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Tips Menjaga Kesehatan Mental 
Perguruan Tinggi Psikiater Hong Kong 

 

Isi artikel ini merupakan terjemahan, dan versi Bahasa Inggrislah yang berlaku. 

 

Perguruan Tinggi Psikiater Hong Kong mengungkapkan keprihatinan mendalam atas gangguan 

emosional yang dialami oleh beberapa orang sebagai reaksi atas peristiwa sosial baru-baru ini yang 

muncul dalam konteks usulan amandemen RUU Ekstradisi. Pengalaman menyedihkan dari adegan 

konflik, baik yang ditemui secara langsung atau melalui media, mungkin dapat memicu gejala reaksi 

stres akut. Perguruan Tinggi ingin mengingatkan masyarakat untuk memperhatikan kesehatan 

mental kita sendiri saat mengikuti perkembangan terbaru dari acara tersebut. Harap berhati-hati 

terhadap reaksi emosional, pikiran, atau gejala tubuh yang mungkin menandakan masalah kesehatan 

mental. 

Perguruan Tinggi Psikiater Hong Kong ingin memberikan perhatian kepada semua orang tentang kiat-

kiat berikut yang akan membantu Anda tetap sehat secara mental. Dengan menjaga diri kita sendiri, 

kita dapat berjuang untuk masa depan yang lebih baik. Perguruan Tinggi ingin menyampaikan pesan 

penting kepada publik: Saat menghadapi situasi sosial saat ini, beberapa mungkin mengalami reaksi 

emosional yang intens, dan beberapa bahkan mungkin memiliki perasaan tidak berdaya dan putus 

asa. Harap sangat waspada terhadap kemungkinan gelombang pikiran bunuh diri atau merusak diri 

sendiri. Pergolakan dan pikiran emosional ini biasanya mereda seiring waktu. Mohon jangan biarkan 

hal ini mengambil alih tindakan Anda dan menyebabkan kerusakan permanen pada diri Anda dan 

orang yang Anda cintai, belum lagi merampas kesempatan Anda untuk berkontribusi lebih berarti 

bagi masyarakat. Perguruan Tinggi mengajak semua orang untuk menghargai kehidupan dan 

kepedulian terhadap semua orang di sekitar kita. 
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Tips Menjaga Kesehatan Mental 

1. Perhatikan perasaan dan reaksi kita, serta orang-orang di sekitar kira; apakah kita mengalami 

reaksi stres akut? 

Menyaksikan atau menemui kejadian konfrontatis (bahkan dalam konteks sosial media atau 

platform lain) dapat mengakibatkan kita mengalami apa yang dikenal sebagai reaksi stres akut 

dalam waktu beberapa hari. 

Gejalanya dapat meliputi: 

• Memikirkan apa yang terjadi, atau membayangkan kejadian di benak kita 

• Mimpi buruk 

• Mengalami kesulitan untuk rileks, seakan Anda terus waspada 

• Mengalami kesulitan tidur dan merasa resah 

• Menghindari apapun atau siapapun yang mungkin dapat mengingatkan Anda atas apa yang 

terjadi 

Ini adalah reaksi normal dan Anda tidak perlu khawatir. 

Jika Anda menduga tengah mengalami reaksi stres akut dan ini membuat Anda merasa tidak 

nyaman, kami berharap daftar LAKUKAN dan JANGAN LAKUKAN ini dapat membantu: 

JANGAN LAKUKAN: Mengikuti perkembangan berita yang membuat kesal menit per menit, detik 

per detik 

Laporan audiovisual, seperti podcast atau tayangan langsung dapat memperburuk stress dan 

kecemasan. Sebaliknya, pertimbangkan untuk cukup membaca tentangnya jika Anda ingin terus 

mendapatkan berita terbaru, atau, jika Anda mereka sangat kesal, hentikan menonton berita sesaat, 

hingga rasa tersebut berlalu. 

