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menyentuh angka US$660 juta (8,5 triliun

puluhan
negara lainnya (termasuk setidaknya
lima negara di Afrika) telah mengambil
langkah pembuatan kebijakan serupa
terkait pemanfaatan ganja , b a i k u n t u k

rupiah) pada 2024 nanti.[2] Sedangkan di

keperluan medis dan/atau riset domestik

belahan bumi barat, Kolombia telah

ataupun untuk tujuan ekspor. Indonesia

menempatkan diri sebagai kandidat

harus bergegas, untuk bisa menempatkan

eksporter ganja terbesar di dunia, dengan

diri di dalam industri yang semakin hari

proyeksi nilai ekspor mencapai US$17.7

semakin berkembang. Di saat yang sama,

milyar (251 triliun rupiah), dan

kekayaan dunia ilmu pengetahuan terkait

menciptakan lapangan kerja bagi lebih

ganja (dan berbagai potensi klinis dan

dari 100.000 orang.[3]

ekonominya) semakin bertambah.

Banyak negara sudah memulai diskusi
untuk memanfaatkan ganja dalam konteks
kesehatan dan ekonomi. Nilai industri
ganja medis di Thailand diperkirakan akan
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mempublikasi enam artikel [baru] yang

adanya ekosistem regulasi, riset,
industri, dan pengelolaan sumber daya
pemanfaatan ganja nasional yang
mendukung. D i s i s i l a i n , p e n t i n g p u l a

membahas tentang clinical trial berkenaan

untuk menentukan birokrasi dan standar

dengan pemanfaatan kanabis.”

yang diperlukan oleh pelaku-pelaku dalam

Seperti yang dipaparkan oleh Guru Besar
Kimia Bahan Alam Prof. Dr. H. Musri
Musman, M.Sc., “setiap harinya, PubMed

negeri. Maka dari itu, aturan main yang
Di Indonesia, Undang-Undang RI Nomor 35

jelas dari Pemerintah akan membantu

Tahun 2009 tentang Narkotika dan

proses ini.

Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun
2013 sebagai peraturan pelaksanaannya

Dalam jangka panjang, hal ini dapat

menjadi rujukan utama dalam administrasi

membantu Indonesia untuk menciptakan

pemerintahan untuk persoalan narkotika

nilai tambah sumber daya alam yang

dan ganja juga diatur di dalamnya.

dimiliki, membuka lapangan kerja lebih

Regulasi ini melarang pemanfaatan ganja

banyak, memajukan industri farmasi dan

dan zat-zat turunannya untuk

kesehatan dalam negeri, serta menambah

dimanfaatkan secara medis. Regulasi yang

koleksi hak atas kekayaan intelektual. Hal-

sama sesungguhnya tidak melarang

hal baik ini jelas selaras dengan tujuan

pemanfaatan ganja untuk kebutuhan ilmu

negara dan amanat konstitusi untuk

pengetahuan.

memajukan kesejahteraan umum.

Namun pada kenyataannya, masih

Melalui dokumen ini, Yayasan Sativa

terdapat berbagai kendala birokratis yang

Nusantara menyajikan serangkaian analisis

menghalangi potensi dalam dunia ilmiah

terkait tantangan dan peluang yang ada

ini. Inisiatif universitas ataupun lembaga

untuk penelitian dan pemanfaatan ganja

lainnya dalam negeri untuk melakukan

di Indonesia. Analisis ini diakhiri dengan

penelitian terhadap manfaat medis

sebuah rekomendasi pembuatan

kanabinoid sudah sepatutnya dipermudah.

peraturan, sekaligus pemetaan peluang

Seperti yang telah disampaikan oleh

untuk kemajuan industri dan kesejahteraan

Bapak Agung Laksono dari Kosgoro 1957,

bangsa.

“tentu diperlukan upaya untuk memahami
secara mendalam manfaat senyawa kimia
kandungan kanabis.”

Agar ganja dapat menjadi sebuah
komoditas yang memiliki nilai guna dan
ekonomi yang signifikan, tentu diperlukan
standar kualitas tertentu, yang harus
disesuaikan dengan standar produksi,
industri, klinis, medis dan sebagainya,
yang sebagian besar sudah diberlakukan
oleh negara-negara yang aktif dalam
industri ganja medis internasional. Untuk
mencapai standar tersebut,

dibutuhkan
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Analisis
Analisis Potensi dan Peluang
Pemanfaatan Ganja untuk
Kesehatan

skala program-program tersebut
bervariasi, negara-negara tersebut telah
mengakui bahwa obat atau produk
berbasis ganja (dan/atau senyawa
kandungannya) memiliki nilai guna yang

Seperti yang dijelaskan secara rinci oleh
Prof. Dr. H. Musri Musman, M.Sc., berbagai

signifikan, baik dalam sisi kesehatan
maupun ekonomi.

hasil penelitian ganja yang telah dilakukan
oleh ahli-ahli di seluruh dunia

tanaman ganja,
beserta berbagai senyawa di dalamnya,
memiliki begitu banyak potensi dalam
mendukung kesehatan tubuh manusia ,

Konteks Luar Negeri

menunjukkan bahwa

Menurut International Narcotics Control
Board (INCB), badan pengawas
implementasi sistem kebijakan narkotika

apalagi jika ditinjau melalui perbandingan

PBB, jumlah negara-negara yang

komposisi nutrisi, di mana ganja terbukti

memanfaatkan ekstrak dan tanaman ganja

memiliki kandungan nutrisi protein

untuk tujuan medis dan ilmiah semakin

dan beragam asam yang lebih tinggi

bertambah sejak tahun 2000. Pada tahun

dibandingkan dengan jenis pangan seperti

2000, total produksi legal ganja mencapai

telur, susu, padi, gandum, dan sebagainya.

1.4 ton, meningkat pesat pada tahun 2018,

[4]

totalnya bertambah menjadi 289.5 ton.[6]

Sebagai ahli dan guru besar kimia bahan

Industri pemanfaatan dan industri legal

alam yang rutin melakukan studi literatur

ganja yang sudah legal untuk tujuan medis

terkait ganja dalam lima tahun terakhir ini,

dan ilmiah kebanyakan ditemukan di

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

negara-negara Eropa dan Amerika Utara.

menemukan bahwa, “ada 1269 senyawa

Namun, dalam beberapa tahun terakhir ini,

yang sudah didata dari kanabis. Termasuk

semakin banyak negara Amerika Latin,

di dalamnya adalah kanabinoid sebanyak

Afrika, dan Asia yang mereformasi

144 senyawa seperti THC, CBD, CBN, dan

kebijakan untuk membuka jalur

seterusnya, yang memiliki sejumlah efek

pemanfaatan ini, termasuk salah satu

terapeutik. Terpen dan terpenoid sebanyak

negara tetangga Indonesia, yaitu

150 senyawa, flavonoid yang bermanfaat

Thailand. Seperti yang dikatakan oleh

dalam bentuk berbagai bioaktif, dan

Prof. Dr. Ir. Samsul Rizal M. Eng., IPU,

antioksidan.”

