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Abstrak

Pendahuluan

Dalam novel Angels &Demons karya Dan Brown
tokoh antagonisnya disebut dengan nama Hassassin.

Dalam novel Angels & Demonskarya Dan Brown, salab
l"I".h antagonisnya disebut dengan n"rn" Hassassin Trinilah yang membunuh Leonardo iletra totofr CERN dan er
5:l,i:i t^t*,_ .,To^. 

" 
n e 

T I 
a 
lkan "y ; i ;;r;;; ;;sekitar Vatikan dan Roma. rototr H";;.;ililil;;J;

3i*-:l-i:-'"-'q"n,i.k -dengan 
r"J 

"rr"rsin yangpembunuh profesional [assaisination berarti pemb

3:,t*l1l r,..*si,tot<1lr keturunan Arab tersebut diga
dalam noveltersebut. Hassassin rn"-"ngt"rasal dari kr

I:T1fl, fsyria, s.ekitar. abad ke-121 ylng berprofesi
pembunutr yang dikenal selalu -"ng"konrumsi hashishdalam bahasa bahasa Indonesia dike"nal dengan iriil"f, 

,Menurut sejarahnya, ganja dulu tegat teiapl r.,ii_"i"r, a,ratau ilegal. Tanaman ini multiguia atau tanaman obatseakan-akan kini hanya sebagainarkotika v";f -;";;g
::r_:.: 

r?.ig. k11a n d u.an b i I a m e n gko n s u ms i ny". i 
"t "_i.; ;{*

Kata kunci: hashish, tanaman obat, karya fiksi, film, novd

karya. fiksi, ada sejuml"t p.nig"-t".#;;ffi;;;ffi
ini dikonsumsi atau dip^akai seperti p"a" iit_ B;;;Edibintangi Leonardo de Caprio, iilm S'ttari untuk S;i;^;;yang dibintangi Nichoras iaputra. Bahkan kisah regendaL
semacam Roro Menduf juge terkaitdengannya. apa yaig diiudRoro.Mendut sepertinya iinting"., kretit terapi di balik ki$itu, siapa tahu malah lintingan irarijuana.

(2005), sald
Tokoh inilah

membunuh Leonardo Vetra tokoh CERN dan empat kandidat paus
menempatkannya di sejumlah gereja di sekitar Vatikan dan Roma
inilah yang menjadi musuh tokoh protagonis, Robert Langdon yang
selalu kucing-kucingan dalam keseluruhan cerita novel yang be
sekitar Vatikan, tempat suci umat Katolik.
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lerdasarkan kutipan novel berikut, sedikitnya Brown [2005: z}-zg)
gkapkan bagaimana tokoh Hassassin ini digambarkan. ,,Ketika

nuh itu berjalan, dia membayangkan nenek moyangnya tersenyum
','a dari atas sana. Hari ini dia telah bertempur untuk memperjuangkan

mereka. Dia memerangi musuh yang sama yang sudah mereka
i selama berabad-abad sejak seberas abad silam... ketika tentara

musuh mereka itu pertama kali menjarah tanah mereka, memperkosa
:embunuh rakyatnya, menuduh mereka sebagai orang_orang yang
suci, lalu menghancurkan kuil-kuil dan dewa-dewa mereka.,,

"Nenek moyangnya telah membentuk pasukan kecil tetapi
rnematikan untuk melindungi diri mereka sendiri. pasukan
iru mulai dikenal di seluruh negeri sebagai pelindung_
penghukum handal yang mereka temukan. Mereka terkenal
tidak hanya karena pembunuhan-pembunuhan brutal yang
mereka lakukan, tetapi juga kerena mereka merayakan
pembantaian itu dengan cara mabuk-mabukan. pilihan mereka
adalah minuman keras yang sangat memabukkan yang mereka
sebut hashish."

