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BAB II 

ANCAMAN PENGGUNAAN GANJA DI BELANDA 

Belanda merupakan salah satu negara yang berpartisipasi dalam Konvensi 

Opium Internasional dan meratifikasi kebijakan yang dihasilkan dari adanya 

Konvensi Opium Internasional tersebut. Dengan diratifikasinya kebijakan 

tersebut, Belanda melegalkan penggunaan obat-obatan seperti ganja, ekstasi, 

amphetamine, dan lain-lain. Dalam bab ini, penulis ingin menjelaskan lebih dalam 

lagi mengenai gambaran umum legalisasi ganja di Belanda, legalisasi ganja di 

Belanda, sejarah legalisasi ganja di Belanda, kebijakan legalisasi ganja di 

Belanda, kerangka hukum, perubahan Opium Act, dan dampak positf serta 

dampak negatif dari adanya kebijakan pelegalan ganja. Berikut merupakan 

penjabaran untuk lebih memahami kebijakan Belanda mengenai pelegalan ganja 

tersebut. 

2.1 Gambaran Umum Legalisasi Ganja di Belanda 

Pada tahun 1800-an, Belanda masih mempercayai pengobatan dengan cara 

tradisional menggunakan perpaduan dari obat-obatan herbal dan tanaman 

obat-obatan yang termasuk di dalamnya adalah ganja. Awalnya masyarakat 

Belanda tidak mengetahui jenis tanaman seperti apa yang termasuk kedalam 

obat-obatan yang dapat menyebabkan penggunanya ketergantungan, 

memberikan efek perasaan senang, dan menyebabkan halusinasi tinggi. 

Memang ganja ini telah digunakan sejak zaman prasejarah dimana kegunaan 

ganja dipakai sebagai obat dan tujuan spiritual pada era pramodern. Misalnya 
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suku Viking1 dan Jerman kuno memanfaatkan tanaman ganja untuk 

meredakan sakit saat melahirkan dan sakit gigi.2 Dari setiap pengalaman para 

nenek moyang di zamannya, negara-negara di Eropa pada tahun 1900-an 

memanfaatkan hal tersebut untuk membentuk suatu kebijakan atau peraturan 

hukum mengenai penggunaan obat. Sehingga muncul Konvensi Opium 

Internasional sebagai awal dari pelegalan ganja di beberapa negara di Eropa. 

Tentunya dengan adanya kebijakan ini membuat setiap masyarakat 

khususnya masyarakat yang berada di negara yang meratifikasi kebijakan obat 

tersebut dapat mengakses obat-obatan secara mudah jika untuk kepentingan 

kesehatan maupun penelitian. Namun tidak semua jenis tanaman ganja 

mengandung bahan psikoaktif karena tanaman ganja atau Cannabis sativa 

terdiri dari tiga jenis yaitu: a)Cannabis sativa L (huruf L melambangkan 

penghormatan Carl Linnaeus) atau dikenal sebagai rami dan tidak memiliki 

kandungan bahan psikoaktif dan dipakai dalam produk seperti minyak, 

pakaian, dan bahan bakar; b)Cannabis Indica, mengandung bahan psikoaktif 

dan ditemukan pertama kali oleh ahli alam dari Perancis yaitu Jean-Baptise 

Lamarck; c)Cannabis Ruderalis yang ditemukan pertama kali oleh ahli botani 

Rusia yaitu D. E. Janischevisky pada tahun 1942.3 

                                                             
1 Bangsa Viking merupakan bangsa penjelajah dari Skandinavia. Bangsa Viking merupakan 
keturunan dari bangsa Barbar yang menginvasi Eropa antara tahun 350-550 M dan hidup secara 

terpisah di Norwegia, Swedia, dan Denmark. Mereka mencukupi kebutuhan hidupnya dengan 

bertani dan berdagang. Komoditi pertanian mereka adalah padi-padian dan gandum yang dibuat 

menjadi roti dan bubur, selain itu mereka juga beternak domba, sapi, kambing, babi, dan ayam, 

diakses dalam www.wawasansejarah.com (06 April 2018, 10:37 WIB) 
2 Sejarah dan Perjalanan Penyebaran Ganja, diakses dalam www.nationalgeographic.co.id (06 

April 2018, 10:22 WIB) 
3 Ibid. 

http://www.wawasansejarah.com/
http://www.nationalgeographic.co.id/
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Dari ketiga jenis tanaman ganja tersebut, Cannabis Indica dan Cannabis 

Ruderalis merupakan ganja yang sering dikonsumsi oleh sebagian besar 

masyarakat di Belanda. Untuk lebih mengatur penggunaannya, pemerintah 

Belanda mengikuti Konvensi Opium Internasional dan meratifikasi kebijakan 

mengenai pelegalan ganja. Tentunya adanya kebijakan obat ini memberikan 

dampak positif dan negatif bagi kelangsungan hidup masyarakat Belanda yang 

mengkonsumsi ganja. 

 

2.2 Legalisasi Ganja di Belanda 

Munculnya kebijakan mengenai legalisasi ganja di Belanda tidak terjadi 

secara tiba-tiba. Awalnya Belanda berpartisipasi dalam Konvensi Opium 

Internasional yang kemudian Belanda meratifikasi adanya kebijakan pelegalan 

obat. Pada tahun 1976, kebijakan tersebut dikenal dengan sebutan Opium Act. 

Dari Opium Act inilah Belanda melegalkan pemakaian obat seperti ganja, 

ekstasi, amphetamine, dan kokain untuk kebutuhan kesehatan dan penelitian 

atau kebutuhan ilmiah. Namun dengan adanya pelegalan obat-obatan tersebut 

menyebabkan banyaknya masyarakat yang menyalahgunakan kebijakan obat 

tersebut sebagai sarana untuk menikmati obat-obatan untuk tujuan 

mendapatkan kesenangan atau rasa bahagia dan untuk menghilangkan 

perasaan stres.4 

Penyalahgunaan obat oleh masyarakat tersebut menyebabkan pemerintah 

Belanda melakukan revisi kebijakan obat. Pelegalan ganja berubah menjadi 

                                                             
4 Development of Legislation: Country Profile- The Netherlands, diakses dalam 

www.emcdda.europa.eu/html.cfm/index/countryprofiles, (26/7/2018, 13.40 WIB) 

http://www.emcdda.europa.eu/html.cfm/index/countryprofiles


 

 

32 
 

dihalalkannya seluruh masyarakat Belanda untuk menikmati soft drugs dan 

menghindari hard drugs. Tentunya setiap orang yang ingin menikmati soft 

drugs ini harus membelinya di coffee shop karena pemerintah Belanda 

melarang setiap warganya untuk memiliki, memperjualbelikan, dan 

mengekspor impor setiap obat jenis soft drugs dan hard drugs. Seiring dengan 

berjalannya waktu, penggunaan obat-obatan di Belanda semakin tidak 

terkontrol dengan adanya survei mengenai jumlah angka kematian penduduk 

akibat menderita overdosis. Pemerintah Belanda yang mengetahui adanya hal 

ini memutuskan untuk melakukan pembatasan penggunaan ganja di coffee 

shop dengan ketentuan 5 gram per individu dalam sehari. Hal ini diikuti 

dengan ketentuan setiap coffee shop tidak boleh memiliki ganja lebih dari 500 

gram sebagai persediaan. 

