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PASTI LEGAL
PADA WAKTUNYA
Assalamu’alaikum warahmatullahi
wabarakatuh
Suatu laporan pertanggungjawaban
Alhamdulillah atas perkenanNya,

sering menimbulkan penafsiran berbeda

laporan tahun 2021 LGN ini dapat

bagi individu yang membacanya. Saya

terselesaikan. Laporan ini dapat

mengharapkan perbedaan ini justru

tersusun berlandaskan syafaat

memperkuat diskusi dan solusi antar

Rasulullah. Oleh karena itu, selawat dan

individu terkait.yang mempererat

salam tercurahkan keharibaan baginda

silaturahim.

Nabi Muhammad SAW.
Akhirul kalam, saya sebagai Pembina
Laporan pertanggungjawaban LGN

LGN mengucapkan terima kasih kepada

tahun 2021 merupakan bentuk

pengurus atas tersusunya laporan ini.

komitmen pengurus atas gambaran
aktivitas yang telah dilaksanakan.

Banda Aceh, 14 Desember 2021

Pihak-pihak terkait, baik yang terlibat
langsung maupun tidak langsung, dapat
mencermati dinamika perjuangan LGN
dalam mengkristalkan ide-ide
inspriratif gerakan terkait subjek

Prof. Dr. H. Musri Musman, M.Sc

pemikiran.

(Ketua Pembina Yayasan Sativa Nusantara)
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MANIFESTO
Bangsa dan negara Indonesia tidak dapat memanfaatkan tanaman ganja karena UU
Narkotika masih berlaku di Indonesia. Selain itu, keadaan ini diperparah dengan
kondisi psikososbud masyarakat yang terlanjut mengidap ganjaphobia. Sehingga
masyarakat kita sulit sekali mencerna informasi mengenai ganja.

Penelitian-penelitian modern maupun bukti-bukti sejarah telah menunjukan potensi
tanaman ganja sebagai sumber bahan baku sandang, pangan, papan, energi, dan
obat-obatan. Indonesia sebagai negara dengan kualitas tanaman ganja yang baik,
seharusnya berjuang menaklukan ganjaphobia dan merubah kebijakannya agar
dapat memanfaatkan tanaman ganja.
LGN hadir sebagai wadah untuk memperjuangkan pemanfaatan ganja. LGN terbuka
untuk siapapun yang percaya bahwa :
1.
Tanaman ganja berhak tumbuh seperti tanaman lain
yang tumbuh di muka bumi.
2.
Setiap manusia berhak tumbuh kualitas kehidupannya dengan
memanfaatkan tanaman ganja.
3.
Peradaban manusia berhak tumbuh bersama tanaman ganja
tanpa mengabaikan keseimbangan alam semesta.
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A K T I V I TA S
KAMPANYE ONLINE

#ganjajugabisa
Sajian infornasi visual tentang
manfaat tanaman ganja bagi
manusia dan semestanya..
Konten diambil dari rujukan
ilmiah yang dimuat dalam Buku
Hikayat Pohon Ganja.

#LGNnews
Berita singkat mengenai lika-liku perkembangan ganja di dunia. Ditulis dengan
ringan dan gaya bahasa yang mudah dipahami anak muda.

Biji
Video edukatif ganja dengan
pendekatan seni kontemporer.
Konten diolah dari karya-karya
ilmiah mahasiswa atau berita-berita
ganja yang sedang viral.
Salah satu tipe konten yang palng
diminati oleh follower kami.
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Kampanye, advokasi, dan komunitas adalah tiga bidang aktivitas Yayasan Sativa Nusantara
yang kami percaya dapat mendekatkan kami dengan manifesto perjuangan LGN.
Sampai saat ini kami telah memiliki 341.000 follower di Instagram, menjalin hubungan yang
baik dengan stakeholder di Pemerintah Pusat dan Pemda Aceh khususnya, serta
memperkokoh basis pejuang-pejuang LGN Regional.

#rakyatberhaksehat
Kampanye program advokasi Judicial Review (JR) UU 35/2009 yang dilakukan
bersama Koalisi Narkotika untuk Kesehatan. Konten kampanye berupa potongan video
dan profil ahli maupun saksi yang hadir di persidangan.

