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GANJA , PENJARA PENUH

DAN KONTROVERSI EFEK NEGATIFNYA

Oleh: Maridup Hutauruk

Sebenarnya tidak ada hubungan korelatif antara ganja dengan penjara penuh. Boleh jadi yang dimaksud
oleh Menteri Hukum dan HAM – Patrialis Akbar hanyalah sebab-akibat dari penerapan hukum yang
kurang proporsional sehingga kapasitas penjara tidak lagi mencukupi untuk menampung manusia-
manusia yang dipenjarakan karena ganja.

Belakangan ini banyak dibicarakan tentang kontroversi ganja oleh berbagai kalangan baik di kalangan
pemerintah, LSM, maupun masyarakat umum. Perdebatan bukan hanya antar kalangan di dalam negeri
Indonesia, bahkan sudah jauh hari masalah legalitas ganja diperdebatkan di banyak Negara dunia.

Perdebatan yang merebak belakangan ini muncul akibat pernyataan Patrialis Akbar – Menteri Hukum
dan HAM di Bandung – Jawa Batat pada Senin 10 Mei 2011 yang menyatakan bahwa “Pengguna
Narkoba dibawah 1 gram tidak akan dipidanakan tetapi direhabilitasi, karena penjara penuh”
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Sontak saja berita ini menjadi bahan jualan yang laku oleh media dengan mengemasnya sedemikian
rupa termasuk dengan mengajak masyarakat secara interaktif. Komentarpun berdatangan secara
kontroversial menurut versinya masing-masing, dan tentu saja kekhawatiran ini lebih banyak yang
menentangnya terutama dari kaum ibu yang mengkhawatirkan kehidupan anaknya akan berbahaya bila
berhubungan dengan ganja.

Di beberapa Negara termasuk di Indonesia, ganja dianggap sebagai narkotika. Oleh karenanya ganja
menjadi bahan terlarang untuk dipakai oleh penggunanya apalagi untuk diperdagangkan. Tetapi banyak
pula Negara yang sudah melunakkan peraturannya, karena belum ada pembuktian tentang lebih besar
bahaya daripada manfaatnya.

Pada awal tahun 1970-an, ganja masih bebas dipakai sebagai rokok. Pada masa itu di Kota Medan, di
tempat-tempat keramaian, pasar, bioskop, dan tempat lainnya, sangat biasa ditemukan orang-orang
yang mengisap ganja. Ganja bukan hanya dipakai atau digunakan sebagai rokok, tetapi digunakan juga
sebagai bumbu atau obat-obatan oleh masyarakat di Aceh dan Sumatera Utara pada umumnya.

Kebetulan penulis adalah orang Medan dan dimasa remaja di awal tahun 70-an, semasa belum ada
larangan tentang ganja, adalah hal yang biasa saja dipergunakan oleh orang-orang untuk berbagai
keperluan. Ganja bukanlah bahan yang menjadi bahan yang serius untuk dicari oleh orang yang
menggunakannya pada masa itu, tetapi setelah ada larangan justru orang-orang semakin tertarik dan
intens ingin menggunakannya.

Pernah suatu ketika penulis bercerita ringan dengan ibu mertua yang asal Aceh perbatasan Sumatera
Utara, bahwa mereka menggunakan daun ganja untuk bumbu masakan kare (kari). Daun ganja ditaruh
juga pada tanakan nasi agar lebih gurih rasanya. Rebusan daun ganja juga digunakan untuk obat-obatan,
seperti untuk demam, meriang dan kurang enak badan.

Menjelang dewasa, setelah adanya larangan terhadap ganja, penulispun pernah berkeinginan untuk
mencoba; Apa sih enaknya mengisap ganja? Ketika itu penulis sudah ketagihan merokok dan ingin
mencoba ganja. Setelah dicoba ternyata tidak ketagihan, dan memang tidak mendapatkan rasa enak.
Orang Medan dahulu mengatakan merokok ganja dengan istilah ‘stoon’. Boleh jadi orang-orang merasa
ketagihan karena ada pencitraan terhadap ganja, semisal sulit untuk dicari, harga relative mahal, ada
kesan hebat, dan lain sebagainya. Jadi sifat ketagihannya hanya tergantung kepada penggunanya.