Namun adanya kebijakan pembatasan penggunaan ganja tersebut 

menyebabkan puluhan coffee shop yang melakukan berbagai cara untuk 

mendapatkan ganja dengan harga rendah melalui para pengedar obat-obatan 

dan organisasi kejahatan lainnya. Hal ini berimbas pada keamanan dan 

ketertiban di Belanda yang semakin kacau, untuk itu pemerintah Belanda 

menerapkan kebijakan baru mengenai pelegalan ganja di Belanda. Hal 

tersebut meliputi pembatasan penjualan ganja di coffee shop dengan 

mengurangi jumlah bangunan coffee shop, melarang wisatawan asing atau 

para turis atau non-penduduk untuk berkunjung hanya sekedar membeli atau 

menikmati ganja di Belanda, dan pemerintah Belanda memberlakukan kartu 

anggota atau Weedpass bagi setiap warga negara Belanda yang ingin 
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menikmati ganja di setia coffee shop yang telah mengajukan lisensi kepada 

pemerintah Belanda. 

 

2.2.1 Sejarah Legalisasi Ganja di Belanda 

Pada awalnya penyalahgunaan obat-obatan seperti ganja dan opium 

mengalami peningkatan pada tahun 1960 hingga 1970. Hingga beberapa 

negara di belahan Amerika Utara dan Eropa Barat mengalami ketakutan jika 

penyalahgunaan obat-obatan tersebut dapat berdampak pada kesehatan 

masyarakat. 

Tabel 1 

Jumlah Penggunaan Ganja Berdasarkan EMCDDA 1960 - 2000 

 

Sumber: EMCDDA Monographs- a cannabis reader: global issues and 

local experiences 

 

Berawal dari ketakutan tersebut, beberapa negara mencetuskan untuk 

membuat suatu kebijakan internasional tentang penggunaan obat-obatan 

dimana nantinya kebijakan internasional tersebut dapat diratifikasi menjadi 

hukum nasional. Lalu pada tahun 1976, Belanda meratifikasi kebijakan 

internasional mengenai penggunaan obat-obatan tersebut dan pada akhirnya 
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menjadi hukum nasional yang memiliki pengaruh signifikan terhadap 

pemakaian obat-obatan pada masyarakat dan Belanda menjadi negara terdepan 

dalam mereformasi Undang-Undang Narkotika kala itu dengan menarik garis 

perbedaan yang jelas antara obat-obatan ringan atau soft drugs dan obat-

obatan berat hard drugs. Pada tahun 1980 di Belanda, penggunaan obat-

obatan yang termasuk didalamnya juga alkohol dan nikotin diatur dalam 

Opium Act.5 Dari sinilah penggunaan obat-obatan di Belanda mulai stabil. 

Kebijakan tentang penggunaan obat-obatan yang diterapkan oleh pemerintah 

Belanda ini menunjukkan bahwa pemerintah Belanda ingin mencegah 

pemakaian obat-obatan yang kemungkinan besar dilakukan oleh para remaja 

khususnya mereka yang tidak berpikir panjang untuk memulai memakai obat-

obatan tanpa memiliki pengetahuan lebih tentang kegunaan serta akibat dari 

pemakaian obat-obatan tersebut. Selain itu pemerintah Belanda juga mencegah 

adanya pemakaian obat-obatan yang dilakukan oleh mereka yang dalam 

pengaruh atau mendapat tekanan dari orang lain karena pada saat itu 

pemerintah Belanda memfokuskan pemakaian obat-obatan ini untuk urusan 

kesehatan dan bantuan sosial.  

Lebih lanjut lagi, pemerintah Belanda membagi jenis obat-obatan ini 

kedalam dua jenis, yaitu soft drugs (obat-obatan yang dilegalkan oleh 

pemerintah Belanda) dan hard drugs (obat-obatan yang illegal atau tidak 

resmi). Hard drugs seperti heroin, kokain, dan ekstasi sedangkan soft drugs 

seperti cannabis dan turunannya yaitu marijuana (ganja) dan hashish. Obat-

                                                             
5 Tweede Kamer, Drugs Policy in the Netherlands: continuity and change, diakses dalam 

www.emcdda.europa.eu/system/files/Ministrie%2520VWS%2520(1995)%2520Continuity%2520a

nd%a520Change,%2520Dutch%2520drug%2520policy.pdf  (28/2/2018, 08.15 WIB) 

http://www.emcdda.europa.eu/system/files/Ministrie%2520VWS%2520(1995)%2520Continuity%2520and%a520Change,%2520Dutch%2520drug%2520policy.pdf
http://www.emcdda.europa.eu/system/files/Ministrie%2520VWS%2520(1995)%2520Continuity%2520and%a520Change,%2520Dutch%2520drug%2520policy.pdf
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obatan yang tergolong dalam hard drugs ini memiliki kandungan yang dapat 

mengakibatkan resiko kesehatan yang luar biasa. Sedangkan soft drugs adalah 

obat-obatan yang kandungannya tidak terlalu berbahaya dibandingkan hard 

drugs.  

Sesuai dengan Opium Act, pemerintah Belanda melegalkan adanya 

penggunaan obat-obatan baik kategori hard drugs dan soft drugs dimana hal 

tersebut bukan merupakan tindak pidana. Namun, pemerintah Belanda 

menjatuhkan pidana kepada siapapun yang memproduksi, memiliki, menjual, 

dan mengimpor atau mengekspor obat-obatan, baik hard drugs ataupun soft 

drugs.6 Oleh karena itu, penggunaan ganja di berbagai tempat di Belanda 

bukanlah hal yang mengherankan. Menghisap marijuana atau ganja di halte 

bus, tram, atau di stasiun Metro merupakan hal yang lazim. Bahkan di 

Belanda, coffee shop atau toko penjual soft drugs yang ada di sepanjang jalan 

merupakan tempat ternyaman untuk menghisap ganja. Kebanyakan dari coffee 

shop atau toko penjual soft drugs tersebut tidak hanya menyediakan secangkir 

kopi saja, namun mereka juga menyediakan ganja dan hashish (getah ganja). 

Seiring dengan berjalannya waktu, banyaknya ganja yang diperjualbelikan 

secara bebas di Belanda menyebabkan pemerintah Belanda khawatir karena 

kecenderungan turis asing yang datang ke Belanda hanya sekedar untuk 

membeli ganja dan ada juga yang memperjualbelikannya kembali ke negara 

lain. Hal ini diperkuat dengan data berikut: 

 

                                                             
6 Nay, ‘Fly’ Legal ala Belanda,diakses dalam www.hukumonline.com/berita/baca/hol11735/iflyi-

legal-ialai--belanda (28/2/2018, 10.45 WIB) 

http://www.hukumonline.com/berita/baca/hol11735/iflyi-legal-ialai--belanda
http://www.hukumonline.com/berita/baca/hol11735/iflyi-legal-ialai--belanda
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Tabel 2 

Jumlah Penggunaan Ganja Mancanegara Berdasarkan National Drug Monitoring 

1990 - 2015 

 

Sumber: Trends in the Netherlands 20167 

Sehingga pemerintah Belanda pun membatasi ganja terutama yang kadar 

THC (Tetrahydrocannabinol)8 melebihi dari 15% yang dimana jika melebihi 

batas THC tersebut, maka obat tersebut tergolong dalam hard drugs. 

