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PENGGUNA ECTASY DI MATA HUKUM
"

Oleh:
Anang PriYanto

Abstrqk
Ec'tasy rnentpakan obat golongan atnfetamin yang sangat.adil*if, yakni
penggutntonlyd dapat rnenintbulkan keterganmengandung bahan
a*Tutattin mempunyai efek simpatomimetik
ptifrt. Secaia
,aai ai dalam urut saraf ntemacu sel saraf unUk menghasilkan zat neuto*ansmiter golongan latekolamin da4 produksi zat ketekolaminyang balebihan aapt mmimbulkan geiala penyakit iiwa berupa lcecemqsan, msa
sedih, temih toyo, mimpt buiik, sahit kepala, keiang otd dan perut, kehiIangut kendali dtr; yirg mendorong berbuat ialmt atau berbahaln drnt

yn[
i"a*

nn{*

aCresf

fi*ggurakon

ecta,sy dikategorikan melakukan petbuatan pidana -harus

ct;attfidalan petntwan hukim yang *da di masyrakat. Pemturqn hukum
ymg ada pada sant ini adalah u.Il.No. 23 Tahun 1992 tentang Kesehatan
"y*ri aoni" posal 80 alwt (4)b, pasal SI
ryqt (2) c dan pasal 82 ayat Q) a
-disibu*an
dan dianean dengan piday
ywg'dilarang
pet*uann
6ahwa
adalah memproiluitti aon a6u iengeitartran obat dan atqu balwn dtat
zat adiktif tmrya iiin dan tidak mememthi stwidar
y*tg
^ungin&mg
yang ditentukan. Produsen dan pengedar -ecnsylah yang
persyarutdt
thksr;k dal&r; kalsifikasi pelal'a perbuatan pidana, sedangkan pemalwi un..
tuk,keptnsan pribadi tidak rcnnasuk perbuatan yang dilarung'

Pendahulamt

.

:

Belum lama ini jajaran Kepolisian Republik lndonesia telah tnelahkall
ope-rusi penyitaan t *tOup ectasy secara besar-besararl baik di wilryah ibukota

-0""*rt-ou"*rt,

sepefti misalnya di Jakarta dengan tertangkapnya
seorang artis Sinetron yang dikenal sebagai 'Lady Ectasy' yang msiniliki 29.667
pil ectasy rxrmun dapat melarilon diri, sehingga seor:ang K4tel sebagai
p"trgawaittya me4iadi tenanglca atas Uburnya 'Lady Ectasy' tersebut

r*upoo ai

15' Agushts 1996); kemudia4 berlusil digagalkanrya
peryelundupan ,10.000' butir ectasy lewat Bandara sukarno-Hatta,$ p!

iX"a*Uton Ratryat,

airingtrus 3 tersangka (Kedaulatan Ra$at, 5

POLWILTABES Surabaya bersarna

r;t"gtt

Juli

1996). Sedangkan di Snrabaya

Bea dan cukai surabaya berhasil

texi"gka bCIrikut 5:5i+ butir ectasy yang
paket
dikirimkan lewat
fis.'(Kertaulatan nakyat, 5 Juti 1996) ni VoeVafrtl
misalnya, pada tanggai tz iiaei 1996 PO-iRESTA Yoryakarta gelar oprasi subuh
oan uerrrasil *eogalnatrt ao beberapa ..tu"y aun obat-otat oanar c (Kedau,latry
Ratqat, 13 Mei ti7dl.VaAaanryl 12 Juli 1996 pesta 'ectasy' di sebuah hotel di

membongkar aan menangtcap,aua

wilayalr Parangtritis Yog,'akarta digrebeg oleh pehrgas (Kedattlatan Ralryat' 14
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Juti 199A. Mengapa j{aran Kepolisian RI perlu melalarkan operasi

tersebut?

Mengapa terhadap pemakai dan pengedar ectasy harus ditangkap? Bdnarkah
pengguna ectasy adalah pelaku yang melanggar hukim? Pembahasan berilut
akan mencoba menjawab peftrnyaan-portanyaan tersebut secara praktijk dengan
sudut pandang yuridis.