Standup
Cannabis
Program IG live yang
mengulik sudut pandang
orang yang pernah terlibat
secara pengalaman dan
pengetahuan dengan ganja.

x

Kami telah berdialog dengan
17 narasumber: sutradara
film, dokter, seniman, LGN
regional, pengusaha ganja di
luar negeri, orang tua dengan
Anak Berkebutuhan Khusus,
dan budayawan.
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LGN SHOP
LGN SHOP memiliki fungsi ganda; pertama sebagai media kampanye offline yang nyaman
dan layak dipakai untuk pakaian sehari-hari; kedua sebagai sumber pembiayaan organisasi.
Tahun ini, YSN memberikan lisensi terbatas kepada PT. Daun Bumi Indonesia (DBI) agar
dapat mengelola merchandise LGN menjadi brand yang cocok dengan kebutuhan masyarakat
luas.
Hasilnya luar biasa! Penjualan merchandise LGN semakin meningkat dan produk kami
mulai dipakai oleh tokoh-tokoh publik walaupun kami masih ada beberapa tantangan yang
harus dibenahi untuk meningkatkan kepuasan pelanggan.
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FILM DOKUMENTER MUSA
SINOPSIS
Film Dokumenter ini bercerita tentang seorang anak
bernama Musa Ibn Hassan Pedersen yang mulai
menderita radang otak pada usia 40 hari.
Sejak saat itu, Musa sering kejang minimal sekali
seminggu. Walau konsumsi banyak obat setiap hari,
Musa tetap sering kejang.
Tahun 2015, Ibu Dwi, orang tua Musa, melihat film
dokumenter dari Amerika tentang terapi ganja
medis. Dengan harapan baru, Musa dibawa ibunya
terapi ganja ke Australia. Hasilnya, sebulan penuh
kejangnya berhenti total. Musa jadi lebih tenang,
lebih fokus, dan mudah diterapi.
Namun sekembalinya ke Indonesia melihat kasus
Fidelis. Terapi ganja terpaksa berhenti dan Musa
kejang lagi. Musa dan Ibunya menggugat UU
Narkotika 35 Tahun 2009 ke Mahkamah Konstitusi.

S C R E E N I N G & P E R I N G ATA N 1
TA H U N M E N I N G G A L N YA M U S A
Bertepatan dengan peringatan 1 tahun
kepergian Musa pada hari minggu 26 Desember
2021, kami mengadakan screening perdana
Film Dokumenter Musa.
Tim produksi film, tim kuasa hukum uji materiil
UU 35/2009, komunitas cerebral palsy, dan
keluarga alm. Musa juga ikut hadir
menghangatkan suasana.
Film Musa rencananya akan dipublikasi di
youtube LGN_id TV pada tanggal 24 Maret 2022.
Harapan kami sederhana, mendapat simpati
publik agar mendukung uji materi Narkotika
golongan 1 (termasuk ganja didalamnya) untuk
pelayanan kesehatan.
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ADVOKASI KEBIJAKAN
Kegiatan advokasi LGN dan YSN dimulai
dengan dokumen. Tahun ini, kami
menyampaikan sejumlah dokumen atau
argumen tertulis ke perwakilan Pemerintah
sesuai dengan situasi atau permintaan. Salah
satu yang terpublikasi adalah kertas
kebijakan “Mulai Melangkah dengan Meneliti
Ganja: Urgensi Pembentukan Peraturan
Menteri Kesehatan untuk Memperoleh,
Menanam, Menyimpan, dan Menggunakan
Ganja”. Dokumen ini merupakan rangkuman
dari sebuah seminar terbatas yang kami
laksanakan pada Desember 2020.

