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ABSTRAK

Strategi gerakan yang dilakukan oleh Lingkar Ganja Nusantara dalam memperjuangkan
legalisasi ganja di Indonesia. Penting memang karena organisasi ini dapat dikatakan
antimainstream, sebab ganja yang merupakan sebuah tanaman illegal menurut UU Narkotika
No. 35 Tahun 2009 serta dikampanyekan oleh pemerintah maupun kelompok diluar
masyarakat tidak mempunyai manfaat justru organisasi ini hadir untuk memberikan sebuah
pengertian bahwa tanaman ganja memiliki manfaat seperti halnya tanaman yang lain dan
pelarangan tanaman ganja serta dianggap tidak memiliki manfaat adalah salah. Penggunaan
metode penelitian kualitatif karena mampu menjawab rumusan masalah mengenai strategi
gerakan yang dijalankan oleh Lingkar Ganja Nusantara dalam memperjuangkan legalisasi
ganja di Indonesia. Pengumpulan data yang dilakukan menggunakan data wawancara, naskah
akademik, dokumen, artikel media massa baik cetak maupun elektronik serta media sosial.
Dalam memperjuangkan legalisasi ganja di Indonesia strategi gerakan yang dilakukan oleh
LGN adalah strategi advokasi, yakni melakukan perlawanan guna mengubah kebijakan
mengenai tanaman ganja pada UU Narkotika No. 35 Tahun 2009. Pertama, LGN sebagai
keseriusannya memilih melakukan legalisasi ganja di bidang medis dengan mendirikan
Yayasan Sativa Nusantara (YSN) yang melakukan kegiatan riset mendalam mengenai manfaat
ganja di bidang medis disamping itu juga melakukan fungsi edukasi dengan penyusunan buku
yang berjudul Hikayat Ganja Nusantara yang berbicara mengenai tanaman ganja. Kedua,
LGN juga mengkonsentrasikan taktik perjuangannya pada News (Penulisan berita seputar
tanaman ganja dan hal-hal yang terkait) dan Movement (Membentuk Cannabis Friend, sebagi
sebuah gerakan untuk memberikan pengertian pada masyarakat bahwa ganja sebagai ciptaan
Tuhan juga memiliki hak hidup. Pengenalan ini dilakukan dengan cara yang positif seperti
melalui unsur-unsur kesenian dan kebudayaan).

Kata Kunci: Lingkar Ganja Nusantara, Yayasan Sativa Nusantara, Legalisasi Ganja,
Tanaman Ganja, Undang-Undang, Narkotika, Starategi Advokasi.

ABSTRACT
Strategies movements by Lingkar Ganja Nusantara in the fight for the legalization of
marijuana in Indonesia. Important indeed because this organization can be said
antimainstream, because marijuana is an illegal crop according to the Narcotics Law No. 35 of
2009 and campaigned by governments and groups outside the public did not have the benefit
precisely these organizations exist to provide an understanding that the cannabis plant has
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benefits as well as other crops and the prohibition of cannabis plants and are considered of no
value is wrong. The use of qualitative research methods for being able to answer the problem
formulation of the strategy of the movement run by Lingkar Ganja Nusantara in the fight for
the legalization of marijuana in Indonesia. The collection of data is done using interview data,
academic texts, documents, articles of mass media both print and electronic and social media.
In the fight for the legalization of marijuana in Indonesia strategic movements by LGN is the
advocacy strategy, which is to take the fight to change the policy regarding marijuana plants
on Narcotics Law No. 35 Year 2009. First, LGN as the seriousness chose to do the legalization
of marijuana in the medical field to establish the Yayasan Sativa Nusantara (YSN) conducting
in-depth research on the benefits of marijuana in the medical field as it also performs the
function of education to the preparation of a book entitled The Tale of Ganja Nusantara talk
about the cannabis plant. Second, LGN also concentrate tactics of struggle in the News
(Writing news about marijuana plants and things that are related) and Movement (Forming
Cannabis Friend, as a movement to give an understanding to the public that marijuana as
God's creation also has the right to life. This introduction is done in a positive way such as
through the elements of art and culture).

Keywords: Lingkar Ganja Nusantara, Yayasan Sativa Nusantara, Cannabis Legalization,
Cannabis Plant, Law, Narcotics,  Advocacy Strategy.

PENDAHULUAN

Studi ini bertujuan untuk membahas “Strategi Gerakan Lingkar Ganja Nusantara
Dalam Memperjuangkan Legalisasi Ganja di Indonesia”. Gerakan Lingkar Ganja
Nusantara (LGN) adalah kelompok pertama yang percaya bahwa ganja memiliki manfaat yang
begitu besar bagi keberlangsungan hidup masyarakat Indonesia.

Gerakan LGN diawali oleh diskusi para mahasiswa Universitas Indonesia yang mencoba
untuk menggali lebih dalam tentang manfaat serta keberadaan tanaman Ganja di Indonesia.
Aksi nyata dari hasil diskusi tersebut diwujudkan dalam akun media sosial Facebook pada
tahun 2009 dengan nama “Dukung Legalisasi Ganja”, ternyata hal itu mendapat respon positif.
Atas dasar tersebut mereka kemudian berjuang dalam sebuah wadah organisasi resmi pada
tahun 2010 bernama “Lingkar Ganja Nusantara (LGN)”. Mereka memberikan informasi serta
edukasi tentang tanaman ganja, jenis ganja, manfaat ganja, serta dampak penggunaan ganja.