Edasy Sebagai Sudu Obat Yang Berbahaya
Ectasy mempurryai arti feeling of intence reptul€, yakni perasaanyang sangat
meningfut. Ectasy merupakan obat golongan amfetamin yang mempunyai efek
menekan (psilmdepresan) dan menyebabkan pemakai tidak mengantuk.
Amfetamin ini sangat adiktif dan dapt mengakibatkan morbilitas yang serius
baik fisik naupun psikososial, sehingga dapat dikatakan bahwa amfetamin ini
mengandung zat adiktif artinya mengandung bahan yang pongguna:lnnya dapat
menimbulkan ketergantungan psikis. Secara medik arnfetamin mempurryai efek
simpatomimeti! di dalam urat saraf memacu sel saraf untuk menghasilkan zat
rEurotftltlslmter golongan katekolamin dan produksi zat katekolarnin yang
berlebihan dapat menimbulkan gejala penyakit jiwa berupa halusinasi atau
delusion yang d4at diklasifikasitcan sebagai gangguan mental orgauilq gatgguan
imajinasi, delirium ataupur giulgguan lepas obat.

Arnfetamin mudah diserap oleh usus dan mempnnyai reaksi yang cepat.
sebagai obat, amfetamin ini digunal€n untuk mengoboti anak yang lurang
perhatian dengan hiperaktif, untuk nar*olepsi, obesilas, depresi ringan
Penyalahgunaan obat ini terutama pada penggunaan dosis tinggi dapat
mengakibatkan pernakai menjadi psikosis paranoid atau menyebskan
kambuhrrya g;angguan skizofrenia, disamping itu orang juga dapat t€rancam
car&rc arrest, strofrc, kejang-kejang, koma dan mati. Mati karena over dosis
biasanya disertai hiperpireksia, kouvulsi dan shock kardioveskular.
penyalahgunaan dapat berupa disforia, logorhe,
insomnia si!4p bermusuhan .(hostility), anxietas dan par:rik Apabila amfitamin
disuntitftan qgcara intrarrep dapat me11lrltan nrsa senang yeng berlebihan
Pada penr.ikOian dosis tinggi dapt timbul lehido seksual naik dan timbul
gerakan-'gq.akap stereotiprk Pada penukaian yang berat, dalam beberapa hari
iampai'satu minggu akan tinfuul gejala-gejala fisik dan psikologis berupa
kecemasan, rasa seditU lemah lo-l'o, mimpi buruh sakit kepala, kjang otot dan
perut, 12ga: lapar, kehilangan kndali diri yang nendorong berbuat jahat atau

Efek psikologos bagi

berbahayadan agresif.

pada tahun 1970 pefiyalafuunaan amfetamin mulai berjangfuit sebagai
epi&mi, sehingga anrfetamin ini sempat dbpts dari peredaran obat secara
rcsmi. (Kedaulatan Ralqtat, 19 Juli 1996).
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Tinj atan

SWkd Arri Pq b utrtmt Pidarut

ptdafi4 tindak pidana,
Perbuatan prdana merupakan istilah lain dati pedstilila
hulqrm secam
pengetahuan
ilnru
pelanggaran piA*u dun,rebagainya serta dalam
udelictu. semua istilah
sebenanlya
deqggn,.istilah

ooi*trur dikenal

itu

strafbaarfeit' namun
mempunyai maksud untik rnengambil alih dafi istilah asing
juga
untuk
dimaksudlon
**"t pengarnbilaliltun isti.rarr srafbaarfeit
befteda
banyak
hukum
ahli
;""grt&-malfla dari,,pelggrtiannnya. Para
misalrvamengemrlkakanbahwa
[".iln"t mengenai ld d i'nof. vt*[utto,
-S-H
yang dilarang oleh suatu *uran hulcum'
lgtutA ptai* tetah perbualan
pidana teatentgbagi barangsiapa
ij1311gg" mana aisertai ancaman (sanlci) berupa
mengemukakan
melanggar larangan tersebut.(Mo eliatno; 1983: 54)' Simons
yang diancam dengan pidmE"
bahwa strafbaarfeit adalah kelakuan (tundeling)
dan yang
yang benifat melawan hukum, yang berhubungan dengan kesalahan

yanC mampu
dilal$lsn oleh or:mg
-strafbaarfeit

bertanggungfawab'