Rektor Universitas Syiah Kuala, “Thailand
sudah hijau dan tidak merah kepada

Maka, tak heran bahwa di seluruh dunia,

ganja. Setiap rumah di Thailand Selatan

terdapat lebih dari 50 negara yang telah

boleh menanam ganja maksimal 5 pohon.

memiliki program ganja medis yang diatur

Mereka akhirnya, 10 hari membuka klinik

secara legal.[5] Walaupun bentuk dan

ganja sudah diserbu empat ribu pasien.”

03

MULAI MELANGKAH DENGAN MENELITI GANJA

Yayasan Sativa Nusantara

Industri pemanfaatan ganja medis itu

mengeluarkan ganja dan resin ganja dari

sendiri telah menarik berbagai penanam

Golongan IV dalam Konvensi Tunggal

modal dan beragam perusahaan swasta

tentang Narkotika tahun 1961. Beberapa

multinasional. Kebanyakan dari pemain

negara berkembang menyatakan

swasta di dalam pasar ganja medis

persetujuannya dalam sidang CND

internasional berasal dari negara-negara

tersebut, di antaranya: India, Nepal,

Eropa dan Amerika Utara, terutama Inggris

Maroko, Afrika Selatan, dan Thailand.

dan Kanada, yang semakin tahun

Perubahan ini menunjukkan pengakuan

memperluas skala operasi mereka.[7]

internasional akan manfaat medis yang

Di Kolombia, misalnya, 70 persen dari

dimiliki tanaman ganja.[11]

perusahaan ganja medis yang beroperasi
di dalam negeri dikuasai oleh pemegang

Konteks Dalam Negeri

modal asing, umumnya dari Kanada,
Amerika Serikat, dan Uni Eropa.[8]

Dalam beberapa tahun terakhir ini,
diskursus terkait ganja dalam media dan

Mengingat tren ini, pemerintah Thailand
dan beberapa negara Selatan[9]
lainnya, seperti Saint Vincent dan
Grenadines[10], melihat pentingnya
pembuatan kebijakan regulasi ganja yang
kokoh dan mampu mendukung
pembangunan industri pemanfaatan ganja
nasional yang melibatkan pemberdayaan
masyarakat dan kemajuan industri
domestik lokal, agar nanti, pemain
nasional juga dapat berperan secara aktif,
bahkan mampu bersaing dengan aktoraktor yang berasal dari negara-negara
berpenghasilan tinggi.

Ekosistem regulasi ganja yang ditemukan
di negara-negara ini mencakup peraturan
dan perizinan yang rinci, mulai dari
budidaya dan manufaktur baik untuk

opini publik Indonesia terlihat semakin
terbuka dan eksploratif, terutama dalam

Pada tanggal
20 November 2020, tiga Ibu dari anak
yang menderita sakit mengajukan
permohonan uji materi ke Mahkamah
Konstitusi, tepatnya terkait Penjelasan
Pasal 6 ayat (1) huruf a, Pasal 8 ayat (1)
Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009
tentang Narkotika [Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor
143, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5062]
terhadap Pasal 28C ayat (1) dan Pasal
28H ayat (1) Undang-Undang Dasar
Negara Republik Indonesia Tahun 1945,
yang berkenaan dengan penggunaan
narkotika Golongan I untuk keperluan
kesehatan.
hal manfaat medis ganja.

keperluan pengobatan atau penelitian,
otorisasi distribusi dan konsumsi (misalnya

Salah satu dari ketiga ibu ini adalah Ibu

melalui klinik khusus, dokter, atau apotek),

Dwi Pertiwi dari Kampung Musmus Therapy

sampai dengan impor dan ekspor.

Center, klinik tumbuh kembang anak yang
didirikan olehnya khusus untuk anaknya,

Peluang Indonesia untuk memanfaatkan

Musa, yang mengidap Cerebral Palsy (CP).

tanaman ganja untuk kesehatan semakin

Bagi beliau, penggunaan obat berbasis

lebar saat The Commission on Narcotic

ganja untuk Musa “sangat membantu (...)

Drugs (CND), lembaga yang membentuk

dalam kehidupan sehari-hari”, baik untuk

kebijakan-kebijakan PBB di isu narkotika,

Musa maupun beliau sebagai orang tua

memutuskan melalui voting untuk

tunggal. Bagi Musa, penggunaan ganja
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telah memperbaiki sleeping patterns,

sekali bagi pemerintah Indonesia untuk

mengurangi kekakuan otot-otot,

mengatasi tantangan dan kendala yang

mengurangi permasalahan pernapasan,

ada, terutama perihal perizinan proyek

mengurangi kejang, dan mengembangkan

riset dan kebijakan terkait lainnya, seperti

kemampuan kognitif.[12]

penggolongan ganja di dalam UU RI No.
35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang

Beragam testimoni atau pengalaman

tidak memberi ruang untuk pemanfaatan

serupa terkait manfaat terapis ganja

ganja dalam bidang kesehatan.

semakin banyak diberitakan di platform
media. Salah satu contoh yang begitu
populer yaitu pengalaman almarhum istri
dari Fidelis Arie Sudewarto.[13] Namun,

Kendala Birokratis terkait
Perizinan Riset Ilmiah

seperti yang diucapkan oleh Dr. Ryu
Hasan, “masalahnya tidak banyak

Seperti yang telah dikatakan oleh Bapak

penderita sakitnya punya kesempatan

Agung Laksono, “kanabis atau ganja sudah

untuk mengkonsumsi ganja, karena ganja

banyak diteliti (...) di negara lain, dan

masih dilarang. Ini jadi seperti lingkaran

sudah menunjukkan potensinya untuk

setan. Dokter kasih resep morfin boleh,

digunakan di dalam dunia kedokteran, baik

ganja gak boleh karena melanggar

pengobatan, preventif, dan lain

undang-undang. Yang perlu diubah

sebagainya.” Sayangnya, hingga kini,

terlebih dahulu di Indonesia adalah

masih terdapat banyak kendala birokratis

bagaimana supaya dokter mau mencoba

yang menghalangi kegiatan penelitian

atau mendeskripsikan bahan dalam

yang melibatkan ganja, meskipun tata

kanabis kalau ia tidak punya wewenang

hukum dan regulasi Indonesia saat ini

untuk itu?”

memperbolehkannya, selama penelitian
tersebut dilakukan untuk kepentingan

Di sisi lain, Indonesia–dan berbagai

perkembangan ilmu pengetahuan dalam

negara tropis, subtropis, dan sedang–

dunia medis atau kedokteran.

dikenal sebagai daerah yang berpotensi
besar dalam bidang pertanian, termasuk

Prof. Dr. Ir. Samsul Rizal M. Eng., IPU,

dalam sektor pertanian ganja untuk tujuan

Rektor Unsyiah, menjelaskan bahwa

medis. Lembaga PBB pun mendata bahwa

sebenarnya Fakultas Kedokteran (FK)

Indonesia tergolong menjadi salah satu

Unsyiah telah melakukan penelitian ilmiah

negara penghasil ganja terbesar di benua

terhadap ganja. Beliau mengatakan bahwa

Asia. Melihat konteks Aceh, Prof. Dr. Ir.