Sedangkan peraturan terbaru mengenai penjualan ganja di coffee shop atau 

toko penjual soft drugs tidak boleh melebihi dari 5 gram ganja per cangkir 

kopinya.9 Tentunya langkah besar dari pemerintah Belanda dalam melegalkan 

obat-obatan ini tidak selalu berjalan mulus. Dengan adanya pembatasan dalam 

penggunaan obat-obatan tersebut menunjukkan bahwa pemerintah Belanda 

                                                             
7 Trends in Nederland 2016, diakses dalam www.cbs.nl/en-gb/publication/2016/trends-in-the-

netherlands-2016 (26/7/2018, 16:03 WIB) 
8 THC atau Tetrahydrocannabinol adalah bahan utama dalam ganja atau prekursor. THC ini 

digunakan, baik dikonsumsi atau inhalasi. THC emngikat reseptor spesifik yang ada di dalam otak 

manusia yang disebut reseptor cannabinoid. Dalam dosis rendah, senyawa tersebut dapat 

mengurangi rasa sakit, mengurangi agresi, merangsang nafsu makan, dan dapat membantu 

mengurangi rasa mual. Sedangkan jika THC dikonsumsi dalam dosis tinggi dapat menyebabkan 

suatu perasaan dan persepsi yang berubah antara ruang dan waktu yang menciptakan rasa 

kebahagiaan, diakses dalam http://www.referensi.org/arti-kata-tetrahydrocannabinol-thc 

(16/03/2018, 20:18 WIB) 
9 Mark Friedman, 2012, Legalization of Drugs, England: Raintree, hal. 32. 
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benar-benar totalitas dalam mengontrol atau mengatur peredaran obat-obatan 

khususnya ganja di kalangan masyarakatnya. Pembatasan dalam penggunaan 

obat-obatan khususnya ganja ini semakin memperkuat alasan bahwa 

pemerintah Belanda ingin membebaskan masyarakatnya dalam menggunakan 

ganja namun pemerintah Belanda juga ingin menekan angka penggunaan 

ganja yang dapat menyebabkan masalah kesehatan atau menimbulkan bahaya. 

 

2.2.2 Kebijakan Legalisasi Ganja di Belanda 

Setiap negara tentunya ingin memberikan yang terbaik bagi 

masyarakatnya dimana hal tersebut tidak terlepas dari melindungi dan 

menyejahterahkan rakyatnya. Salah satunya seperti yang dilakukan oleh 

pemerintah Belanda. Awalnya pemerintah Belanda bersama dengan beberapa 

negara di Eropa lainnya beranggapan bahwa melarang penggunaan obat-obat 

tertentu khususnya ganja di kalangan masyarakat akan menimbulkan 

peningkatan pemakai obat-obatan dan tidak selamanya obat-obatan tersebut 

berbahaya bagi kesehatan. Menurut HONcode standard for trustworthy health, 

ganja dapat mencegah glukoma, meningkkatkan kapasitas paru, mencegah 

kejang karena epilepsy, dan mematikan beberapa sel kanker.10 Untuk lebih 

mengatur konsumsi obat-obatan khususnya ganja dan mengatur peredaran 

ganja tersebut, pemerintah Belanda mengambil langkah untuk melegalkan 

penggunaan ganja. Tentunya dengan beberapa ketentuan yang sudah 

disepakati antara lain dampak dari adanya kebijakan tersebut dan 

                                                             
10 Health On The Net Foundation, 2018, diakses dalam www.healthonnet.org (26/7/2018, 16:13 

WIB) 

http://www.healthonnet.org/
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pertimbangan mengenai kesehatan masyarakatnya jika ganja dilegalkan serta 

adanya gagasan bahwa setiap manusia dapat memutuskan mengenai 

kesehatannya masing-masing. Dengan adanya gagasan tersebut, maka 

penggunaan obat-obatan khususnya ganja menjadi tanggung jawab individu, 

bukan lagi menjadi tanggung jawab aparat penegak hukum. Lalu pemerintah 

Belanda mengesahkan Opium Act pada tahun 1919, yang kemudian pada 

tahun 1950 memasukkan ganja sebagai salah satu jenis obat.  

Menurut Opium Act, jenis obat-obatan yang termasuk ke dalam soft drugs  

dan hard drugs tersebut tergolong illegal. Namun coffee shop diperbolehkan 

untuk menjual 5 gram cannabis khususnya ganja per orang per hari. Bagi 

perorangan, kepemilikan cannabis yang jumlahnya hanya sekedar untuk 

konsumsi pribadi, tidak akan dikenai tuntutan pidana. Hal itu juga berlaku jika 

menanam cannabis untuk konsumsi pribadi, yang dibatasi tidak lebih dari 5 

tanaman, tidak akann dikenai tuntutan pidana atau hukuman. Namun jika 

memproduksi, memiliki, menjual, dan mengimpor atau mengekspor obat-

obatan, baik kategori hard drugs  maupun soft drugs merupakan tindak 

pidana. Tujuan dikeluarkannya undang-undang tersebut tercantum dalam 

Booklet Drug Policy yang dikeluarkan oleh Kementrian Luar Negeri Belanda, 

kebijakan tersebut bertujuan untuk mendorong para pecandu untuk mengikuti 

program rehabilitasi. Hal ini dilakukan untuk menunjukkan bahwa mereka 

sebagai pengguna obat-obatan khususnya ganja tidak akan dituntut atau 

mendapat stigma tertentu, diharapkan akan membuat pecandu lebih mudah 
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untuk mencari pertolongan professional agar tidak menimbulkan dampak 

negatif yang membahayakann dikemudian hari.11  

Merujuk pada jenis obat-obatan tidak hanya ada cannabis, ada pula jamur 

halusinogen atau yang biasa disebut dengan paddos dimana penjualannya juga 

diatur oleh pemerintah Belanda dan telah dilarang mulai 1 November 2008. 

Lebih dari 200 jenis jamur halusinogen dimasukkan dalam daftar larangan 

pemakaian oleh pemerintah Belanda dan dianggap membahayakan, khususnya 

kokain. Awalnya jamur halusinogen ini tidak dianggap membahayakan dan 

diperjualbelikan secara bebas di berbagai toko obat sebagai tanaman herbal 

yang hampir menyerupai Ginkobiloba, Cola, Guarana, dan lain-lain. Namun 

setelah terjadi adanya peningkatan kasus di setiap tahunnya yang disebabkan 

karena konsumsi jamur halusinogen ini, maka pemerintah Belanda melarang 

diperjualbelikannya lagi jamur halusinogen tersebut secara bebas. Walaupun 

pada kenyataannya saat ini masih banyak yang menjual jamur halusinogen 

dalam bentuk spora.12 

Seiring dengan berjalannya waktu, Belanda semakin ketat dalam 

menerapkan undang-undang tentang obat-obatan atau Opium Act ini. 

Konsumsi dan peredaran soft drugs atau obat ringan selalu diawasi secara 

ketat dan terkontrol. Jika seseorang berkendara setelah mengkonsumsi obat 

ringan, maka orang tersebut sama saja berkendara dalam pengaruh alkohol. 

Namun pemerintah Belanda tetap melarang adanya produksi, pengolahan, 

perdagangan, dan pertumbuhan obat-obatan terlarang dan hukuman yang 

                                                             
11 Nay, Loc. Cit. 
12 Peter Skelton, Kebijakan Obat di Ansterdam, diakses dalam https://www.amsterdam.info/drugs/ 

(28/2/2018, 17.40 WIB) 

https://www.amsterdam.info/drugs/
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diberikan oleh pengadilan lebih rendah dibandingkan negara lain yang 

melarang adanya obat-obatan terlarang tersebut. 