Pemerintah Indonesia, berada pada pihak yang menggolongkan ganja dalam barang yang
terlarang.  Sejak Presiden Soeharto meratifikasi United Nations Single Convention on
Narcotics Drugs melalui UU RI No. 8 Tahun 1976. Lahirnya UU Narkotika No. 8 Tahun 1976
yang salah satu fungsinya mengkriminalkan tanaman dan warga negara pemanfaat pohon
ganja. Dalam perjalanannya undang-undang tersebut telah 2 kali mengalamai perubahan; UU
Narkotika No. 22 Tahun 1997 dan UU Narkotika No. 35 Tahun 2009.1 Perubahan undang-
undang tersebut memang terdapat alasan yang cukup signifikan yakni terkait dengan posisi
ganja  pemaknaan mengenai penjual serta pengguna, dimana segala aktifitas penggunaan

1 Tim LGN. 2014. Sekarang Aku. Besok Kamu!. Lingkar Ganja Nusantara. hal 33
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Narkotika baik memperjualbelikan maupun menggunakan mendapatkan sanksi hukuman
pidana namun perkembangan serta pemahaman tentang HAM membuat adanya pemisahan
penggunaan antara memperjualbelikan dengan menggunakan, untuk kasus memperjualbelikan
akan mendapat sanksi pidana sedangkan penggunan akan mendapatkan rehabilitasi.

Narkotika dikategorikan dalam tiga golongan yang berbeda berdasarkan tingkat bahaya
dan daya adiktifnya. Narkotika golongan I dianggap yang paling berbahaya dan memiliki daya
adiktif yang tinggi. Jenis-jenis narkotika yang masuk dalam golongan ini adalah ganja, herion,
kokain, sabu-sabu, morfin, opium. Narkotika golongan II adalah narkotika yang memiliki
adiktif yang kuat tetapi bermanfaat untuk pengobatan seperti petidin, benzetidin dan
betametadol. Sedangkan narkotika golongan III adalah jenis-jenis narkotika yang memiliki
daya adiktif ringan dan bermanfaat untuk pengobatan seperti kodein dan turunanya.2

Tanaman ganja termasuk dalam jenis narkotika golongan I dikarenakan tanaman ini
memiliki dampak yang buruk bagi  tubuh manusia. Menurut Badan Narkotika Nasioanl (BNN)
ganja atau marijuana merupakan tumbuhan yang mengandung senyawa THC
(Tetrahydrocannabinol), zat narkotika yang membuat pemakianya mengalami eufhoria (rasa
senang yang berkepanjangan tanpa sebab).  Unsur THC tersebut itu membuat pemakianya
mengalami intoksikasi (keracunan) secara fisik, jantung berdebar, denyut bertambah cepat
50%,disamping itu membuat bola mata memerah karena pelebaran pembuluh darah kapiler.3

Tujuan utama pemerintah memberlakukan Undang-Undang Narkotika tentu untuk
melindungi seluruh masyarakat Indonesia dari bahaya penyalahgunaan, peredaran gelap
Narkotika, serta menjamin ketersediaan obat bagi masyarakat yang membutuhkan. Karena
Narkotika pada saat ini banyak digunakan dalam dunia kedokteran sebagai obat.4

LGN menjelaskan bahwa banyak sekali jurnal-jurnal penelitian yang justru membuktikan
bahwa ganja tidak berbahaya seperti anggapan pada masyarakat umumnya. Mereka
mengatakan bahwa ganja memiliki banyak manfaat dan kegunaan  hal ini didasarkan pada
pertimbangan pelacakan searah penggunaan ganja oleh peradaban manusia yang sudah lama
digunakan. Dimasukkannya ganja pada psikotropika Golongan I menurut LGN tidak
didasarkan oleh penelitian ilmiah dan hanya menjiplak peraturan internasional tanpa
pemerintah memiliki inisiatif dalam melakukan penelitian mendalam tentang kegunaan dan
manfaat ganja.

Berbagai cara juga digunakan LGN untuk menyebarluaskan pandangannya kepada
masyarakat tentang pemanfaatan tanaman ganja. Penyebaran tersebut melalui cara edukasi,
hearing, sosialisasi, seminar-seminar, serta postingan tulisan pada website www.lgn.or.id.
Mereka telah menghasilkan buku pada tahun 2011 dan kemudian diperbaharui pada tahun
2014 berjudul Hikayat Pohon Ganja serta buku yang menjelaskan tentang posisi ganja serta
pengguna ganja dalam kacamata hukum Indonesia berjudul Sekarang Aku Besok Kamu pada
tahun 2014 . Penulisan buku ini juga didukung oleh berbagai kalangan yang juga menulis kata

2 Kusumawardhani Yuni. 2014. Konstruksi Sosial Pengurus Organisasi Lingkar Ganja Nusantara Terhadap Ganja
DI Indonesia (Studi Deskriptif Gerakan Legalisasi Ganja DI Indonesia. hal 11
3 http://dedihumas.bnn.go.id/read/section/artikel/2012/04/02/354/ulasan-tentang-ganja diakses tanggal 10-
02-2016 jam 10.51 wib

4 Hari Rahmat, 2015. Penggolongan Ganja Sebagai Narkotika Golongan I Dalam Lampiran Undang-Undang
Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika. hal 4
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pengantar bagi buku tersebut dari kalangan akademisi yakni Prof. DR. Komarudin Hidayat
dan kalangan entertainer yakni Pandji Pragiwaksono.