 

LAKUKAN: Hal-hal yang Anda senangi atau membuat rileks 

Beri diri Anda waktu dan tempat untuk menenangkan diri. Jika teman atau orang yang Anda kasihi 

merasa emosional, marah, terpuruk, atau frustrasi dan suram, bantu mereka mencari orang yang 

dipercaya untuk diajak bicara. Mengeluarkan uneg-uneg dari dada dapat membuat mereka merasa 

lebih baik. 

 

Jika Anda, atau teman Anda, terus mengalami gejala stres akut selama lebih dari 4 minggu, dan ini 
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menghalangi pekerjaan atau bahkan hidup sehari-hari, mungkin Anda mengalami Gangguan Stres 

Pasca Trauma (PTSD). Dalam kasus ini, cari bantuan profesional dan dukungan sesegera mungkin. 

 

2. Hati-hati saat Depresi berada di ambang pintu 

Pada sisi lain, beberapa orang merasa sedih atau depresi setelah nonton berita yang membuat 

kesal. 

Apa beda merasa sedih dan mengalami Depresi? 

Kesedihan adalah emosi normal. Perasaan ini dapat berlangsung beberapa jam hingga 

beberapa hari, namun akhirnya akan berlalu. 

Depresi akan tetapi, berlangsung jauh lebih lama. Rasa suram, marah atau stres dapat berlanjut 

selama 2 minggu atau lebih. Anda mungkin turut merasakan perubahan dalam tubuh, seperti 

kehilangan nafsu makan, penurunan berat badan, dan insomnia serta merasa letih sepanjang 

hari. Pikiran Anda mungkin turut diliputi hal negatif, dan Anda mungkin merasa tidak berguna, 

tidak berdaya dan tidak memiliki harapan. Dalam kasus yang parah, depresi dapat 

mempengaruhi sekolah, pekerjaan, kehidupan sosial, dan bahkan berujung pada rasa ingin 

bunuh diri. Jika Anda mengalami gejala-gejala tersebut, mohon cari bantuan profesional 

sesegera mungkin. 

Untuk informasi lebih lanjut, lihat video pada tautan di akhir dokumen ini. 

 

3. Hotline dan Tempat mencari Bantuan 

Jika Anda kuatir bahwa Anda, atau teman Anda, mengalami kondisi berikut ini: 

1) Gangguan Stres Pasca Trauma atau kondisi lain yang berkembang dari reaksi stres akut 

2) Gejala depresi 

3) Rasa ingin bunuh diri 

Cari bantuan profesional (dari pekerja sosial, konselor, psikolog klinis, praktisi umum, atau 

psikiater) sesegera mungkin. 
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Anda juga dapat menghubungi hotline berikut ini untuk mencari bantuan atau minta rujuak 

ke ahli  

Nama Hotline / Organisasi Hotline  Kontak Jam Layanan 

Open Up (Layanan dukungan emosional darurat)  

Badan Amal Hong Kong Jockey Club  

9121 2012 

 

FB / IG: 

hkopenup 

24 Jam 

Layanan Pencegahan Bunuh Diri 2382 0000 24 Jam 

The Samaritan Befrienders Hong Kong 2389 2222 24 Jam 

Saluran Kesehatan Mental Otoritas Rumah 

Sakit  

2466 7350 24 Jam 

Hotline Departemen Kesejahteraan Sosial 2343 2255 24 Jam 

Pusat Krisis CEASE Kelompok Rumah Sakit tung 

Wah 

18281 24 Jam 

Baptist Oi Kwan Service 

Child and adolescent psychiatric health 

3413 1543 09:00-18:00 

(Senin hingga Jum’at) 

關心一線  

Federasi Kelompok Pemuda Hong Kong 

2777 8899 14:00-02:00 

(Senin hingga Sabtu) 

Bantuan Psikologis Palang Merah Hong Kong 

(Bahasa Inggris dan Cina) 