Jika ditelaah lebih lanjut lagi, kebijakan obat di Belanda ini lebih 

menitikberatkan pada kemampuan berpikir manusia yang dimana kesehatan 

diri sendiri menjadi tanggung jawab masing-masing individu. Pemerintah 

Belanda berusaha memberikan payung hukum kepada masyarakatnya dan 

tidak melarang seutuhnya pemakaian obat-obatan terlarang tersebut. 

Pemerintah Belanda hanya ingin menunjukkan tanggung jawabnya dalam 

memberikan edukasi mengenai obat-obatan tersebut melalui pendidikan atau 

sosialisasi dari konsekuensi penggunaan obat-obatan terlarang seperti 

penggunaan pil ekstasi dan pertukaran jarum suntik secara bebas.  

Sesuai dengan data yang didapatkan dari drug situation Netherlands pada 

tahun 2015, laporan kasus tentang pemakaian obat-obatan mengalami 

kenaikan drastis pada tahun 2013 dibandingkan pada tahun 2011 dan 2012 

lalu menurun pada tahun 2014 dan 2015. Jumlahnya sekitar 18.000 pada tahun 

2013. Penurunan angka laporan tersebut berfokus pada obat-obatan berat atau 

hard drugs, sedangkan jumlah laporan kasus mengenai obat-obatan ringan 

atau soft drugs cukup stabil antara tahun 2014 dan 2015 dan meningkat pada 

2013 sebesar 8,966 dan pada tahun 2012 sebesar 8,985. Persentasi jumlah 

laporan kasus hard drugs semakin menurun setiap tahunnya, sedangkan soft 

drugs mengalami kenaikan sampai tahun 2013 dan menurun stabil ditahun 

2014 dan 2015.  
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Tabel 3 

Jumlah Kasus Penggunaan Obat – obatan yang Terdaftar Berdasarkan EMCDDA 

2011 - 2015 

 2011 2012 2013 2014 2015 

Hard drugs 7,946 8,218 7,610 7,400 7,400 

Soft drugs 8,368 8,985 8,966 7,500 7,550 

Hard and soft 1,563 1,612 1,683 1,560 1,550 

Lain-lain 17 36 9 6 8 

Total 17,894 18,851 18,268 17,985 17,972 

Sumber Drug Report dalam Drug Situation Netherlands 13 

Tabel 4 

Jumlah Kasus Penggunaan Obat – obatan yang Terdaftar Berdasarkan EMCDDA 2011 - 

2015 

 2011 2012 2013 2014 2015 

Hard drugs 44% 44% 42% 42%% 42% 

Soft drugs 47% 48% 49% 49% 49% 

Hard and soft 9% 9% 9% 9% 9% 

Lain-lain 0% 0% 0% 0% 0% 

Total 100% 100% 100% 100% 100% 

Sumber: Drug Report dalam Drug Situation Netherlands14 

                                                             
13 Margriet Van laar, Gus Cruts. dkk. (Ed).2015. Report To The EMCDDA: The Netherlands Drug 

Situation 2015. Belanda: Trimbus Institute,diakses dalam 

http://www.emcdda.europe.eu/attachement.cfm/att_239659_EN_National%20Report%202014%2

0Final.pdf (27/8/2017, 12:00 WIB) 
14 Ibid. 

http://www.emcdda.europe.eu/attachement.cfm/att_239659_EN_National%20Report%202014%20Final.pdf
http://www.emcdda.europe.eu/attachement.cfm/att_239659_EN_National%20Report%202014%20Final.pdf
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Tabel pertama menunjukkan jumlah pengguna hard drugs dan soft drugs 

dalam bentuk nominal sedangkan tabel kedua ditunjukkan dalam bentuk 

persen. Dari tabel pertama dan kedua dapat kita ketahui jika penggunaan 

obat-obatan di kalangan masyarakat di Belanda mengalami penurunan dalam 

penggunaan hard drugs, sedangkan soft drugs mengalami kenaikan 1% yang 

terjadi tiap tahunnya. Lalu dari sekian banyak laporan mengenai penggunaan 

obat-obatan di Belanda yang masuk ke pihak berwajib, tidak semua kasus 

diadili dan dijatuhi sanksi.  

Tabel 5 

Jumlah Kasus Putusan Pengadilan Mengenai Penggunaan Obat – obatan 

Berdasarkan Reitox 2011 - 2013 

 2011 2012 2013 

Kasus yang masuk ke pengadilan 65% 58% 57% 

Sanksi hukuman yang didakwakan oleh Jaksa 

Penuntut Umum 
2% 5% 10% 

Kasus yang ditolak karena alasan peraturan 6% 9% 9% 

Kasus yang ditolak karena adanya alasan teknis 9% 10% 11% 

Sumber: Report To The EMCDDA by National Focal Point15 

Dari tabel ketiga ini dapat disimpulkan bahwa dari sekian banyak kasus 

mengenai penggunaan obat-obatan di Belanda, tidak semua kasus dapat 

diadili di pengadilan. Pada tahun 2011, dari 65% kasus yang masuk ke 

pengadilan, hanya ada 2% yang dikenai sanksi menurut dakwaan Jaksa 

                                                             
15 Margriet Van Laar,dkk, Report to The EMCDDA by the ReitoxNational Focal Point: The 

Netherlands Drug Situation 2014, 9 Desember 2014, Netherlands: Trimbos Institute, hal. 93-95. 
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Penuntut Umum, sedangkan 6% mengalami penolakan karena alasan 

peraturan dan 9% mengalami penolakan karena adanya alasan teknis. Namun 

kasus yang masuk ke pengadilan mengalami penurunan setiap tahunnya. Pada 

tahun 2012 menurun menjadi 58% dan menurun lagi sebesar 1% menjadi 

57% pada tahun 2013. Seiring dengan menurunnya kasus yang masuk ke 

pengadilan, kasus mengenai penggunaan obat-obatan ini semakin banyak 

mengalami penolakan dikarenakan adanya alasan peraturan yang meningkat 

menjadi 9% pada tahun 2012 dan angka tersebut stabil hingga setahun 

kemudian. Sedangkan kasus yang ditolak karena adanya alasan teknis 

mengalami peningkatan sebesar 1% setiap tahunnya menjadi 10% pada tahun 

2012 dan 11% pada tahun 2013.16 

Tabel 6 

Jumlah Kasus Penyitaan Obat obatan Berdasarkan Stategic Overview 2011 - 2014 

 2011 2012 2013 2014 

Penyitaan obat-obatan < 100 kg 5.900 4.900 4.000 9.000 

Penyitaan obat-obatan > 100 kg 
10 8 7 5 

Sumber: EU Drug Market Report dalam Strategic Overview17 

Menurut EU Drug Markets Report yang tertera pada tabel di atas, kasus 

penyitaan heroin dan obat-obatan di Eropa di bawah 100 kg mengalami 

peningkatan secara signifikan, sedangkan penyitaan heroin dan obat-obatan 

lainnya dengan jumlah di bawah 100 kg mengalami penurunan secara drastis 

                                                             
16 Margriet Van Laar,dkk, Report to The EMCDDA by the ReitoxNational Focal Point: The 

Netherlands Drug Situation 2014, 9 Desember 2014, Netherlands: Trimbos Institute, hal. 93-95. 
17 EU Drug Markets Report: Strategic Overview, 2016, Luxemburg: Publications Office of the 

European Union, hal. 19 
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hampir 50% dari 10 pada tahun 2011 menajdi 5 kasus pada tahun 2014.18 

Sedangkan pada tahun 2015, cenderung lebih banyak dari para pengguna 

obat-obatan merupakan mereka yang kecanduan bermain gim atau game. 