Van

Hamel

adatah' kelakuan orang yang- dimmuskan
mengemukatan bahwa
dan
dalai wet, yang bersifat melawan hukunr" yang patut dipidana Gtrafwaardig)
dilakukar dengan kesalalran (Moeli atno ; 1 983 : 56)"
Apbila dicermati afti perbuatan pidana dan strafbaarfeit di atas nampak
feit daiam strafbaarfeit befirti handeling kelal$an atau

uan-wa pengertian

kesalahan orang
tingkah fA*-Ou" pengertian stafbaarfeit dihubungkan dengar
peftuatan
perbuatan
dalam
pengertian
sedangfun
kelarcnn.
v"n'g
yang
meiurut p,6f. Moeljatno, SH memp-unyai arti kelakuan dan kejadian
ot**""-"gaout*
dan akibat, br:kan
ditimbulkan oleh kelakuau atau &ngan kata lain kelalalan
kesalahan yang
dengan
dihubungkan
pidana
tidak
kelakuan saja dan perbuatan
peftuatan
yang
melakrftan
pada
orang
pidana
menrpakan pertanggungiawaban
-$4oeljatno;
peftuatan
bahwa
disimpullcan
dapat
Jadi
56).
198j:
pidanarrya.
diancam
denpn
yang
terlafimg
perb-uatan
olt* ir"vu *"""jukkan sifatnyamenunjuk kepada
yang
,sif1lflya..peftuatan
Ot**. Perbuatan pidana hau.va pe4a1ggtl.Try jtTP
(kesalahan)
dilarang oleh peraturan hulaln Oan
P:dana

melanggar'dengn dijatuhi prdana seuasatmanl
,n *r1-ut kepada orurg yang
-Poirnomo;
1978: /?9). Oleh karena itu men*rut
diarpamkan- (BambaQ
pasal perumusannya
Bambang Poernomo, penuangaffIya. {i dalam sesuatu

pemikiranbahwa
sedaparlapaUrya disesuaikan atau konsisten dengankons6*ksi
yang
diarnam dengan
dan
perbuagnrya,
orcn uto*o h,kum adalah

V*d Oif*i"g
piOu* adalah
'I29

ofimgrrya yang melanggar latangat'(Bambmtg Poernamo: 1978:
l3l).Bagaimanakah rp*uit" dil€itlQn dengan mereka yang menggunakan
dapat dikatarym melakukan
ectasty? Apakat mereka yang menggu[atan ectasy
nrenjawab pertanyaan- pertanyaan te$ebut perlu

-

p"*irtu"'

pidana? Untuk

pengguman ectasy'
diketahui attrran hulalm yang mengatnr larangan
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Menggunakan Edasy Sebagai perbaatan pLelana
Ectasy seperti yang telah diuraikan di atas menrpakan
salah satu jenis obat yang
jika satah pe4ggunaanny-a sebagai obat
tentunya u"rr*ilan o"--"guo
kssehatan marusia dari penyalahgunaan obat
tersebut dik"trk"r sebagai
pe$uatan pidana harusrah nremenuhi ketentuan
hukum bahwa pertua:an iar
dilarang dan diancam dengan pidana. saat i'i peraturan
hularm yaag bed<aitan
dengan kesehatan manusia disamping diatur dalam
Kitab urdang-;dang
Hukum Pidana (KUHP) sebagai aturan umurn, juga
telah diatur Jalam
undang-undang Ncirnor 23 Tahun 1992 tentang
Kesehatan Berrakunya ke&ra
peratman hukum itu tesufiya atas dasar prinsip
rex speciaris derogat ieg
generale.
berbahaya

*

perbuatan pidana yang berkaitan dengan
kesehatan manusia di dalam

---Ilt antara lain disebutkan dalam pasal
KUHP
204 yang meny$utkan :
Pasal204 KUHp :
(1) Barangsiapa me4iual, menyerahkan
dau mernbagitagikan

barang yang
diketahuinya membahayakan n),awa ata' kesehatao;rr&
padahal sifat ber-

bahava itu tidak diberitahr, diancam dengan pidana
peqft pad; hma lima
belas tahun
(2) Jika perbuatan iur mer-gakibatkan orang
nrati, yang bersalah diarpam dengan
pidana penjara seumur_ hidup_3tau prdana penjara
se-lama wakhr terter*u pling
lama &n prluh tahun( ndi Hamzah, I tSO,

t

lO1.

undang-undang Nomor 23 Talun 1992 tenrang
Kesehata* mengkateorikan

perbuatan-perbuat* y_Ttg dapat digolorrylcan
rlugu, p.tt*t"" piL* ai"u,
dalam Bab x tentang retentuan noana iari pasat
[o *t p"i aenian pasar so,
yangantara lain berisi :
Pasal 80 :
(1) Barangsiapa dengan seng4ia melahrkaa
tidakan medis tertentu terhadap ibu
hamil yang tidak
ketentuan sebagaimana dimaksud aaurn pasat
ts
alat (l) dan ayat (2), dipidana &ngan pidana penjara pru"g
ii*ra belas
tahun dan pidana denda paling banyaknp.soo.orir.oob"

*r*:lg

r*,
d.irpr"^**rr*

rupiah).