"Ketika nama buruk itu mulai tersebai kelompok
pembunuh itu menjadi terkenal dengan satu sebutan saja,
hassassin, yang makna harfiahnya berarti ,,pengikut 

hashish,,.
J,lama hassassin sendiri memiliki makna yang sama dengan
kematian dalam hampir setiap bahasa di muka bumi ini. Kata
itu masih digunakan hingga sekarang, bahkan dalam bahasa
Inggris modern ... namun seperti juga keahlian mereka untuk
membunuh, kata itu lambat laun mengalami perubahan.,,

"Sekarang kata itu diucapkan sebagai assassin.',

-{da hal menarik ketika tokoh Hassassin dalam novel Angers &
s ini kemudian dikaitkan dengan kata assassin (atau assassinationJ

dalam bahasa Indonesia diterjemahkan menjadi pembunuh [atau
nuhan)' Konon para Hassasin inirah yang melakukan pembantaian

n minuman keras yang sangat memabukkan yang disebut dengan
:rsh.
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Tokoh Hassassin

Si Hassassin dalam Angels & Demons ini sebagaimana d
"List ofAngels & Demons Characters,, [Anonim , 2016c) ,mengacu pa
Abad Pertengahan Haschaschin dari Hassan Ibn sabbah, sering
sebagai The Kiltrer, merupakan antagonis sekunder dari Angels &
Hassassin bukan bagian dari kelompok Illuminati kuno. Dia dii
dalam melaksanakan perbuatan jahat dengan nama Illumi
karakter yang disebut "]anus", tokoh yang kemudian diketahui
Hassassin adalah keturunan Arab, yang merujuk pada keja
melawan Tentara Salib.

Dalam prolog buku/novel, Hassassin menuntut passnmr{
Leonardo vetra untuk mendapatkan akses ke laboratorium ban*
rahasia, yang berupa kuantitas antimateri. Ketika Leonardo ti
memberikan kunci, si Hassassin memotong satu mata Leonarfi
ternyata menjadi kunci dalam laboratorium bawah tanah) dan
logo llluminati. Tubuh Leonardo itu dimutilasi dan lehernya
derajat dengan satu mata hilang. Si Hassassin mencuri antimatrri
rangka untuk memulai balas dendam terhadap Gereja Katolik
vatikan oleh organisasi masyarakat rahasia yang dikenar sebagai

Setelah membunuh Leonardo, si Hassassin pergi ks 5gfrr^h
prostitusi sebagai hadiah untuk dirinya sendiri. seterah itu
kemudian menculik empat kardinal dan melakukan kontat
Camerlengo Carlo Ventresca, Vittoria Vetra, dan Robert Langdt
sedang mendiskusikan hilangnya antimateri dari CERN. Dia m
informasi mengenai para kardinal yang hilang dan memberi
peringatan, "setiap jam dari pukur 20:00 setiap kardinar akan dicap
empat elemen: Bumi, Udara, Api, dan Air di empat gereja yang
Roma." setelah memberikan peringatan ia menghubungikoresp
News yang berada di vatikan yang tengah meriput konkraf [pemiti
dan memberi informasi yang sama kepada mereka tentang empat
yang hilang.

Hassassin mengecap simbol Bumi ke salah satu dari empat
membunuhnya dengan cara kekurangan oksigen karena me
kotoran ke tenggorokan kardinal. Kardinal dibunuh di altar
pengetahuan chapel chigi di santa Maria der poporo. Kardinal
dengan simbol Air dan paru-parunya bocor tertusuk. Daram konrr,o
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fuiciup, kardinal ini [dalam penyamaran gelandanganJ dikawal ke altar

hdua ilmu pengetahuan dan dibiarkan mati di barat Ponente dari Saint

Fwus. Kematian ini terlihat di depan umum dan menyebabkan hiruk-
huk dengan jaringan media mulai meliput kematian dan kemungkinan

lasi penculikan lainnya.

Kardinal ketiga dicap dengan simbol Api dan dibakar hidup-hidup di

ketiga ilmu pengetahuan yang merupakan Ecstasy of St Theresa di

ja Santa IVaria della Vittoria. Berbeda dengan kardinal lain, Hassassin

tuskan untuk meninggalkan kardinal ini hidup agar dia menyaksikan

iannya sendiri. Langdon, Vittoria, dan Olivetti berhasil menyusul di

tersebut tapi gagal menyelamatkan kardinal. Setelah menemukan

Olivetli dalam cara yang mirip dengan kematian ayahnya sendiri,

ria ditundukkan dan diculik oleh Hassassin. Setelah itu ia memaksa

Langdon untuk bersembunyi di dalam sarkofagus, di mana ia lolos

kematian sesak napas.