“Dr. Imam Hidayat, dokter bedah syaraf. Ia

Samsul Rizal M. Eng., IPU mengatakan pula

melakukan penelitian berjudul ‘Pengaruh

bahwa “ada delapan kabupaten di Aceh

Pemberian delta-9-tetrahydrocannabinol

sebagai daerah penghasil ganja.”

Pada Jaringan Otak Tikus Pasca Cedera
Otak Traumatika Memakai Biomarker

Analisis Kendala

Sitokrom C, Kaspase 8 dan Poly (Adpribose) Polymerase-1' pada tahun 2016.

Sebelum ganja dapat dimanfaatkan
secara aman, konsisten, dan efektif

Ketika hendak meneruskan penelitian ini
susah karena terkendala izin, sehingga

sehingga dapat mendukung kesehatan dan

belum bisa penelitian lanjutan.” Selain itu,

kesejahteraan publik di Indonesia, penting

FK Unsyiah juga telah memulai kerja sama
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dengan Prince of Songkla University asal

Selain itu, penelitian terkait ganja, ECS,

Thailand, walaupun proses ini terhambat

dan kesehatan dapat mendukung upaya

oleh pandemi dan permasalahan birokrasi.

Indonesia untuk mempercepat

[14]

perkembangan industri domestik. Hasil
riset tentunya dapat menjadi amunisi bagi

Beragam (jenis, bentuk, dan skala)

pemain-pemain domestik untuk

penelitian ilmiah terkait ganja dan

menciptakan produk medis berbasis ganja

manfaatnya bagi kesehatan sudah (dan

yang memiliki spektrum luas, di mana

semakin banyak) dilakukan di luar

berbagai senyawa yang terkandung di

Indonesia, dan hasil dari beragam

dalam ganja (baik kanabinoid maupun

penelitian tersebut tentunya akan terus

terpenoid, dan lainnya) dapat berinteraksi

memperkaya ilmu pengetahuan dan

dan menghasilkan efek terapis yang

memperkuat praktisi medis yang melibatkan

bersifat menyeluruh.[18]

ganja di seluruh dunia.[15] Namun, tetap
penting bagi Indonesia untuk memajukan
infrastruktur penelitian ilmiah
dalam negeri, mengingat adanya potensi
dan kebutuhan unik domestik (misalnya dari
sisi kebutuhan medis masyarakat.
ketersediaan sumber daya alam, kondisi
iklim, dan varietas ganja lokal[16]).

Perluasan ruang dan penjelasan aturan
untuk penelitian ilmiah dan pemanfaatan
ganja dalam negeri tentu dapat membantu
aktor nasional untuk mengadopsi praktik
industri yang aman, konsisten, inovatif,
bertanggungjawab. Seperti yang
diilustrasikan oleh Dr.med., dr. Abraham
Simatupang, MKes, “kalau kita anggap

Seperti yang diusulkan oleh Dr. Ryu Hasan,
“misalkan buat program penelitian untuk
CP, kemudian setelah mendapatkan
datanya seperti anak model apa,
pemberiannya berapa kali, CP jenis apa,
umur berapa, dan efektivitasnya. Baru kita
paparkan ke dokter tumbuh kembang anak
sehingga kita punya data evidence-based
untuk diberikan kepada praktisi-praktisi
supaya mereka tergugah untuk memakai.
Yang namanya obat harus ada evidencebased, kalau testimoni saja belum memiliki
nilai evidence-basednya.”

ganja sebagai obat herbal dan sudah
digunakan untuk berbagai keadaan secara
empiris, ada tiga langkah yang bisa
dilakukan. Pertama, modernisasi seperti
industri jamu sekarang. Jahe yang
biasanya harus direbus sekarang dalam
bentuk kapsul dan sirup. Kedua, naikkan
kelasnya menjadi obat herbal terstandar,
ini belum melalui uji klinik. Jadi hanya dari
dokumen tradisional, nanti diujicobakan.
Kalaupun ada uji klinik sifatnya sederhana.
Kalau mau naik kelas menjadi
phytopharmaca harus jelas klaimnya untuk
apa dan dibuktikan. Ini memerlukan uji

Di sisi lain, dengan memberi ruang untuk

mekanisme pengobatan
berbasis ganja, Indonesia juga akan
dapat berkontribusi dalam perluasan
ilmu pengetahuan seputar
Endocannabinoid System (ECS), yakni
sistem vital yang mengatur berbagai
mekanisme tubuh, termasuk fungsi
saraf, kontrol motorik, memori, dan
modulasi nyeri dalam tubuh manusia . [ 1 7 ]
penelitian terkait

klinik yang jauh lebih kompleks (double
blind, placebo, dsb) dan langkah ke situ
agak jauh, namun bisa dilaksanakan sesuai
visi misi kita bersama."

Hal ini tentu didukung dengan sejarah
penggunaan ganja sebagai obat
tradisional di berbagai suku di dunia dan
Indonesia.[19]

Skema pengembangan
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ganja sebagai sumber obat herbal
dapat dilakukan seperti proses
pengembangan “saintifikasi jamu” yang
diakomodir oleh Pemerintah melalui
Peraturan Menteri Kesehatan Republik
Indonesia Nomor
003/Menkes/Per/I/2010 tentang
Saintifikasi Jamu dalam Penelitian
Berbasis Pelayanan Kesehatan.

Kendala Terkait
Penggolongan
Sama halnya dengan perkembangan
berbagai produk dalam bidang farmasi,
pertanian, dan lainnya, perlu diakui bahwa
penelitian ilmiah memiliki potensi yang
sangat besar—tidak hanya dalam bidang
ilmu pengetahuan, tetapi juga dalam
proses penciptaan lingkungan yang
kondusif bagi upaya pemanfaatan ganja
yang menunjang perkembangan dan
kemajuan industri, kesehatan dan

juga sangat mendukung. Tentang hal ini
kami kurang paham karena memang
dibatasi. Untuk mengetahui tentang ganja
saja sangat susah, apalagi untuk
memanfaatkan ganja."