(t) : Datam *eadaan darurqt sebagai upaya untuk
jiwa ibu hamir dan jminnya dapat dilatitkan'noaou, menyera*edis

(Pasal 15 ayat
matkm,
tentu.)

ter_

(Pasal 15 ayat (2): Tindakan medis terteirtu
sebagafunana dimaksudkan dalam
pm-"t t: ayqr (l) tunya dapat dilakukan
:
a. berdasarkan indikasi medis yang mengtrdruskan diambilnya
tindakan
tersebut;
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b.

oleh teruga kesehatan yang mempun5ai keahlian dan kewenangan untuk
itu dilakr:kan sesuai dengan tangguiigiawab profesi serta berdasarkan perlimbangan tim ahli:

c.

dengan persetujuan ibu hamil yang bersanglcutan atau suami, keluarganya;
kesehatan tertentrj

d. ada samna

(2) Barangsiapa dengan sengaja menghimpun dana dari masyarakat untuk
menyelenggamkan penreliharaan kesehatan yang tidak berbenfuk badan
hularm dan tidak memiliki izin operasiohal serta tidak melaksanakan ketentuan tentarg -iaminan pemeliharaan kesehatan masyarakat sebagaimana dimaksud dalam pasal 66 tyat (2) dan ayat(3) dipidana dengan prfum pe4iaxa
paling lama lima belas talun dan pidana denda pling banyak
Rp.500.000.000,- (lima ratus juta rupiah)
(Pa-tal 66 ayat (2): Jaminan pemeliharaan kpsehatan masyarakat merupakan
cara penyelenggaraan kesehatan dan pembiayaannya,. clikelola secara terpadu untuk tujuntx meningkatknn derajat kesehatan, waiib dilalwanalmn oleh
penyelenggara).
(Pasat 66 ayat (3): Penyetenggara jaminan pemeliharaan kese hatan
mayarakat haras berbentuk badan hulum dan memiliki izin'operasional serte
ke pe sert aannya b er slfut aktfJ)
(3) Barangsiapa dengan sengaja melalflrkan pertuatan dengan tujuan kornersial
dalarn pelaksanaan transplairtasi agar tubuh ataujaringan tubuh atau transflrsi
darah sebagaimana dimalaud dalarn pasal 33 ayat (2) dipidana denpnpidana
pedara pahng lama lima belas tahun dan pidana denda paling banyak
Rp.300.000.000,- (tiga rafus juta rupiah).
(Pasal jj ayat (2): Transplantasi orgwt dan atauiaringan tubuh serta trailsfusi darah sebagaimana dimaksud dalmn pasal 33 ayat (1) ditalarkan hanya
wntuk tujwan kemanusiaan dan dilarang untuk tujuan komersial).
(Pasal 33 ayat (l): Dalam penyembuhan penyakit darz pemulihst kesehatmt
dapat dilakukan trans'plantasi organ dan atau jaringan tubuh, transfusi
darah, implan obat dan atuu alat kesehatan, serta bedah plastik dan rel*snstruksi).
(4) Barangsiap dengan sengaja:

a.

mengedarkan makanan dan minuman yang tidak memernrhi standar dan
atau per-syamtan dan atau membahayakan kesehatan sebagaimana dinaksud dalam pasal

2l

ayat (3).

,(Pasal 2I ayat (3): Makanan dan minunxan yang tidakmemenuhi ketentuan; Etandar atau per,syaratan kesehatan atau membahayakan kesehatut
sebagaimayta dimalaud dalam pasal 2I ayat (l) dilarang untuk diedarkan,
ditarik dari peredaran dan disita untuk dim.usnahkan sesuai dengan ketentuar', W,cturcn perundang- undangan yang berlalru).
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b.

(Pasal 2I ayat (1): Pengamanan makanan dan minuman
antuk melindungi masyarakat dui makanan dan minuman yang tidak memenuhi ketentuan mengenai standar dan atau persyaratan kesehatan).
memproduftsi dan atau nrcngedarkan sediaan fannasi berupa obat yang tidak memenuhi syarat farmakope kdonesia dan atau buku stancrar lainnya
sebagaimana diruaksud dalam pasal 40 ayat

(Pasal 40 ayat

(l):

(l).

sediadn fammsi dan alat kesehatan harcya dapat
diedarkan setelah mendapat izin edar).

