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MITOS

 Tidak akan terjadi

pengulangan percobaan

bunuh diri

 Angka bunuh diri tinggoi

hanya terjadi pada Negara 

berpendapatan tinggi

 Mereka yang bicara tentang

(keinginan) bunuh diri tidak

sungguh-sungguh bermaksud

melakukannya

FAKTA

 Riwayat percobaan bunuh

diri merupakan factor risiko

penting

 Sekitar 79 % kasus bunuh diri

terjadi di Negara 

berpendapatana rendah –

sedang

 Mencari bantuan/dukungan

alternative-mengalami

depresi, cemas, keputusan



Mitos dan fakta Bunuh Diri

MITOS

 Bunuh Diri Jarang

Terjadi

 Satu Upaya Bunuh Diri

belum tentu berhasil

menghilangkan nyawa

 Bunuh diri hanya terjadi

pasa usia yang tidka

produktif

FAKTA

 Sekitar 800.000 orang 

kehilangan nyawa karena

bunuh diri per tahun

 Dibalik satu kasis bunuh diri

terdapat setidaknya 20 

percobaan yang gagal

 Bunuh diri adalah penyebab

kematian terbesar kedua

pada populasi berusia 15-29 

tahun (2016)



 Bunuh diri merupakan persoalan

dunia yang nyata dan signifikan. 

Dampak bunuh diri meluas dari

keluarga hingga komunitas

 Estimasi prevalensi bunuh diri per 

100.000 penduduk (World 

Population 2018) Indonesia adalah

3,4



FAKTOR RESIKO DAN FAKTOR PROTEKTIF

 Faktor resiko : Hal-hal yang 

memperbesar kemungkinan individu

melakukan perilaku bunuh diri

(level system, Komunitas, 

individual)

 Faktor protektif : hal-hal yang 

memperkuat,melindungi, dan

memberikan pengaruh positif bagi

individu



Faktor Risiko Bunuh Diri

 Pernah mencoba bunuh diri

 Memiliki gangguan jiwa

 Memiliki penyakit kronis

 Kondisi social ekonomi rendah dan frestrasi akibat

situasi finansial

 Penyalahgunaan alkohol dan obat-obatan

 Kehilangan material (bangkrut) secara mendadak

dalam jumlah yang signifikan

 Terpapar peristiwa bunuh diri yang dilakukan

orang lain

 Religiusitas rendah

 Kaum minoritas an terpinggirkan



FAKTOR PROTEKTIF

Hubungan interpersonal yang 

positif

Strategi koping positif

Keyakinan Positif

Akses layanan kesehatan

terjangkau



Tanda Tanda Ancaman Bunuh

diri

 Topik bicara ingin bunuh diri

 Tidak menyukai diri sendiri

 Mencari cara mematikan untuk bunuh diri

 Mengatur hal-hal yang perlu dilakukan

sebelum”ditinggalkan”

 Pesan perpisahan “Good bye”

 Memisahkan diri dari orang lain



Risiko bunuh diri terdiri dari 3 

kategori,yakni

 Isyarat bunuh diri

Ancaman bunuh diri

Percobaan bunuh diri



Contoh isyarat bunuh diri

 Isyarat bunuh diri ditunjukkan dengan

perilaku tidak langsung (gelagat) ingin

bunuh diri, misalnya dengan mengatakan: 

“Tolong jaga anak-anak karena saya akan

pergi jauh!” atau “Segala sesuatu akan

lebih baik tanpa saya.”



 Pada kondisi ini pasien mungkin

sudah memiliki ide untuk

mengakhiri hidupnya,  namun tidak

disertai dengan ancaman dan

percobaan bunuh diri. 

 Pasien umumnya mengungkapkan

perasaan seperti rasa bersalah / 

sedih / marah / putus asa / tidak 

berdaya. Pasien juga 

mengungkapkan hal-hal negatif 

tentang diri sendiri yang 

menggambarkan risiko bunuh diri.



Ancaman bunuh diri

 Ancaman bunuh diri umumnya diucapkan oleh pasien, berisi keinginan 

untuk mati disertai dengan rencana untuk mengakhiri kehidupan dan 

persiapan alat untuk melaksanakan rencana tersebut. 



 Secara aktif pasien telah memikirkan rencana bunuh diri, namun tidak 

disertai dengan percobaan bunuh diri.  

 Walaupun dalam kondisi ini pasien belum pernah mencoba bunuh diri, 

pengawasan ketat harus dilakukan. Kesempatan sedikit saja dapat 

dimanfaatkan  pasien untuk melaksanakan rencana bunuh dirinya.  



Percobaan bunuh diri

 Percobaan bunuh diri adalah tindakan pasien 

mencederai atau melukai diri untuk mengakhiri 

kehidupan. Pada kondisi ini, pasien  aktif mencoba 

bunuh diri dengan berbagai cara. 

 Beberapa cara bunuh diri antara lain gantung diri, 

minum racun, memotong urat nadi, atau menjatuhkan 

diri dari tempat yang tinggi. 