Selama posisi ganja dan senyawanya
bertahan di dalam Golongan I dari UU RI
No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika,
sulit bagi Indonesia untuk menarik
pelaku-pelaku yang memiliki potensi
dan sumber daya untuk berperan dalam
pengembangan industri nasional. Tanpa
perubahan penggolongan yang berarti,
pemanfaatan ganja untuk kebutuhan
kesehatan masyarakat tentu akan terus
terhalangi–begitu pula upaya untuk
menciptakan nilai tambah dari sumber
daya alam yang dimiliki, membuka
lapangan kerja, memenuhi standar
perdagangan internasional, menambah
koleksi hak atas kekayaan intelektual,
serta menunjang kesehatan dan
kesejahteraan negeri.

kesejahteraan publik yang berkelanjutan.
Namun, hal ini tidak dapat dikembangkan

Perlu digarisbawahi bahwa permasalahan

selama ganja dan senyawanya masih

ini sebenarnya dapat diatasi dengan

tercantum di dalam Golongan I dari UU RI

mudah oleh pemerintah. Kementerian

No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Kesehatan Republik Indonesia (Kemenkes)

Seluruh zat yang tercantum di dalam

memiliki wewenang untuk melakukan

Golongan I sayangnya tidak dapat

perubahan dalam sistem penggolongan

dimanfaatkan untuk pelayanan kesehatan.

narkotika, termasuk juga dalam hal

[20]

perubahan posisi ganja di dalam sistem
tersebut. Proses ini dapat dilakukan oleh

Seperti yang disampaikan oleh

Bapak

Kemenkes, misalnya dengan panduan hasil

Arslan Abd Wahab, SE, MM, sebagai

riset yang sudah dilakukan di dalam dan

Pelaksana Tugas (Plt) Sekda Aceh Tengah,

luar negeri.

“ (...) bagaimana usaha ke pemerintah
untuk merubah atau menurunkan golongan
ganja ke kelas II atau III. Kami sebagai
daerah penghasil ini sebenarnya luar
biasa potensi untuk ganja ini, kalau ini
bisa dimanfaatkan, akan sangat besar
manfaatnya bagi masyarakat yang
membutuhkan maupun daerah sendiri. Baik
itu dari segi penelitian di tempat kita, kita
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Analisis Industri Ganja Medis
[21]
di Amerika Serikat Tahun 2020

0
Kasus kematian

47

akibat ganja

Negara bagian
dengan regulasi
ganja medis

> Rp 6,9 Triliun

>100

Pajak negara yang digunakan

Kondisi medis yang

untuk interferensi negara-negara

memenuhi kualifikasi
untuk mengikuti program
ganja medis

bagian yang melegalkan ganja
medis sebelum Amandemen
Blumenauer-Joyce

9,000
Data pengujian klinis
penggunaan ganja untuk
penanganan rasa sakit
pada pasien

>4,4 JUTA
Pasien ganja medis
di Amerika Serikat
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>30,000

25%

Studi dipublikasikan
terkait Sistem
Endocannabinoid

Penurunan angka
kematian di negara
bagian yang memiliki
regulasi ganja medis

93%
Orang Amerika

Rp 2,3 Triliun

yang mendukung
ganja medis

Penghematan pengeluaran
untuk obat resep dari negara di
negara-negara bagian di tahun
2013

20%
Persentase populasi
yang menderita
sakit kronis

67,367

>100
Jenis kanabinoid
yang

Kematian yang

telah ditemukan

disebabkan oleh obat
resep di tahun 2018
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Rekomendasi
Pembuatan Peraturan Kementerian
Kesehatan terkait Pemanfaatan
Ganja untuk Riset Ilmiah

sama” dalam kegiatan riset ilmiah. Kendati
dikenal baik di dalam maupun di luar
negeri, varietas ganja asal Aceh sampai
sekarang ini masih belum diketahui dengan
jelas profil kanabinoid dan terpenoidnya.

Seperti sudah disinggung sebelumnya,
agar ganja dapat dimanfaatkan oleh

Hal yang sama berlaku pula bagi varietas

masyarakat untuk keperluan kesehatan,

ganja asal Indonesia lainnya. Riset ilmiah

Kemenkes dapat melakukan perubahan

juga diperlukan untuk pemahaman potensi

golongan yang adalah kewenangan

yang jelas dan detil dari pemanfaatan

penuhnya. Sayangnya, hal baik itu tidak
serta merta mampu membangun ekosistem
dan industri ganja nasional. Tentu kita
menginginkan bahwa tanaman ganja
Indonesia dan pelaku-pelaku nasional[22]
dapat berkontribusi untuk banyak orang di
Indonesia dan dunia.

senyawa kimia di dalam ganja (terutama
ganja asal Indonesia), entah itu ketika
senyawa-senyawa tersebut terisolasi,
maupun ketika mereka terkandung di
dalam suatu produk herbal ganja, misalnya
dalam bentuk bunga kanabis yang telah
dikeringkan, atau dalam bentuk ekstrak.
[23]

Prof. Dr. Ir. Samsul Rizal M. Eng., IPU
mengatakan bahwa pada “bulan Januari,
sebelum pandemi Covid-19, Rektor Prince
of Songkla University datang ke Unsyiah
karena jenis ganja Aceh berbeda dari

Maka dari itu, aturan main yang jelas dan
spesifik dari pemerintah sudah selayaknya
diwujudkan, agar jalur untuk penelitian
ilmiah terkait ganja dapat segera dibuka

Thailand, dan ingin melakukan kerja

DUKUNGAN RISET:
BUPATI ACEH TENGAH
NSY/mugmotiS ,rakabubA allebahS kapaB

Pada tanggal 25 Juli 2020, Pemerintah
Daerah Aceh Tengah yang dipimpin oleh
Bupati Drs. Shabela Abubakar dengan
Ketua Umum Yayasan Sativa Nusantara,
secara resmi menandatangani Surat
Pernyataan Dukungan untuk melakukan
penelitian ganja, sesuai dengan amanat UU
RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
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untuk berbagai jenis lembaga dalam

proyek riset yang hanya melibatkan bagian

negeri. Aturan main ini dapat dikeluarkan

dari tanaman ganja itu sendiri. Seperti yang

oleh Kementerian Kesehatan Republik

dikomentari oleh Dr. Ryu Hasan, “penelitian

Indonesia, dalam rupa Peraturan

tadi dari Unsyiah Kuala itu sayangnya pada

Kementerian Kesehatan (Permenkes).

tikus. Untuk sampai diaplikasikan ke

Mengutip Pasal 13 ayat (1) UU RI No. 35

manusia tahapnya masih panjang.”

Tahun 2009 tentang Narkotika: ‘Lembaga

Pemetaan Isi Peraturan
(Rekomendasi) dan Peluang
untuk Mendukung
Kemajuan Industri Nasional

ilmu pengetahuan untuk dapat
memperoleh, menanam, menyimpan, dan
menggunakan narkotika untuk keperluan
ilmu pengetahuan dan teknologi harus
mendapatkan izin dari menteri.’ Melalui
Permenkes ini, berbagai prosedur
perizinan, pengawasan, dan
pertanggungjawaban dapat ditetapkan
untuk kegiatan penelitian ilmiah yang
melibatkan ganja dan turunan-turunannya,
dan juga senyawa yang ada di dalamnya.
Permenkes tersebut juga dapat mengatur

Pada tabel pertama akan dipaparkan
beberapa jenis kegiatan penelitian yang
dapat diatur oleh Permenkes ini. Diuraikan
pula sejumlah peluang dari kegiatan ini,
yang nantinya dapat mendukung dan
mempercepat kemajuan industri
pemanfaatan ganja nasional.

persyaratan terkait jenis atau tahap
penelitian tertentu, misalnya persyaratan
prosedur dan standar praktik yang lebih

Sedangkan tabel kedua akan fokus pada
hal-hal operasional yang perlu diatur secara

ketat untuk proyek riset yang melibatkan

khusus dalam Permenkes ini. Dari mulai pihak

atau persyaratan prosedur dan standar

yang berwenang, lokasi penelitian, jangka

praktik yang relatif lebih sederhana untuk

waktu perizinan, dan mekanisme pelaporan.