Dahulu ganja dijual dalam bentuk lintingan yang digulung kira-kira sebesar jari jempol dikemas dengan
kertas dan dipilin seperti pilinan bungkus permen. Setelah ada pelarangan, ganja diperjual belikan dalam
amplop dan kemasan itu disebut ampul. Penggunaannya untuk rokok biasanya dilakukan dengan
melinting seperti membuat tembako linting. Dosisnya tergantung selera, ada yang dicampur dengan
tembakau atau langsung semuanya dari ganja.

Setelah adanya larangan pemakaian ganja, penggunaannya disiasati pemakai dengan cara mengeluarkan
tembakau dari batangan rokok putih (bukan kretek). Batangan rokok putih diplintir-plintir supaya
tembakaunya terlepas, tetapi kertas rokoknya jangan sampai koyak. Kemudian tembakau rokok yang
keluar tersebut dicampur dengan daun ganja yang sudah dipisahkan dari biji-bijinya, lalu dimasukkan
kembali ke dalam rokok yang sudah kosong tembakaunya tersebut, dan kemudian dipadatkan dengan
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menggunakan batang korek-api. Racikan ganja kembali rapi seperti rokok putih biasa, lalu siap untuk
dinikmati pemakai sebagaimana biasanya merokok.

Yang tak dapat dihindari oleh pengisap ganja adalah aroma asap yang keluar sewaktu menghisap ganja.
Oleh karenanya pengisap ganja akan sembunyi-sembunyi agar tidak ketahuan sebagai pengisap ganja.
Aroma asap dari pengisapan ganja memang berciri khas. Aromanya ada miripnya seperti asap dari daun
mentah yang dibakar. Begitulah praktek mengisap ganja yang penulis tau. JANGAN DITIRU, BERBAHAYA !

Apa Itu Ganja ?

Apa sih bahayanya ganja? Sebegitu besarkah bahayanya ganja dibanding rokok? Di situs internet dari
Yayasan Cinta Anak Bangsa di alamat http://www.ycab.org/ID/facts_drug5.php ada sedikit menjelaskan
tentang ganja, termasuk penjelasan singkat tentang dampak langsung dari ganja, dampak jangka
panjang dari ganja, unsur ketagihannya, bahayanya terhadap pengemudi kendaraan, tentang daya ingat
dan kemampuan belajar, dan mengaitkannya dengan narkoba.

Ganja adalah tumbuhan yang masuk dalam genus Canabis dan memiliki sub-species Canabis Sativa dan
Cannabis Indica. Jenis yang terdapat di Indonesia adalah silangan dari Cannabis Sativa yang berasal dari
Barat  dan Cannabis Indica yang berasal dari India. Disebutkan bahwa pemakaian ganja mempunyai efek
ketagihan, aeuforia berlebihan, hilang konsentrasi berfikir, malas, dan efek samping lainnya. Tetapi ada
juga yang menyebutkan bahwa ganja membantu meningkatkan kreatifitas, bahkan sebagai obat kanker,
AIDS dan obat penyakit kronis lainnya. Inilah kontroversi yang diperdebatkan sampai sekarang.

Mengapa Dilarang?

Pada tanaman ganja ditemukan zat aktif yang disebut Tetra Hydro Cannabinol (THC) yang di Indonesia
didefinisikan sebagai narkoba (narkotika dan obat berbahan berbahaya) dan kadang diistilahkan dengan
Napza (narkotika, psikotropika, dan zat adiktif). Sebenarnya kandungan utama pada ganja adalah
berbentuk asam dengan nama tetra-hydro-cannabinol-carboxylic-acid (THC-COOH). Karena adanya
proses katalisasi enzyme akibat pemanasan semisal sewaktu dibakar-dihisap maka dihasilkan THC.

THC pertamakali dipublikasikan penemuannya pada tahun 1964 dalam Journal of the American Chemical
Society. Di tahun 1970, Raphael Mechoulam menerbitkan 2 jurnal di Academic Journal Science yang
menguraikan tentang kimia dari ganja. Riset selanajutnya dilakukan oleh peneliti dari Hebrew University
Pharmacy School dan Tel Aviv University Medical School yang dieksperimenkan pada monyet untuk
mengisolasi kandungan aktif pada hasis. Hasil riset menemukan bahwa tadak ada kandungan aktif
lainnya yang berarti kecuali THC. Kecurigaan terhadap efek negatip dari THC menyebabkan banyak
Negara melarang penggunaan ganja, termasuk di Indonesia sekitar pertengahan tahun 1970-an.
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Kontroversi Efek Negatif

Sebagian mengatakan ada efek dari THC yang mengakibatkan penyakit yang berkepanjangan. Ada juga
studi yang mengatakan THC mengakibatkan pengaruh negative dalam penggunaan yang berkelanjutan
dan dalam waktu yang lama, bahkan berakibat hilangnya daya ingat. Ada lagi studi yang mengatakan
pemakai ganja lebih beresiko terhadap penyakit psychosis (menderita penyakit mental) dibanding yang
bukan pengguna.