Tanda dan gejala risiko bunuh diri

Tanda dan gejala risiko bunuh diri dapat 

dinilai dari ungkapan pasien yang 

menunjukkan keinginan atau pikiran 

untuk mengakhiri hidup dan didukung 

dengan data hasil wawancara dan 

observasi. 



Data subyektif

 Pasien mengungkapkan tentang:

 Merasa hidupnya tak berguna lagi

 Ingin mati

 Pernah mencoba bunuh diri

 Mengancam bunuh diri

 Merasa bersalah / sedih / marah / 

putus asa / tidak berdaya



Data obyektif

 Ekspresi murung

 Tak bergairah

 Banyak diam

 Ada bekas percobaan bunuh diri

 Menderita penyakit kronis

 Mengalami goncangan hidup yang bermakna



Waspadai individu yang menderita penyakit kronis 

di bawah ini (terutama berusia lanjut dan tinggal 

sendiri/terlantar)

 Diabetes

 Multiple sklerosis (kelumpuhan otot yang bersifat 
menyeluruh)

 Penyakit ginjal dan hepar kronis dan penyakit-penyakit 
gastrointestinal lainnya

 Gangguan sendi dan tulang dengan nyeri kronis

 Penyakit kardiovaskular dan neurovaskular (penyakit 
jantung)

 Gangguan seksual

 Orang-orang dengan kesulitan untuk berjalan, melihat 
dan mendengar



Penilaian risiko bunuh diri

Dari data subyektif dan obyektif di atas, 

keluarga dan petugas kesehatan dapat 

melakukan penilaian faktor risiko bunuh 

diri

Dapat dilakukan melalui instrumen 

skrining risiko bunuh diri



Bantuan apa yang

bisa diberikan pada

individu yang

berisiko melakukan

bunuh diri?



Keluarga

 Menemani, memperhatikan, menunjukkan kepedulian

 Tidak menyalahkan, meremehkan perasaannya

 Mengajak berdiskusi 

 Mengawasi, menyingkirkan benda-benda yang kemungkinan digunakan 

untuk melancarkan niatnya

 Mengajak ke dokter untuk berobat

 Mengawasi minum obat

 Memberikan dukungan sosial lainnya



Kader

 Menghubungi keluarga inti, anggota keluarga yang 

berpengaruh untuk menyampaikan faktor risiko.

 Mendiskusikan kepada keluarga tentang pertolongan dan 

dukungan yang bisa diberikan

 Menyampaikan secara langsung atau melalui rujukan ke 

puskesmas agar ditindaklanjuti melalui kegiatan 

kunjungan rumah

 Memberikan konseling

 Bekerja sama dengan semua pihak untuk memberikan 

dukungan sosial



Petugas Puskesmas

 Mengidentifikasi masalah

 Memberikan layanan pengobatan dan 

konseling

 Memberikan edukasi kepada pasien dan 

keluarga

 Melakukan koordinasi dengan pihak-pihak 

terkait

 Melakukakan pencatatan dan pelaporan



PENANGANAN KASUS BUNUH DIRI 

YANG GAGAL

Lakukan pendampingan dengan

komunikasi yang terapeutik : tidak

menyalahkan ataupun menyepelekan

Cari penyebab / alasan rencana bunuh

diri. Hal ini untuk melakukan upaya

pencegahan.
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Lanjutan 

 Lakukan pendampingan lanjut

dengan :

Mencari sisi positif pasien

Meningkatkatkan harga diri

Memberikan dorongan pilihan

yang memunculkan harapan

hidup

Dorong untuk berpikiran positif
25



lanjut

Menjauhkan alat-alat yang bisa
digunakan untuk percobaan
bunuh diri, seperti:

Selendang, tali, obat serangga 
ataupun racun

 Jangan tertawakan atau 
bersikap sinis pada saat dia 
mencari alat-alat/ zat yang 
menyebabkan kematian.

26



lanjut

Bila keinginan bunuh diri adalah

merupakan gejala gangguan jiwa yang 

diderita, seperti halusinasi, waham maka

lakukan rumatan yang sesuai dengan

gejala yang dirasakan.

Waspadai ungkapan pasien yang terkesan

:

Wasiat bunuh diri, ungkapan patah hati, 

berkurangnya semangat hidup dan

mengarah pada kematian.
27



Perhatikan dan waspadailah

❑ Keinginan bunuh diri bisa berulang

❑ Cari pertolongan yang tepat saat ada
resiko bunuh diri ( Puskesmas, RSUD,
RSJ Dokter Ahli Jiwa/ Psikiater,
Psikolog)

❑ Hindari sikap memusuhi atau
mencemooh, tidak percaya terhadap
keluhan atau ungkapan orang
kecenderungan bunuh diri.

❑ Jika ODS sedang dalam masa
pengobatan maka upayakan obat masuk
sesuai aturan. 28



PENTING DIPAHAMI :

1. Perilaku bunuh diri dapat dicegah

2. Perilaku bunuh diri tidak muncul

secara tiba-tiba namun menunjukkan

tanda dan gejala sebelumnya.

3. Perilaku bunuh diri adalah sebuah

akibat sehingga dapat dideteksi

secara dini.
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