(Pasal

I

point 9: sediaan farmasi adatah obat, bahan ohat, obat

tr adi si on al dan ko sme tika).

dipidana dengan pidana penjas paling lama lima belas talrrur dan pidam
denda paling banyak Rp.300.000.000,- (tiga ranrs juta npiafi).
Pqsal 8l :
(1) Barangsiapa yang tanpa keahlian dan kewenangan dengan sengaja
:
a. melakukan transplantasi organ dan atau jaringan tubuh sebagaimana

matsdr dalam pasal 34 ayat (l).

b.

(Pasal 34 qtat (I): Transplantasi organ dan atau jaringan ktbrh hanya
dapat dilakukan oleh ten,ga kesehatan yang mempunyai keahlian dan
kewenangan untukitu dan dilahtkan di sranakesehatan tertentu),
melakukan iurplan alat kesehaan sebagaimana dimaksud dalam pasal 36
ayat

c.

di-

(l).

(Pasal 36 ayat (I): Implan obst dan atau alat kesehatan ke dalmn
tubuh
rnanusia hanya dapat dilafukan oleh tenaga kesehatan yang mempunyai
lreahliorc dan kewenangan unhtk itut dan dilalatkon di sarana leesehatan
tertentu).
melakukan bedah plastik dan rekonstruksi sebagaimana dimaksdu
dalam

pasal 37 nyat

(t).

(Posal 37 ayat (I): Bedah plastik dan relanstrul<si hanya dapat
dirah.tkan
oleh tenaga lrpsehatan yang mempunyai keahlian dan kewenangan
untuk
itu dan dilalfiikan di sararn kesehetan tertentu).
(2). Barangsiapa dengan sengaja:
a. mengambil organ dari seseorang donor tarpa memperhatikan lesehatan
donor dan atau tanpa persetqiuan donor dan ahri wmis atau kelumganya
sebagaimana dimahud dalam pasal 34 ayat

e).

pengarnbiran organ dan atau jaringan
tubwh dari
donar harus memperhatikan kesehatqn donar yang bersangkutan
dan ada persetujuan danor dan ahli waris atau ketuarganya).

(Pasal 34 ayat

t:**F

e):
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kesehatanyang tidak memenuhi
memproduksi danatau menge'ifurkan alat

b.

standardanataupe$yaratansebagrimanadimaksuddalampasal40ayat
(2)

obat tradisianal dan
(Pasat 40 a"vat (2): Sertiaan farmasi yang berupa
metnenuhi standar dan atau
kosvnetika serta alat kesehatan haras

pe r sYar atan Yang di

te

nhtkan)'

c.mengedaltansediaanfarmasidarrataualatkesehatantarrpaizinedarseba.
gaimana dirnaksud dalarnpasal40 ayat (1)'

d-

pengembangan ilnnr pengetahuan
menyelengga:akan penelitian dan atau
memperhatikan kesehatan
dan teknologi rcsJtraa" pada manusia tarpa
yang berlaku dalam
nonna
dan keselamatan yang bersanglilrta& serta
(2) dan ayat (3).
ayat
69
pasal
dimaksud dalam

,"uugui.ul
dan
(Pasal 69 alnt (2): Penelitian' pengernbangan

masyarakat

penerapan hasil

dimaksud bahwa penelitian
penelitian pada manasia sebagaimana yang
'clan
memilih dan menetappengembangan kesehatan dilaksanakan untuk
guna yang diperlukan dalam
kan tlmu pengetahuan dan telmologi tepat
ranglutmeningkatlcanderajatkesehatan,dilaksanakandenganmemperhatikan norma yang berlalu dalam nasyarakat)'
dan pengemlan4an iktu
(Pasat 69 ayat iS1' Pa'yetenggaraatt penelitian
denkesehatan pada manusia harus dilakakan
)"ng"nhuon dan teknoiogi
yang bgrsanghttan)'
gan memperhattkan kesetqtan dan keielamatan

dipidanadenganpidanapenjampd'ig1*7(tujuh)'tahundanataupi.
(seratus empat puluh juta
dana denda paht; banyak Rp 140'000'000'ruPiah).

Pasal 82:
dengan sengala:
(1) Barangsiapa tarpa. keahlian dan kewenangan
dimaksud dalarn
a. melakukan pengobaan dan atau perawatan sebagaimana

u.

c.