Sebuah pemberitaan dari jerman di tahun 2008 melaporkan bahwa sejumlah kasus schizophrenia and
stressed (keterbelakangan mental dan stres) pada pengguna ganja. National Institute of Health di tahun
2008 meneliti 18 orang pengguna ganja kronis dan menemukan kondisi jantung yang abnormal.
Universitas Melbourne di tahun 2008 meneliti 15 orang pengguna ganja kronis dan menemukan
penurunan 12% fungsi otak - hippocampus (daya ingat terhadap waktu lama dan baru) dan penurunan
7% fungsi otak - amygdala (daya ingat terhadap reaksi emosi). Karolinska Institute di tahun 2008
melakukan studi dengan memberikan THC kepada tikus dan ditemukan ada kecenderungan peningkatan
motivasi untuk menggunakan drug dan heroin. Hasil studi di Australia menemukan bahwa akibat
penggunaan ganja, ada pengaruh kuat (23%) untuk melakukan kejahatan kriminal (mencelakakan orang
lain) dan 11% keinginan untuk bunuh diri. Demikian pula kecenderungan bunuh diri menurut penelitian
di Swedia, dan banyak lagi studi yang mengatakan bahwa THC yang terkandung dalam ganja memiliki
efek negative terhadap tubuh.

Namun hasil studi yang beberapa disebutkan di atas semuanya terbantahkan berdasarkan hasil riset
terbaru akhir-akhir ini. Sejumlah studi dengan menggunakan MRI, untuk penggunaan waktu lama (terus-
menerus) menyimpulkan sangat sedikit bahkan sama sekali tak terbukti bahwa THC mengakibatkan
kehilangan daya ingat. Hasil studi menggunakan position-emission-tomography (PET) tentang fungsi
otak dengan daya ingat hanya menemukan hasil pengujian pada pengguna kronis, 19% daya ingat
menurun untuk mengingat bagian tengah dari sebuah daftar barang, namun meningkat 23% daya ingat
untuk mengingat bagian akhir dari sebuah daftar barang sebagai bahan uji.

Sejumlah studi menemukan bahwa THC bermanfaat untuk penyembuhan penderita Kanker dan Aids,
karena mampu meningkatkan nafsu makan, mencegah mual, mengurangi rasa sakit, meredakan
kekejangan otot dan sakit sendi. Hadassah Medical Center di Israel menemukan solusi bahwa THC dapat
meredakan pasien yang mengalami tekanan traumatic atau PTSD (post-traumatic-stress-disorder). THC
juga dapat membantu dan mengurangi penyakit Tourette Syndrome (kelainan saraf otot motorik,
seperti mata berkedip - gagap - mendengus dengus - batuk batuk - menggoyang goyangkan kepala tanpa
sadar).

Penemuan terbaru menunjukkan bahwa THC mampu mencegah penyakit Alzheimer (degenerative atau
penuaan sel). THC efektif digunakan untuk perawatan kanker, dan dari hasil studi terhadap tikus di
tahun 1975 terjadi pengurangan ukuran tumor, dan di tahun 2007 juga ditemukan keefektifannya
terhadap kanker otak. Penelitian lain menunjukkan bahwa THC dapat mencegah kerusakan sel oksidatif
dan lebih baik daripada anti-oksidan lainnya. THC juga mampu memperbaiki kerusakan sel otak
termasuk mencegah kerusakan sel otak akibat penyakit degenerative saraf otak, seperti penyakit
Parkinson. Ganja juga meningkatkan sistim imun tubuh.
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Peringanan Legalitas Penggunaan Zat Ganja

Dalam bentuk obat, THC sari ganja dinamai Marinol, sementara sintetik dari THC disebut Dronabinol. Di
beberapa Negara termasuk Amerika Serikat dan Jerman sudah membolehkan Marinol dipergunakan
dengan resep dokter untuk pengobatan Kanker dan Aids. Pada tahun 2002, Marinol sudah disetujui
penggunaannya oleh DEA (Drug Enforcement Administration) dan FDA (US Food and Drug
Administration) dan telah memasukkannya dalam klasifikasi Schedule-III (terlunak). Sementara jenis
sintetiknya yang disebut Dronabinol telah dipasarkan di Kanada dengan nama Cesamet, dan disetujui
oleh FDA di tahun 2006 untuk klasifikasi Schedule-II.