Pada buku “Hikayat Pohon Ganja” dijelaskan dalam Artikel berjudul “The Brain’s Own
Marijuana” pada majalah Scientific America, Inc yang ditulis oleh Nicoll dan Alger pada
tahun 2004 menjelaskan bahwa ternyata otak manusia memproduksi zat yang berfungsi sama
dengan THC, zat psikoaktif utama yang dikandung dalam ganja. Zat hasil produksi otak ini
diberi nama endCannabinoid, dan ternyata berperan dalam hampir semua proses fisiologis
manusia. Kenyataan ini menarik saat kita membandingkan, bahwa Cannabinoid yang hanya
dihasilkan oleh tanaman ganja memiliki fungsi yang sama dengan endcannabinoid yang
dihasilkan oleh otak manusa.5 Pada penelitian juga menjelaskan bahwa dampak dari
Cannaboid tidak menyebabkan adanya ketergantungan. Pada penjelasan yang lain dikatakan
bahwa salah satu varian jenis ganja yakni Hemp memiliki kandungan serat alami yang daya
serap serta kenyamanan yang tak tertandingi oleh serat alami lainnya. Serat ini dapat digunkan
untuk berbagai keperluan seperti bahan bangunan, bahan pakain, serta bahan dalam pembuatn
plastic dan kertas. Juga diyakini memiliki umur yang panjang serta awet.

Melihat manfaat tanaman ganja yang begitu besar, maka daripada itu dalam perjuangan
gerakannya LGN kemudian mempunyai kampanye bernama “Azaz Praduga Tak Bersalah
Tanaman Ganja” hal ini sebagai upaya guna memberikan sebuah masukan kembali tentang
posisi ganja yang menurut UU Narkotika No. 35 Tahun 2009 adalah barang terlarang dan
tidak mempunyai manfaat seperti Narkotika Golongan I yang lainnya. “Azaz Praduga Tak
Bersalah” mencoba memberkan pengertian bahwa sebagai Tanaman, ganja sejatinya
memberikan manfaat besar bagai keberlangsungan hidup manusia sama seperti tanaman-
tanaman yang lainnya. Disisi lain ganja juga merupakan bagian dari kehidupan masyarakat
Indonesia dan merupakan bagian penting dalam sub-sub kebudayaan, seperti halnya dengan
berbagai peradaban dunia lainnya yang telah menggunakan serta memanfaatkan ganja pada
kehidupan sehari-sehari dan oleh karenanya LGN mengatakan bahwa pelarangan ganja
merupakan “Konspirasi”.

3.1 Pola Gerakan LGN dan Dinamika Perjuangan
Berawal dari sebuah penindasan terhadap tanaman serta para penggunanya ini menurut

Levine ada setidaknya terdapat 3 faktor. Pertama, aturan pelarangan narkotika memberikan
kuasa penuh kepada polisi dan militer secara hukum kepolisian telah diatur untuk diberikan
kekuasaan secara legal dalam melakukan penyelidikan terhadap berbagai kasus semisal
narkotika. Di Indonesia polisi diberikan kewenangan melalui Pasal 101 UU no. 35 tahun 2009
mengenai pengambilan alih harta dan properti yang dianggap berkaitan dengan bisnis
narkotika, isu narkotika akan terus menghasilkan kucuran dana yang besar serta proyek-
proyek ilegal yang lebih menghasilkan, daripada penegakan hukum untuk tujuan-tujuan
kesehatan yang lain (Baum, 1996; Gray, 1998; Duke daan Gross, 1993; McWilliams, 1992).

Faktor kedua adalah terdapat kambing hatim bersama oleh pemerintah terhadap kambing
hotam bersaama oleh pemerintah terhadap berbagai permasalahan sosial dalam suatu negara.
Dalam hal penggunaan narkotika terutamanya tanaman ganja dianggap sebagai dampak dari
munculnya kriminalitas di masyarakat. Prespektif ini kemudian seringkali dibentuk oleh

5 Nicoll Roger A & Alger Bradley. November 22, 2004. The Brain’s Own Marijuan. Scientific American
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kebanyakan media mainstream. Sebab pemberitaan tentang kampanye narkotika materi-materi
pemberitaan dapat menarik banyak pembaca. Di negara-negara yang masih menerapkan UU
Narkotika untuk menangkapi masyarakatnya sendiri, kata-kata seperti “wabah”, “epidemi”,
“sumber penderitaan”, dan “perusak”, sering digunakan untuk menggambarkan narkotika
(Reinarman dan Levine, 1997; Epstein, 1977; Baum 1996) Bahkan narkotika, psikotropika,
dan zat adiktif selalu dianggap terlibat dalam berbagai gejala negatif perilaku manusia.

