan adanya kejadian ini, sangat ironis karena berdasarkan data BPS Prov. SulTra tahun 2016 jumlah
penduduk Kota Kendari sebanyak 359.371 jiwa dan jumlah remaja kisaran usia 10-19 tahun sebanyak
35.630 jiwa. Adapun jenis kasus kenakalan remaja di Kota Kendari diantaranya tawuran antar pelajar,
geng motor, mabuk-mabukan, ngelem dan narkoba. Selain itu, terdapat juga kasus remaja yang sedang
menjalani proses hukum pidana di Anak Binaan LPKA (Lembaga Pembinaan Khusus Anak) Kelas II
Kendari sampai dengan Oktober 2018 berjumlah 19 orang. Terdiri dari remaja yang menjadi tahanan 4
orang dan narapidana 15 orang. Adapun perkara yang dialami oleh remaja yaitu narkotika, pembunuhan,
ketertiban, pencurian, perampokan, undang-undang perlindungan anak dan undang-undang darurat.
Dengan rentang usia 15-17 tahun. Data yang terhimpun diluar kasus yang berhubungan dengan kasus
tawuran antar pelajar, geng motor, mabuk-mabukan dan ngelem. Jika melihat luas wilayah Kota Kendari
297 km2, dapat dikatakan bahwa kasus kenakalan remaja di Kota Kendari cukup memprihatinkan.
Daerah dengan luas wilayah yang kecil namun tingkat kenakalan remaja cukup tinggi.
Berdasarkan latar belakang diatas, maka penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi gambaran
kematangan emosi remaja yang menyalahgunakan pcc (paracetamol, cafein dan carisoprodol) dan faktorfaktor yang membentuk kematangan emosi remaja sehingga bisa menimbulkan kenakalan remaja. Secara
praktis, penelitian ini diharapkan mampu memberikan masukan dan kontribusi bagi Pemerintah Kota
Kendari tentang fenomena kenakalan remaja saat ini. Dengan mengetahui penyebab terjadinya kenakalan
remaja, maka Pemerintah Kota Kendari dapat mengambil langkah-langkah antisipasi agar tingkat
kenakalan remaja dapat ditekan. Tentunya dengan mengoptimalkan seluruh stakeholder yang ada,
mengingat remaja merupakan masa depan bangsa.

METODE PENELITIAN
Penelitian ini menggunakan pendekatan metode penelitian kualitatif yang sering disebut dengan
penelitian naturalistic karena penelitiannya dilakukan pada kondisi yang alamiah. Menurut Sugiyono
(2010:15) menjelaskan bahwa metode penelitian kualitatif merupakan metode penelitian yang
berlandaskan pada filsafat positivisme dan digunakan untuk meneliti pada kondisi obyek yang alamiah,
dimana peneliti adalah sebagai instrument kunci. Penelitian kualitatif adalah penelitian yang bermaksud
untuk memahami fenomena tentang apa yang dialami oleh subyek penelitian misalnya perilaku, persepsi,
motivasi, tindakan dan lain-lain secara holistic dan dengan cara deskripsi dalam bentuk kata-kata dan
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bahasa pada suatu konteks khusus yang alamiah dan dengan memanfaatkan berbagai metode alamiah.
(Moleong, 2005:6). Adapun tujuan dari penelitian kualitatif adalah untuk menjelaskan suatu fenomena
dengan sedalam-dalamnya dengan cara pengumpulan data yang sedalam-dalamnya pula, yang
menunjukkan pentingnya kedalaman dan detail suatu data yang diteliti. Penelitian ini menggunakan
metode studi kasus, yaitu pengujian secara rinci terhadap satu latar atau satu objek atau satu tempat
penyimpanan atau satu peristiwa tertentu (Bogdan dan Bikien, 1982). Surachrnad (1982) membatasi
pendekatan studi kasus sebagai suatu pendekatan dengan memusatkan perhatian pada suatu kasus
secara intensif dan rinci.
Untuk tehnik pengumpulan data menggunakan tehnik dasar dalam penelitian kualitatif yaitu wawancara.