Untuk itu pemerintah Belanda melakukan pendekatan melalui website atau 

telefon bagi mereka yang kecanduan bermain gim atau game yang sekaligus 

menjadi pecandu obat-obatan. Selain itu pada tahun 2015, pemerintah 

Belanda memperbaiki atau menyempurnakan kebijakan pelegalan ganja 

dengan melakukan koordinasi atau kerjasama dengan polisi serta tenaga 

kesehatan. Hal ini dilakukan untuk menekan angka pengguna obat-obatan 

khususnya ganja dengan melalui pendekatan atau menunjukkan kepedulian 

kepada mereka yang dianggap sedang bingung, bermasalah, dan memutuskan 

untuk menjadikan obat-obatan sebagai sarana pelarian. Pemerintah Belanda 

juga mengadakan festival untuk memberikan pengetahuan dan 

mengampanyekan tentang bahaya obat-obatan kepada masyarakat di Belanda, 

festival ini diberi nama The DNA of MDMA19 dan XTCfacts.20 Jika diartikan, 

festival tersebut adalah festival bagi para mereka pengguna obat-obatan 

                                                             
18 Ibid. 
19 MDMA methylene dioxymethamphetamine merupakan slang language atau bahasa sehari-hari 

yang lebih santai dan tidak berpatokan pada kamus bahasa Inggris pada umumnya. MDMA ini 

memiliki arti suatu obat yang dapat menyebabkan seseorang memiliki kekuatan dan merasa 

semakin aktif serta menyebabkan penggunanya mengalami halusinasi, diakses dalam 
http://www.dictionary.cambridge.org/dictionary/english/mdma (16/03/2018 23.15 WIB) 
20 XTC merupakan singkatan dari ekstasi dan memiliki arti yang sama dengan MDMA. Dalam 

Kamus Merriam-Webster, ekstasi memiliki empat definisi yaitu “state of being beyond reason and 

self-control, a state of overwhelming emotion, a mystic or prophetic trance, and a synthetic 

amphetamine analog C11H15NO2 used illicitly for its mood-enchancing and hallucinogenic 

properties – called also MDMA”. Dari keempat definisi tersebut dapat kita tarik benang merah 

bahwa ekstasi memiliki pengaruh yang kuat pada manusia yang mengkonsumsinya dengan 

memberikan efek halusinasi dan dapat membuat seseorang merasa bahagia, diakses dalam 

http://Merriam-Webster.com/dictionary/ecstasy (16/03/2018 23:17 WIB) 

http://www.dictionary.cambridge.org/dictionary/english/mdma
http://merriam-webster.com/dictionary/ecstasy
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khususnya ekstasi agar para pengguna obat-obatan tersebut tetap 

memperhatikan komposisi serta banyaknya obat-obatan yang dikonsumsi.21 

Tabel 7 

Jumlah Penggunaan Obat – obatan Berdasarkan EMCDDA 2015 

 Ganja Ekstasi/MDMA Cocaine Amphetamine 

Pria 21,3% 

6,6% 3,6% 3,1% 

Wanita 10,8% 

Sumber: Trimbos Institute dalam Dutch Drug Policy22 

Dari tabel tersebut menunjukkan bahwa jumlah pengguna ganja sangatlah 

besar dibandingkan dengan jumlah pengguna obat-obatan lainnya. Tabel data 

tersebut memisahan pengguna ganja wanita dan pria dengan peringkat teratas 

pengguna ganja sebagian besar adalah pria. Tabel data tersebut diperoleh 

dengan melakukan survey pada wanita dan pria berumur 15-34 tahun. 

Data yang lain menunjukkan semakin banyaknya pengguna obat-obatan 

khususnya ganja yang mengalami kematian akibat overdosis. Dari tahun 2011 

hanya ada 100 kasus kematian akibat overdosis, lalu setahun kemudian 

bertambah menjadi 120 kasus kematian akibat overdosis, begitu pula dengan  

setahun kemudian dimana angka kematian yang disebabkan overdosis obat-

obatan semakin bertambah menjadi 140 kasus pada tahun 2013. Menakjubkan 

sekali karena pada tahun 2014, kasus kematian akibat overdosis sedikit 

                                                             
21 Trimbos Instituut, The Netherlands 1995-2015: The Influence of treatment data on The Dutch 

drug policy, 2016, diakses dalam http://www.mcdda.europa.eu/attachments.pdf (16/03/2018 23.01 

WIB) 
22 Ibid. 

http://www.mcdda.europa.eu/attachments.pdf
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berkurang menjadi 125 kasus. Namun, pada tahun 2015, kasus kematian 

akibat overdosis bertambah drastis menjadi 197 kasus.23 

Diagram 1 

Jumlah Kasus Kematian Akibat Overdosis Berdasarkan EMCDDA 2011 - 2015 

 

Sumber: EMCDDA dalam Netherland Country Drug Report24 

Diagram 2 

Jumlah Pengguna Obat – Obatan yang Terjangkit HIV Berdasarkan EMCDDA 

2011 - 2015 

 

Sumber: EMCDDA dalam Netherland Drug Report25 

                                                             
23 EMCDDA, Netherlands: Country Drug Report 2017, diakses dalam 
http://www.emcdda.europa.eu/countries/drug-reports/2017/netherlands_en (16/03/2018, 
23:40 WIB) 
24 Ibid. 
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Diagram diatas menunjukkan semakin menurunnya kemungkinan 

pengguna obat-obatan yang terserang HIV. Hal ini menunjukkan bahwa 

kesadaran masyarakat mengenai pentingnya keamanan dan kebersihan dalam 

menggunakan obat-obatan semakin meningkat. Kemajuan dalam dunia 

kesehatan ini tidak terlepas dari usaha pemerintah Belanda yang berusaha 

untuk menyatukan aparat penegak hukum dengan tenaga kesehatan untuk 

memberikan kampanye dan pendekatan kepada pengguna obat-obatan agar 

angka kematian yang disebabkan oleh penggunaan obat-obatan semakin 

berkurang khususnya kematian yang disebabkan overdosis dan penyakit HIV. 

Beberapa kemungkinan penyebab kematian yang terjadi akibat adanya 

penggunaan obat-obatan membuat EMCDDA juga merilis 5 obat-obatan yang 

banyak dikonsumsi oleh para pengguna obat-obatan. Kelima obat-obatan 

tersebut adalah: 1)Herbal Cannabis26; 2)Cocaine; 3)Cannabis Resin27; 

4)Heroin; 5)Amphetamine. 