Faktor ketiga yang juga penting adalah bahwa aturan pelanggaran narkotika membuka
kesempatan untuk menyatukan musuh-musuh politik. Senada dengan hal tersebut seperti
ucapan Theodore Hertzl, pendiri negara Israel, bahwa “Negara adalah kesatuan orang-orang
yang memiliki musuh bersama” menjadikan narkotika sebagai musuh bersama akan membuat
terciptanya kesatuan pada kelompok-kelompok masyarakat. Dan faktor lainnya yang juga
penting terhadap tiga faktor lain adalah tekanan ekonomi politik dari Amerika Serikat beserta
sekutu-sekutunya. Negara-negara yang tidak mengikuti aturan ini tentu akan mendapat sebuah
sanksi embargo ekonomi ataupun intervensi politik.

Legalisasi ganja merupakan sesuatu dasar yang menjadi nilai perjuangan dari organisasi
LGN. Legalisasi ganja, kemudian menjadi sebuah tujuan serta pengingkat dari para
anggotanya yang merasa perlu adanya sebuah deregulasi terkait dengan tanaman ganja karena
tanaman ini dipercaya memiliki banyak manfaat ketimbang dampak negatifnya. Nilai
perjuangan legalisasi semakin mempersatukan karena disisi lain banyaknya riset mengenai
ganja serta banyak negara di dunia yang kemudian melegalisasi ganja, juga menjadi dasar nilai
pentingnya ganja dapat diperjuangkan di Indonesia. Pada organisasi ini terlihat dari nilai
perjuangan yang mereka perjuangkan, yakni legalisasi ganja memiliki keunikan. Karena
gerakan sosial yang berkonstentrasi memperjuangkan tentang legalisasi ganja di Indonesia
hanyalah LGN.

Merujuk pada Teori Mobilisasi Sumber Daya (TSMD), banyaknya anggota masyarakat
yang terlibat pada organisasi ini memang didasarkan pada keuntungan-keuntungan (selected
intensive). Legalisasi ganja kemudian menjadi ikatan kuat pada awal perkembangan
organisasi, Dhira Narayana selaku ketua organisasi LGN menjelaskan: “ Sesungguhnya pada
awal berdirinya LGN, kebanyakan adalah pengguna ganja. Jadi artinya orang-orang yang
memang pengguna dan merasa hak-haknya ditindas makanya dia memperjuangkan.”

LGN memperlihatkan bahwa tanaman ganja merupakan aset yang harus  dijaga mengenai
asal-usul tanaman ganja itu sendiri. ini menurut mereka harus digali secara maksimal potensi
agar tidak dapat mudah dibodohi karena ada sebuah kepentingan tentanng ilegalisasi ganja.
Sejatinya tanaman ganja dapat dipakai untuk semua kebutuhan paling tinggi dan dapat
mencapai nilai ekonomis yang mewadahi, gerakan ini kemudian mencoba untuk membongkar
sebuah paradigma dimasyarakat tentang tanaman ganja itu sendiri.

3.2 Peningkatan Aktivas Gerakan Legalisasi Ganja
Berkaitan dengan itu berdirinya Gerakan Lingkar Ganja Nusantara memang selain ada

ikatan antara sesama pengguna ganja yang merasa hak-haknya tertindas, tapi disisi lain
kemunculan LGN justru diwadahi oleh para aktivis anti narkoba. Para aktivis serta LSM anti
narkoba yang mendapat dana dari asing untuk kemudian memberdayakan pengguna ganja
untuk tergerakan untuk mengkampanyekan legalisasi ganja terutamanya diimplementasikan
pada sebuah grup di media sosial Facebook yakni “Dukung Legalisasi Ganja”. Ajang
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penggunaan media sosial memang kemudian menjadi titik awal dengan banyaknya dukungan
yang ikut dalam grup tersebut.

Kedua, media massa memberikan perhatian yang lebih besar terhadap dramatisasi
masalah-masalah sosial. Seperti pada penjelasan mengenai gambaran ganja di dunia mengenai
peran media di dunia Internasional mengenai masalah narkotika terutamanya tanaman ganja,
hal serupa juga terjadi di Indonesia. Di Indonesia media memang memberikan perhatian besar
pada gerakan LGN, pertanyaannya adalah kenapa? Pertama LGN sebagai satu-satunya
organisasi yang memperjuangkan legalisasi ganja tentu mendapat sebuah perhatian penting
dari masyarakat terutamanya media karena aksi dari gerakan ini. Kedua, disamping adanya
kampanye pemerintah tentang perang terhadap narkotika, serta adanya stigma negatif terhadap
narkotika karena dianggap sebagai pangkal dari berbagai permasalahan sosial kemudian
organisasi ini hadir membawa sebuah perubahan tentang perjuangannya terhadap legalisasi
ganja yang dianggap sebagai tanaman yang memliki berbagai banyak manfaat.

