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Bunuh Diri dan Depresi 
Bagaimana jika orang yang dekat dengan saya ingin bunuh diri? 
 
Isi artikel ini merupakan terjemahan, dan versi Bahasa Cina lah yang berlaku. 
 
Bunuh diri sangat berkaitan dengan depresi 
 Menurut situs web Departemen Kesehatan dan Layanan Manusia AS, diperkirakan bahwa 60% orang 

yang meninggal akibat bunuh diri menderita kelainan suasana hati (termasuk depresi, gangguan manik 
dan hipodepresi). Sering kali, orang yang bunuh diri pada usia muda menderita masalah 
penyalahgunaan obat-obatan dan depresi. 

 Selain itu, Organisasi Kesehatan Dunia juga menunjukkan bahwa di beberapa negara dan wilayah 
berpendapatan tinggi (termasuk Hong Kong), bunuh diri dan penyakit mental memiliki hubungan 
jangka panjang yang diketahui (termasuk depresi dan alkoholisme). 

 Pada banyak kasus, bunuh diri terjadi ketika terjadi krisis dan orang tersebut tidak mampu menghadapi 
tekanan hidup, seperti masalah keuangan, retaknya hubungan, nyeri kronis, dan penyakit.  

 Dapat dilihat bahwa bunuh diri sangat berkaitan dengan depresi. Untuk memahami subyek bunuh diri 
dan membantu orang yang beresiko bunuh diri, kita perlu mengenali dan menghadapi depresi. 

 
Indeks resiko bunuh diri 
 Studi mengenai bunuh diri yang dilakukan di Hong Kong mewawancarai 150 kerabat orang yang meninggal 

akibat bunuh diri dan 150 korban orang yang selamat, dan menemukan bahwa enam faktor berikut 
berkemungkinan menyebabkan bunuh diri: 
 Tidak punya pekerjaan  
 Lajang 
 Menderita penyakit mental 
 Berhutang 
 Tidak punya dukungan 
 Pernah mencoba bunuh diri 

 
 

Tanda peringatan bunuh diri 
Tanda-tanda resiko tinggi perlu mendapatkan perhatian segera 
Jika kerabat dan teman Anda menunjukkan perilaku berikut, mohon perhatikan dan segera minta 
bantuan: 
 Pemikiran dan rencana untuk bunuh diri yang eksplisit atau tersirat 

Contohnya: “Saya tidak ingin hidup”, “Saya ingin mati”, “Kalau saya sudah tidak ada, kamu harus 
merawat diri sendiri” dan kata-kata mengganggu lainnya saat merasa depresi atau kesal, atau diam-
diam menyimpan banyak obat-obatan, perilaku mengkhawatirkan seperti membeli batu bara atau 
barang-barang berbahaya lainnya dalam jumlah besar tanpa alasan. 

 Mengatur situasi setelahnya, termasuk bicara tentang pengaturan setelah meninggal, menulis surat 
bunuh diri, memberikan sejumlah besar barang-barang yang disukai, dan mengucapkan selamat tinggal 
terakhir kepada kerabat dan teman, dll. 
 

Jika situasi ini terjadi, mohon segera rawat mereka, pahami perasaan mereka, perhatikan apakah mereka 
berpikir untuk mencederai diri sendiri, dan minta bantuan sesegera mungkin. 
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Tanda peringatan yang perlu diperhatikan 
Jika kerabat dan teman Anda mengalami masalah berikut ini, mohon lebih perhatikan. Mungkin mereka 
depresi, atau bahkan memiliki kecenderungan untuk mencederai diri sendiri. Walaupun belum tentu ini 
merupakan situasi berbahaya, dukungan dini dapat menurunkan resiko dan peluang bertambah parah.  
 Depresi dan kecemasan  

Banyak kasus bunuh diri terjadi ketika suasana hati sangat tertekan. Diagnosis awal dan perawatan 
depresi dapat mengurasi resiko mencederai diri sendiri, karena banyak orang berpikir bahwa 
mengakhiri hidup mereka adalah satu-satunya jalan keluar ketika mereka menderita depresi parah. 
 

 Mengisolasi diri 
Orang-orang yang terisolasi dan tak berdaya merasa kian tidak berdaya jika tidak ada dukungan dan 
pencerahan. Orang yang sengaja mengucilkan diri dari keluarga dan teman serta mengurung diri juga 
akan semakin kecanduan terhadap pikiran negatif dan tak berdaya.  
 

 Amarah dan kebencian 
Saat merasa penuh amarah dan kebencian terhadap diri sendiri dan bahkan orang lain, resiko 
mencederai diri sendiri dan orang lain juga meningkat.  
 