Wawancara adalah bentuk komunikasi verbal, semacam percakapan yang bertujuan memperoleh
informasi. Dalam wawancara pertanyaan dan jawaban diberikan secara verbal. Komunikasi dilakukan
daalam keadaan saling berhadapan, namun komunikasi juga dapat dilakukan melalui telefon (Nasution,
1996). Dapat juga dikatakan bahwa wawancara merupakan pertemuan dua orang untuk bertukar
informasi dan ide melalui tanya jawab, sehingga dapat dikonstruksikan makna dalam suatu topic tertentu
(Estenberg dalam Sugiyono, 2013:231).
Analisis data yang digunakan pada penelitian ini menggunakan analisis tematik. Menurut (Braun & Clarke,
2006) pendekatan tematik adalah metode untuk mengidentifikasi, menganalisis dan melaporkan polapola atau tema dalam suatu data. Oleh karena itu metode ini dapat mengatur dan menggambarkan data
secara detail agar dapat menafsirkan berbagai aspek tentang topic penelitian. Menurut Purwandari
(2005) pendekatan tematik merupakan suatu proses yang digunakan dalam mengolah informasi kualitatif
yang secara umum bertujuan untuk memahami fenomena atau gejala social dengan lebih
menitikberatkan pada gambaran yang lengkap tentang fenomen yang dikaji.

HASIL DAN DISKUSI
Remaja
Menurut Psikolog G. Stanley Hall (1991) “adolescence is a time of “strom and stress”. Artinya, remaja
adalah masa yang penuh dengan “badai dan tekanan jiwa”, yaitu dimana terjadi perubahan besar secara
fisik, intelektual dan emosional pada seseorang yang menyebabkan kesedihan dan kebimbangan (konflik)
pada yang bersangkutan serta menimbulkan konflik dengan lingkungannya (Seifert & Hoffnung, 1987).
Dalam hal ini Sigmund Freud dan Erik Erikson menyakini bahwa perkembangan dimasa remaja penuh
dengan konflik. Seperti hasil wawancara dengan subjek sebagai berikut :
“Awal Saya gunakan pcc karena ditawari oleh teman sekolah yang juga menggunakan pcc. Saya tidak
tau apa itu pcc, tapi temanku terus menerus tawari dan Dia juga memberikan secara gratis. Temanku
mengiming-imingi bahwa kalau pake pcc pikiran jadi tenang, melayang dan masalah akan hilang
pokoknya yang ada hanya bahagia Tadinya saya tetap bertahan untuk tidak gunakan pcc karena
Saya takut bagaimana kalau orang tuaku tahu. Tapi Saya juga penasaran apakah betul yang
dikatakan temanku kalau gunakan pcc yang ada hanyalah bahagia. Akhirnya Saya pun menggunakan
pcc. Untuk awalnya, Saya minum 1 pil, besoknya Saya langsung minum 3 pil sekaligus.
Dari hasil wawancara dengan Sdr. Y, pelajar kelas 8 SLTP berusia 13 th yang telah memakai obat PCC
sejak bulan Mei 2017 dapat disimpulkan bahwa latar belakang Subjek menggunakan obat pcc karena
adanya “badai dan tekanan jiwa”. Awalnya Subjek melakukan penolakan namun karena kurangnya
pertahanan diri dari Subjek akhirnya Ia menggunakan obat tersebut. Apalagi ketika timbul rasa penasaran
dari Subjek bahwa jika mengkonsumsi obat pcc yang ada hanyalah bahagia. Subjek pun mencobanya
karena ingin membuktikan apa benar yang dikatakan oleh temannya tersebut.
Kematangan Emosi
Piaget (dalam Dariyo, 2007:180) mendefinisikan bahwa kematangan emosi adalah kemampuan
seseorang dalam mengontrol dan mengendalikan emosinya secara baik, dalam hal ini orang yang
emosinya sudah matang tidak cepat terpengaruh oleh rangsangan atau stimulus baik dari dalam maupun
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dari luar pribadinya. Kematangan emosi adalah kemampuan seorang individu untuk menggunakan
emosinya secara baik, yang ditandai dengan pengontrolan diri, pemahaman terhadap seberapa jauh baik
dan buruknya sesuatu hal serta apakah bermanfaat bagi dirinya dalam setiap tindakan yang dilakukannya.