Pada tahun 2021, kami juga menjaga
hubungan dengan berbagai pemangku
kepentingan di Aceh, baik dari parlemen
daerah, pimpinan kota/kabupaten,
elemen masyarakat sipil, dan juga
mahasiswa. Kami sadar betul bahwa
masyarakat Aceh dapat memperoleh
manfaat dari perubahan regulasi ganja
dan, oleh karena itu, harus dan layak
terlibat dalam upaya advokasinya. Kami
juga melakukan konsolidasi untuk
mendorong masuknya isu ganja dalam
ulasan Pemerintah Pusat terhadap situasi
otonomi Aceh saat ini.
Sidang-sidang di Mahkamah Konstitusi yang
menguji sahih tidaknya pelarangan
narkotika Golongan I, termasuk ganja dan
turunannya, untuk pelayanan medis juga
menjadi fokus advokasi tahun ini. LGN/YSN
berkontribusi pada tim koalisi setidaktidaknya untuk: menghadirkan Prof. Dr. H.
Musri Musman, M.Sc sebagai ahli,
menghadirkan Dr. Pakakrong Kwankhao
dari Thailand sebagai ahli, menghadirkan
saudara Peter Dantovski sebagai saksi, dan
terus menerus melakukan kampanye
melalui media sosial. Perjalanan masih
panjang, semoga hasilnya baik.
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ADVOKASI KEBIJAKAN
Kami juga terus melakukan jejaring
dengan rekan-rekan media, mengingat
pentingnya pemberitaan untuk
menentukan narasi dan persepsi publik.
Kami mengadakan satu media gathering
pada 2021 ini untuk mendorong beberapa
jurnalis fokus pada proses judicial review di
Mahkamah Konstitusi. Selain itu, LGN/YSN
setidak-tidaknya menyebarkan empat rilis
pers secara mandiri, untuk hal-hal spesifik
terkait kebijakan ganja, dan beberapa lagi
bersama koalisi terutama yang
berhubungan dengan MK. Kami berterima
kasih pada rekan-rekan media yang sudah
mau meliput upaya advokasi kami ini.
Semoga kita bisa terus berkolaborasi.

Terakhir, kami senang sekali dipercaya menjadi narasumber bagi kawan-kawan
mahasiswi/a yang ingin melakukan wawancara untuk skripsi, tesis, ataupun
disertasinya. Dari catatan kami, setidak-tidaknya ada 5 mahasiswi/a yang melakukan
wawancara dengan kami. Kami juga bangga dapat hadir di beberapa acara
kampus/LSM/pihak lain yang membicarakan ganja, antara lain:
1. Diskusi “Revisi UU Narkotika: Pintu Masuk Pelegalan Ganja?” pada 13 November
2021 dari Keluarga Mahasiswa Magister Hukum Litigasi UGM Tahun 2021
2. Diskusi “Dilematis Masyarakat, Regulasi, serta Kebermanfaatan Ganja di Ranah
Riset dan Medis Indonesia” pada 19 September 2021” oleh UKM Kader Anti
Narkotika Universitas Siliwangi
3. Seminar Nasional Forum Mahasiswa Agroteknologi/Agroekoteknologi Indonesia
(Formatani) dengan judul “Regulasi dan Monitoring Ganja: Peluang dan Tantangan
untuk Tanaman Biofarmaka serta Kegunaan Lainnya” pada 26 Juni 2021 di
Universitas Syiah Kuala
4. Webinar “What Next? Masa Depan Ganja Medis di Indonesia Pasca Keputusan CND”
pada 1 Januari 2021yang diselenggarakan oleh ICJR, RC, IJRS, LBHM, YAKEBA,
EJA, dan LGN.
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PEJUANG
LGN REGIONAL
Tidak peduli usia, agama, profesi, dan makanan favoritnya, siapapun yang
ingin memperjuangkan pemanfaatan ganja di Indonesia dapat bergabung
dengan Pejuang LGN Regional.
Solidaritas Pejuang LGN adalah kekuatan utama dalam perjuangan kita.