Ketiga, ada sponsor pemerintah yang cukup besar untuk gerakan sosial ini melalui agen-
agen pemerintah. Untuk itu dalam menunjukkan keseriusannya untuk mengubah stigma
negatif tentang tanaman ganja serta memberikan masukan terhadap pemerintah dalam
penggunaan ganja di bidang medis maka LGN kemudian mendirikan lembaga riset bernama
Yayasan Sativa Nusantara. Pendirian lembaga ini secara terang-terangan mendapat dukungan
pemerintah mendapat legalitas dari Kementrian Hukum dan HAM dan kedua menjadi mitra
daripada lembaga Kementrian Kesehatan sebagai lembaga riset yang mengembang riset
tentang tanaman ganja medis. Dengan Berdasarkan Surat ijin Kementerian Kesehatan No:
LB.02.01/III.3/885/2015 Tanggal: 30 Januari 2015 Perihal: Ijin penelitian cannabis Ditanda
tangani: Prof. dr. Tjandra Yoga Aditama. Penelitian akan mengacu pada UU No. 35 Th. 2009
tentang narkotika; Kepmenkes No. 132/Menkes/SK/III/2012 tentang izin memperoleh,
menyimpan, menanam tanaman papaver, ganja, dan koka; Permenkes No. 13 Th 2013 tentang
perubahan penggolongan narkotika, Permenkes No. 26 Th. 2014 tentang rencana kebutuhan
tahunan narkotika, psikotropika dan precursor. Sosialisasi yayasan: Pemerintah: 1. Kepolisian
2. BNN 3. Balai Besar Penelitian dan Pengembangan Tanaman Obat dan Obat Tradisional
Kemenkes RI. Non Pemerintah: Masyarakat umum diatas 25 tahun.6

Keempat, ada perkembangan teknologi pencarian dana. Pada pencarian dana yang
dihimpun oleh LGN sebagai sebuah gerakan non provit menggunakan media social melalui
penjualan merchandise tentang tanaman ganja, penjualan buku-buku berkaitan tentang edukasi
ganja, serta iuran para anggotanya. Sesuai dengan pernyataan dari Dhira:7

“LGN ini awalnya dari kita-kita aja, terus kita jualan baju lewat online lama-lama banyak
yang beli nah dari situ sampai sekarang. Duit kita dari situ untuk sewa kantor sampai
biaya organisai semuanya, pokoknya semua deh dari penjualan merchandise.”

6

https://www.facebook.com/138483192844345/photos/a.1290887530937233.1073741842.138483192844345/
1290887550937231/?type=3&theater diakses tanggal 17 mei 2016  jam 09.00
7 Dhira Narayana, Ketua Lingkar Ganja Nusantara, Wawancara Pribadi, di Rumah Hijau Lingkar Ganjar
Nusantara Tangerang, 13 Januari 2016, Pukul 13.00-16.00



306Jurnal Politik Muda, Vol. 5, No. 3, Agustus –Desember 2016, 300 - 310

Artinya kemudian LGN telah menunjukkan sebuah gerakan sosial baru yang tidak harus
mengandalkan sumbangsih dana tapi alokasi penggunaan dana itu melalui industri kreatif
tersebut, disamping itu untuk masyarakat yang bergabung dalam perjuangan LGN juga dapat
menjadi anggota dan diwajibkan kemudian memberikan mahar perjuangan guna menunjukkan
komitmennya, tapi hanya dibayar sekali pada saat pendaftaran anggota LGN.

Kelima, munculnya “para penglola karir gerakan sosial” yang menolak peranan institusi,
karir, dan struktur penghargaan yang tradisional. Berkaitan dengan hal tersebut perjuangan
legalisasi ini tentu saja sangat identik dengan ketua LGN ini yang dari awal sudah
memposisikan dirinya untuk berjuang demi melegalkan tanaman ganja. Sosok tokoh dalam
perjuangan ini sangat identik dengan ketua LGN yakni Dhira Narayana.

Keenam, munculnya penertiban-penertiban yang bisa mewadahi penglola gerakan sosial.
Ditangkapnya sejumlah pengguna ganja serta pembungihangusan tanaman ganja yang
merupakan ciptaan Tuhan oleh negara melalui aparat penegak hukum yakni POLRI dan BBN
dalam rangka penegakan, disisi lain ormas anti narkotika seperti GRANAT juga menjadi
tantangan bagi keberlangsungan organisasi LGN ini. Segala bentuk penertiban serta intimidasi
baik dari aparat pemerintah maupun masyarakat (ormas anti narkotika) tersebut sejatinya telah
membangkitkan semangat perlawanan pada para penggunan ganja agar hak-haknya tetap
dipenuhi oleh negara.