Seperti hasil wawancara dengan berikut ini :
“Selama menggunakan pcc Saya merasa tidak sendiri karena Kami menggunakan secara beramairamai. Untuk mendapatkan pil tersebut Saya dan teman-teman patungan kemudian Kami gunakan
bersama-sama. Karena sudah ketagihan, Saya tidak mampu menahan diri untuk tidak menggunakan
pcc. Apalagi jika sudah diajak oleh teman untuk menggunakan secara beramai-ramai. Dan apabila
ada dari kelompok yang tidak mau mengkonsumsi maka akan dimusuhi”.
Berdasarkan hasil wawancara diatas, dapat disimpulkan bahwa subjek yang menggunakan pcc
mempunyai kematangan emosi yang rendah. Dimana subjek tidak mampu mengontrol rangsangan yang
berasal dari dalam dirinya dan keinginannya yang sudah ketagihan untuk menggunakan pcc.
Berikut hasil wawancara dengan Sdr. U, pelajar kelas 9 SLTP berusia 14 th yang telah memakai obat
PCC sejak bulan September 2017 sebagai berikut :
“Saya pake pcc karena Saya sering nongkrong dipangkalan ojek sampai tengah malam. Ada yang
tawari gratis, Saya coba mi. Pertama-tama pusing dan mengantuk terus padahal baru 1 yang Saya
minum. Tapi besoknya Saya dikasi lagi tapi sudah 3 pil. Saya bilang yang kasi Saya kalau tidak sanggup
minum skaligus 3 tapi dipaksa-paksa katanya tidak apa-apa. Efeknya sama saja kalau minum 1.
Akhirnya Saya coba mii dan tambah berat kepalaku, perasaan seperti melayang dan bicaraku ngawur.
Saya juga pake karena Saya stres dirumah, tidak ada temanku ngobrol. Bapakku pulangnya malam,
karena Dia kerja di Bank. Ibuku sibuk karena ada Adek kecilku yang masih berumur 1 tahun. Kami
4 bersaudara, kakakku kelas 11 SLTA berumur 17 tahun, sering keluar dan lebih banyak bersama
teman-temannya. Kemudian Saya, Adikku berumur 8 tahun berjenis kelamin perempuan. Ia lebih
banyak bermain dengan sepupu-sepupu yang seumuran, yang tinggalnya dekat dengan rumah. Kalau
Bapak dan Ibuku bertemu sering sekali mereka bertengkar. Ada-ada saja yang dijadikan bahan
bertengkar, mana Saya ada disitu. Dan kalau ada masalah, mereka langsung marahi Saya tanpa
bertanya.
Selain itu, tekanan jiwa yang dialami oleh Subjek adalah Ia tidak mempunyai teman berbicara karena
Bapaknya sibuk bekerja dan Ibunya mengurus adiknya yang masih kecil. Karena banyaknya pekerjaan
rumah, Ibunya pun sering marah-marah. Sehingga mengakibatkan Subjek tidak mempunyai teman.
Kenakalan Remaja
Menurut Santrock (dalam Maria Ulfah, 2007) Kenakalan remaja merupakan kumpulan dari berbagai
perilaku remaja yang tidak dapat diterima secara social hingga terjadi tindakan kriminal.
“Semenjak Saya menggunakan pcc banyak perilaku negative yang Saya lakukan diantaranya mabukmabukan, bersama teman-teman tergabung dalam geng motor dan tawuran antar sekolah. Hampir
tiap minggu membuat onar disekolah lain. Walaupun dihukum sudah menjadi hal biasa. Saya juga
sering membantah orang tua bahkan tidak jarang Saya mencuri uang Ibuku untuk membeli pil pcc.
Saya juga sering tertidur pulas didalam kelas karena pengaruh setelah mengkonsumsi obat pcc.
Dari hasil wawancara yang dilakukan diketahui bahwa dampak yang ditimbulkan dari penggunaan pcc
adalah kenakalan remaja. Tanpa disadari dengan seringnya mengkonsumsi obat pcc, subyek melakukan
perbuatan yang merugikan dirinya dan orang lain.