JANUARI
Mengawali tahun 2021 dengan semangat perjuangan, kawan-kawan Lingkar Ganja
Nusantara memiliki agenda baru yang dilaksanakan tiap bulan yaitu Sharing Session.
Acara ini sebagai wadah kawan-kawan LGN di berbagai daerah untuk melingkar secara
online.
Sharing Session #1 membicakan mengenai spirit dari LGN dan YSN. Pandemi covid tidak
melumpuhkan perjuangan kawan-kawan di daerah. LGN Semarang menyelenggarakan live
instagram yang bertema Perempuan dalam War on Drugs. Disambung dengan LGN Padang
yang mengadakan penguatan internal anggota dengan melingkar. LGN Pasuruan tak mau
kalah dengan berpartisipasi dalam kegiatan sosial berbagi nasi di Pasuruan. Juga LGN
Jakarta menggalang donasi untuk korban gempa di Sulawesi. Terakhir, LGN Sukabumi
mengadakan acara melingkar bulanan.

FEBRUARI
Kegiatan kawan-kawan daerah
pada bulan Februari diawali
dengan melingkar di LGN
Sukabumi. Keterbatasan kegiatan
offline tidak menyurutkan
semangat mereka untuk
berkegiatan. Demikian juga
dengan LGN Pasuruan yang
berpartisipasi dalam Solidaritas
Pangan Pasuruan. Disambung
dengan Sharing Session #2 yang
membicarakan Program
Pemberdayaan dan Kampanye
Pergerakan.
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MARET
Bulan ketiga dipenuhi dengan kegiatan online mulai diskusi dan konsolidasi yang diinisiasi
oleh LGN Semarang. Kemudian LGN Bandung menyelenggarakan rapat internal dan
menjadi narasumber diskusi online dan penelitian skripsi. Tak mau kalah, LGN Lampungi
live instagram bersama LGN Bengkulu dan LGN Cikarang untuk memperingati hari
wafatnya isteri Fidelis Ari yang di tahun 2017 meninggal akibat tidak mendapatkan
pengobatan ganja di Indonesia. Di lain waktu, LGN Samarinda berkesempatan untuk berbagi
ilmu pengetahuan dengan salah satu wartawan melalui live instagram di akunnya. Salah
satu mahasiswa UNESA meminta perwakilan dari LGN Blitar untuk menjadi partisipan
narasumber untuk penelitiannya.

APRIL
Bulan keempat ini biasanya
diperingati seluruh dunia sebagai
hari Ganja di tanggal 20. LGN
membuat acara stand up
cannabis bersama pelawak
profesional Pandji Pragiwaksono
di live instagram, akun lgn_id.
Selain itu, LGN Lampung
membuka ruang diskusi virtual
dengan tema 4.20. 5 hari
setelahnya, LGN Semarang
mengajak kawan-kawan dari
berbagai latar belakang untuk
melingkar secara virtual di kanal
Zoom.
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MEI
Di bulan mei, gema ramadhan tidak menyulutkan semangat dari kawan-kawan LGN Daerah.
Bulan suci ini LGN Sragen mulai memperkenalkan diri dengan membuat acara
melingkarnya untuk pertama kali sambil menunggu waktu berbuka puasa. LGN jakarta dan
Bandung mengundang partisipan dari pejuang ganja di kotanya masing-masing untuk lebih
berkenalan lagi dengan mereka sambil mengadakan acara buka puasa bersama.

JUNI
Jika berbicara bulan Juni, LGN di beberapa
daerah melakukan kegiatan untuk
memperingati Hari Anti Peredaran Gelap
Narkotika Internasional (HANI).
Hari itu diisi acara oleh LGN Bandung yang
membagikan kepada poster dan stiker yang
berisi kampanye manfaat ganja. Disisi lain,
LGN Blitar membuat majalah online dengan
tema LA CATEDRAL yang bisa diakses oleh
banyak orang. Majalah itu berisi beberapa
akun yang memperjuangkan dan
memberikan informasi mengenai di
Instagram dibredel untuk dinonaktifkan
termasuk akun LGN_ID. Di wilayah Bekasi,
LGN Kartini berkolaborasi dengan gerakan
perempuan pengguna Napza mengadakan
diskusi secara offline dengan tema Stop War
on Drugs.
Di Semarang terdapat kegiatan berupa karya
kolaborasi yang melibatkan Support Don't
Punish, LGN Semarang, Indonesia Cannabis
Feminis, dan Resister Indonesia dalam satu ruang-Psychoactive Education Coalition.
Menjelang akhir acara, peserta mengirimkan karya-karya untuk menyuarakan ide dan
aspirasinya untuk masa depan. Karya-karya ini berupa puisi, gambar, dan esai yang
dikumpulkan di dalam zine milik bersama.

