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BAB.II 

TUNJAUAN UMUM 

2.1 5tudi Komparasi Pusat rehabilitasi Narkoba 

2.1.1 Jenis terapi 

a. Terapi Agama 

Metoda pembinaan yang digunakan untuk proses terapi agama ini 

adalah mandi taubat, shalat, mambaca AI-Qur'an, zdikir dan pengajian. 

Kegiatan-kegiatan tersebut sepenuhnya barisikan ibadah. Adapun proesnya 

sebagai berikut : jika pasien lebih dari satu orang atau kolektif dikenal 

dengan ceramah yang saling berkomunikasi dlam pembinaan kelompok ( 

group guidance ). Pembahasan mulai dri persoalan stre atau ganggun 

kejiwaan, mental, social agama serta sebab terjerumusnya seseorang 

kedalam lingkaran narkoba. Bentuk bimbingan lainya adalah program 

penasehatan kelompok (group advitori ) 

Adapun tujuan bimbingan kelompok ini yaitu : untuk membangkitkan 

semangat kebersamaan ( sense of solidarity ) perasaan ikut memiliki 

bersama ( sense of belonging ) serta menyalurkan kreatifitas, perasaan 

kemauan secara bebas dalam forum. Dengan demikian maing-masing 

penderita akan terbentuk rasa sosialnya, mengurangi rasa frustasi dan 

menigkatkan daya ingatnya. Proes diatas merupakan proses untuk 

pengenalan diri. 

Setelah prose pengenalan diri, dapat berlanjur deengan proses 

penyadaran diri, sebagai berikut : duduk bersila punggung ditegakkan, mata 

dipejamkan dan kemudian mulailah dengan latihan berdzikir, hal ini 

didampingi oleh seorang imam. 

Dan mulailah mengucapkan LAA ILAAHA ILLALLAH. Pertama-tama 

kalimat tersebut diucapkan dengan sura keras, semakin keras, dan semakin 

keras lagi, kemudian lirih. Pengucapan terebut diiringi dengan ritme yang 

teratur mengikuti denyut jantung manusia. Akhirnya pada titik tertentu suara 

semakin hilang dan diam, namun dalam kalbu tetap selalu mengucapkan 

dalam hati iangat kepada Allah SWT. Dalam keadaan inilah kemudian 

pembimbing dengan bahasa yang menyentuh jiwa membesit dalam kalbu, 
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menundukkan kesombongan dan kesadaran menuntun pribadi untuk 

mengingat segala perbuatan serta tingkah laku yang berlumuran dosa, 

kemaksiatan, kebohongan, riyak, ujub, takabur, dan hal-hal buruk lainya. 

Pada saat tertentu karena hati, pikirn dan ucapan menyatu ( diwakili 

oleh seorang imam ), maka secara reflektif keluarlah air mata yang 

membasahi pipi, menangis teriak-isak memimta ampun dan tobat, 

penyesalan, karena mersasa kerdil, hina, dirinya berlumur dosa di haribaan 

Allah Robil "alamin. 

Proses eperti diatas merupakan awal seseorang mengenal dirinya 

endiri, dan mengenal diri endiri merupakan permulaan dlam menerima 

pencerahan dan berubahan. Dalam istilah psikoterapi proses ini adalah 

metode asosiasi bebas, yaitu : suatu metode pemanggilan kembali 

pengalaman-pengalaman maa Impau atau dikenal dengan istilah "katarisis". 

Sedangkan menurut agama islam poroses ini disebut "Talqin" yang artinya 

pemberian nasehat atau wejangan. 

Namun disampig itu ada juga kegiatan yang bersifat kebersihan atau 

piket. Dimana pasien biasa maembersihkan Iingkungan sendiri, mulai dari 

kamar, halaman sampai linkungan. Dan kegiatan ini masih tetap berada 

dalam pengawasan. 

Selain Itu juga ada kesibukan laainnya yang bersifat fisik berupa olah 

raga atau senam, keterampilan, dan perkebunan. Hal-hal tersebut dilakukan 

berdasarkan asumsi bahwa "manusia pada dasarnya dibentuk dan 

ditentukan oleh Iingkungan social budaya" ( Gerald Corey, op. cit, hal 198 ) 
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Metoda terapi untuk peyembuhan ketergantungan narkoba : 

Pengajian 

Dzikir 

....•.. 

Membaca l-Qur'an 

I/////)? """"'" _········_···,···_··1 Keterampilan I 
Bersih-bersih 

..•.... 

...........••.. ...//
 

OlahRaga/
 Perkebunan I 
Senam 

b. Terapi Medis 

Efek yang ditimbulkan dari akibat kecanduan narkoba adalah 

kerusakan pada unsur fisik kemudian psikisnyapun menglami kemunduran, 

maka upaya yang dulakukan selain terapi agama juga menggunakan 

pengobatan rnedis. Pengobatan secara medi dilakukan karena lernahnya 

kondii jasmai atu penyakit yang berkaitan dengan jasmani. Diantranya 

jantung, hati, tulang , paru-paru, otot, otak dan kelainan kejiwaan. 