Ketersediaan Obat PCC
Maraknya penggunaan obat PCC di Kota kendari tidak terlepas dari mudahnya mendapatkan obat
tersebut. Yang mana tiap Apotek sebelum terjadinya kejadian luar biasa secara bebas menjual obat
tersebut. Hal ini didukung dengan harga yang relatif murah 20 butir seharga Rp. 25.000, 10 butir Rp.
15.000.
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“Saya mendapatkan obat pcc dengan membeli di Apotek dekat rumah. Harganya murah 15.000 bisa
dapat 10 butir. Uang untuk membeli dengan menggunakan uang jajan yang diberikan orang tua. Saya
kumpulkan karena dalam sehari Saya diberikan 3000 rb rupiah. Kalau sudah mau konsumsi tapi
uang tidak ada Saya pinjam uang atau patungan dan digunakan bersama”.
Berdasarkan hasil wawancara diketahui bahwa maraknya penggunaan pcc di Kota Kendari karena
mudahnya obat tersebut didapatkan dan kurangnya pengawasan dari pihak Apotek dan IAI (Ikatan
Apoteker Indonesia) atas peredaran obat pcc.
Berdasarkan wawancara diatas dapat disimpulkan bahwa gambaran kematangan emosi pada remaja yang
menggunakan pcc sebagai berikut :
1. Kurangnya pertahanan diri dari remaja dalam melakukan penolakan terhadap bujukan dan
rayuan dari hal-hal yang bersifat negative
2. Adanya rasa penasaran
3. Kebersamaan dengan teman sebaya
4. Pola asuh orang tua yang tidak maksimal
5. Timbulnya kenakalan remaja
Masa remaja adalah masa peralihan antara masa kanak-kanak menuju ke masa dewasa yang ditandai
dengan perubahan fisik, sosial dan emosional. Adanya perubahan ini tentunya membuat remaja
mengalami masa yang penuh dengan badai dan tekanan jiwa. Dimana masa ini seorang remaja mengalami
kebimbangan (konflik) pada dirinya dan lingkungannya. Hal ini dapat dilihat dari maraknya penggunaan
pcc di Kota Kendari. Dimana remaja yang menggunakan pcc disebabkan karena rendahnya kematangan
emosi yang dimiliki remaja tersebut. Sebagaimana diketahui bahwa kematangan emosi adalah
kemampuan remaja dalam mengekspresikan emosi secara tepat dan wajar dengan pengendalian diri,
memiliki kemandirian, memiliki konsekuensi diri, serta memiliki penerimaan diri yang tinggi. Namun,
jika remaja memiliki kematangan emosi yang rendah tentunya maka akan berdampak pada kehidupan
dirinya seperti yang dialami oleh subyek. Ketika subyek mendapat tawaran dari teman untuk
menggunakan pcc, Ia tidak mampu menolak sehingga akhirnya terjerumus bersama teman-temanya
menggunakan pcc. Awalnya subyek tidak mengetahui apa pcc itu namun karena bujuk rayu dan diimingimingi akan mendapat kebahagiaan, subyek pun mencobanya hingga menimbulkan ketergantungan.
Dengan pemberian awal secara gratis subyek pun mau mencoba. Setelah ketergantungan subyek pun
terus menggunakan dan bahkan untuk membeli obat pcc subyek mencuri uang ibunya. Salah satu yang
menandakan bahwa subyek sebagai remaja yang memiliki kematangan emosi rendah adalah subyek tidak
memikirkan dampak jangka panjang setelah menggunakan pcc. Menurut Hurlock (1980:213) bahwa
emosi remaja seringkali menjadi tidak terkendali dan irasional sehingga dapat menimbulkan dampak
buruk yang sangat kuat. Keadaan ini ada berbeda ketika remaja memiliki emosi yang matang. Menurut
Meichati (dalam Asih & Pratiwi, 2010:37) mengatakan bahwa kematangan emosi adalah keadaan
seseorang yang tidak cepat terganggu rangsangan yang bersifat emosional, baik dari dalam diri maupun
dari luar dirinya. Selain itu, dengan matangnya emosi maka individu dapat bertindak tepat dan wajar
sesuai dengan situasi dan kondisi.