18

JULI
Camping & Gathering Volume 1, dilaksanakan oleh beberapa orang dari LGN Majalengka
dalam rangka menjalin silaturahmi dengan LGN Kuningan dan LGN Cirebon. Seperti yang
kita ketahui bahwa camping merupakan salah satu kegiatan yang menyenangkan, akan
tetapi memiliki nilai-nilai yang baik di dalamnya. Tanpa disadari, rasa persaudaraan dan
semangat gotong-royong akan tumbuh ketika beberapa orang berkumpul dan berkegiatan
bersama, termasuk saat camping. Oleh karena itu camping menjadi agenda pilihan dan
menjadi kegiatan alternatif selain melingkar untuk berkumpul dan membicarakan
perjuangan.

AGUSTUS
Di beberapa titik kota Jakarta,
LGN jakarta melakukan aksi di
banyak perempatan untuk
mengajak masyarakat melihat
sidang perkara gugatan tiga ibu di
MK yang menginginkan ganja
medis dilegalkan untuk
pengobatan anaknya yang
Cerebral Palsy. Selain itu LGN
Jakarta berkolaborasi dengan
Positive Viberation membuat
mural ganja di beberapa tempat
di Jakarta. Di lain waktu, LGN
Kartini menjadi media partner di
kampanye
#WomanSupportWoman.
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SEPTEMBER
Di bulan September ini LGN Majalengka melakukan kembali kegiatan silaturahmi dengan
LGN Ciamis, LGN Indramayu, dan LGN Kuningan di salah satu campground. Keempat
regional ini memiliki ikatan persahabatan yang erat. Mereka sering melakukan kegiatan
bersama. Entah karena wilayah mereka yang berdekatan atau mungkin mereka telah
memiliki kedekatan pribadi yang menyebabkan keakraban mereka makin menjadi-jadi
dalam memperjuangkan hal yang sama, legalisasi ganja.

OKTOBER
Sambil menunggu sidang lanjutan di
umumkan kembali oleh Mahkamah
Konstitusi kami ingin mengajak
kalian turut berkontribusi untuk
membantu anak - anak yang
terdiagnosa cerebral palsy dan anak anak berkebutuhan khusus
lainnya. Bersama komunitas
@berbagibersamababyabang LGN
Jakarta membuka donasi untuk
anak-anak yang berkebutuhan
khusus, dan menggalang dana untuk
membantu memenuhi kebutuhan
anak-anak berkebutuhan khusus.
Penggalangan dana tersebut
dilakukan secara online melalui
rekening milik salah satu perwakilan
komunitas. Update terakhir,
penggalangan donasi tersebut telah
mencapai 11jt rupiah dan telah di
distribusikan kepada baby Ahmad,
kakak Sava & baby Bintang berupa
uang tunai, popok, dan susu.
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NOVEMBER
LGN Bandung menjadi narasumber salah satu mahasiswa yang membuat jurnal penelitian
dengan judul “Pengalaman Aktivis Ganja untuk Tujuan Medis di Indonesia”, selain itu
perwakilan dari LGN Blitar dan LGN Lombok menjadi peserta di acara Youth Camp 2021
yang diadakan oleh Rumah Cemara.

DESEMBER
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Selain kegiatan yang dilakukan oleh
kawan-kawan diatas, terdapat juga
kawan-kawan yang aktif berkampanye
melalui media online dengan
berkampanye melalui instagram seperti
LGN Lombok dan LGN Tebo. Tanggal 26
Desember lalu, beberapa rekan dari LGN
berkesempatan untuk silahturahmi di
kediamannya Bu Dwi Pertiwi, ibu alm.
Musa untuk memeringati 1 tahun
meninggalnya bos Musa. Kegiatan
tersebut diawali dengan berziarah ke
makam Musa, berdoa bersama dan
dilanjutkan nonton film dokumenter
‘Musa’ yang akan di release pada awal
tahun 2022 ini. Film tersebut disutradarai
oleh Alexander Sinaga yang diproduksi
oleh Yayasan Sativa Nusantara dan LGN
berdurasi 25 menit. Setelah itu Bu Dwi, Bu
Santi (via zoom) dan Bu Nofi
menceritakan pengalaman mereka
bertahan dan berjuang merawat putra
putri mereka yang mengalami cerecral
palsy. Dalam acara tersebut dihadiri pula
Bung Erasmuss dari ICJR dan Maruf
Bajammal dari LBHM dan Shilpi Yanti
dari Rumah Cemara.
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K E L A S P I N TA R