Si Hassassin membawa Vittoria ke Gereja Pencerahan, yang ia gunakan

gai basis operasi. Kemudian dia meninggalkannya dalam kondisi

dan tersumbat sebelum akhirnya ia meninggalkannya dan berniat

khiri hidup kardinal keempat dan terakhir yang diculiknya. Dia

dapkan Langdon di sebuah air mancu; tempat ia menenggelamkan

I keempat dan melakukan perkelahian dengan Langdon. Dia pikir
n mati setelah perkelahian itu [yang tidak diketahuinya bahwa ia

nakan selang udara bawah air untuk tetap hidup). Sang pembunuh

bali ke gereja guna mengerjai Vittoria.

Hassassin hendak memperkosa Vittoria, tetapi Langdon berhasil

galkannya. Ketika Hassassin bergerak untuk menghabisi Langdon,

yang terlatih yoga, berhasil meloloskan diri "dan menyerang

sin dengan obol lalu terbakarlah punggungnya. Dengan Hassassin

g terganggu, Langdon dan Vittoria berhasil mendorongnya ke sisi

membuatnya terjun ke tumpukan cannonballs di bawah, dan

hkan tulang belakangnya. Begitulah versi kematian Hassassin

novel (Anon im, 201.6a).
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Dalam firm adaptasi fAnonim , 20L6), si Hassassin, marah rnama menjadi Assasin, digambarkan sebagai seorang pembunuh
kebangsaan yang tidak diketahui dan dengan motivasi kfinansial' sejarahnya tidak disebutkan, selain sesaat di manadari luka tembak, menyatakan, ,.Gereja 

membuat saya orang berdmempertahankan keterampilan bersenjata yang menunjukkan
telah mem'iki pelatihan m'iter. Tidak seperti arter ego sadis dan nisebagai mana tergambarkan dalam buku atau novel, *;mempertunjukkan beberapa perbedaan. Dalam film, tokoh Amenculik Vittoria dan menunjukkan keengganan untuk menr;rtHkardinal keempat, sehingga bisa digagalkan Langdon tepat p"a" J' Assassin mem'ih untuk tidak membunuh Langdon dandi Gereja pencerahan, dia mengklaim hanya akan ,,mem

peluru, karena saya tidak dibayar untuk menghabisi Anda talih dibunuh oleh Langdon, Assassin dibunuh ketika ia naik kediatur untuknya oreh master llluminati. Assassin dikhianatiAssassln orrhranati kalbom di dalam mobil, yang berbunyi ketika ia menghidrr*;;".
Begitulah k'as petualangan tokoh Hassassin fdaram noverJ atau /
fdalam film) Angels & Demonskarya Dan Brown. :

Lalu apa kaitannya tokoh Hassassin atau Assassin ini dengan
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n, Assassin, Hashish, Hemp, Cannabis, Mariyuana, Gania

Nama Hassassin atau Assassin sebagaimana diungkapkan dalam

novel Angels & Demons mengacu pada kelompok pembunuh pada

Perang Salib. Dalam tulisan Kira [2011) diceritakan bahwa pada

ngahhan abad ke-L2, di Syria terdapat sebuah perkumpulan atau

mpok rahasia para penghisap ganja. Apa hubungannya penghisap

dengan pembunuh? Jika timbul pertanyaan seperti itu maka

bannya adalah karena para pembunuh ini setelah melakukan aksinya

eka akan menghisap ganja. Para pembunuh ini berupaya mengambil

kepemimpinan Islam pada saat itu dengan cara kekerasan. Struktur

ini tersusun sangat rapih. Mereka membangun sebuah sistem

sawah tanah, membentuk agensi dan spionase dengan struktur

rrimpinan piramida. Jaringan intelejen piramid ini mereka gerakan di

r-tengah umat muslim di seluruh dunia.

l,alam kepemimpinan piramida ini, ada satu pemimpin tertinggi'

I'a mengatur seluruh agen di berbagai wilayah masyarakat Muslim.

eisekutor kelompok dalam organisasinya ini disebut Hassassin.

nassasin sendiri berasal dari orangArab menyebutganja sebagai "hasis

hJ'l nama yang pernah melambung mengikuti reputasi "Hassassin",

"soldier of fortune" penghisap candu. Tapi pengartian hassassin

penghisap ganja ini kontroversi, beberapa pakar bahasa Arab

kan hassasin sebagai "penjaga-penjaga rahasia".