DUKUNGAN RISET:
BUPATI GAYO LUES
Pemerintah Daerah Gayo Lues yang
dipimpin oleh Bupati, Bapak Muhammad
Amru, mendukung penuh upaya advokasi
agar tanaman ganja dapat diteliti.

11

seuL oyaG .bakmeP/odiR ,urmA .M kapaB

Hal ini disampaikan secara resmi kepada
Ketua Umum Yayasan Sativa Nusantara
melalui Surat Dukungan pada tanggal 14
Desember 2020 dengan Nomor
031/721/2020 yang menyatakan bahwa
Bupati Gayo Lues mendukung sepenuhnya
kegiatan penelitian tersebut, dengan
ketentuan agar tidak melanggar peraturan
Perundang-undangan yang berlaku.
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Tabel 1. Jenis Penelitian dan Peluang untuk Pemajuan Industri Nasional
Subjek Penelitian

Kategori Penelitian

Jenis Kegiatan**

Potensi & Peluang Untuk Industri Nasional

Tingkat I:

Profil

Ekspedisi

Hak atas biji

Tanaman*

menemukan
varietas tanaman
ganja dalam negeri
Riset ilmiah untuk

Mendukung pengembangan produk

mengetahui profil

(buatan domestik) unik yang disesuaikan

kandungan

dengan potensi ganja domestik

cannabinoid atau
potensi lain ganja
dalam negeri
Budidaya

Riset ilmiah sistem
pertanian yang
sesuai dengan

Hak kekayaan intelektual atas sistem
pertanian dan manufaktur yang memiliki
keunikan Nusantara

kondisi lingkungan
dan sosial daerah
tertentu
Uji pra-klinik

Memperkaya ilmu pengetahuan terkait

Tanaman*,

(hewan)

tanaman ganja (dengan berbagai

dan Potensi

Uji klinik (manusia)

senyawanya) serta beragam potensinya

Produk farmasi

Mendukung pengembangan dan

Produk

penggunaan produk ganja yang aman dan

Tingkat II:

Potensi

untuk dunia kesehatan

Dampak***
Produk

phytomedicine
(jamu, obat herbal
terstandar sampai

berguna bagi pasien yang membutuhkan,
serta membantu praktisi dan ahli medis
dalam pemanfaatan ganja medis untuk

fitofarmaka)

kepentingan kesehatan publik

Produk non-medis

Mendukung pengembangan industri ganja

(kosmetik, bahan

non-psikoaktif

pelengkap pangan)
Ekonomi, sosial,

Kajian-kajian

Membantu proses pembentukan tracking

budaya

ekonomi, sosial, dan

system (dari biji sampai pasien)[25]

budaya untuk
mengoptimalkan
pengelolaan industri
pemanfaatan
ganja[24]

Membantu pemerintah dalam menentukan
langkah kebijakan apa yang perlu diambil
untuk mendukung ekspansi industri dan
upaya pemberdayaan masyarakat yang
bersifat berkelanjutan
Membantu pemerintah memetakan
keperluan pembangunan infrastruktur dan
kebijakan pertanian dan manufaktur yang
memadai, sehingga lebih mudah bagi
pemain Indonesia untuk memenuhi
standar internasional

* Beserta beragam senyawanya, baik itu yang berasal dari tanaman ganja atau yang disintesis di laboratorium.
** Lembaga-lembaga berikut berhak memohon izin dan melaksanakan penelitian dengan mengikuti prosedur dan panduan dari Kementerian Kesehatan
Republik Indonesia. Dalam permohon izin dan pelaksanaan riset, kerjasama antar lembaga juga dapat dilakukan.
Lembaga pendidikan atau pelatihan serta penelitian atau pengembangan negeri ataupun swasta (sesuai pasal 13 UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang
Narkotika)
Pemerintah daerah
Badan usaha milik negara ataupun swasta
Lembaga kedokteran dan pakar kesehatan
*** Sistem regulasi Kemenkes dalam sektor jamu sebagai obat herbal asli Indonesia dapat menjadi panduan dalam hal ini. Untuk mendukung penelitian
ilmiah dan pemanfaatan jamu untuk keperluan kesehatan di Indonesia, Kemenkes mengadakan program Saintifikasi Jamu, untuk membantu pengembangan
ilmu pengetahuan dan teknologi terkait jamu, pengembangan produk untuk konsumsi masyarakat, dan integrasi terapi jamu di dalam pelayanan kesehatan.
[26]
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Tabel 2. Aspek yang Perlu Diatur dan Saran Pengaturan
Sektor yang Perlu Diatur*

Usulan Pengaturan

Riset
Pihak yang Berwenang Menerbitkan Izin

Kementerian Kesehatan

Riset
Pihak yang Berwenang Melakukan Riset**

Lembaga penelitian dan pengembangan baik milik negara
(misalnya: LitBangKes, BPPT, LIPI, dll) atau swasta
Permenkes mengatur karakteristik pihak. Misalnya:
Pengalaman institusi/sumber daya manusianya
melakukan penelitian terkait ganja, dan/atau
Tingkat pendidikan atau kesesuaian latar belakang
pendidikan dan pengalaman sumber daya manusianya
dengan tujuan penelitian,
Bidang riset dibagi dalam dua kategori besar, yaitu:

Pemetaan Bidang Riset

Tanaman
Profil tanaman dalam negeri
Sistem budidaya
Potensi
Dampak
Medis
Produk
Ekonomi
Sosial-Budaya
(Lihat Tabel 1)

Jangka Waktu Izin Riset

5 tahun dan dapat diperpanjang oleh Kementerian Kesehatan

Penyimpanan
Pihak yang Berwenang Menerbitkan Izin

Kementerian Kesehatan

Penyimpanan
Pihak yang Melakukan Penyimpanan

Kementerian Kesehatan dan Badan Pengawas Obat dan Makanan
Permenkes mengatur karakteristik pihak. Misalnya:
Memiliki pengalaman/pengetahuan penyimpanan narkotika,
dan/atau
Memiliki mekanisme penjagaan kualitas ganja dalam proses
penyimpanan.