 Dampak alkohol dan obat-obatan terlarang 
Beberapa orang berniat menggunakan alkohol dan obat-obatan terlarang untuk menghadapi emosi dan 
perubahan tak menyenangkan dalam hidup, namun ini mengalahkan diri sendiri. Mengonsumsi obat-
obatan tanpa aturan hanya akan mengurangi kemampuan mengendalikan diri sendiri, dan membuat 
orang yang depresi kehilangan kemampuan untuk menganalisis, menyelesaikan masalah dan 
mengandilkan emosi. Sesuai kata pepatah, “minum alkohol saat sedih hanya akan membuat Anda 
semakin sedih.” Alkoholisme hanya akan memperburuk suasana hati dan meningkatkan rasa ingin bunuh 
diri.  
 

 Dikendalikan oleh halusinasi  
Beberapa orang yang depresi parah dapat mengalami gejala mental seperti halusinasi, halusinasi 
auditori, dan delusi. Di bawah pengaruh halusinasi dan delusi seperti “kamu tidak berguna, kamu 
akan mati!”, kemungkinan bunuh diri akan meningkat. 
 

 
Bagaimana cara kita membantu mereka? 
Sebagai kerabat atau teman, kita dapat: 
 Nyatakan kekhawatiran dan dukungan 

"Ayo kita hadapi kesulitan ini bersama!" "Kalau ada yang ingin dikatakan…katakan saja!" "Mungkin 
saya tidak bisa banyak membantu, tapi saya mau mendengarkan, dan saya mau menemani kamu 
minta bantuan!" 
 

 Coba selesaikan masalah 
Coba tempatkan diri pada posisinya untuk merasakan emosinya, setujui perasaannya, namun 
jelaskan bahwa bunuh diri bukan cara terbaik untuk menyelesaikan masalah. Melalui upaya 
bersama antara Anda dan dia, masalah tentunya dapat dipecahkan secara lebih efektif.  
 

 Kenali depresi 
Kebanyakan orang yang ingin bunuh diri mengalami masalah emosi, tidak mampu menghadapi 
perubahan tiba-tiba atau menderita depresi, dan merasa bahwa mereka tidak berguna, tidak 
berdaya, dan tidak punya harapan. Karena itu,mereka tidak boleh dimarahi karena “tidak riang 
gembiara” atau “sedih karena hal-hal kecil”. Mereka perlu didorong untuk menghadapi masalah 
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dan mencari bantuan untuk menghadapi depresi. 
 

 Tetap di sisinya 
Selama periode berbahaya ini, mohon atur agar keluarga dan teman menemaninya sedapat mungkin. 
Tetap berada di sampingnya tanpa bicara. Perawatan tenang dan lembut lebih praktis dan efektif 
dibandingkan dengan saran sembarangan seperti: “Jangan terlalu dipikirkan,” “Lupakan masalahmu!” 
atau mengobrol tanpa akhir.  
 

 Jangan anggap enteng 
Jangan abaikan rasa ingin bunuh diri yang diungkapkan oleh keluarga dan teman. Pada 
sebagian besar kasus bunuh diri, orang yang ingin bunuh diri telah mengekspresikan pikiran 
sebelumnya. Segera memberi tahu mereka untuk tidak melakukannya tidaklah cukup. 
Sebaliknya, Anda dapat meminta mereka secara positif apakah mereka ingin bunuh diri, lalu 
menghadapi mereka secara positif. Ini adalah pendekatan yang tepat. Jangan khawatir, 
bertanya apakah mereka ingin bunuh diri bukan berarti mengingatkan mereka untuk bunuh 
diri, karena jika mereka sudah memiliki pemikiran seperti ini, diskusi secara terbuka akan 
membuat mereka merasakan kepedulian dan perhatian Anda.  
 

 Minta bantuan ahli 
Orang yang ingin bunuh diri perlu mendapatkan perawatan dan konseling diri. Mohon cari 
bantuan dari dokter keluarga, unit gawat darurat, pekerja sosial, psikolog klinis atau 
psikiater. 
 

 Hindari menutupi atau menunda 
Mungkin bukan solusi terbaik untuk bergantian dan menemani orang tersebut selama 24 jam. 
Jika keluarga atau teman Anda memiliki kecenderungan tinggi untuk bunuh diri, ia perlu 
dirawat di rumah sakit untuk observasi dan diagnosis komprehensif serta perawatan sesegera 
mungkin. 

 
 

Depresi dapat disembuhkan! Bunuh diri tidak akan menyelesaikan masalah! 
 

Hotline bantuan 
Hotline Departemen Kesejahteraan Sosial (24 jam) 2343 2255 
Perkumpulan Pencegahan Bunuh Diri Samaria (24 jam)   2389 2222 
Hotline Psikiatri Otoritas Rumah Sakit (24 jam) 2466 7350 
Hotline Kehidupan (24 jam) 2382 0000 
  
Agen bantuan 
Departemen Kesejahteraan Sosial dan berbagai agen layanan 
sosial  

 

Dokter keluarga  
Departemen gawat darurat atau klinik psikiatri dan rumah sakit di 
bawah Otoritas Rumah Sakit 

 

 
Rumah Sakit Castle Peak (Edisi Keempat) 
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