Pasal32 sYaL(4).
dan qtau Wra watan ber(Fasal 32 aywt (4): Pelaksanaan pengobatan
qtau iimu keperawatan dapat dilakakan oleh
dasarlmn rloru k"dokt"r*,
clan kewenangan untuk itu)'
tenaga kesehatan yang mempunyai keahlian
(1).
;b"grmana dimaksud dalam pasal 35 ayat
meritr*an
tenaga
oleh
dilakukan
(Pasal 35 ayat (I): TransJusi dyah lmta dapat
untak ituj'
kewenangan
dan
treahlian
kesehatan yang mempunyai

**2i ;*h

dalam Fsal36 ayat (1).
melakukan i*pru" oiut sebagaimana dirnaksud
atuu alat kesehatmt ke dalam tubult
(Pasat 36 alnt (l): Implanitot

a*

manasiahanya'dapat-dilakukanolehtenagakesehatanyangmempunyai
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lrcahlian dan kewenaxgan untuk itu dan dilakukan di sarana kesehatan

d.

tertentu).
melakukan pekerjaan kefamrasian sebagaimana dimaksud dalam pasal 63
ayat (1).

(Pasal 63 ayat (4): Pekerjaan kefarmasian dalam pengadaan, produksi
distribusi dan pelayanan sediaanfarnrasi harus rlitakukan oleh tenaga ke-

e.

sehatan yang mempunyai keahlian dan kewenangan untukih,t).
melak,kan bedah mayat sehgaim4na dimalaud dalam pasal 70 ayat
e).
(Pasal 70 ayat (2): Bedah mayat hanya dapat dirakukan oleh tenaga kzsehatan yang mempunyai keahtian t{an kewenangan untuk itu dan dengan

memperhatikan norma ydng berlaku dalam masyarakat). dipidana deng;an
pidana penjaxa paling lama lima tahun dan atau pidana denda paling banyak Rp. 100.000.000,- (semtus juta rupiah).
(2). Barangsiapa dengan sengaja:
a. melalqrkan upaya kehamilan di luar cara alami yang tidak sesuai dengan
ketenfiran sebgaimana dimaksud dalam pasal 16 ayat
e).
(Pasal 16 ayat (2): Kehamilan di luar c:ara alami dapat dilaksanaknn
sebagai upaya terakhir untuk membcntu suami i,rtri mendapat keturunan).

b.

memproduksi dan atau mengedarkan sediaan far,masi berupa obat
tradisional yang tidak memenuhi standar dan atau pe$yaralan sebagaimana dimaksud dalam pasal4O

c.
d.

e.

ayxe):

memprodBlsi dan atau mengedarkan sediaan farmasi berupa kosmetika
yang tidak memenuhi standar dan atau persyaratan sebagainrana
dimaksud

dalampasal 40 ayx e).
mengedarkan sediaan farmasi dan atau alat kesehatan yang tidak rnemenuhi persy4ratan pena'daan dan informasi sebagaimana dimalsud
dalampasal 4l zyat(Z).
{Pasal 4l ayar (2): Penandaan daninformasi sediaanfarmasi tlan alatkesehatan harus memenuhi persyaratan ohyerrtivitas dan kerengkapan serta
tidak menyesatkan).
memproduksi dan atau m€ngedad€n bahan yang mengandung zat
&iwif
yang tidak memenuhi standff dan atau persyaratan yang ditentukan
sebagaimana dimaksud dalam pasal44 ayat (2).

{Pasal 44 ayat (2): produksi, peredaran dan penggunaan bahan yang
mengandung zat adiktif harus rnemenuht standar dan atau persyalatan
yang ditentukan).
{Penetapan standar diarahkan agsr zat adir*ifyang dikandung oreh bahan tersebut clapat ditekan dan untukmencegah beredarnya baian patsu.
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Penetapan persyafiilan penggunaan bahan yang rnengandung zat adiktif ditujulqn untuk menekan dan mencegah penggwuxm yang mengganggu atau

menrgikanorang lainl.
dipidana dengan pidana perdara paling lama lima tahun dan atarl pidana
juta rupiah)'
denda paling banyak Rp.100'000.000,- (seratus
Pasal 83

Ancaman pidana sebagaimana dimalsud dalam pasal 80, pasal 81 dan pasal
82 ditambah sep€rcmpat apabila nranimbullkan luka berat atau sepertiga apabila
menimbulkankematian.
Pasal 84 :
Barangsiapa:
mengedarkan makanan dan atau minuman yang dikemas tanpa tarda atau label sebagaimana dimaksud dalam pasal 21 ayat(2)'
(pasal il'oyot (2): Setiap makanan dan minuman yang dipe mas wajib diberi
tanda atau label Yang berisi:
a. bahanyang diPakai;
b. konrposisi;
c. tanggal, bulan dan tahun lsdaluwarsa;
d. ketentuan lainnya/.
2. merryelenggarakan tempat atau satana pelayarum umum yang tidak memenuhi
ketentuan standar dan atau pers]'amtan lingkungan yang sehat sebagainrana