Apa Hubungan Hukum, HAM dan Ganja?

Ada kalanya sebuah issue memang sengaja didengungkan untuk suatu tujuan tertentu. Ada yang
mengatakan bahwa peredaran ganja merupakan penghambat globalisme, sementara globalisme di-
issue-kan pula sebagai upaya Negara-negara kapitalisme bersimbolkan Internasionalisme
(mempersempit sekat-sekat hubungan antar banyak Negara) untuk menguasai Negara-negara
berkembang yang pada kenyataannya berkemampuan untuk menempatkan ganja sebagai komoditas
menguntungkan. Apakah pandangan ini dapat dibenarkan?

Berdiri diantara dua pandangan yang kontroversial tentang ganja memang menjadi posisi yang dilematis
bagi sebuah Negara. Sementara bila berpihak kepada status legalitas-illegalitas tentang ganja, yang
masih dipertentangkan oleh para ahlinya, juga menjadikan posisi Hukum dan HAM menjadi persoalan
yang dilematis juga bagi sebuah negara.

Ganja pada dasarnya diposisikan pada tempat terendah diantara produk-produk Narkoba dipandang
dari sudut efek negatifnya, tetapi kecurigaan yang belum terbuktikan itu memposisikan ganja sebagai
langkah menuju penggunaan Narkoba lainnya yang memang sudah tertukti berbahaya dalam banyak
hal.  Gejala penggunaan yang sama, yang dikategorikan sebagai penyalahgunaan pernah pula terjadi di
kalangan anak-anak, anak sekolah dan remaja, untuk produk yang bersifat aromatic seperti lem bermerk
Aica dan Aibon yang juga mampu mebuat sakau, bahkan sempat dikabarkan bahwa obat sakit kepala
dari jenis Bodrex dikonsumsi berlebihan. Tetapi dengan tidak dibuatnya pelarangan dan pengharaman
dalam bentuk undang-undang hukum maka penyalahgunaannyapun tidak menyebar sebagaimana
berlaku terhadap ganja.

Akibat diberlakukannya pelarangan dan pengharaman terhadap ganja yang dulunya hanyalah sebagai
bahan alami biasa di daerah tertentu, maka ganja dengan sendirinya menjadi terpromosikan, sementara
jalur penyebarannya ke seluruh Indonesia masih memungkinkan oleh sindikat-sindikat yang
memanfaatkan keuntungan besar dari harga yang menjadi mahal. Tejadilah pelanggaran hukum,
terlaksanalah tindakan hukum beserta rekayasa-rekayasa hukumnya, sehingga berakibat kepada adanya
pelanggaran HAM dalam pelaksanaan hukumnya.
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Kasus-kasus Ajaib?

Kompas Dot Com memberitakan seorang warga Australia bernama Robert Paul Mc.Jannet 48 tahun,
ditangkap aparat Bea dan Cukai Bandara Ngurah Rai Denpasar Bali pada 28 Desember 2009, membawa
1,6 gram ganja dan dalam persidangan 7 Mei 2010 divonis 5 bulan penjara karena melanggar Pasal 127
Ayat 1-a UU No. 35 Tahun 2009, dengan tuduhan melakukan tindak pidana narkotika golongan-1 bagi
dirinya sendiri.

Pasangan Suami-istri Tunanetra (buta sejak lahir) dan berprofesi sebagai tukang urut dirumahnya,
dihukum penjara masing-masing 18 tahun dan 15 tahun karena polisi menemukan 10 Kg ganja di atas
lemari dirumah mereka. M. Nuh berusia 48 tahun dan istrinya Wasiah 45 tahun menjadi tunanetra
terpidana mengaku bahwa sejak lahir tak pernah tau bentuk ganja.