Penamaan dan Lokasi
Pihak yang Berwenang Menerbitkan Izin

Kementerian Kesehatan

Penanaman
Pihak yang Melakukan Penanaman

Kementerian Kesehatan dan Kementrian Pertanian
Permenkes mengatur karakteristik pihak. Misalnya:
Memiliki pengalaman/pengetahuan***** penanaman ganja,
dan/atau
Memiliki mekanisme untuk menghasilkan ganja dengan kualitas
yang dibutuhkan penelitian

Pihak yang Berwenang Menerbitkan Izin

Kementerian Kesehatan sebagai Leading Sector dan

Lokasi Pemanfaatan Lahan untuk Riset Ganja

berkoordinasi dengan Pemerintah Daerah

Lokasi

Permenkes mengatur karakteristik lokasi yang diizinkan untuk
penanaman ganja. Misalnya:
Luas minimal
Kepemilikan lahan (tanah negara/pemerintah atau swasta)
Diketahui memiliki kecocokan/sejarah dengan penanaman
ganja
Dikehendaki Pemerintah Daerah, dan/atau
Ketinggian wilayah (elevasi)
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Pengawasan dan Pelaporan
Pihak yang Melakukan Pengawasan

Kementerian Kesehatan sebagai Leading
Sector dan berkoordinasi dengan Penegak Hukum (BNN dan
atau POLRI) ketika menemukan indikasi pelanggaran

Pelaporan***

Setiap 1 (satu) tahun harus memberikan laporan tertulis
kepada Menteri Kesehatan melalui Direktorat Jenderal
Kefarmasian dan Alat Kesehatan dengan tembusan kepada
Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan Kesehatan dan
Kepala Badan Pengawasan Obat dan Makanan.

Impor
Pihak yang Berwenang Menerbitkan Izin

Kementerian Kesehatan

Impor
Pihak yang Melakukan Impor****

Permenkes mengatur karakteristik pihak. Misalnya:
Memiliki pengalaman/pengetahuan impor narkotika,
Memiliki mekanisme penjagaan kualitas ganja dalam
proses impor, dan/atau
Menunjukkan asesmen kualitas ganja yang diimpor.

* Untuk pengangkutan, pemeriksaan, dan aspek-aspek lainnya, pengaturan dikembalikan pada UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, UU No. 36 Tahun
2009 tentang Kesehatan, UU No. 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, serta regulasi-regulasi lain yang berkaitan.
** Memperhatikan Pasal 13 UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
*** Memperhatikan Pasal 14 UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
**** Memperhatikan Pasal 16 UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana diubah oleh Pasal 63 UU RI No. 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja.
***** Pengetahuan ini termasuk juga pengetahuan tradisional/turun temurun mengenai penanaman gnaja.
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AKSI dan Pedati Project.
2.
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4.
"Minyak Cannabis mengandung 27,6% Omega-6
dan 8,7% Omega-3. Rasio asam lemak esensial (EFA)
ini memenuhi kebutuhan asupan nutrisi harian yang
direkomendasikan oleh WHO. Minyak ini juga sudah
melengkapi protein yang berasal dari daging, susu,
telur, maupun kedelai." - Prof. Dr. H. Musri Musman
M. Sc. di Seminar Terbatas Ganja Medis (11 November
2020).
5.
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9.
Konsep ‘Global South’ pada umumnya digunakan
untuk sebagai konsep alternatif yang merujuk pada
negara-negara (umumnya di luar Eropa, Amerika
Utara, dan Australia) yang biasanya disebut sebagai
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negara ‘berkembang’ atau negara ‘dunia ketiga’, atau
negara yang mengalami penjajahan kolonial Eropa.
10.

Dalam upaya mendukung proses integrasi

petani ganja ke dalam industri legal ganja medis,
pemerintah Saint Vincent and the Grenadines
mengadakan program amnesti dan pembangunan
untuk petani yang awalnya membudidayakan ganja
secara ilegal, sehingga mereka dapat surat izin untuk
memproduksi dan menjual ganja untuk kebutuhan
medis secara legal. Sumber: Medicinal Cannabis
Authority. (2018). Saint Vincent and the Grenadines
Medicinal Cannabis Industry Act 2018. https://mca.
vc/legislation/saint-vincent-and-the-grenadinesmedicinal-cannabis-industry-act-2018/
11.

Kwai, I. (2020). U.N. Reclassifies Cannabis as

Less Dangerous Drug. The New York Times. https://
www.nytimes.com/2020/12/02/world/europe/cannabi
s-united-nations-drug-policy.html
12.

Di Seminar Terbatas Ganja Medis pada tanggal

11 November 2020, Ibu Dwi Pertiwi bersaksi, “Ketika
aku pakai ganja untuk Musa, itu sangat membantu.
Beberapa perubahan yang signifikan dalam kehidupan
sehari-hari Musa terasa banget. Pertama, sleeping
patterns (...) malam sebelum ia tidur aku kasih ke dia
dan dia tidur. Bagus tidurnya, jadi saya bisa tidur
juga kalau malam dan tak terganggu. Kedua, ototototnya yang kaku atau spasm itu berkurang banyak.
Ototnya lebih fleksibel, jadi ketika kita mau
melakukan fisioterapi itu lebih mudah. Ketika dia
menggunakan ganja dia lebih mudah untuk batuk dan
mengeluarkan slime. Karena dia slime-nya itu
berkurang, dia lebih banyak oksigen intake ke dalam
sistem badannya, jadi lebih mudah dan nyaman juga
tidurnya. Ini bisa mengurangi beban saya sebagai
orang tua karena Musa ini butuh 24/7 attention.
Karena takutnya kalau dia lagi kejang di tengah
malam dan gak ada yang ngerti, ya aku akan
kehilangan Musa. Dengan adanya ganja ini bantu
banget.”
13.

Irawan, Y. K, (2017). Akhir Perjuangan Fidelis

Merawat Sang Istri dengan Ganja (Bagian I). Kompas.
https://regional.kompas.com/read/2017/04/04/06210
031/akhir.perjuangan.fidelis.merawat.sang.istri.deng
an.ganja.bagian.1.?page=all
14.