Semua itu tidak terlepa dari peran seorang dokter yang lebih 

menguasai dn berwenang mendiaknosis serta menentukan obatnya. 

Kemunduran dan segala kelainan yang diderita korban narkoba 

diantisipasin serta di teliti oleh tenaga medis. Dalam tahapan ini pesien 

ditangani oleh tenaga medis baik dokter maupun psikiater yang lebih 

berwenang mengambil keputusan· menyangkut hal-hal yang berkaitan 

dengan fisik, biologi maupun kejiwaan. 

Agar dalam rangka menjalani pembinaan mental nantinya kondisi 

fisik dari pasien sudah dalam keadaan sehal. Selain itu peranan psikiater 

juga diperlukan untuk mencari pemecehan masalah yang dihadapi korban 
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narkoba. Pemeriksaan secara medis merupakan awal dari proses 

pemulihan dari pengaruh narkoba. Serta dilanjutkan dengan proses 

pemulihan mental untuk mengemblikan kemampuan kerja otak dan kondisi 

kesehatan otaknya. 

2.1.2 Kegiatan 

Studi Kegiatan Terapi Agama
 

Macam-macam kegiatan yang diwadahi sebuah pusat rehabilitasi :
 

1.	 Peneriman Awal
 

» Kegiatan datang dan menuggu
 

» Kegiatan Pendaftaran
 

» Keglatan konsultasi dengan konselor
 

» Kegiatan administrasi
 

» Kegiatan berkunjung
 

» Kegiatan Lain-lain ( km/wc, jaga )
 

2.	 Seleksi Awal
 

» Kegiatan pemulihan fisik
 

» Kegiatan pengenalan masalah
 

» Kegitan penyadaran diri dan pemeliharaan
 

» Kegiatan lain-lain
 

3.	 Kegiatan Rehabilitasi
 

» Konsultasi
 

» Proses rehabilitasi
 

» Kegiatan lain-lain
 

4.	 Kegiatan Vokasional , Sosial Edukation ( kegiatan Pembinaan ) 

» Kebersihan 

» Dlah raga I senam 

» Keterampilan dan Kesenian 

» Taman 

» Kegiatan lain-lain 
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2.2	 Studi karakteristik Pasien 

Kebutuhan Psikologis Pasien 

Tabel 2.1. Kebutuhan Psikologis Pasien 

Sumber: Interpretasi Lourire, INTRODUCTIONTO LANNDSCAPE ARCHITECTURE,
 

Psychology Factor
 

No Kebutuhan Psikologis Pasien Kebutuhan I Btasan Medis 

1. Sosial ( hubungan antar manusia ) 

» Interaksi social 

» Bekerja sama 

» Kasih sayaang 

» Perlindungan dari rasa takut terhadap 

orang lain 
---_.-

Terutama keamanan tidak 

menimbulkan kemungkinan 

cidera 

Terutama aspek kenyamanan 

yang berkaitan dengan suhu dan 

kebisingan 

Tuntutan Privasi 

Tuntutan privasi 

Kebutuhan aktivitas terapi 

2. Stabilotasi suatu keadan menentramkan jiwa 

manusia 

» Bebas dari rasa takut 

» Bebas dari rasa kecemasan dan bahaya 

3. Individual yang sifatnya individu 

» Terjaga privasinya 

» Identitas dalam Iingkungan 

» Membuat keputusan dan pilihan 

4. Ekspresi diri, kebutuhan untuk mendaparka 

tanggapan positif dari orang lain. Meninginkn 

haknya tidak terganggu. 

» Mencerminkan atau oenjelasan diri 

» Daerah teritori pada pada Iingkungannya 

5. Peningkatan kembali, seperti kondisi semula 

» Kreativias dan presentasi probadi 

2.3	 Studi Karakteristik Arsitektur Islam 

2.3.1 Ornamen Arsitektur 

Arsitektur Islam berkembang sangat luas baik itu di bangunan 

sekular maupun di bangunan keagamaan yang keduanya tarus berkembang 

sampai saat ini. Arsitektur juga telah turut membantu membentuk 

peradaban Islam yang kaya. Dalam hal ini yang akan menjadi patokan atau 

yang diambil adalah Arsitektur Islam dari Timur Tengah. Kama Arsitektur 

Timur Tengah sangat identik dengan Arsitektur Islam. 
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Banyak yang dapat kita Iihat bahwa Arsitektur Islam memiliki gaya 

tersendiri. Gaya arsitek yang mencolok dari misalnya mang tengah yang 

luas dan terbuka, bangunan yang melingkar, dan penggunaan pola Kaligrafi 

yang berulang. Mesjid Raya Samarra di Irak, yang selesai pada tahun 

847M, bangunannya berciri khas dengan adanya Minaret. Ketika Ustman 

merebut Istanbul dari kekaisaran Byzantium, mereka mengubah sebuah 

basilika menjadi mesjid ( sekarang museum ), yang akhirnya orang-orang 

muslim mengambil sebagian dari kebudayaan Byzantium kedalam 

kekayaan peradaban islam, misalnya penggunaan Kubah. Ada juga Motif 

yang mencolok dalam arsitektur Islam hampir selalu mengenai pola yang 

terus berulang, berirama, dan menerus, motif-motif ini diebut Arabesk. Cirri 

khas arsitektur islam yang lain yaitu pilar batu bata, taman yang luas dan 

lengkungan yang disokongkan pada beberapa pilar. 

a. Iwan 

Iwan memiliki filosofi untuk memuliakan tamu yang datang dan masuk 

pada bangunan tersebut. Penggunaan Iwan biasanya digunakan pada 

bangian depan banguan. 

