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Memberantas Narkoba Melalui Hypnotherapy Dan Nilai-nilai
Spiritual Islam
  Fenomena maraknya narkoba
  

Saat ini penyebaran narkoba sudah hampir merata dan sulit untuk bisa dicegah. Akses untuk
mendapat narkoba dengan berbagai jenisnya begitu mudah didapat dari oknum-oknum yang
tidak bertanggung jawab. Dari mulai diskotik, hotel, tempat kos hingga sekolahpun para bandar
narkoba dengan gencar mencari mangsa. Tentu saja hal ini membuat prihatin baik para orang
tua, kalangan pendidik, tokoh agama, pemerintah maupun ormas di negeri ini. Apa jadinya
bangsa ini kalau generasi penerusnya dirusak dan diracuni yang pada ujungnya membuat
mereka jatuh ke dalam jurang kebinasaan yang sia-sia.

      

Upaya pemberantasan narkoba sudah begitu gencar dilakukan melalui berbagai media, namun
penyebaran barang haram ini justru semakin menjadi-jadi, bahkan anak-anak usia SD dan SMP
pun banyak yang terjerumus di dalamnya. Hingga pada sebuah kesimpulan, bahwa upaya
paling efektif untuk menangkal bahaya narkoba adalah melalui lingkungan sekitar, terutama
orang tua dan para pendidik. Para Orang tua dan guru diharapkan dapat menjadi benteng
terdepan dalam menghadapi dan mencegah penyebaran narkoba yang semakin hari semakin
tidakterkendali.

  

Ada beberapa sebab yang menjadikan seseorang  terjerumus ke dalam jurang narkoba,
diantaranya adalah:

    
    -  Pertama, adalah orang-orang yang memiliki masalah dari lingkungan sekitarnya baik
keluarga maupun kerabat sehingga mereka mencari jalan keluar dengan menjadi pemakai
narkoba. Mereka beranggapan bahwa narkoba bisa menjadi tempat pelarian sekaligus solusi
dari beban masalahnya.   
    -  Kedua, mereka yang memakai narkoba hanya sebatas coba-coba sehingga lama
kelamaan menjadi pecandu. Awalnya bisa jadi hanya karena demi teman atau agar dianggap
“gaul” hingga pada akhirnya tidak bisa melepaskan diri dari ketergantungan narkoba.   
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    -  Ketiga, mereka yang menjadikan narkoba sebagai “life style” yang membuat mereka
merasa berbeda dari kalangan umumnya. Biasanya mereka ini para artis atau public figure
yang banyak digandrungi, khususnya kawula muda di negeri ini.   
    -  Dan masih ada penyebab lain yang pada umumnya kalau ditelusuri akan bermuara pada
ketidak pedulian lingkungan sekitar terutama dari keluarga. Ketidak pedulian ini bisa jadi dari
ketidak adanya benteng yang kuat yang seharusnya sudah tertanam sejak kecil maupun tidak
adanya pemahaman untuk mengetahui sejak awal  kecenderungan seseorang yang mulai
terlibat narkoba maupun cara pencegahannya. Lebih jauh lagi bisa jadi faktor terbesar yang
menjadikan seseorang terlibat narkoba adalah komunikasi yang kurang baik di dalam keluarga.
Banyak dijumpai mereka yang terlibat narkoba bukan dari keluarga yang “broken home”, tetapi
justru berasal dari keluarga yang baik-baik saja. Bisa jadi ini disebabkan oleh tidak adanya
kekompakan orang tua dalam mendidik anaknya, sehingga sang anak menjadi bingung
kemudian memutuskan mencari jalan keluar sendiri. Juga bisa jadi karena komunikasi yang
tidak baik antara orang tua dan anak. Banyak diantara orang tua yang ketika berbicara kepada
anak-anaknya persis seperti ketika berbicara kepada bawahan di kantornya, atau barang kali
ada juga orang tua yang tidak peduli apakah pesan yang disampaikan kepada anaknya telah
sampai atau malah sebaliknya. Padahal sebuah pesan atau nasehat itu tidak hanya tergantung
baik atau buruknya tetapi faktor bagaimana cara pesan itu disampaikan juga sangat penting
untuk diperhatikan.   