1lnu. nama Hassasin bukan bersal dari kata "ganja" melainkan dari kata

-penjaga rahasia" atau bisa juga "pembunuh rahasia" fKira, 20L1)'

:alam sejarah namanya Hassassin namun di zaman sekarang lebih

'.?ng menyebut Assassin daripada Hassassin, mungkin karena agak

menyebutkannya.

ula, kelompok Assassin ini disebut Nizariyah. Karena, mereka

mengembalikan Pangeran Nizar al-Toyyib ke tahta kekuasaan

\uariyah melakukan cara ini karena yakin bahwa Pangeran Nizar

rb adalah reinkarnasi Nabi Ismail as. Namun berkali Nizariyah salah

;an gagal meraih tujuan. Akhirnya mereka berinovasi menentukan

un dan berinovasi dengan mengubah tujuan dan cara organisasi

\aitu dengan dalih baru , bahwa Nizariyah dibentuk untuk

t kedatangan Imam Mahdi fmesias).

lni Nizariyah melanggar syariah Islam. Mereka menyabotase
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dianggap musuhnya.

marijuana.

dan mengadopsi secara compang_camping akidah Syiah tentary
Mahdi' Dengan darih mempersiapkan diri untuk menyambut dr
Imam Mahdi, Imam ke-I2 yang diagungkan masyarakat Syiah,

T,t:::y_"a 
melancarkan serangan bawah tanah kepada orang_c

Perbuatan Nizariyah ini jeras bertentangan dengan syariah Isredisampaikan Nabi Muhammad saw dan keyakinan masyararct
Menurut keyakinan masyarakat Syiah, kepemimpinan Nabi M
akan dilanjutkan oleh 12 imam. Imam terakhir adalah Imam M
dijanjikan Allah Swt sebagai penegak keadilan akhir zaman.

Sehebat apa pun aksi mereka, meski mengklaim geraka
mempersiapkan datangnya Imam Mahdi, sangat jelas mereka rusyariat Islam' Misarnya adarah, kerompok ini memborehkan
pemimpin mereka memiliki hak istimewa, contohnya meminum
hingga mabu\, menghisap ganja hingga teler. Lebih parah lagr, pc
mereka dihararkan membunuh umat Islam rainnya dengan aran
Penyimpangan total terhadap syariat Islam yang mereka lakukan r
alasan para ulama syiah mendakwa mereka sebagai orang-orang
dan sesat.

fadi, orang-orang Nizariyah atau assasin ini adalah kelomp*
memegang ajaran Islam yang sesat atau bisa dibilang bukan
Setelah dinyatakan bersarah dan sesa! kelompok Nizariyah meni

:::: ::". 
pindah-ke Syria. Kemudian, di sana kaum Nizariyah

sebagai kerompok Hassasin. Bahasa Inggris mengkonversi kata ini
Assassins (Kira, 20IL Anonim, 2016h).

Baik dalam novel Angels & Demons maupun dalam
atas, kelompok yang disebut sebagai Hassassin ataupun

a. Ganja o";;-;;"r"
dikenal dengan nama hashish. Ada yang mengistilahkannya dengan
Orang-orangAmerika pada abad ke_20 menyebutnya dengan

seleranya pada kesenangan duniawi merupakan sesuaE
diturunkan oleh nenek moyangnya. Generasi sebelumnya selalu
diri dengan menghisap hashish, tetapi dia lebih menyukai jenis hibu
lain' Dia bangga pada tubuhnya-mesin p"-brnuh u"", *", oan rrie
sudi untuk mengotorinya dengan narkotika. Dia memiliki ke



Himpunan Sarjana Kesusastraan Indonesia 2016 . 417

tada sesuatu yang lebih baik daripada obat bius ... hadiah yang jauh lebih

sehat dan memuaskan [Brown, 2005:51-52).