3628 1180 - 

Stewards 2635 7709 10:00-17:00 

(Senin hingga Jum’at) 

Asosiasi Pemuda Wanita Kristen Hong Kong 2711 6622 Senin hingga Jum’at 

14:00-16:00 

(Hotline untuk Wanita) 

Asosiasi Klub Anak Laki-laki & Perempuan Hong 

Kong – Hotline Orang Tua 

2866 6388 19:00-21:30 

(Hotline Konseling) 

Hotline Perawatan Tung Wah Kelompok Rumah 

Sakit Tung Wah 

2548 0010 14:00-16:00 

(Senin hingga Rabu) 
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Bagaimana cara menjaga kesehatan mental diri sendiri dan orang yang kita kasihi? 

1. LAKUKAN dan JANGAN LAKUKAN saat berbagi berita tentang bunuh diri: 

Pada era smartphone dan media sosial, tak terelakkan bahwa setiap orang kurang lebih dapat 

menjadi reporter amatir. Akan tetapi, pikirkan dua kali apakah perlu sebelum Anda mengirim atau 

berbagi berita terkait bunuh diri. Jika Anda perlu berbagi berita atau informasi terkait bunuh diri, 

mohon perhatikan hal berikut: 

JANGAN LAKUKAN： 

 Mengirim atau berbagi gambar dan isi surat bunuh diri orang tersebut 

 Mengagungkan, meromantisasi, atau membuat sensasi mengenai kejadian bunuh diri 

tersebut 

 Menyederhanakan alasan bunuh diri 

 Memanfaat kejadian bunuh diri tersebut untuk mengkritik atau menyalahkan orang lain 

LAKUKAN: 

 Sebutkan bahwa ada cara lain yang lebih baik untuk menyelesaikan masalah 

 Berikan informasi tentang cara mencari bantuan, seperti layanan pencegahan bunuh diri, 

sumber daya komunitas, dan hotline 

 

2. Membantu orang yang ingin bunuh diri 

Sentuhan pertama harus ditangani dengan baik. Jika seseorang ingin bunuh diri dan meminta 

bantuan, tanyakan mereka berada di mana, sedang apa, beri tahu bahwa Anda bersama mereka, 

dan usahkan untuk temui mereka di tempat di mana Anda berdua merasa aman. 

Pastikan Anda punya waktu yang cukup, dan bersiaplah untuk mendengarkan. Tahu bahwa Anda 

mendengarkan, dan bahwa Anda pedulu, mungkin sudah menjadi sumber ketenangan bagi 

seseorang yang mengalami keputusasaan. 

Tetap tenang. Bersikap terbuka, menghargai, dan tidak menghakimi. Bersikaplah jujur dan tulus 

saat menilai tingkat bahaya yang dialami orang tersebut. 

JANGAN membuat janji palsu. Anda tidak dapat berjanji untuk menyimpan rahasia mereka jika 

perlu memberitahukan masalah mereka kepada orang lain dan menjaga agar mereka tetap aman. 
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Jangan takut untuk bertanya langsung seberapa besar kemungkinan mereka akan mencederai 

diri sendiri. Contohnya, apakah cara mencederai diri sendiri mudah diakses? Apakah ada bantuan 

di dekatnya? 

Jika orang yang membutuhkan TIDAK berada dalam bahaya langsung, maka: 

 Pandu mereka untuk mengingat cara-cara melawan rasa ingin bunuh diri (mengobrol 

dengan teman, keterampilan relaksasi adalah beberapa contohnya) 

 Beri tahu bantuan yang tersedia, seperti layanan dan hotline pencegahan bunuh diri 

 Beri tahu bahwa Anda akan membantu mereka mencari bantuan profesional (melalui 

pekerja sosial, psikolog dan petugas perawatan kesehatan mental)  