  Hypnotherapy sebagai jembatan untuk mengatasi masalah
  

Hypnotherapy pada dasarnya adalah teknik bagaimana cara berkomunikasi yang baik yang
persuasif, sugestif dan efektif. Persuasif adalah bersifat mengajak, sugestif adalah bersifat
memberi saran sedangkan efektif adalah menimbulkan efek yang diinginkan. Dalam hal ini
komunikasi yang dimaksud adalah komunikasi yang mencakup segala aspek, baik dari sisi si
pemberi pesan maupun yang menerima pesan. Melalui hypnotherapy, seseorang akan
memahami bagaimana komunikasi yang tepat, kapan pesan bisa disampaikan dan apa saja
yang harus dilakukan sebelum menyampaikan pesan.

  

Diantara faktor-faktor yang mempengaruhi komunikasi dalam hypnotherapy adalah :
-    Faktor lingkungan dan latar belakang
-    Faktor psikologis
-    Faktor pendidikan

  

Di dalam hypnotherapy, komunikasi yang dibangun lebih mengarah ke bawah sadar (sub
concious) manusia, dikarenakan hampir 88% perilaku manusia dipengaruhi oleh sub
conciousnya. Sub concius atau bawah sadar didominasi emosi, citra dan rasa atau perasaan.
Maka dari itu, dalam hypnotherapy komunikasi yang dikedepankan adalah komunikasi yang
dapat menyentuh emosi dan perasaan, sehingga menimbulkan efek dan hasil yang lebih
maksimal.
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Disamping itu hypnotherapy yang tentunya sebagai sebuah metode untuk mengatasi
permasalahan juga berperan sebagai sebuah jembatan yang efektif antara si pemberi pesan
dan penerima pesan. Dalam hypnotherapy kita dapat belajar bagaimana menyusun kata-kata
yang mudah dipahami dan diterima lawan bicara, selain itu kita juga dapat belajar untuk
menghindari kata-kata yang berpotensi menimbulkan penolakan dari lawan bicara.

  

Ketika telah memahami hypnotherapy, kita diajari untuk bersikap lebih bijak dalam memahami
masalah yang berujung pada memahami cara yang jitu untuk menggali akar masalah yang
sebenarnya, untuk bersama-sama mencari jalan keluarnya.
Terkait dengan narkoba, hypnotherapy dapat berperan ganda, baik sebagai sarana untuk
pencegahan maupun sebagai bagian dari solusi untuk mencari jalan keluar penyelesaian
masalah. Lantas, dimana peran hypnotherapy bagi pencegahan ketergantungan narkoba?
Seperti yang telah diuraikan diatas, peran keluarga sangat menentukan dalam penanganan
narkoba. Para orang tua melalui hypnotherapy akan memahami bagaimana berkomunikasi
yang baik kepada anak-anaknya sehingga timbul kedekatan baik secara fisik maupun emosi
yang akan membuat sang anak merasa nyaman berada di rumah di dekat orang tuanya.
Hypnotherapy memiliki berbagai teknik komunikasi yang sangat luar biasa yang dapat
menembus berbagai rintangan sehingga siapapun tidak akan kuasa menolak pesan yang akan
disampaikan.

  

Dalam hypnotherapy, pilihan seseorang dengan menggunakan narkoba tidak akan digugat
apalagi dipersalahkan. Akan tetapi seseorang akan dibimbing untuk menemukan nilai atau
tujuan utama yang sebenarnya ia inginkan. Dalam artian, sebenarnya orang yang
menggunakan narkoba mereka tidak bersalah dalam niatan awalnya, karena mereka biasanya
jatuh ke dalam narkoba karena ingin mencari ketenangan atau kesenangan, tetapi cara yang
mereka tempuh adalah tidak benar. Karena itu mereka harus dibimbing dengan tepat agar
mereka mampu menemukan ketenangan yang sebenarnya.

  Peran agama (Islam) bagi penyelesaian masalah narkoba
  

Islam adalah agama yang mengajak kepada umatnya agar selalu menjaga diri maupun
keluarga agar tidak terjerumus kepada perbuatan sia-sia dan merugikan diri sendiri. Untuk itu
Islam telah menawarkan solusi bagi siapapun yang menginginkan kehidupan yang penuh
dengan kedamaian dan kebahagiaan. Kehidupan yang penuh dengan aktifitas yang bermanfaat
yang jauh dari hal yang sia-sia dan merusak.