Iwan pada Taj Mahal 
yang digunakan pada 
bagian entrance ke 
bangunan. 

Taj Mahal 
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Iwan pada mesjid Wariz 
Khan digunaka sebagai 
entrance 

Wazir Khan Mosque Oi Lahore 

Bentukan dasar iwan yang merupakan salah satu karakteristik dari arsitektur 

islam. 

b. Dam I Kubah 

Kubah merupakan salah satu unsur arsitektur yang selalu digunakan. 

la berbentuk seperti separuh bola, atau seperti kerucut yang permukaannya 

melengkung keluar. Terdapat juga bentuk 'kubah piring' (karena puncak 

yang rendah dan dasar yang besar) dan 'kubah bawang' (karena hampir 

menyerupai bentuk bawang). 
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Biasanya kubah akan diletakkan di tempat tertinggi di atas bangunan 

(sebagai atap). la diletakkan di atas rangka bangunan petak dengan 

menggunakan singgah kubah (pendentive). 

Kubah dapat dianggap seperti suatu gerbang yang diputarkan pada 

rangka penyangganya. Ini bermakna kubah mempunyai kekuatan struktur 

yang besar. Sarna seperti jembatan gerbang tertekan, kubah dapat dibuat 

dari batu bata dan beton saja, bergantung kepada daya tekanan dan 

geseran. Namun, kubah modern biasanya dibuat menggunakan aloi 

aluminium, keJuli atau konkrit diperkuat sebagai rangka dan dipadatkan 

dengan kepingan alumunium, tembaga, polikarbonat ataupun cermin sesuai 

keperluan. 

Contoh-contoh Kubah : 

c. Taman 

Taman pada bangunan-bangun yang berkarakteritik arsitektur islam 

memiliki cirri khas : 

•	 Taman yang luas dimana rumput sebagai ground covernya, 

•	 Terang, dimana pengertian terang disini tidak banyak pohon

pohon pelindung. 

•	 Memiliki inercort 

•	 Terdapatnya poin of interes 
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Eleven-elemen taman yang biasa digunakan pada taman-taman yang ada 

pada banguna-bangunan Islam: » Rumput 

» Air 

» Pohon perdu 

» Kramik I Paving Blok 

Contoh-contoh taman : 

d. Warna 

Efek warna dapat mempengaruhi factor psikologis seseorang. Warna 

bias menibulkan kesan ceria, cerah, meriah, nyaman, suram, sedih, atau 

serius. 

Berikutu ini ada beberap arti warna : 

1. KurlirlY ada/all penolk rasa kantuk 

2. Biru adalah penolak rasa sakit 

3. Hitam adalah penolak rasa lapar 

4. Putih adalah penolak rasa birahi 

5. Oranye adalah penolak rasa takut 

6. Merah adalah penolak rasa dingin 

7. !LO..9-ld adalah penolak rasa jahat
 

( Sumber ; Dasar-dasar oko-arsitektur, Heinz Frick, FX. Bambang Suskiyanto, 1998 )
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e. Ornarnen Arabesk 

Ornament Arabesk adalah ornament yang sifatnya menerus. Ornament 

ini biaanya dibuat dari pecahan-pacahan batu. Dan biasanya digunakan 

sebagai tekstur pada banguan. 

Ornament Arabesk yang 
biasa digunakan sebagai 
tektur pad dinding. Masih 
manyak' lagi motif-motif dri 
ornament arabesk ini. 

f. Kaligrafi 

Kaligrafi, dari bahasa Yunani; KaMI "keindahan" + ypaqJo~ "menulis" 

adalah seni menulis dengan indah dengan penasebagai hiasan. Tulisan 

dalam bentuk kaligrafi biasanya tidak untuk dibaca dengan konsentrasi 

tinggi dalam waktu lama, karena sifatnya yang membuat mata cepat lelah. 

Karena itulah sangat sulit menemukan contoh kaligrafi sebagai tipografi 

buku-buku masa kini. 

Di dalam seni rupa Islam, tulisan arab seringkali dibuat kaligrafi. 

Biasanya isinya disadur ayat-ayat suci dari AI-Quran. Bentuknya bermacam

macam, tidak selalu pena diatas kertas, tetapi seringkali juga ditatahkan di 

atas logam atau kulit. Dalam halini kaligrafi diletakakn pada bangunan yang 

berfungi untuk memperindah. 
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