MEMBANGUN

Yayasan melihat adanya potensi LGN regional yang belum maksimal, sehingga merancang
program Kelas Pintar yang bertujuan untuk meningkatkan kapasitas dan kemampuan LGN
regional dalam berkampanye. Program ini dirancang dengan berkolaborasi dengan
perwakilan LGN daerah agar memudahkan rancangan untuk menjadi tepat sasaran dalam
membantu menyelesaikan masalah LGN regional. Materi diberikan melalui Zoom, dengan
format 5 kelas yang dilakukan setiap 2 minggu, dengan durasi 2 jam per sesi.
Peserta Kelas Pintar dibatasi untuk anggota LGN dari regional, dengan mengirimkan 2-3
perwakilannya untuk mengikuti program. Harapannya, 3 perwakilan dari setiap daerah bisa
mengulang proses pembelajaran ke anggota-anggota lain dalam lingkupnya.
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BASIS LGN REGIONAL
Materi yang diberikan meliputi logika dasar kampanye, tema-tema / narasi yang bisa
dikampanyekan, hingga eksekusinya baik di media sosial maupun kegiatan acara on-ground.
Dampak yang diharapkan dari program ini adalah memberdayakan regional LGN yang ingin
ikut bergerak, juga memberikan ilmu sebagai nilai positif dari bergabung dengan LGN, dan
juga membekali calon-calon pemimpin LGN dengan ilmu yang diperlukan untuk tetap
menyuarakan dan mengawal diskursus ganja di Indonesia. Kelas diikuti oleh 23 orang dari
10 daerah berbeda, dan beberapa peserta yang dinilai berpotensi sudah mulai diberikan
tantangan lebih untuk semakin baik dalam berkampanye.
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FINANSIAL
Kami sangat bangga dapat bekerja secara professional dalam mencari sumber dana
perjuangan. Tahun ini untuk pertama kalinya Yayasan secara resmi bekerjasama dengan PT.
Daun Bumi Indonesia untuk mengelola merchandise LGN. Selain itu, donasi dari individu
maupun organisasi juga semakin terbuka. Terakhir, kolaborasi dengan beberapa oraganisasi
lokal juga memberikan dampak finansial yang cukup signifikan untuk perjuangan kami.

PEMASUKAN

180 juta

Donasi pribadi / organisasi

46%

Royalti

42%

Program kolaborasi

12%

Manajemen & operasional

41%

PENGELUARAN

Kampanye, Advokasi,

174 juta
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& Komunitas

59%

TIM KERJA

D E WA N P E M B I N A
Prof. Dr. H. Musri Musman, M.Sc.

Ir. Inang Winarso

KETUA PEMBINA

ANGGOTA PEMBINA

Ingrid Irawati Atmosukarto

Angki Purbandono

ANGGOTA PEMBINA

ANGGOTA PEMBINA

D E WA N P E N G AWA S
Bandang Riyanto Prabowo
KETUA PENGAWAS

Singgih Tomi Gumilang
ANGGOTA PENGAWAS

D E WA N P E N G U R U S
Dhira Narayana
DIREKTUR EKSEKUTIF

Yohan D. Misero
DIREKTUR HUKUM &
KEBIJAKAN

Ratna Triwulandari
KOORDINATOR KOMUNITAS
LGN

Ignasio Satyagraha
DIREKTUR RISET &
KAMPANYE

Clara A. Jovita
ASISTEN PENELITI

Fikri Akbar Dinillah
KOORDINATOR KAMPANYE
LGN

Jovian Fraaije
PRODUKSI KONTEN AUDIO
VISUAL
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