Dari survey tersbeut dapat diketahui bahwa ganja masih menjadi 

primadona di kalangan pengguna obat-obatan dan hal ini berhubungan 

dengan hasil survey pertama dari EMCDDA yang menyatakan bahwa 10,8% 
                                                                                                                                                                       
25 Ibid. 
26 Menurut Alcohol and Drug Foundation, Herbal Cannabis atau yang disebut dengan ganja 

sintetis ini memiliki efek yang sama dengan ganja yang sebenarnya. Namun, ganja sintetis ini 

tidak seutuhnya menyebabkan penggunanya berhalusinasi atau merasa semakin aktif dibandingkan 

dengan ganja yang memiliki THC atau zat aktif dalam ganja.  Ganja sintetis ini diproduksi dan 

telah dijual secara online sejak tahun 2004. Ganja sintetis ini dijual dipasaran dalam bentuk teh, 
dupa, atau bunga rampai. Pada umumnya pengguna ganja sintetis mengkonsumsinya dengan cara 

diseduh menggunakan teh atau dijadikan rokok, diakses dalam http://adf.org.au/drug-

facts/synthetic-cannabis (17/03/2018, 00:05 WIB) 
27Menurut kamus Merriam-Webster,  Cannabis Resin atau yang sering disebut dengan Hashish 

atau getah ganja adalah konsentrat resin dari bagian teratas pada tanaman ganja betina atau 

Cannabis sativa dan biasanya para penggunanya menikmatinya dengan membuatnya menjadi 

rokok, mengunyahnya, atau meminumnya untuk mengurangi efek buruk dari penggunaan getah 

ganja tersebut, diakses dalam http://www.Merriam-Webster.com/dictionary/hashish (17/03/2018, 

00:20 WIB)  

http://adf.org.au/drug-facts/synthetic-cannabis
http://adf.org.au/drug-facts/synthetic-cannabis
http://www.merriam-webster.com/dictionary/hashish


 

 

48 
 

wanita dan 21,3% pria mengkonsumsi ganja sedangkan yang pengguna obat-

obatan lainnya seperti ekstasi, kokain, dan amphetamine tidak lebih dari 10%.  

Diagram 3 

Jumlah Kasus Penggunaan Obat – obatan Dalam Perawatan Berdasarkan 

EMCDDA 2011 - 2015 

  

Sumber: EMCDDA dalam Netherland Drug Report28 

Diagram di atas menunjukkan bahwa pengguna ganja sangatlah 

dominan dalam menjalani perawatan di Belanda. Adanya pelegalan ganja di 

Belanda menyebabkan banyaknya pengguna ganja, semakin meningkatnya 

pasien pengguna ganja, dan meningkatnya kematian yang disebabkan oleh 

overdosis. Namun, di sisi lain, angka diagnose mengenai penyakit HIV 

semakin menurun. Survey dari EMCDDA ini diperoleh saat jumlah populasi 

penduduk berjumlah 11.065.975 penduduk.29 Lalu untuk lebih memahami 

mengenai obat-obatan dan peredarannya di Belanda, berikut penjelasan lebih 

dalam mengenai kebijakan obat Belanda: 

 

 

                                                             
28 Ibid. 
29 Ibid. 
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2.2.3 Kerangka Hukum 

Tentunya setiap undang-undang atau hukum yang diciptakan oleh suatu 

negara memiliki dasar dan tujuan serta rumusan yang berbeda-beda, hal 

tersebut tergantung pada kondisi dan tujuan dibentuknya hukum tersebut. 

Seperti undang-undang obat di Belanda ini yang memiliki tujuan sebagai 

berikut: a) Untuk melindungi kesehatan pengguna individual, orang-orang di 

sekitar mereka dan masyarakat secara keseluruhan. Prioritasnya diberikan 

kepada kelompok rentan, terutama kaum muda; b) Untuk membatasi 

permintaan dan penawaran obat-obatan terlarang; c) Untuk mengatasi 

gangguan terkait narkoba dan untuk menjaga ketertiban umum. 

Opium Act ini dicetuskan pertama kali pada tahun 1919 sebagai hasil dari 

partisipasi Belanda dalam International Opium Convention pada tahun 1912. 

Lalu undang-undang atau Opium Act ini diresmikan pada tahun 1976 dan 

sekaligus mendeklarasikan pemisahan dua jenis obat-obatan yaitu hard drugs  

dan soft drugs. Sebelum itu pada tahun 1972, pemerintah Belanda 

membentuk Working Group on Narcotic Drug atau kelompok kerja khusus 

dalam menangani obat-obatan dan narkotika. Kelompok kerja ini memiliki 

tujuan untuk mengedukasi tentang bahaya atau resiko menggunakan obat-

obatan berdasarkan kesehatan, pengobatan, dan sosial serta psikologi.30 

“The opium act includes also provisions against drug trafficking. In the 

Penal Code measures can be taken regarding the confiscation of illegal 

assets and the prevention and prosecution of money laundering activities. The 

Abuse of Chemical Substance Act enables the monitoring of the trade in 

                                                             
30 Development of Legislation: Country Profile- The Netherlands, diakses dalam 

www.emcdda.europa.eu/html.cfm/index/countryprofiles, (28/2/2018, 22.05 WIB) 

http://www.emcdda.europa.eu/html.cfm/index/countryprofiles
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precursors, implementing European Regulations 273/2004, 111.2005, and 

1277/2005.”31 

 

Jadi dalam Opium Act atau undang-undang obat di Belanda juga 

merupakan ketetapan untuk setiap masyarakat agar menjauhi perdagangan 

obat-obatan atau melakukan ekspor impor obat-obatan. Sedangkan dalam 

hukum pidana di Belanda, pelaku yang melakukan ekspor impor obat-obatan 

dapat dijatuhi sanksi hukuman pengambilan aset illegal dan penuntutan 

tentang aktivitas pencucian uang. Selain itu penggunaan obat-obatan ini juga 

dapat dikenai sanksi hukuman menurut The Abuse of Chemical Substance Act 

atau undang-undang penyalahgunaan zat kimia yang memungkinkan untuk 

menjerat para pelakunya yang melakukan ekspor impor bahan-bahan 

pembuatan obat-obatan terlarang tersebut. Undang- undang tersebut berlaku 

di wilayah Eropa yaitu Undang- undang 273/2004, 111.2005, and 1277/2005. 

Dalam Opium Act dijelaskan bahwa mengimpor atau mengekspor obat-

obatan jenis hard drugs atau obat keras adalah 12 tahun penjara dan denda 

100.000 gulden. Sedangkan siapapun yang ditemukan memiliki sejumlah obat 

keras untuk penggunaan pribadi dikenai hukuman penjara satu tahun dan 

denda sebesar 10.000 gulden. Lalu hukuman maksimal untuk mengimpor atau 

mengekspor obat-obatan ringan atau soft drugs adalah empat tahun penjara 

dan denda sebesar 100.000 gulden. Serta pelaku yang menjadikan ekspor 

impor obat-obatan terlarang sebagai suatu kebiasaan akan dijatuhi hukuman 

maksimal 16 tahun penjara dan denda sebesar 1,000,000 gulden.32 

                                                             
31 Ibid. 
32 Kebijakan Narkoba di Belanda, diakses dalam http://www.ukcia.org/research/dutch.php 

(28/2/2018, 21:15 WIB) 

http://www.ukcia.org/research/dutch.php
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Hukuman yang diterapkan tersebut cenderung sangat ringan bahkan 

dinilai terlalu rendah bagi sebagian kalangan. Namun penerapan sanksi yang 

demikian memang dilakukan oleh pemerintah Belanda untuk menghindari 

hukuman dengan menjebloskan pelakunya dalam penjara karena hal tersebut 

akan semakin menambah beban pengeluaran negara dan mengakibatkan efek 

buruk bagi pelakunya, tidak hanya efek buruk dalam lingkungan sosial, tetapi 

juga efek buruk pada kehidupan pelaku kedepannya. Memang seiring dengan 

berjalannya waktu, pemerintah Belanda lebih menekankan sanksi hukumann 

ke arah sanksi sosial. Dimana setiap pelakunya dijatuhi sanksi sosial seperti 

membersihkan taman selama beberapa bulan atau memperbaiki fasilitas 

umum. Sedangkan untuk kasus penyalahgunaan obat-obatan keras atau hard 

drugs yang melebihi batas ketentuan serta ekspor impor obat-obatan sajalah 

yang dijatuhi sanksi hukuman. Hal ini sesuai dengan prinsip pemerintah 

Belanda dimana setiap masyarakatnya dapat menjaga dan bertanggung jawab 

atas kesehatan dirinya sendiri tanpa harus diatur lagi oleh negara. 