Itulah secara ringkas, begitulah kaitan kata Hassassin ataupun Assassin

,rengan kata hashish [yang dalam bahasa Indonesia dikenal dengan istilah

pania], khususnya yang terkait dengan tokoh antagonis seorang pembunuh

yang terdapat dalam novel Angels & Demons karya Dan Brown yang

sangat terkenal. Bahkan filmya pun mendulang sukses. Angels & Demons

merupakan bagian awal dari sekuel cerita Brown lainnya seperti: The Da

7:nci Code, The Lost Symbol, ataupun lnferno.

Ganja atau hash merupakan produk ekstraksi atau dikompresi atau

@rnurnikan dari kelenjar resin tanaman ganja. Ini berisi bahan aktif yang

serna seperti ganja-seperti tetrahydrocannabinol [THC) dan cannabinoids

iiannnya-tetapi sering dibuat dalam konsentrasi lebih tinggi dari tunas atau

oaun ganja fAnonim, 2016b).

Hashish atau ganja mungkin padat atau resin tergantung pada

persiapan; hashish cetakan biasanya padat, sedangkan pemurnian cairan

ra-sering disebut "bubble melt hash" sering berupa substansi pasta

i dengan berbagai kekerasan dan kelenturan; berwarna coklat gelap,

bervariasi dari transparan menjadi kuning, cokelat, hitam, atau

h. lni semua tergantung pada proses dan iumlah pelarut yang tersisa.

Menurut situs http://indocropcirles.wordpress.com [Anonim, 2AI6f),

miliki molekul misterius "endocannabinoid". Hingga tahun 1990-an

i. seluruh ahli syaraf di dunia masih berpikir bahwa sinyal pada otak

sia dewasa hanya bergerak dalam satu arah saja, dari sel syarafpre-

ke sel syaraf post-sinaptic.

Ganja sebagaitanaman obat cukup legendaris di dunia. Sebelum Raphael

ulam yang merupakan ilmuwan dari Israelmenemukan bahwa otak

usia juga menghasilkan molekul yang sama persis fungsinya dengan

I cannabinoid dari tanaman ganja, ganja telah menjadi tanaman

-obatan yang paling legendaris di dunia.

Ganja sudah dikenal sebagai tanaman obat dan pemulih kesehatan

h ribuan tahun yang lampau. Ganja pernah disebut sebagai tanaman

ciengan kegunaan terbanyak di dunia (Christian Rritsch,2001).

[atatan mengenai ganja dalam sejarah muncul pertama kali dalam
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Kitab ini merupakan kumpulan dari catatan-catatan yang dibuat r
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Shen Nung yang hidup pada masa 2900 SM.

manusia.

Ganja juga disebut sebagai satu dari lima tanaman suci daram
veda, sarahsatu kitab suci umat Hindu fAldrich, 7g77),sementara rganja disebut dalam kitab zend-Avesta pada urutan pertama dari
fsepuluh ribu] jenis tanaman berkhasiat obat.

Sejak dulu ganja adalah tanaman obat. Sejarah yang pani
khasiat tanaman ganja bukan hanya isapan jempol dari masaIlmuwan di seruruh dunia saat ini murai menemukan betapa perr
peranan reseptor cannabinoid dan molekur endocannabinoid darerr

Ganja tidak menyebabkan kematian. Ganj4 hingga detik iripernah terbukti sebagai penyebab kematian maupun kecanduan Ddi masa lalu dianggap sebagai tanaman luar biasa, a, _"";i",np.'
""t::],"lt ada padanya dapat dimanfaatkan untuk berbagai keperl

Hal ini sangat bertorak belakang dan berbeda dJngan efttdihasilkan oleh obat-obatan terlarang dan arkohol. Berum perd
penderita dan manusia yang mati akibat efek Iangsung ar.i S"ni" t2076O.

Karena itu semuayang menyebabkan penggunanya menjadi khingga tersiksa secara fisih dan bahkan berbuat kekerasan
penipuan [aksi kriminar) untuk mendapatkan obat-obatan kimia
manusia itu.

Dalam peneritian 
'miah 

dengan metode systematic revin
membandingkan efektivitas ganja sebagai obat antiemetic dida
gan,a memang efektif sebagai obat antiemetic dibanding prochro
metoclopramide, chrorpromazine, thiethyr perazine, har,operidor,
done, atau alizapride.