 Beri tahu keluarga mereka tenang apa yang Anda khawatirkan 

Jika orang yang membutuhkan tampaknya mengalami bahaya LANGSUNG, telepon 999 

SEKARANG, lalu: 

 Minta teman atau anggota keluarga untuk tetap bersama mereka hingga layanan darurat 

tiba 

 Jika orang yang membutuhkan sendirian, terus berkomunikasi dengannya hingga bantuan 

tiba 

Saat membantu seseorang yang mengalami bahaya, sellu ingat bahwa Anda memiliki 

keterbatasan sendiri. Walaupun Anda dapat berusaha sekuat mungkin untuk membantunya 

dan memberikan harapan, bisa jadi Anda tidak selalu bisa “menyelesaikan” masalah mereka. 

Jangan menghadapi situasi sulit sendirian. Minta bantuan dari keluarga, teman, dan petugas 

kesehatan mental. 

 

 

3. Dukung keluarga dan teman. Dengarkan dan peduli satu sama lain. 

Dapat dipahami bahwa generasi tua dan generasi muda memiliki pandangan dan nilai yang 

berbeda berdasarkan pengalaman hidup mereka masing-masing. Saat terjadi perbedaan 

pendapat, berhentilah sebentar, berikan ruangan untuk mendengarkan, menerima dan 

memahami. Jangan biarkan penghakiman dan penyalahan menghalangi hubungan Anda. 

Hindari argument dengan keluarga: LAKUKAN dan JANGAN LAKUKAN: 

JANGAN LAKUKAN: 
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 Memaksa satu sama lain untuk memiliki kepercayaan yang sama 

 Gunakan kalimat perintah: coba ganti “Anda harus” dan “Anda tidak boleh” dengan 

“Boleh saya sarankan” dan “Maukah Anda mencoba...?” agar seseorang merasa dihargai 

 

LAKUKAN: 

 Raih kesepakatan di antara masing-masing apakah mau mendiskusikan politik di kalangan 

keluarga 

 Lakukan aktivitas keluarga lain yang tidak terkait yang dinikmati semua orang 

 Ingat bahwa kalaupun Anda memiliki pandangan yang berbeda, Anda masih keluarga. 

Ketidaksamaan pandangan tidak berarti tidak ada rasa sayang. Beri tahu ini pada keluarga 

Anda 

 Jika Anda merasa pandangan diri Anda dan keluarga jauh berbeda, jangan bersikeras 

untuk mengubah kepercayaan mereka. Terima mereka apa adanya. 

 

Tips menghindari konfrontasi dengan orang lain yang memiliki perbedaan pandangan politik:  

JANGAN LAKUKAN: 

 Menghentikan seseorang saat mengekspresikan diri sendiri 

 Segera berbagi atau meneruskan berita tanpa mencernanya secara cermat terlebih dahulu 

dan mencari verifikasi dan sumber yang terpercaya 

 

LAKUKAN: 

 Kesampingkan pandangan politik Anda untuk sejenak dan tempatkan diri Anda pada 

posisi mereka. Coba lihat masalah ini dari sudut pandang mereka 

 Hargai opini orang lain. Kebebasan berpendapat sesungguhnya adalah ketika semua 

orang memiliki hak untuk menyatakan mendapat, kalaupun berbeda dengan Anda 

 Platform media sosial sering kali menyaring dan menampilkan posting serta berita 

berdasarkan preferensi Anda. Hanya menerima berita dari satu posisi politik tertentu 

dapat mengakibatkan opini bias. Coba cari berita yang sama dari sumber lain untuk 

mendapatkan perspektif lain. 

 Pikirkan dua kali sebelum melakukan “unfriend” terhadap teman dan keluargan yang 
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postingnya membuat Anda merasa kesal. Pertimbangkan untuk melakukan “unfollow” 

sebaliknya, dan jaga jarak 

 Gunakan media sosial, forum, dan group chat secara hati-hati. Waspadai politisasi di 

kalangan anggotanya. 
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