Pada saat proses pemeriksaan di Polres Labuhan Batu – Sumatera Utara, karena tidak mengaku dan tak
mau menandatangani BAP (Berita Acara Pemeriksaan), pasangan suami-istri tunanetra inipun mendapat
dua kali tamparan. Tidaklah heran apabila Menteri Hukum dan HAM – Patrialis Akbar yang pada saat itu
sedang berkunjung ke Rutan itu mengatakan ‘sebuah keajaiban’ maksudnya di Indonesia ada keajaiban
dalam kasus-kasus hukum. Ditegaskan pula olehnya bahwa ada kriminalisasi hokum yang dilakukan oleh
aparat penegak hokum.

Bali Pos 8 April 2003 memberitakan
hilangnya barang-bukti tangkapan ganja
yang semula seberat 6,9 kg menjadi
hanya 5,3 kg pada saat pelimpahan BAP.
Kompas Dot Com Jumat 18 Mei 2009
memberitakan pemusnahan 16,4 Kg
barang bukti ganja di Bogor yang katanya
untuk menghindari penyalahgunaannya.
Masyarakat yang menyaksikan
berkomentar: "Kalau masih ada aparat
yang jual narkoba atau pakai narkoba,

jangan harap narkoba hilang dari masyarakat. Bereskan dulu aparatnya." Liputan6 Dot Com pada 15
Desember 2009 memberitakan bahwa Polda Aceh memusnahkan 5 ton ganja dari hasil operasi selama
100 hari. Diberitakan oleh Kompas Dot Com Kamis 25 Maret 2010, menggelar barang-bukti tangkapan
ganja seberat 101,3 Kg. asal Jakarta. Diberitakan oleh Media Indonesia pada 3 Mei 2010 bahwa Polda
Metro Jaya menggelar 213,3 Kg Ganja asal Aceh (lih.gambar). Di Mojokerto diberitakan oleh Berita Jatim
Dot Com pada Jumat 5 Mei 2011 bahwa Kejaksaan Negeri Mojokerto melaksanakan pemusnahan ganja
sebanyak 649 poket besar-kecil dan bahan narkoba lainnya dan dikatakan agar tidak ada
penyalahgunaan barang-bukti tersebut.

Dari sebagian cuplikan berita yang diberitakan oleh media massa diatas menunjukkan bahwa ada
penyebaran pengguna dan pengedaran ganja di hamper seluruh wilayah Indonesia. Terlihat juga bahwa
sumber-sumber ganja yang disita juga bervariasi dan pendistribusiannya bukan lagi langsung dari Aceh
melainkan ada yang dari Jakarta ke daerah-daerah lainnya.
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Pemberitaan itu juga menyiratkan bahwa tidak ada indikasi penurunan peredarannya yang seolah tidak
terlihat ada efek jera bagi pengedar maupun penggunanya.  Sementara bila disimak dari pemusnahan-
pemusnahan yang dilakukan berjumlah cukup fantastis, lalu berapa banyak sebenarnya yang beredar di
pasaran Indonesia?

Ajaib ! dalam pemberitaan pemusnahan itu tidak jarang terdengan komentar pejabatnya yang
mengatakan “Agar Tidak Ada Penyalah Gunaan”, atau dari komentar masyarakat yang mengatakan
“Selama masih ada aparat yang mengedar atau memakainya, tak perlu berharap persoalannya teratasi”,
belum lagi berita-berita hilangnya barang-bukti. Apakah barang-bukti memungkinkan beredar lagi di
masyarakat?

Penjara sudah penuh, jumlah tahanan 135.000 orang, hidung dan kepala penghunu sudah saling
ketemu. Sebagian penghuninya adalah kasus-kasus ganja. Tentu saja kasus-kasus yang memunculkan
keajaiban hukum beserta kriminalisasi hukumnya bukan hanya terjadi pada contoh yang disebutkan di
atas. Anda orang suci…? Bisa saja terjadi pada anda; narkoba ditemukan disaku jaket anda? Di motor
anda? Di mobil anda? Terutama pada saat razzzziaaaa… Ajaib !

Sumber:

1. Ganja - http://id.wikipedia.org/wiki/Ganja
2. Narkoba - http://id.wikipedia.org/wiki/Narkotika
3. THC - http://en.wikipedia.org/wiki/Tetrahydrocannabinol
4. Sumber-sumber lain dari media online.