 

2.2.4 Perubahan Opium Act 

Dalam suatu undang-undang dipastikan akan mengalami perubahan atau 

amandemen karena memang sifat dari undang-undang atau suatu peraturan 

adalah mengikuti perkembangan zaman dan mengikat. Namun ada juga 

beberapa peraturan perundang-undangan atau undang-undang yang tidak 

pernah diubah atau diamandemen hingga beberapa puluh tahun. Hal ini 

berbeda dengan Opium Act atau undang-undang obat yang ada di Belanda 
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yang mengalami perubahan sebagai berikut: a) Opium Act sebagai undang-

undang obat di Belanda pada tahun 1919, saat itu ganja atau marijuana masih 

belum termasuk kedalam obat-obatan yang dimaksudkan. Opium Act saat itu 

hanya memisahkan dua jenis obat yaitu soft drugs dan hard drugs yang 

kemudian jika kedua jenis obat tersebut di ekspor atau impor, maka 

pelakunya akan dijatuhi sanksi hukuman; b) Pada tahun 1928, hukuman 

maksimal bagi para pelaku yang melakukan ekspor impor obat-obatan 

dinaikkan menajdi satu tahun yang awalnya hukuman maksimal hanya tiga 

bulan saja; c) Pada tahun 1953, Opium Act mengalami perubahan kembali 

dengan memasukkan marijuana atau ganja kedalam daftar obat-obatan 

terlarang; d) Pada tahun 1976, Opium Act ditinjau kembali dengan 

menciptakan perbedaan yang cukup jelas antara cannabis dan obat-obatan 

yang lain serta memberikan batasan kepemilikan bagi setiap individu yaitu 

setiap individu maksimal memiliki 5 gram ganja. Dari hasil peninjauan 

kembali Opium Act tersebut pemerintah Belanda berhasil mengurangi 

kejahatan, mengurangi masalah sosial dan individu, dan menekan angka 

ekspor impor obat-obatan (selain cannabis). Selain itu pemerintah Belanda 

juga melegalkan setiap coffee shop untuk menjual tidak lebih dari 5 gram 

ganja kepada setiap individu yang sudah dewasa. Kriteria coffee shop yang 

diperbolehkan menjual ganja tersebut adalah sebagai berikut: 1)Tidak boleh 

menjual lebih dari 5 gram ganja untuk setiap orang dewasa; 2)Tidak 

diperbolehkan melakukan transaksi atau menyimpan ganja sebagai persediaan 

melebihi 500 gram; 3)Tidak diperbolehkan menjual hard drugs; 4)Penjualan 
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obat-obatan di coffee shop tersebut tidak boleh diiklanlan; 5)Coffee shop 

tersebut tidak bermasalah; 6)Tidak diperbolehkan menjual minuman 

beralkohol; 7)Tidak diperbolehkan menjual ganja untuk anak dibawah umur 

(dibawah 18 tahun) maupun menjual kepada mereka yang dibawah umur dan 

memiliki alasan tertentu.; e) Pada tahun 1996, terjadi perubahan batasan 

kepemilikan ganja untuk setiap individu. Setiap individu tidak diperbolehkan 

memiliki lebih dari 5 gram; f) Pada tahun 2010, pemerintah Belanda 

menerapkan jumlah maksimal yang dikonsumsi atau dimiliki oleh setiap 

individu serta takaran bagi penggunaan obat-obatan, seperti:33 1)Marijuana 

atau ganja:15 gram; 2)Heroin: 1,5 gram; 3)Kokain: 1 gram; 

4)Methaphetamine: 2 gram; 5)Amphetamine: 2 gram; 6)Ekstasi: 4 tablet; 

7)Hashish atau getah ganja: 5 gram; 8)Jamur halusinogen: 40 buah; 9)LSD34 : 

5 tablet 

 

2.3 Dampak Kebijakan Pelegalan Ganja 

Dari beberapa penjelasan dan penjabaran mengenai obat-obatan di 

Belanda, mulai dari peredarannya dan kebijakan pemerintah Belanda dalam 

menangani obat-obatan, maka timbul dampak dari kebijakan pelegalan ganja 

di Belanda. Dampak yang dimaksud disini meliputi dampak secara positif dan 

negatif.  

                                                             
33 Alba Basurto and Nicole Wells, Drug Policy in the Netherlands: A model for the rest of the 

world?, diakses dalam www.cogsci.ucsd.edu/drug-policy-in-the-netherlands.pdf (1/3/2018, 13:52 

WIB) 
34 LSD atau Lysergic acid Diethylamide adalah sejenis obat-obatan ilegal yang menyebabkan 

penggunanya mengalami halusinasi dan mendengarkan sesuatu yang tidak nyata, diakses dalam 

http://www.Merriam-webster.com/dictionary/LSD (17/03/2018, 01:00 WIB) 

http://www.cogsci.ucsd.edu/drug-policy-in-the-netherlands.pdf
http://www.merriam-webster.com/dictionary/LSD
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2.3.1 Dampak Positif Kebijakan Pelegalan Ganja 

Setiap kebijakan yang dicanangkan oleh pemerintah selalu memiliki segi 

positif dan negatif dimana hal tersebut dapat tercermin dari keuntungan dan 

kerugian yang didapatkan oleh suatu negara. Dampak positif dari adanya 

pelegalan ganja di Belanda realtif cukup banyak, diantaranya adalah: 

a)Memberikan keuntungan tersendiri bagi negara melalui pendapatan dari 

pajak dan bea cukai khususnya pajak dari setiap coffee shop yang mengajukan 

lisensi penjualan ganja; b)Selain itu ada keuntungan dari segi medis pula 

dimana pemerintah menganggap bahwa ganja bukanlah termasuk kedalam 

daftar obat berbahaya atau keras yang tidak boleh dikonsumsi; c)Pelegalan 

ganja oleh pemerintah Belanda ini juga memberikan keuntungan tersendiri 

dalam segi keamanan dimana para pengguna ganja hanya boleh 

mengkonsumsi ganja pada coffee shop yang telah tersedia dan memiliki 

lisensi dari pemerintah serta tentunya dengan syarat-syarat teretentu yang 

telah ditentukan oleh pemerintah Belanda selain itu pemerintah Belanda 

mendapatkan keuntungan melalui pajak yang diperoleh dari adanya coffee 

shop sejumlah 400 juta euro per tahun;35 

Dari beberapa dampak positif tersebut, pemerintah Belanda menginginkan 

adanya pelegalan ganja di kalangan masyarakat ini dapat memberikan 

keuntungan tersendiri termasuk beberapa keuntungan di atas. Usaha ini 

berjalan dengan lancar dan membuahkan kesuksesan. Hal ini diperkuat 

dengan adanya penurunan angka kematian yang disebabkan oleh penggunaan 

                                                             
35 Reitox, The Netherland Drug Situation 2007, Report to the EMCDDA by The Reitox National 

Focal Point, 1999, Netherland: NDM. Diakses dalam 

http://www.emcdda.europa.eu/html.cfm/index61221EN.html (27/8/2016, 15:30 WIB) 