1.

dimalcsuddalam Wsa122 ayat (4).
(Pasal 22 ayat (4): setiap ternpat atau swcna pelayanan wnum waiib me-

melihara dan meningkatlmn tingtatngan yang sehat sesuai standar dan
per syara tan

Ie rt e ntu).

t€mpat kerja yang tidak memenuhi ketentuan sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 23 avat (3).
(Pasal 23 ayat (3): Setiap tempat keria wajib menyelenggarakan kesehatan

3. menyelenggarakan

4.

kerja).
menghalangi penderita gAngguan

jiwa yang akan diobati dan atau dirawat

pada-sarana pelayanan keseletanjiwa atau sarana pelayanan kesehatan lainnya sebagaimana dinraksuddalam pasal 26 ayat(\).
26 ayat (1): penderita gangguan iiwa yang dapat menimbulkan gangguW terhadap keamanan dan ketertiban umam waiib diobati-dan dirawat di
,orana p"toymran kesehatan iiwa atau sarana pelayanan l{esehatan lainnya).
menyelinggarakan sarana kesehatan yang tidak memenuhi persyaratan sebagaimana almatsua dalarn pasal 58 ayat (1) atau tidak memilki izin sebagai'

(f*a

5.

mana dimalsud alam pasal 59 ayat (1).

(Pasal 58 ayat (1): sarana kesehatan teltentu yang diselenggarakan
masyaralmt harus berbentuk badan hulwm)'
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(Pasal 59 oyct (I): Semuapenyelenggaraan
izin).
"*m
dipidana dengan ni{na
pali'g rama l(satu) trhun dan arau pidana
rynjam
denda paling banyak Rp. t5.oOO.OOb,-Oi,*
Uefas jutu n piafrl.
Pasal 85:

-

(1) Tindak pidana sebagaimana diancam
pidana kurungnparing larua
hun dan atat pidar'' denda paring ulutty"t np.rslodooo,l6ma

rupah).

(2) Tindak pidana sebagaimana
dimaksud datam psal
Pasal 86 :

Dalam

l

(satu) ra_

uetas

luta

s4 adarahpelanggaran

fyerinla!

sebagai pr^t$l*q urdang_undang ini
dapat
Fling banyak Rp. I0.foo.boo,- Geputtuht;-r,rpirt
)
Apabila dicennati Fsar-Fsar tent?tlg ketentuan
piaana ai itas yang dapat
dilqitlqn langsu'g dengan ectasy baik .;b"gri
obat ata'pun bahan obat acrarah
pasal 80
(4) b, pasal, tt ayat
1z; c dan pasal g2 ayat(2) e. Diseburkan
ryat
diterapkan denda

pasal-pasal tersebut perbuatan

u'alah menpro&rksi.

g

yu'g dikr:t"gorikan sebagai

dalarn

perbuatan pidana
sediaan ru*,*i'o"o bahan yang

*ti.o"tt"r
*..*rti-J*aui,""

rtuo

mengandung zat adiktif yang tidak-

ffi perqyararan
tertentu, dengan arcanran pidana penjaia
dan pidana denda ditentukan
masing-ma-sing pasar, seperti misalnva
pasar m ,r"
rol u *JJ*"* pida'a
penjam
lima belas

ffiys

pidana aenaa paring b*v"t
t00.6to.ooo,- f,igu
nrpiah); pasal sl ayat
rzl. pi-o*ip*qiara maksimum tujuh rahun dan
atau pidana denda paling banyak
np,r40.000.000,- (serafis empat puruh juta
ruprah) dan pasal s2 avat.Q)y ait""t
tidr* peqiara paling lama lima ahu'
dan atau pidana denda.paling uatryat
np rdoooo.ooo,- (seratus juta mpiah).
Membandingkan ksfta prraar*n
fr'nrn di atas akan narnpak bahwa
kedranya memang mengisyarau.an

*L" j|?

d

**

-i"p"vr"g,ti*ggrp

pidana ltu" dan tedrany3 menentukan

diancarnkan berbeda.

irur]*g

*.**g'

sebagai perakll perbuatan

sama meskiprn sanksi yang
mengisyaratlcan- bahwa pelaku

. T.j*y_u
peftuatan pidana iru adarah
produsen uu"
h'gsung
alau dengan hk lain bagi mereka y*ift"g.arr,
atau
mengedarkan
ecfasylah yaug dikenakan ancaman
-*p*dtrksi
frd^;, bahkan
apabila dicermati secara
menyeluruh ketentuan pidana Ouri
U.U.t to.Z: fonon if/gz diatas nanpak

t** **Gi

r"*t" yang melak'kan kegiatanbahwa
**;;-""r"k nnmperoteh fteuntunganyang
o*i

pelakr perbuatan pioanra i* ;ar"itt
berhubungan deng:rn kesehatan
seldjri.terlradap

ot*g.Tl

t"rf,uOup mereka yang menggpnakan
obat
pnbadi) yang didapat dari
produsen atau pengedsrtidak,..r*otta*f*i
p*lrk"
Har ini
dapat dipahami,

untuk ftepenningan

)1m]*
dn..:.ldd
(wtruk t"p'uur*

sebab disamping

d;"frrea.

