BAB V
KESIMPULAN, KETERBATASAN, DAN REKOMENDASI

A. Kesimpulan
Berdasarkan hasil penelitian yang peneliti teliti, terdapat 2 kesimpulan
dalam penelitian ini, antara lain :
1. Legalitas penggunaan ganja untuk kepentingan pelayanan kesehatan
berdasarkan Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang
Narkotika sudah jelas yakni dilarang. Namun, apakah dalam keadaan
darurat dapat menggunakan ganja sebagai obat medis? Menurut
penulis bisa, karena terdapat daya paksa yang merupakan dalam
keadaan darurat yang mengancam nyawa orang lain yang
mengakibatkan orang mengambil tindakan untuk pencegahan
walaupun ia sadar itu merupakan perbuatan melawan hukum.
2. Kepastian hukum Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang
Narkotika Pasal 8 ayat (1) menjadi tanda tanya bagi sebagian orang
setelah munculnya kasus Fidelis mengenai penggunaan ganja untuk
pengobatan penyakit syringomyelia yang dialami oleh istrinya. Fakta
yang terjadi berbanding terbalik dengan apa yang dilarang oleh
Undang-undang yang berlaku. Secara logika berpikir, ganja
berdampak buruk bagi manusia jika penggunaan tidak tepat atau
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overdosis, namun ganja juga bisa bermanfaat bagi manusia jika
digunakan dengan tepat dengan dosis yang sesuai.

B. Keterbatasan
Keterbatasan yang dialami penulis adalah tidak melakukan wawancara
dengan organisasi yang sedang berusaha untuk melegalisasikan ganja yakni
Lingkaran Ganja Nusantara karena keterbatasan dana dan waktu.
Keterbatasan yang lain adalah tidak melakukan wawancara dengan dokter
yang berkaitan yang melakukan penelitian dalam khasiat ganja.
C. Rekomendasi
Berdasarkan hasil penelitian dari masalah-masalah yang penulis teliti,
penulis menyarankan pemerintah untuk melakukan riset penggunaan ganja
untuk obat medis. Jika terbukti berhasil untuk dijadikan obat medis, maka
segera merevisi Undang-undang yang berlaku atau mengeluarkan sebuah
peraturan pemerintah yang khusus penggunaan ganja untuk obat medis dan
membentuk sebuah lembaga khusus atau lembaga dibawah pengawasan
Kementerian Kesehatan untuk pengolahan dan pengawasan penggunaan
ganja sudah sesuai peraturan atau belum. Jika belum bisa membuktikan,
perlu adanya studi banding ke negara-negara tersebut untuk mengetahui
alasan mereka melegalkan ganja untuk obat medis sedangkan belum ada
riset yang menyatakan bahwa ganja bermanfaat untuk penyakit-penyakit
tertentu.
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