Ketujuh, perkembangan “organisasi gerakan sosial professional”. Dalam perjalanannya
LGN kemudian merumuskan pada visi organisasi gerakannya adalah pemaksimalan pohon
ganja sesuai dengan nilai-nilai Pancasila demi kesejahteraan rakyat Indonesia. Perjuangan ini
dimaksudkan dengan mengubah UU Narkotika no. 35 tahun 2009 karena LGN menjelaskan
bahwa kebijakan tentang narkotika dianggap tidak bijak, padahal harusnya kebijakan itu harus
mengiliki kebijaksanaan. Implementasi UU Narkotika ini tidak sesuai dengan Pancasila
sebagai dasar negara, karena turunan dari UU Narkotika tentang pemusnahan tanaman ganja
tidak sesuai dengan sila pertama padahal harusnya tanaman ganja juga memiliki hak untuk
hidup pula.

3.3 Mobilisasi Sumber Daya Pada LGN
Dengan demikian, Harper (1986) melihat bahwa prespektif mobilisasi sumber daya

berpendapat bahwa gerakan sosial itu mencerminkan: (1) Ketidakpuasaan massa, (2)
Kebutuhan, (3) kepentingan para pelaku gerakan. Pertama, ketidakpuasaan massa terhadap
peraturan mengenai ilegalisasi tanaman ganja yang digolongkan pada golongan pertama
narkotika karena dianggap tidak memilki mmanfaat dan kegunaan setara dengan heroin, sabu-
sabu, kokain. Padahal sejatinya UU Narkotika no. 35 tahun 2009 tidak ditemukan kajian
akademis tentang narkotika dan hanya “mencomot” UU Narkotika lainnya, ketidakadilan serta
ketidakjelasan ini memunculkan ketidakpuasaan dan perlawanan dari gerakan LGN karena
kebijakan yang seharusnya membuat hal yang bijak ternyata diselewengkan guna pelarangan
sepihak tanpa sebuah kejelasan.

Kedua, kebutuhan akan tanaman ganja sejatinya sudah menjadi barang umum apabila
pemakian ganja sangatlah tinggi, tapi perlu digarisbawahi kebutuhan ganja akan berbagai
bidang tidak hanya rekreasional sudah menjadi sangat besar apabila melihat perkembangan
tanaman ganja. Tanaman ganja merupakan ciptaan Tuhan dengan berbagai banyak
kemanfaatan, pengembangan lanjutan tentang manfaat tanaman ini sudah banyak dilakukan di
berbagai negara di dunia. Ini tentu saja berbanding terbalik dengan posisi tanaman ganja di
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Indonesia, dimana tanaman ini diposisikan sebagai penyebab daripada berbagai masalah sosial
yang ada di masyarakat dan hanya diperuntukkan oleh para pemakai atau pecandu.

Oleh karena itu LGN sebagai organisasi yang berjuang dalam melegalisasi ganja di
Indonesia kemudian mendesak pemerintah agar mengubah pandangannya tentang tanaman ini.
Bukan tanpa alasan pendesakan legalisasi ganja di Indonesia, pertama pengguaan ganja sudah
menjadi budaya para pendahulu bangsa Indonesia sebagai tanaman yang dapat dimanfaatkan
di berbagai bidang, contohnya seperti terjadi di Aceh tanaman ganja dikenal dengan nama
“Lako Kopi” yang diartikan dalam bahasa Indonesia sebagai suami tanaman kopi, maksudnya
suami tanaman kopi karena ganja memberikan proteksi pada tanaman kopi agar tidak menjadi
sasaran hama akibatnya tentu tanaman kopi Aceh mempunyai cita rasa sebagai salah satu kopi
terbaik di dunia. Tidak hanya disitu tanaman ganja juga dikenal dalam mempunyai kegunaan
untuk obat-obatan herbal yang telah banyak digunakan hampir di seluruh masyarakat di
Indonesia. Kedua, pembungihangusan dan pemusanahan tanaman ganja dinilai tidak sesuai
dengan nilai-nilai Ketuhanan pada Pancasila, sejatinya tanaman ganja juga sebagai makhluk
ciptaan Tuhan juga mempunyai hak untuk hidup seperti pada umumnya kebanyakan tanaman.
Ketiga, kebutuhan akan peruntukan medis tentu menjadi hal yang terus didorong dan dikawal
terus oleh LGN karena banyak negara  di dunia yang telah banyak membuat obat-obatan dari
ekstrak ganja guna menyebuhkan berbagai penyakit seperti diabetes, kejang otak, dan lain-
lain.

Ketiga, kepentingan para pelaku LGN memang pada awal berdirinya tidak bisa dipungkiri
hanyalah segerombolan anak muda yang nekat serta kebanyakan adalah pengguna ganja.
Berawal dari sinilah kesadaran akan penggunaan ganja tidak hanya sebagai rekreasional
muncul, kepentingannya adalah tanaman ganja ini kemudian dapat dimanfaatkan secara legal
oleh negara sebagai sebuah aset dari banyak kegeraman flora di Indonesia. Disamping itu
kepentingan dari para pelaku ini tentunya tanaman ganja mendapatkan manfaat serta
keuntungan penggunaan ganja sebagai aset tersebut oleh negara. Artinya dengan kata lain
negara kemudian bisa mendapat keuntungan apalagi ganja dilegalkan, pertama keuntungan
secara kapital apabila melakukan ambil alih terhadap proses produksi dan distribusi tanaman
ganja. Kedua, keuntungan sosial yang dapat diambil negara adalah tidak lagi melakukan
pemberatasan terhadap pasar gelap, karena pola kegiatan ekonomi telah dikuasi negara
tersebut apabila tanaman ganja dikelola oleh negara.