  

Di dalam Al Qur'an, Allah berfirman ; "Dan belanjakanlah (harta bendamu) di jalan Allah,
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dan janganlah kamu menjatuhkan dirimu sendiri ke dalam kebinasaan, dan berbuat
baiklah, karena sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang berbuat baik.
"
(Al Baqarah ayat 195)

  

Islam melarang keras siapapun yang melakukan perbuatan yang berdampak pada kerusakan,
baik bagi sendiri maupun kepada lingkungan sekitar. Sebagai contoh, minuman keras
diharamkan dalam Islam dikarenakan menimbulkan dampak merusak yang luar biasa baik
kepada diri maupun orang lain. Demikian halnya dengan narkoba, narkoba adalah perbuatan
yang merusak tubuh dan menimbulkan dampak yang luar biasa buruk bagi generasi manusia.
Narkoba dikategorikan Islam sebagai perbuatan yang membawa dampak bagi kematian diri
sehingga jelas-jelas diharamkan dan digolongkan sebagai perbuatan setan.

  

Lantas, bagaimana memadukan antara hypnotherapy dan Islam sebagai solusi bagi
penanganan penderita narkoba ?

  

Dalam Islam, pendidikan anak memegang peranan yang sangat penting, termasuk tanggung
jawab orang tua terhadap pendidikan dan perilaku anak-anaknya yang akan dipertanggung
jawabkan kelak di hadapan Tuhannya. Orang tua dituntut untuk sejak dini menanamkan
nilai-nilai moral dan etika yang bersumber dari agama agar anak memiliki bekal yang memadai.
Disinilah peran hypnotherapy, dimana teknik penyampaian pesan-pesan moral ini harus
mengena, mudah dan efektif. Hypnotherapy bisa menjadi jembatan bagi orang tua maupun
para pendidik dalam menyampaikan pesan-pesan moral dan etika agar para siswa mau
menerima pesan tersebut dengan senang hati (tidak dipaksa) sehingga muncul kesadaran dari
dalam diri mereka. Kombinasi antara hypnotherapy dan nilai-nilai moral agama ini ibarat  proses
saat memasukkan obat ke dalam tubuh, hypnotherapy adalah jarum suntiknya, sementara
isinya (obatnya) adalah nilai-nilai moral agama. Demikian halnya dalam penanganan
ketergantungan narkoba, hypnotherapy berperan sebagai pintu masuk untuk
memasukkan pesan-pesan moral agama yang sangat efektif, sehingga dapat dipastikan
mereka tidak akan berpikir untuk kembali mengulang kesalahan yang dilakukannya.

  

Pada umumnya, mayoritas orang yang terjerumus narkoba adalah mereka yang tidak
memahami eksistensi dirinya, terlebih lagi tujuan dari kehidupannya. Mereka berharap melalui
narkoba akan mendapatkan kedamaian, ketenangan dan kesenangan dalam hidup. Ketidak
adanya pengetahuan yang memadai, mengakibatkan perilaku menyimpang ini semakin jauh
meninggalkan mereka dari kehidupan keluarga yang seharusnya penuh dengan kebahagiaan
dan kedamaian. Mereka adalah orang-orang yang perlu pertolongan agar mampu menemukan
nilai dasar dan tujuan utama mereka. Untuk itu, Islam menawarkan sebuah konsep kehidupan
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yang jelas yang akan membimbing siapa saja agar mereka mampu melalui segala tantangan
hidup dengan tetap memegang prinsip yang telah digengamnya.

  

1. Sarjana Umm Al Qura University, Makkah, Saudi Arabia.
2. Master  Clinical of Hypnotherapist, Yayasan Hypnotherapy Indonesia.
3. Sekjen PPI Saudi Arabia.
4. World Trade Center Saudi Arabia.
5. Sahid Group, Jakarta.
6. Trainer ESQ Leadership Center, Jakarta.
7. Trainer N'Powerment Training Center, Jakarta.
8. Presiden Komisaris PT. Hatways Indonesia, Jakarta.
9. Production Director PT. MEC Indonesia.
10. Presiden Komisaris PT. Global Tyre Solution Indonesia.
11. Penulis buku "Spiritual Hypnosis".
12. Pemegang "Rekor Dunia" dari MURI untuk kategori trainer dengan peserta terbanyak.
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