http://www.emcdda.europa.eu/html.cfm/index61221EN.html
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ganja dan obat-obatan tanpa harus menambah kerugian serta tidak menambah 

jumlah pemakai ganja.36 

Dampak positif ini mengantarkan pemerintah Belanda untuk mencapai 

tujuannya sebagai salah satu negara di Eropa yang dengan berani melegalkan 

obat-obatan khususnya ganja dengan tetap menjaga kelangsungan hidup 

masyarakatnya khususnya dalam segi kesehatan, menjamin pemasukan 

negara, dan menjamin keamanan setiap warga negara yang ingin menikmati 

ganja di setiap coffee shop. Dalam hal ini pembatasan penggunaan ganja 

sangat berperan penting untuk menciptakan dampak positif yang sedemikian 

rupa tentunya dengan pengawasan ketat dari pemerintah Belanda. 

 

2.3.2 Dampak Negatif Kebijakan Pelegalan Ganja 

Disamping dampak positif tersebut, pemerintah Belanda juga mengalami 

kerugian akibat dari adanya pelegalan ganja ini. dampak negatif adanya 

kebijakan pelegalan ganja di Belanda adalah sebagai berikut: a)Banyaknya 

turis asing yang datang ke Belanda hanya untuk sekedar menikmati ganja; 

b)Bertambahnya jumlah kejahatan obat akibat banyaknya organisasi kriminal 

yang ikut andil dalam memasok ganja di Belanda; c)Meningkatnya angka 

kematian akibat overdosis yang disebabkan karena mengkonsumsi ganja 

melebihi ukuran yang telah ditentukan oleh pemerintah. 

Seperti yang kita ketahui bahwa pelegalan ganja di Belanda hanya untuk 

dikonsumsi oleh orang-perorangan dengan umur di atas 18 tahun, dan tidak 

                                                             
36 Alba Basurto and Nicole Wells, Loc. Cit 
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boleh mengkonsumsi ganja lebih dari 5 gram. Ganja tersebut hanya boleh 

dikonsumsi di coffee shop tertentu dan tidak boleh diperjualbelikan oleh 

orang-perorangan ataupun diekspor atau diimpor. Hal ini menyebabkan 

banyaknya turis asing yang transit ke negeri Belanda hanya untuk sekedar 

menikmati ganja, bahkan tak jarang pula negeri Belanda dijadikan transit bagi 

para pedagang ganja. Adanya coffee shop yang dijadikan tempat untuk 

pengguna ganja dalam menikmati ganja menjadikan suatu bom waktu 

tersendiri karena pada dasarnya para coffee shop yang menjual ganja tersebut 

mendapatkan pasokan ganja dari pedagang gelap. Walaupun pada dasarnya 

coffee shop tersebut legal, namun mereka bergantung pada pasar ilegal. Hal 

ini merupakan suatu keadaan yang berlawanan bagi pemerintah Belanda yang 

telah menerapkan kebijakan mengenai pelegalan ganja.37 Selain itu kerugian 

lain yang dialami oleh pemerintah Belanda dengan adanya pelegalan ganja ini 

yaitu meningkatnya jumlah pasien di rumah sakit akibat adanya penggunaan 

ganja. Dari segi dampak positif dan negatif dari adanya pelegalan ganja di 

Belanda ini memang lebih banyak dampak positif dibandingkan dampak 

negatif. Namun segala sesuatunya tidak akan pernah sempurna, oleh sebab itu 

pemerintah Belanda menerapkan beberapa kebijakan tambahan setelah 

adanya pelegalan ganja. Selain untuk menghilangkan citranya sebagai negara 

bebas menggunakan ganja, Belanda juga ingin melakukan upaya-upaya untuk 

membatasi dan memperketat penggunaan ganja dengan beberapa cara, 

diantaranya dengan membatasi jumlah coffee shop, pelarangan wisata ganja 

                                                             
37 Ibid. 
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bagi non penduduk, dan lain-lain. Tentunya upaya tersebut dilakukan 

pemerintah Belanda untuk menekan kerugian atau dampak negatif yang 

ditimbulkan dari adanya pelegalan ganja. 

Saat ini di 60 kota di Belanda, ratusan program pencegahan penggunaan 

obat-obatan keras atau hard drugs seperti edukasi tenatng bahaya obat-

obatan, mengawasi konsumsi obat-obatan melalui coffee shop, dan 

mengampanyekan hidup sehat tanpa obat-obatan, program seperti ini 

beroperasi setiap hari dan sangat mempengaruhi kehidupan banyak orang di 

Belanda. Pada saat yang sama, pihak berwenang Belanda mencoba untuk 

menghilangkan obat-obatan terlarang yang mematikan dengan memberantas 

perdagangan narkoba. Kemudian, melalui kebijakan toleransi pemerintah 

Belanda terhadap obat-obatan ringan, pemerintah Belanda berharap dapat 

lebih mengontrol fenomena sosial penyalahgunaan narkoba. Misalnya, data 

statistik menyatakan bahwa di antara orang muda berusia menengah 28 tahun 

di Belanda, hanya 16% yang pernah mengisap ganja. Obat-obatan lunak bila 

bisa diakses secara luas sepertinya akan menjadikan masyarakat kehilangan 

banyak daya tarik untuk mengkonsumsi hard drugs.38  

Dampak negatif dari adanya pelegalan ganja di Belanda juga terlihat pada 

pengguna ganja yang dominan dibandingkan pengguna obat-obatan lainnya. 

seperti yang dinyatakan oleh EMCDDA melalui survey tahun 2015 bahwa 

pengguna ganja wanita sekitar 10,8% dan pengguna ganja pria sekitar 21,3% 

dari jumlah populasi penduduk sekitar 11.065.975. Ini merupakan angka yang 

                                                             
38 Peter Skelton, Loc. Cit 
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besar dan dari angka pengguna ganja tersebut dapat diketahui mengenai 

jumlah kematian yang disebabkan overdosis akibat penggunaan obat-obatan 

khususnya ganja yang meningkat setiap tahunnya, mulai tahun 2011 hingga 

2015. Kondisi ini semakin memperburuk citra negara Belanda yang ingin 

menjadikan negara Belanda sebagai negara yang memberikan toleransi 

kepada rakyatnya dalam mengkonsumsi ganja untuk semakin menekan angka 

pengguna ganja. 

Pemerintah Belanda berfikir ketika ganja dilegalkan, maka semakin 

sedikit pula rasa keingintahuan masyarakat mengenai ganja dan hal tersebut 

akan menyebabkan sedikitnya pengguna ganja. Namun survey yang 

dilakukan oleh EMCDDA membuktikan bahwa langkah pemerintah Belanda 

dalam melegalkan ganja tidak sepenuhnya efektif. Walaupun pada dasarnya 

pemerintah Belanda telah memberikan penggolongan bagi obat-obatan 

tersebut, namun pada kenyataannya yang terjadi tidak demikian dan diluar 

ekspektasi. Untuk itu pemerintah Belanda membatasi penggunaan ganja 

sesuai yang tertuang pada Opium Act.  
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