3.4 Struktur Mobilisasi, Strategi dan Taktik Gerakan LGN
Setiap gerakan harus memiliki sebuah stategi perjuangan guna mencapi ide atau tujuan

gerakan sosial tersebut.8 Strategi  menurut Philip Kotler adalah melakukan sesuatu yang benar.
Secara sederhana lebih menjelaskan tentang apa yang harus direncanakan atau dikerjakan.9

Menurut Suharko (2006) strategi yang dipilih biasanya didasarkan atas penilain terhadap
konteks atau setting politik tertentu, pertimbangan pihak lawan yang dihadapi, isu yang
dibidik, dan kekuatan dan sumberdaya yang dimiliki oleh organisasi gerakan sosial.

Perhatian kemudian ditunjukkan pada bagaimana organisasi tersebut melakukan mobilisasi
terhadap sumberdaya yang dimiliki, dalam penjelasnnya ini setidaknya memiliki tiga strutktur

8 http://eksternalkomstais.blogspot.co.id/2013/05/strategi-taktik-gerakan.html diakses tanggal 25 April 2016
jam 11.31
9 http://alfandienk.blogspot.co.id/2011/12/strategi-dan-taktik.html diakses tanngal 25 April 2016 jam 11.32
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mobilisasi. Pertama, Basis Dukungan pada pengertian ini individu serta pengikut organisasi
gerakan sosial memiliki kesadaran dalam menyediakan sumber daya atau bantuan, pada
gerakan LGN keikutsertaan anggotanya pada awal pendaftaran masuk dalam organisasi ini
seperti pada penjelasan sebelumnya bahwa organisasi ini dalam pengelolaan organisasinya
tiap anggota diwajibkan membayar uang pendaftaran sebesar Rp 200.000,00 sebagai modal
perjuangan. Guna memberikan edukasi terhadap anggotanya yang baru mendaftar kemudian
diberikan buku Hikayat Pohon Ganja dan buku Sekarang Aku, Besok Kamu.

Penyediaan sumber daya atau bantuan tidak hanya sekedar pemberian dalam modal
perjuangan. Keanggotaan LGN juga dapat memberikan sumbangsihnya guna pemikiran
terhadap perkembangan ganja, disamping itu bantuan dari anggota gerakan ini juga terlihat
dari setiap aksi yang dilakukan oleh LGN sebagai salah satu bentuk upaya dan dukungan
terhadap legalisasi tanaman ganja. Seperti contoh keikutsertaan para anggota dalam acara
Global Marijuana March, pada tanggal 7 Mei 2016.

Global Marijuana March adalah sebuah aksi penyuaran dari terhadap legalisasi ganja yang
sudah berjalan sejak tahun 2014 dengan melakukan long march dengan menyuarakan berbagai
tuntutan mengenai persoalan tanaman ganja itu sendiri. Aksi yang berlangsung serentak pada
tanggal 7 Mei 2016 tersebut setidaknya dilakukan di lima kota besar di Indonesia yakni
Padang, Jakarta, Jogjakarta, Surabaya, dan Makassar. Aksi yang berlangsung serentak tersebut
dikarenakan adanya kesadaran dari para anggota LGN guna menunjukkan kepada masyarakat
tentang pentingnya tanaman ganja pada kehidupan manusia.

Pembahasan tentang strategi gerakan sebagaimana penjelasan pada bab pertama sejatinya
ada empat variasi yang memuat garis besar pengertian dan kaidah umum strategi gerakan
sosial, Low Profile Strateg, Strategi Pelapisan (Layering), Strategi Advokasi, Keterlibatan
Krisis (critical engagement).10

Pada kasus LGN pada pengamatan yang dilakukan oleh peneliti lebih mengarahkan
gerakannya pada strategi advokasi, karena dasar organisasi LGN ini adalah sebuah gerakan
sosial yang ingin merubah sebuah tatanan nilai dan paradigma pada masyarakat mengenai
tanaman ganja serta ingin berjuang dalam upaya legalisasi tanaman ganja di Indonesia.

Pertanyaanya kemudian apa itu strategi advokasi? Strategi ini seringkali digunakan untuk
mendesakkan perubahan-perubahan sosial, seperti mereformasi tata pemerintahan yang
demokratis, melindungi sumberdaya alam atau lingkungan, memajukan pembangunan
berkelanjutan, menciptakan dan memelihara perdamain di daerah-daerah rawan konflik, dan
sebagainya. Strategi advokasi akan efektif untuk memaksakan perubahan kebijakan
pemerintah.