Adapun faktor-faktor yang mempengaruhi kematangan emosi, antara lain pola asuh orang tua. Dimana
remaja dalam hal ini subyek tidak mendapat arahan yang tepat dari orang tuanya. Apabila subyek
melakukan sesuatu, orang tua langsung melakukan tindakan kekerasan. Tanpa menanyakan sebabnya.
Hal ini dilakukan oleh kedua orang tua, sehingga subyek merasa sendiri. Dengan demikian, untuk
mendapatkan tempat perlindungan yang dapat menerima keadaan dirinya, subyek lebih banyak
menghabiskan waktu bersama teman-temannya. Sehingga ketika mendapat tawaran untuk menggunakan
pcc subyek pun mau melakukannya.
Adapun dampak yang ditimbulkan oleh remaja yang menggunakan pcc diantaranya mabuk-mabukan
bersama teman-temannya dimalam hari. Subyek juga bergabung dengan geng motor yang sering
keluyuran tiap malam dan cukup meresahkan warga. Untuk tawuran antar pelajar, hal tersebut hampir
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setiap minggu juga terjadi. Bahkan pihak Polres Kendari pernah menahan semalam subyek ditahanan
Polres Kota Kendari bersama teman-temannya. Disekolah, subyek sering tertidur pulas karena
pengaruh obat sehingga tidak dapat mengikuti kegiatan sebagai mestinya. Walaupun subyek sering
mendapat hukuman baik fisik maupun tugas sekolah namun hal tersebut tidak memberikan efek jera.
Subyek menganggapnya hal biasa dan tidak membuat subyek merubah perilakunya. Apa yang terjadi pada
diri subyek disebabkan oleh pencapaian emosi yang kurang matang. Terjadinya kenakalan remaja karena
belum mampunya melakukan kontrol emosi secara lebih tepat dan mengekspresikan emosi dengan caracara yang diterima oleh masyarakat (Lugo dalam Haryono, 1996).
Hal lain yang membuat remaja dalam hal ini subyek menggunakan obat pcc karena mudahnya
mendapatkan obat tersebut. Dengan uang Rp. 15.000 subyek sudah mendapatkan 10 butir. Dalam
penggunaannya, awalnya subyek mengkonsumsi 1 pil. Namun, karena bujuk rayu teman yang
mengatakan lebih banyak yang dikonsumsi akan semakin terasa efeknya. Subyek pun menuruti apa yang
disampaikan oleh temannya. Keesokan harinya, subyek pun mulai mencoba dengan 3 pil sekaligus. Efek
yang didapatkannya adalah pusing dan mual. Saat pusing, subyek terkadang tertidur pulas. Namun, tidak
jarang subyek antara sadar dan tidak. Hal ini berlangsung selama beberapa jam dan tergantung dari
kondisi fisik yang bersangkutan. Hari berikutnya setelah efek obat pcc hilang, subyek mengkonsumsi
dengan menambah jumlah pil. Yang tadinya 3 pil sekali minum, selanjutnya menjadi 5 pil sekali minum.
Tentunya, efek yang ditimbulkannya pun semakin bertambah. Dalam keadaan tidak sadarkan diri, subyek
teriak-teriak seperti orang kesurupan. Setelah itu membuang barang-barang dan keluar rumah dengan
memecahkan pot yang ada diteras. Saat melihat kondisi anak orang tua baru menyadari bahwa subyek
mengalami suatu permasalahan. Apabila subyek tidak memiliki uang untuk membeli pcc sedangkan
keinginan dari dalam dirinya untuk menggunakan muncul, Ia pun patungan bersama teman-temannya
untuk digunakan secara bersama-sama. Biasanya, yang subyek beli jika patungan Rp. 25.000 untuk 20
butir. Jumlah tersebut dapat digunakan bersama empat orang temannya. Dengan demikian sekali
mengkonsumsi jumlah yang diminum sebayak 5 pil. Tempat yang digunakan oleh subyek bersama temantemannya saat mengkonsumsi pil pcc adalah rumah temannya juga yang sama-sama menggunakan.
Dirumah tersebut dapat dikatakan sepi karena orang tua jarang dirumah. Ayahnya bekerja disalah satu
perusahaan yang bergerak dibidang lysing sedangkan ibunya bekerja disalah satu perusahaan swasta.
