
  

1 
 

BAB 1 

PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang 

Cannabis adalah tanaman yang secara umum dipandang negatif oleh 

masyarakat terlepas dari dampak buruknya mengkonsumsi Cannabis ini bagi 

perkembangan otak anak-anak dan remaja. Sudut pandang ini terjadi karena 

pengetahuan tentang tanaman ini masih dilihat dari penggunaan sebagai tanaman 

yang memunculkan kecanduan. Akan tetapi, dibalik image negatif dari tanaman ini, 

banyak pihak yang sudah menyadari manfaat Cannabis. Beberapa diantaranya 

berusaha untuk menyebarluaskan informasi terkait pemanfaatan Cannabis secara 

positif, bahkan berusaha untuk membawa cannabis ke dalam kehidupan masyarakat 

luas sebagai komoditas yang legal dan berdaya guna tinggi. Upaya pelegalan 

penggunaan Cannabis telah lama dilakukan. Tercatat beberapa negara telah 

memberikan ijin untuk penggunaan Cannabis dalam batas tertentu, salah satunya 

adalah Belanda. Negara ini tercatat sebagai salah satu negara yang telah melegalkan 

pemakaian maupun penjualan cannabis. Namun, kegiatan tersebut dibatasi dengan 

jumlah tertentu untuk konsumsi pribadi. Pelegalan Cannabis di Belanda memiliki 

peraturan yang mengontrol laju pemakaiannya (Oregon Health & Science 

University, 2014) 

Wacana pelegalan cannabis di Indonesia mulai banyak diberitakan media 

massa sejak terbentuknya komunitas yang mendukung adanya pelegalan Cannabis. 

Komunitas ini memfokuskan pada kajian pemanfaatan Cannabis selain sebagai 

manfaat rekreasi, khususnya di bidang medis dan industri (www.lgn.or.id, 2014). 

Wacana ini hadir, sebagai bentuk tuntutan kepada pemerintah untuk merevisi UU 

Narkotika yang memasukan Cannabis pada golongan I, sehingga pihak-pihak yang 

mendukung pelegalan Cannabis tidak dapat melakukan riset lebih lanjut. Peraturan 

mengenai pengilegalan Cannabis keluar pada tahun 1961 yang dibuat oleh 

Perserikatan Bangsa-Bangsa yang kemudian diratifikasi oleh Republik Indonesia 

pada tahun 1976. 

http://www.lgn.or.id/
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Selain untuk kepentingan medis dan industri, Cannabis juga diketahui dapat 

dimanfaatkan sebagai pestisida nabati.  Pemanfaatan Cannabis sebagai pestisida 

nabati ini sudah dilakukan di Aceh, (www.fresherglobe.com, 2014). Biasanya di 

Aceh Cannabis dijadikan sebagai pestisida nabati dan sering disebut lako kopi, lako 

itu suami, jadi cannabis ini ditanam di sela-sela tanaman kopi agar melindungi 

tanaman kopi dari hama, maka dari itu tanaman kopi Aceh sangat enak 

dibandingkan dengan kopi lainnya yang ada di Indonesia. Mahyudin (2017). 

tanaman kopi Aceh tidak ada hamanya karena hama-hama itu lebih memilih 

tanaman Cannabis, makanya Cannabis di ibaratkan sebagai suami yang melindungi 

istri (tanaman kopi), dan Cannabis ini berfungsi sebagai pestisida nabati. 

Pemanfaatan Cannabis sebagai pestisida nabati dengan cara-cara yang telah 

diuraikan di atas perlu dikaji secara mendalam dari aspek sosial, budaya dan 

ekonomi terhadap pemanfaatan Cannabis sebagai pestisida nabati. Pro kontra 

pemanfaatannya dapat menjadi polemic tersendiri di kalangan masyarakat apabila 

tidak diketahui dengan pasti legalitasnya.  Kecenderungan penyalahguaan juga 

akan memiliki dampak negatif dalam kehidupan.  Berdasarkan hal itu kajian ini 

sengaja dipilih untuk mendapatkan pandangan atau respon dari pihak petani 

terhadap pemanfaatan Cannabis sebagai pestisida nabati. 

1.2 Rumusan Masalah 

 Rumusan masalah dari penelitian ini adalah bagaimana persepsi petani 

terhadap penggunaan Cannabis sebagai pestisida nabati. 

1.3 Tujuan Penelitian 

 Adapun yang menjadi tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui 

persepsi petani terhadap penggunaan Cannabis sebagai pestisida nabati. 
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1.4 Kegunaan Penelitian 

Kegunaan yang diharapkan dari penelitian ini adalah sebagai berikut : 

1. Kegunaan praktis 

a. Penelitian ini diharapkan juga memberikan pengetahuan baru kepada 

masyarakat tentang pemanfaatan Cannabis sebagai pestisida nabati 

b. Bagi pemerintah, sebagai acuan dalam penentuan kebijakan legalisasi 

Cannabis sebagai pestisida nabati  

2. Kegunaan Akademis 

Hasil penelitian diharapkan menjadi acuan dan referensi bagi penelitian berikutnya. 

 