Dalam advokasi terhadap Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 ini, ada tiga isu yang
diangkat oleh Lingkar Ganja Nusantara, yaitu isu kesehatan, isu industri dan isu
dekriminalisasi pengguna ganja. Lingkar Ganja Nusantara telah melakukan 2 strategi
advokasi. Pertama, strategi membangun kesadaran publik. Kedua, strategi mendorong
perubahan kebijakan. Dari dua strategi advokasi tersebut, Lingkar Ganja Nusantara dapat
melakukan 6 kegiatan advokasi. Pertama, membuat karya ilmiah. Kedua, melakukan bedah
buku. Ketiga, melakukan perayaan hari ganja sedunia. Keempat, melakukan kajian tentang

10 Suharko, Ph.D. Gerakan Sosial; Konsep, Strategi, Aktor, Hambatan, dan Tantangan Gerakan Sosial di
Indonesia. Averroes Press. Hal 11
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ganja. Kelima, melakukan dialog dengan pembuat kebijakan dan pihak terkait. Keenam,
melakukan judicial review.11

Pada perkembangan selanjutnya untuk menciptakan keseriusan pada yang sesuai dengan
perjuangan LGN yakni Regulasi Pemanfaatan Pohon Ganja Demi Mewudujkan Masyarakat
Indonesia Adil Makmur Sentosa Berdasarkan Ajaran Pancasila. Maka dengan adanya dasar
perjuangan tersebut untuk lebih menseriuskan perjuangan itu adalah membuat Yayasan Sativa
Nusantara di Yogyakarta sebagai sebuah lembaga yang diberikan ijin oleh pemerintah untuk
pemanfaatan tanaman ganja untuk bidang medis. LGN kemudian sangat mensasar pada
regulasi ganja di bidang kesehatan.

Artinya legalisasi ganja pada saat ini lebih dikonsentrasikan sebagai pemanfaatan medis.
Karena kegawatan mengenai obat barang tentu tidak dapat disubtitusinya. Ganja yang sudah
banyak digunakan untuk segala pengobatan, oleh karenanya LGN mensasarkan pada Regulasi
Ganja pada bidang kesehatan.

3.5 Skema Penguasaan Tanaman Ganja: 12

Skema 1. Sebagai upaya menurunkan nilai ekonomisnya, ganja boleh ditanam siapapun
di pekarangan rumah untuk kebutuhan pribadi. Ketiadaan larangan tidak serta-merta
membuat semua orang menanam ganja sebagaimana dikhawatirkan banyak pihak.
Sebelum 1976, tidak semua orang Aceh menanam ganja.
Skema 2. Saat ganja boleh ditanam di pekarangan, mungkin negara-negara lain masih
memberantasnya sehingga terjadi disparitas harga yang menjadi peluang bisnis
menggiurkan. Negara harus mengambil alih budi daya ganja yang berpotensi untuk
dikomersialkan. Dengan anggaran negara, perkebunan ganja berskala luas yang
menyerap banyak tenaga kerja sangat dimungkinkan. Komersialisasi oleh sektor privat
bisa diminimalkan bahkan dicegah.
Skema 3. Produk-produk farmasi yang dihasilkan dari kandungan zat kimia tanaman
ganja harus dikendalikan negara. Kewenangan pasokannya berada di bawah
Kementerian Kesehatan dan produk-produknya diawasi oleh Badan POM.
Perolehannya hanya dapat dilakukan di gerai-gerai farmasi dengan resep dokter.
Keengganan masyarakat untuk berkonsultasi dengan dokter karena alasan biaya sudah
dapat teratasi melalui sistem jaminan kesehatan nasional saat ini.
Kesimpulan

Penyuaraan aspirasi terhadap sebuah kebijakan atau regulasi inilah yang kemudian
melahirkan gerakan sosial yang berupa mengubah regulasi tersebut, sebagai salah contohnya
gerakan sosial yang terdapat penelitian ini yani Organisasi Lingkar Ganja Nusantara. Dasar
perjuangan dari organisasi ini adalah upaya dalam memperjuangkan legalisasi ganja di
Indonesia, munculnya organisasi terjadi karena ada sekelompok masyarakat yang merasa
bahwa keberadaan UU Narkotika No. 35 tahun 2009 dianggap bukanlah sebuah kebijakan
yang bijak. Artinya kriminalisasi terhadap tanaman ganja dengan memasukkan tanaman ganja
pada golongan pertama narkotika yang dianggap berbahaya dan tidak memiliki manfaat setara

11 Victor Andrean Santoso, 2014. Perjuangan Lingkar Ganja Nusantara Dalam Proses Legalisasi Ganja Di
Indonesia dalam http://www.lgn.or.id/skripsi-perjuangan-lgn-dalam-proses-legalisasi-ganja-di-indonesia/
diakses tanggal 1 Juni 2016 jam 08.15
12 http://www.lgn.or.id/skema-menguasai-tanaman-ganja/ diakses tanggal 25 Juni 2016 jam 14.27
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dengan heroin, sabu-sabu, kokain, eksatasi, putaw, padahal jika melihat lebih dalam
sesungguhnya narkotika golongan pertama yang dilarang adalah bahan-bahan kimian buatan
tangan-tangan manusia. Hal ini tentu berbeda dengan ganja yang merupakan tanaman ciptaan
Tuhan dan sesungguhnya tidak ada ciptaan Tuhan yang sia-sia dan tidak memiliki manfaat.
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