Tetapi pengunaannya sangat dibatasi dosisnya, karena sejumlah
mengalami gejala efek psikotropika dari ganja yang sangat beriseperti pusing depresi, halusinasi, paranoia, dan juga arteria"l h

Pemanfaatan ganja kemudian menjadi illegal fdilarang).ganja terah dikenar manusia sejak rama dan digunakan senagai rpembuat kantung karena serat yang dihasilkannya kuat, Biji ganie
digunakan sebagai sumber minyak. Namun demikian, karena ganir
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I sebagai sumber narkotika dan kegunaan ini lebih bernilai ekonomi,

rang lebih banyak menanamnya untuk hal ini dan di banyak tempat

drsalahgunakan.

Di sejumlah negara penanaman ganja sepenuhnya dilarang. Di

beberapa negara lain, penanaman ganja diperbolehkan untuk kepentingan

pmanfaatan seratnya. Syaratnya adalah varietas yang ditanam harus

nengandung bahan narkotika yang sangat rendah atau tidak ada sama

niali. Belum'pernah ada penderita dan manusia yang mati akibat efek

hgsung dari ganja.

Sebelum ada larangan ketat terhadap penanaman ganja, di Aceh daun

6ruria menjadi komponen sayur dan umum disajikan. Bagi penggunanya,

drun ganja kering dibakar dan dihisap seperti rokok, dan bisa juga dihisap

&ngan alat khusus bertabung yang disebutbong.

luga gembar-gembor pemerintah yang seolah memiliki dasar

luat menerapkan dogma bahwa pelarangan terkait bertujuan untuk

nelindungi masyarakat dari "bahaya" yang tidak pernah terbukti secara

lrorblang. Tak ayal gembar-gembor banyak pihak anti-narkoba ini berhasil

nenyembunyikan fakta-fakta ganja di balik kemasan informasi yang

dbebarkan oleh konspirasi beragenda [Anonim, 20'J.6f).

fih The Beach

Karya fiksi lainnya (baik karya sastra seperti novel maupun film) yang

rcnampilkan penggunanaan hashish atau ganja dalam alur ceritanya bisa

&bilang cukup banyak. Dari sekian karya fiksi lain (selainAngels & Demons)

v{elah film yang diangkat dari novel yang berjudul The Beach karya Alex

6arland. Film The Beach sendiri disutradarai oleh Danny Boyle dan dirilis
pada tahun 2000.

Richard [Leonardo DiCaprio) adalah pria Ameiika duapuluh empat

uehun yang masih culun dengan mencintai perjalanan dunia. Ia tiba

d, Bangkok, Thailand untuk mencari kebebasan dan petualangan. Di

rismanya tempat ia menginap, ia sempat bertemu Daffy [Robert Carlyle),

sorang wisatawan Inggris yang terganggu mentalnya, yang mengatakan

ralau dirinya pernah ke sebuah pulau yang masih asli di Teluk Thailand,

ria sebuah pantai dan lagund tersembunyi yang indah berdinding tebing

{ian tak tersentuh oleh industri pariwisata. Dia menjelaskan dalam hal

samar-samar bahwa ia menetap di sana secara rahasia dengan sekelompok
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Film ini berkisah tentang perjalanan dua anak muda dari

20L3).

sepanjang perjalanan, yang akhirnya memakan waktu
itulah berbagai hal terjadi dan mampu mengubaL kehidupan
Dengan segala rintangan dan cara, pencarian jati diri pun berhasf
temukan. Film ini mencoba mengangkat tema post_adolescec
bentuk road movie. F'm yang bercerita tentang kegerisahan r
masa depan, keterasingan menghadapi lingkungan tradisi
kebebasan semu.

Melalui 3 Hari llntuk Selamanyo, Riri Riza mengangkat isu ke
dalam kehidupan anak muda dengan gamblang dan apa adanya-
dapat menggambarkan kehidupan bebas anak muda [sirjordiselain tentang kebebasan seksuar seperti yang telah dijalani tokoh
sepanjang adegan film penonton disuguhi tindakan mengkonsunr<i
yang dilakukan oleh kedua tokoh sepupu tersebut. Tidak bisa dibmz

menuju Yogyakarta. perjalanan yang seharusnya hanya men
satu hari, ternyata menjadi perjalanan tiga hari yang tak
Adalah petualangan pasangan sepupu, yusu{, 21 tahun fyang
oleh Nicholas Saputra) dan Amba4, 19 tahun fyang diperankan
WirastiJ. Mereka melakukan perjalanan .n"nu;u'yogyakara
mengendarai sebuah mob' untuk menghadiri acara keruarga 