Dengan jumlah saudara dua orang, subyek bersama adiknya. Dirumah mereka ditemani oleh asisten
rumah tangga. Jika subyek kebetulan berada dirumah dan orang tuanya ada. Orang tua temannya
tersebut hanya menanyakan kabar anaknya secara sekilas lalu kemudian pergi.
Dengan adanya kejadian luar biasa ini, Pemerintah Daerah Kota Kendari dalam hal ini diwakili oleh
Kepala Badan Narkotika Nasional Kota Kendari Ibu Murniaty mengatakan kejadian ini sebagai kategori
darurat. Apalagi pelaku yang ditangkap berjumlah 9 orang dan ada yang berprofesi sebagai Ibu rumah
tangga, Apoteker dan Asisten Apoteker. Adanya kategori darurat ini, pihak IAI (Ikatan Apoteker
Indonesia) secara tegas mengeluarkan maklumat “Apoteker Berperang Melawan Obat Illegal”. Juga
terdapat peringatan tegas kepada seluruh Apotek yang menjual secara bebas obat pcc akan
mendapatkan sanksi tegas dengan dicabutnya izin operasional. Yang mana obat pcc tersebut dapat
dikeluarkan apabila dengan resep Dokter.
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SIMPULAN
Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang sudah termuat di atas, peneliti dapat menyimpulkan
bahwa :
1. Bahwa remaja yang menggunakan obat pcc (paracetamol, cafein dan carisoprodol) menunjukkan
adanya kematangan emosi yang rendah karena tidak mampu melakukan penolakan atas ajakan
teman untuk menggunakan obat pcc. Selain itu adanya rasa penasaran dari subyek bahwa jika
mengkonsumsi obat pcc yang ada hanyalah bahagia. Subjek pun mencobanya karena ingin
membuktikan apa benar yang dikatakan oleh temannya tersebut. Hal ini menunjukkan
rendahnya kemampuan subyek dalam mengontrol diri, mengendalikan emosinya secara baik dan
rendahnya pemahaman seberapa jauh dampak buruk dari tindakannya tersebut. Selain itu, ketika
rasa ketagihan muncul subyek langsung mengkonsumsi tanpa memikirkan dampaknya. Subyek
pun tidak menyadari bahwa apa yang dilakukan dapat bermanfaat bagi dirinya atau tidak. .
Artinya subyek tidak mampu mengontrol diri ketika rasa ketagihan muncul dan tanpa berpikir
akan dampaknya subyek langsung mengkonsumsi karena kurang mampu mengontrol rangsangan
dari dalam dirinya.
2. Faktor-faktor yang membentuk kematangan emosi remaja diantaranya pola asuh orang tua.
Dimana orang tua kurang memperhatikan apa yang dibutuhkan oleh subyek. Orang tua langsung
membuat suatu kesimpulan atas suatu permasalahan dengan melakukan pemukulan sebagai jalan
penyelesaiannya. Sehingga, subyek tidak merasa betah di rumah disebabkan hilangnya
harmonisasi keluarga, yang mana orang tua sering bertengkar dihadapan anggota keluarga
termasuk dihadapan subyek. Selain itu, adanya pengaruh teman sebaya yang terus mengajak
subyek untuk mengkonsumsi obat pcc. Apabila subyek tidak mengikuti ajakan teman-temannya,
subyek akan dimusuhi. Dampak yang ditimbulkan setelah subyek mengkonsumsi obat pcc yaitu
subyek terlibat dalam kenakalan seperti mabuk-mabukan, bergabung dalam geng motor, ikut
dalam tawuran antar sekolah dan hal tersebut hampir tiap minggu dilakukannya. Subyek juga
mencuri uang Ibunya jika sudah ketagihan namun tidak punya uang. Disekolah, sering bolos
bahkan tertidur pulas didalam kelas akibat pengaruh pil pcc yang dikonsumsi. Maraknya
peredaran obat pcc juga disebabkan mudahnya mendapatkan obat tersebut dan kurangnya
pengawasan penjualan dari pihak Apotek dan IAI (Ikatan Apoteker Indonesia).
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