“Tantangan studi cannabis sesuai Pasal 13 ayat
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(1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang
Narkotika: ‘Lembaga ilmu pengetahuan untuk dapat
memperoleh, menanam, menyimpan, dan
menggunakan narkotika untuk keperluan ilmu
pengetahuan dan teknologi harus mendapatkan izin
dari menteri.’ Birokrasinya terlalu panjang sehingga
penelitian terhambat. Waktu itu, Universitas Syiah
Kuala ingin melakukan wadah pengembangan
penelitian, kebijakan, serta industri dengan
melibatkan seluruh disiplin ilmu. Sudah lebih dari
satu tahun saya berbicara dengan Polda, BNN,
Kejaksaan, dan buat surat bagaimana supaya proses
penelitian ini bisa dilaksanakan. Kita ingin mengulang
kesuksesan Atsiri Research Center dalam penelitian
nilam. Terakhir bulan Januari sebelum pandemi
Covid-19, Rektor Universitas Prince of Songkla
datang ke Unsyiah karena jenis ganja Aceh berbeda
dari Thailand dan ingin melakukan kerja sama.
Mereka sudah melakukan penelitian tentang cannabis
sudah beberapa tahun. Waktu itu kita melakukan FGD
dan kini ingin melanjutkan penelitian dari temanteman Fakultas Kedokteran.” - Prof. Dr. Ir. Samsul
Rizal M. Eng., IPU, Rektor FK Unsyiah dalam Seminar
Terbatas Ganja Medis (11 November 2020).
15.
Pada tanggal 2 Desember 2020, 53 anggota
Komisi Narkotika PBB menerima rekomendasi 5.1 dari
Badan Kesehatan Dunia (WHO) untuk mengeluarkan
ganja dari Golongan IV Konvensi Tunggal Narkotika
tahun 1961. Dengan ini, PBB kini mengakui potensi
medis ganja. https://icjr.or.id/pbb-ubah-sistempenggolongan-narkotika-yang-memperkuat-posisiganja-medis/?fbclid=IwAR1mzU-5tFONg-ADzxMsiK
B18zF73AeXy6dbQ0VXeqsthhdYHI4C9QAOyOQ.
Berdasarkan penelitian ilmiah yang telah dilakukan
oleh Expert Committee on Drug Dependence dari
WHO, “preparations of cannabis have shown
therapeutic potential for treatment of pain and other
medical conditions such as epilepsy and spasticity
associated with multiple sclerosis, which are not
always controlled by other medications.” https://
www.who.int/medicines/access/controlled-substan
ces/Annex_1_41_ECDD_recommendations_cannabis_2
2Jan19.pdf
16.
Contohnya di Maroko, di mana pembudidayaan
varietas ganja lokal (yang dikenal dengan nama
Beldia) hanya memerlukan sekitar 5-10 persen
sumber air yang dibutuhkan oleh varietas-varietas
ganja impor (dari Eropa) yang saat ini mendominasi
ladang ganja di Maroko. Hampir 100 persen Sativa,
Beldia mengandung sekitar 20 persen THC, 12 persen
CBD, serta memiliki sejumlah CBG, THCV, dan
cannabinoid lainnya. Selain cocok untuk dijadikan
bahan bangunan, Beldia juga dapat digunakan untuk
keperluan ganja medis.
17.
Seperti yang telah dijelaskan oleh Dr. Widya
Murni MARS, di dalam Seminar Tertutup Ganja Medis

(11 November 2020), "ECS adalah sistem di dalam
tubuh kita yang mengatur banyak keseimbangan atau
regulasi organ dan sistemnya bekerja seperti kunci
ketemu dengan anak kunci (...) ECS ini baru
ditemukan tahun 1988 dan mengatur banyak hal
dalam kehidupan kita seperti (1) motivasi dan reward,
(2) energi kita dalam kehidupan, (3) kepuasan
terhadap diri sendiri, (4) sensasi, (5) mengontrol
inflamasi, (6) mengontrol otot, (7) tekanan bola mata
dan bisa mengobati glaukoma, (8) termoregulasi atau
suhu badan, (9) stress response, (10) mood, (11) pain,
yang bisa kita rasakan ketika ada ketidakseimbangan
dalam sistem ini, (12) metabolisme, misalnya untuk
menurunkan berat badan dan diabetes, dia bisa
menggunakan sistem ini untuk balancing, dan nafsu
makan kurang akan ditingkatkan nafsu makannya
ketika ECS balanced." Selain itu, “ECS memiliki peran
penting dalam berbagai aspek fungsi saraf, termasuk
kontrol gerakan dan koordinasi motorik,
pembelajaran dan memori, emosi dan motivasi,
perilaku seperti kecanduan dan modulasi nyeri, dan
lainnya.” Sumber: Science Direct. Endocannabinoid
System. https://www.sciencedirect.com/topics/
medicine-and-dentistry/endocannabinoid-system
18.