{

seberapa banyak adegan menghisap ganja yang perlu diblur Imanakala adegan merokok saja sudah disensor oleh televisi.
Kekurangan film ini adalah endingnya yang kurang dapat kita Ikarena ketidakjerasannya perasaan yang dirasakan oreh yusufdan

yang terlihat saling suka. walaupun mereka saudara, tapi kita dapat
ada suatu ketertarikan di antara mereka fsirjordi, Z0L6).

Roro Mendut
sedikit berbeda kasusnya tetapi masih memiliki keterkaitan dr

ganja, yakni kisah legendaris tentang Roro Mendut. Rara Mendutatau
Mendut adalah cerita ralryat krasikyang berasar dari sarah satu cerita
Babad Tanah Jawi(teks Jawa kunaJ. Kisah ini menceriterakan perii
hidup dan tragedi cinta seorang perempuan tantik dari pesisir
Kadipaten Pati yang hidup pada zaman Sultan Agung.
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perhatian dari kisah Roro Mendut adalah bahwa tidak semua har
diperoleh dengan mengandalkan kekuasaan fAnonim, 2016d).

Kisah Rara Mendut ditulis ke daram sebuah karya sastra klasir
Y.B. Mangunwijaya, tokoh sastra terkenal asal Ambarawa, Jawa Tc
Indonesia, ke daram sebuah novertrilogi yang pertama kali diter
tahun L982 sampai tahun 1987 dalam harian *'";;;;;rJ'ro.*".
bersambung' Tr'ogi ini masing-masing berjudur Rara Mendut,
Duku, dan Lusi Lindri.padatahun 2008, trilogi terser.rit".i"r, a,.
ke dalam gabungan sebuah buku nover berjudur Rara Mendut
Trilogi oleh Gramedia pustaka Utama [Anonim, Z016dJ.

setelah kepopureran cerita bersambun g Raro Mendut kar.
Mangunwijaya tersebut, pada tahun 1983 kisah romanRara rr
diadaptasi menjadi sebuah film berjudul ,,Roro 

Mendut,,yang dis
oleh Ami Prijono, dibintangi antara lain oleh Meriam Bellina,
Muchus dan W.D. Mochtal aktor-aktor yang populer saat itu di I
fAnonim, 201,6e).

Meski dalam cerita tersebut jelas-jelas dikisahkan karau Rara lritu berjualan rokok kretek lintingantetapi di balik kisah itu, siapo
malah lintingannya itu bukan rokok kretek merainkan malah ganje
yang kini sering disebut marijuana. Kita tidak yakin karena antara r
kreteh cerutu, ataupun ganja sama_sama berupa lintingan yang d
dikonsumsi dengan cara dihisap.

Orang awam juga kadang_kadang bingung atau tidak tahu pe
beda produk dari tanaman ganja [cannabis, hemp, atau marijuana)
opium (yang menghasilkan morfin hingga heroinJ, dengan tanamar
fyang menghasilkan kokainJ, bahkan dengan produk-produk narr
secara sintesis. Bukan suatu kebeturan jika karya fiksi tertentu men
ganja dengan alur cerita yang disuguhkan.

Penutup

sebagai penutup artiker, berikut ini dikutipkan sebuah ilustrasi
membela penggunaan ganja dibandingkan penggunaan alkohol rna
rokok' Dan yang tidak tergambarkan dalam 

'ustrasi 
berikut

penggunaan narkotika yang menelan korban jiwa yang tidak
Ilustrasi berikut dikutip dari http ://indocropcircres.wordpress.com.
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!leski demikian, sebagai catatan akhir dalam artikel ini perlu
tkan bahwa hingga kini dunia pada umumnya masih menggolongkan
sebagai narkotika yang keberadaannya dinyatakan secara illegal.

ikian halnya Indonesia, ganja masih tergolong barang narkotika di
ini yang keberadaannya dinyatakan terlarang dan para penggunanya

dipenjarakan.
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