*ng*gii tut"vr"dil;tui"r."r.r,ut

marusi4 para produsen aan- pengld;
ecasy atas tiriauuiovu

,

dapat

Pengguna EctasY Di Mata Hukum

Indonesia klnrsusnya generasl
menyebabkan dan mempenggruhi p?Ia numusia
potensial bagi pembangunan bangsa
muda seUaga, sumber daya-manusia yang
dan negara menjadi rusak mental danfisiknya'
Thl992' yakni
Vuig *"rlarik dari ketentuan pidana yang diatur U'U'No'23
pengedar tersebut di atas itu
bahwa ipbrla dari perbuatan para produsen dan
pidananya ditambah seperempat, dan
-*"grf.iirr** luka berat, *utu maka ancaman pida'anya ditambah sepertiga
menimb,lkan tematiall

*o.u*

,.*Lr,,ru
daripidanayangdiancamkan

.

rr^-r

-4
dengan U.U.No.9 Th.t976 renrang Narkotika, maka
kottan akibx penggunaan
u.u.No.23 Th.l992 ini tidak mengantisipasi terhadap

--&Jru'AUl"Angfuan

mengatur rehabilitasi terhadap
obat-obat tersebut. undang-undang narkotika

kofoannarkotilo,bahwapengobatandanperawatanpecarrdunarkotikaserta

lembaga rehabilitasi. (pasal
rehabilitasi bekas pecandu o*fotru ditalcukan oleh
jajaran apafifiur pnegals
demikiaru
34 U.U.No.9 Th 1976t. Namun meskiprur
antisipasi pleventif
tindakan
melakukan
hu&um khususnya potrsi tetatr berusaha
cara melakukan
dengan
junrlah korban ectasy

terhadap peningkatan

pada lokasi-lokasi yang diduga sebagai tempat
pidana itu
berhasil juga mena*gkap pelaku perbuatan

*"auoul

"p"r"rrrr-i*r
ectaqy, bahkan
u!*orrrv"

itu serrdiri'
secara langsung, yakni para pengedar ectasy
PenufrtP

obat+blm yaog dapat berpenganrh negatif
perlu
diaurr dan diwaspadai penggunaaffIya' oleh
terhadap kesehatan seseot:lng
aturan main penggunaan obat
mengantisipasi
karena itulah unoang-undadiehh

Ff;y

sebagai saiah satu jenis

Kesehatan diatur
tersebut, nrelalui U.U.N;.23 Tahun LggZ tenfirng
melanggar

pidana bagi yang
perbuatan-perbuatan yang dilarang dan diancam
tersebut adalah pe6uatan
yang
dilarang
i**"gun tersebut. nerbuaun-peftuatan

memprodulaidanatau**ge,da't.aoectasyyangtidakmemenulristandaldan
lima
diten;lkan, dengan ancaman pidana Fnjam hinggs
;;trfu;" yang telah
rupiah'
iA* tattu" Oun atau pidanadendahinggatiga ntusjuta merupakan tugas apafilt
Penatrganan penyalahgrrnaan ectasy ini meflung
penegak

yang dilqlnikan oleh jajaran
dengan
dalam memberantas beredarnya ectasy di masyarakat
ectasy.
beredar
mendadak pada tempat- tempat yang diduga

t*to*,^*tot itiafr patut dipuji,tindakan

["poi.i"r, RI

ofrrasioperasi

Tirrdakanj{arankepolisiantersebuttentwryaharusdilalcukansecaraprcfesional
pertimbangan
ffi; *.nj*j*g tinggi hak azasi manusi1 juga dilandasi lnda

p*i-ggo*"o ectasy itu sendiri dan ba*yak'a kotban ectasy
perjuangan bangsa' agar tindakarurya
ai f*fttg*t ginerasi mudsebagai penerus
kedamaian masyarakat'
benar-benar berarti secara opimal mencapai

*ui
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