Hal ini dijelaskan oleh Prof. Dr. H. Musri

Musman, M. Sc. dalam presentasi beliau dalam
Seminar Terbatas Ganja Medis (11 November 2020),
“Seandainya sendiri-sendiri, cannabis memiliki 3
spektrum: spektrum full ketika menggunakan THC
dengan yang lain, broad spectrum ketika digunakan
tanpa THC, dan isolate. CBD sendiri mampu
mempengaruhi berbagai reseptor yang ada, ada yang
diturunkan dan dinaikan. Namun bila ini digabung
dengan efek pengiring, misal CBD digabung dengan
THC akan menghasilkan berbagai penanggulangan
penyakit. CBD sendiri bisa menyelesaikan 36 jenis
penyakit, ketika digabungkan dengan yang lain maha
dahsyat penyakit yang dapat ditanggulangi.” Di dalam
dunia praktisi dan ilmu pengetahuan ganja medis,
‘efek pengiring’ seringkali disebut sebagai “entourage
effect”. Seperti yang ditulis oleh Ethan B. Russo pada
journal Frontiers in Plant Science: “The current wave
of excitement in Cannabis commerce has translated
into a flurry of research on alternative sources,
particularly yeasts, and complex systems for
laboratory production have emerged, but these
presuppose that single compounds are a desirable
goal. Rather, the case for Cannabis synergy via the
“entourage effect” is currently sufficiently strong as
to suggest that one molecule is unlikely to match the
therapeutic and even industrial potential of Cannabis
itself as a phytochemical factory.” Sumber:
Russo, E. B. (2019). The Case for the Entourage Effect
and Conventional Breeding of Clinical Cannabis: No
“Strain,” No Gain. Published online 2019 Jan
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9. Doi: 10.3389/fpls.2018.01969.
19.
Putri, D. & Blickman, T. (2016). Ganja di Indonesia:
Pola Konsumsi, Produksi, dan Kebijakan. Transnational
Institute. https://www.tni.org/files/publicationdownloads/dpb_44_web_def_bahasaindonesia.pdf,hlm 2-5.
20
Secara garis besar, sistem penggolongan narkotika
di Indonesia dirancang berdasarkan tigakonvensi
internasional utama terkait narkotika, yaitu Konvensi
Tunggal tentang Narkotika tahun 1961, Konvensi
Psikotropika tahun 1971, dan Pemberantasan Peredaran
Gelap Narkotika dan Psikotropika tahun 1988. Seperti yang
telah dikatakan oleh berbagai ahli dan bahkan juga
beragam mantan kepala negara, penggolongan narkotika
di dalam konvensi PBB (dan hampir di seluruh dunia)
nyatanya tidak dibuat berdasarkan bukti ilmiah. Sumber:
Global Commission on Drug Policy. (2019). Classification
of Psychoactive Substances: When Science was Left
Behind. https:
//www.globalcommissionondrugs.org/reports/classificatio
n-psychoactive-substances. Perlu digarisbawahi pula
bahwa sebenarnya, pemanfaatan ganja secara medis
diperbolehkan di bawah sistem kebijakan narkotika
internasional, sebagaimana diatur oleh Pasal 28 dari
Konvensi Tunggal tentang Narkotika tahun 1961, yang
mensyaratkan negara-negara untuk membentuk badan
pemerintah khusus yang
bertanggung jawab untuk mempertahankan kendali atas
produksi dan perdagangan ganja untuk tujuan medis.
https://www.unodc.org/pdf/convention_1961
_en.pdf
21
American for Safe Access. (2020) State of The
States Report: An Analysis of Medical Cannabis Acces in
The United States. American for Safe Access.
https://american-safeaccess.s3.amazonaws.com/sos2018/2018_State_of_the_St
ates_Report_web.pdf
22.
Lihat kepemilikan beberapa paten yang telah
disetujui Kemenkumham berikut 1) IDP000040364
https://pdki-indonesia.dgip.go.id/index.php/paten/
ak9XY3Uvclg5a2NyQWFpekVXT1pyZz09?q=CBD&type=1
dan 2) IDP000046588 https://pdki-indonesia.dgip.go.
id/index.php/paten/b2wrMVp4bEZJV0x3WGFwcW9zNTNBdz
09?q=CBD&type=1
23.
Walaupun seringkali dianggap rawan karena
sifatnya yang memabukkan, “THC dapat membantu
masalah mental dan kognitif terkait dengan penyakit yang
berat dan kronis yang menyebabkan rasa
cemas dan depresi. Dengan demikian, maka efek euforia
THC dapat membantu proses penyembuhannya.” - Bapak
Agung Laksono.
24.
Contoh: proyek riset ilmiah dengan metode
eksperimen produksi dan pengobatan ganja dalam kurun
waktu terbatas (mis: 5 tahun) melibatkan suatu ekosistem
produsen, distributor, dan konsumen (pasien) dalam
negeri (misal: Gayo Lues ditunjuk sebagai daerah
produsen dan manufaktur, yang dapat memasarkan
kelompok pasien tertentu).
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25.
Contoh https://www.canada.ca/en/healthcanada/services/drugs-edication/cannabis/trackingsystem/monthly-reporting-guide.html.
26.
Siswanto, 2012. Saintikasi Jamu Sebagai Upaya
Terobosan Untuk Mendapatkan Bukti Ilmiah Tentang
Manfaat dan Keamanan Jamu. Buletin Penelitian
Sistem Kesehatan. ttps://www.neliti.com/
publications/21344/saintifikasi-jamu-sebagai-upayaterobosan-untuk-mendapatkan-bukti-ilmiah-tentang,
27.
Rilis Pers Koalisi Advokasi Narkotika untuk
Kesehatan 26 Desember 2020 : Setelah mendapatkan
konfirmasi lengkap, kabar duka datang dari salah
satu pemohon uji materil pasal pelarangan narkotika
untuk pelayanan kesehatan yakni Ibu Dwi Pertiwi
yang baru saja kehilangan putranya, Musa IBN Hassan
Pedersen atau yang sering dipanggil Musa. Musa
meninggal dunia pada 26 Desember 2020 setelah
berjuang 16 tahun hidup dengan kondisi Cerebral
Palsy, yakni lumpuh otak yang disebabkan oleh
perkembangan otak yang tidak normal. Cerita Musa
ini menjadi titik awal yang melatarbelakangi
pengajuan permohonan uji materil UU Narkotika yang
diinisiasi oleh Koalisi Advokasi Narkotika untuk
Kesehatan pada 19 November 2020. Sakit yang
diderita Musa berawal dari penyakit pneumonia yang
pernah menyerangnya pada waktu bayi. Ketika
berumur 40 hari, Musa mengalami sakit pneumonia
namun karena terdapat kekeliruan dalam pemberian
diagnosa dan pengobatannya, penyakit pneumonia
tersebut berkembang menjadi meningitis yang
menyerang otak. Sampai akhirnya pada 26 Desember
2020, Musa menghembuskan nafas terakhir setelah
kondisi fisiknya menurun karena berjuang melawan
sesak nafas akibat produksi phlegm (lendir di dalam
paru-paru) yang lebih banyak dari biasanya, phlegm
ini menghambat asupan oksigen ke dalam paru-paru
Musa. Sebelumnya pada 2016, Musa sempat
mendapatkan pengobatan atau terapi menggunakan
ganja di Australia. Satu bulan penuh terapi dengan
ganja tersebut cukup membuahkan hasil yang sangat
signifikan untuk perkembangan kondisi kesehatannya,
bahkan Musa sama sekali tidak lagi mengalami
kejang. Dalam waktu tersebut pun ia juga dapat
terlepas dari penggunaan obat-obatan dari dokter
yang biasa dikonsumsinya. Dalam kondisi ini,
menurut Ibu Dwi, Musa dapat lebih mudah
mengeluarkan phlegm dari dalam paru-parunya tanpa
harus bersusah payah seperti yang terjadi di ujung
hayatnya. Namun sayangnya ketika kembali ke
Indonesia, Bu Dwi tidak dapat melanjutkan
pengobatan dengan ganja tersebut kepada Musa
karena UU Narkotika melarang penggunaan Narkotika
Golongan I termasuk ganja untuk pelayanan
kesehatan. Ditambah lagi munculnya kasus-kasus
pemidanaan terhadap penggunaan ganja untuk
kepentingan pengobatan seperti kasus Fidelis yang
dipidana pada 2017 karena memberikan pengobatan
ganja kepada istrinya yang menderita penyakit langka
syringomyelia. Tragedi ini bahkan hingga
mengakibatkan istrinya meninggal dunia sebulan
setelah Fidelis ditangkap BNN. Resiko ini tidak dapat
diambil oleh Bu Dwi sehingga pengobatan dengan
ganja terhadap Musa tersebut terpaksa harus
dihentikan.

MULAI MELANGKAH DENGAN MENELITI GANJA

Mengenang perjuangan

Musa Ibn Hassan Pedersen

[27]

31 Maret 2004 - 26 Desember 2020

Surat Ibu Dwi untuk anaknya, Musa
Go into the light, my angel
Run with your strong bare feet
Tell everyone on the other side
What a fighter you were
What a lover you were
What a jester you were
What a teacher you were
What a listener you were
What a joy you were
What a hero you were
Wait for me, my source of joy
Until then,
Mommy will carry on our dreams
Mommy will fight your causes
Mommy will hold on to your legacy
One day we will be together again
And I will tell you how much you were
loved
And I will tell you how your causes have
been carried out
And I will tell you how our dreams have
been brought to live
Wait for me

"Surat Ibu Dwi untuk anaknya, Musa"

Go into the light, my angel
Run with your strong bare feet
Tell everyone on the other side

Wait for me, my source of joy

What
What
What
What
What
What
What

Until then,
Mommy will carry on our
dreams
Mommy will fight for your
causes
Mommy will hold on to your
legacy

a
a
a
a
a
a
a

fighter you were
lover you were
jester you were
teacher you were
listener you were
joy you were
hero you were

One day we will be together
again
And I will tell you how much
you were loved
And I will tell you how your
causes have been carried out
And I will tell you how our
dreams have been brought to
live
Wait for me
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