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BAB III 

GAMBARAN UMUM  MENGENAI  TINDAKAN BUNUH DIRI 

3.1 Bunuh Diri Pada Umumnya 

3.1.1 Arti Dan Definisi Bunuh Diri 

 Bunuh diri dalam bahasa Latin yakni Suicidium, yang terdiri dari dua suku 

kata yakni: “Sui” dan “Cidium”. Sui yang berarti diri, sendiri dan Cidium yang 

berarti bunuh, membunuh. Jadi secara harafia Suidicium dapat diterjemahkan 

dengan arti bunuh diri. Dalam bahasa Inggris bunuh diri dikenal dengan kata 

Suicide. Yang dimaksud dari bunuh diri ialah pengambilan hidup sendiri (the 

taking of one’s own life)
1
. 

 Bunuh diri merujuk pada perbuatan memusnah kan diri karena enggan 

berhadapan dengan sesuatu perkara atau masalah yang dianggap tidak dapat 

ditangani. Menurut Budi Ana Keliat seorang profesor keperawatan jiwa 

mengatakan bahwa bunuh diri adalah tindakan agresif yang merusak diri dan 

merupakan keadaan darurat psikiatri karena individu berada dalam keadaan  stress 

yang tinggi . Orang yang melakukan tindakan bunuh diri mempunyai pikiran dan 

perilaku yang merupakan perwakilan (representing) dari kesungguhan untuk 

mati.
2
 

 Bunuh diri adalah adalah suatu agresi yang ditujukan kepada diri sendiri. 

Kegagalan atau kekecewaan biasanya membangkitkan dorongan agresi yang dapat 

                                                             
1
 William F. Maestri, Choose Life And Not Death, ( A Primer On Abortion, Euthanasia 

And Suicide), (New York: Alba House) (1986), hlm. 128 
2 Prof. Dr. Budi Anna Keliat, Keperawatan Kesehatan jiwa Komunitas, (Jakarta: 

Kedokteran EGC, 2016), hlm. 215 
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disalurkan kepada dirinya dengan bunuh diri atau dengan kata lain bunuh diri 

adalah suatu perbuatan putus asa karena adanya perasaan sakit yang tertekan 

secara terus menerus, sehingga ia menghilangkan arti hidupnya lewat bunuh diri.
3
 

 Bunuh diri selalu sama buruknya seperti pembunuhan, dan sebagai 

perilaku pemusnahan secara sadar yang ditujukan kepada diri sendiri oleh seorang 

individu yang memandang bunuh diri sebagai solusi terbaik dari sebuah masalah. 

Keadaan mental individu yang cendrung melakukan bunuh diri telah mengalami 

rasa sakit psikologis dan perasaan frustasi yang bertahan lama sehingga individu 

melihat bunuh diri sebagai satu-satunya penyelesaian untuk menghentikan rasa 

sakit yang dirasakan.
4
 Berdasarkan pengertian diatas kita dapat menyimpulkan 

bahwa bunuh diri menjadi salah satu jalan untuk menyelesaikan masalah.  

Secara umum kita ketahui ada begitu banyak motif dalam tindakan bunuh 

diri. Bunuh diri yang akan dibahas oleh penulis berkaitan dengan  suatu penolakan 

akan kasih terhadap diri sendiri, pengingkaran naluri alamiah untuk hidup, 

pelarian dari kewajiban keadilan dan kasih. Bunuh diri yang akan dibahas ini 

berbeda dengan bunuh diri yang dilakukan oleh segelintir orang atas dasar 

pengorbanan demi sesuatu yang lebih tinggi, misalnya kehormatan Allah, 

keselamatan jiwa atau pengabdian kepada sesama dengan menyerahkan hidup 

atau mempertaruhkannya (bdk. Yoh 15:14) 

 

 

                                                             
3
 Hasaan Shadly, Ensiklopedi Umum, ( Jakarta: Dana Buku Franklin, 1987), hlm. 198 

4 Dr Sugeng Pujileksono, M.Si, Sosiologi Penjara, (Malang: Intrans Publishing,2017), 

hlm. 156 
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3.1.2 Teori - Teori Bunuh Diri 

a. Teori Imitasi 

Teori ini mengungkapkan bahwa seseorang melakukan tindakan bunuh 

diri ini (dan dalam ranah tindakan lain) karena meniru tindakan orang lain.
5
 Faktor 

imitasi atau peniruan juga merupakan salah satu faktor penyebab tindakan bunuh 

diri. Orang melakukan bunuh diri karena meniru apa yang dilakukan oleh orang 

lain. Imitasi atau copycat cukup berperan dalam fenomena kasus bunuh diri ini 

dimana orang melihat sendiri dan terinspirasi melakukan bunuh diri dengan cara 

yang sama. 

b. Teori   Psikologis Humanis-Eksistensialis 

Teori ini menghubungkan bunuh diri dengan persepsi hidup yang sudah 

tidak mempunyai harapan atau tidak mempunyai tujuan yang pasti serta ekspresi 

dari hilangnya harapan yang dicetuskan oleh ketidakmampuan individu dalam 

mengatasi stres. 

c. Teori Psikodinamik 

 Teori ini memandang tindakan bunuh diri yang dilakukan oleh seorang 

individu adalah merupakan masalah depresi klasik, dalam hal ini orang yang 

memiliki agresifitas yang tinggi dalam menyerang dirinya sendiri. Kehilangan 

kontrol ego individu menjadi penyebab individu melakukan tindakan  bunuh diri. 

 

                                                             
5 George Ritzer Dan Douglas J. Goodman, Teori Sosiologi, (Yogyakarta: Kreasi Wacana, 

2008), hlm.  97. 
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d. Teori Kognitif Behavior 

 Teori ini meyakini jika kepercayaan dan sikap-sikap memberikan 

kontribusi terhadap perilaku bunuh diri. Sikap kekakuan dan ketidakluwesan 

dalam berpikir menyebabkan seseorang kesulitan dalam menemukan alternatif 

penyelesaian masalah sampai perasaan untuk bunuh diri yang dirasakan orang 

tersebut menghilang. Kekakuan dan keluwesan dalam berpikir ini menyebabkan 

individu melakukan tindakan bunuh diri. 

3.1.3 Kategori Bunuh Diri 

A. Bunuh Diri Langsung 

Bunuh diri langsung adalah tindakan yang didasari dan 

disengaja untuk mengakhiri hidup, seperti pengorbanan diri 

(membakar diri), menggantungkan diri, menembak diri sendiri, 

meracuni diri sendiri, melompat dari tempat yang tinggi dan 

menenggelamkan diri. 

B. Bunuh Diri Tidak Langsung 

Bunuh diri tidak langsung adalah keinginan tersembunyi yang tidak di 

dasari untuk mati, yang ditandai dengan perilaku kronis beresiko, sperti 

penyalahgunaan zat, ketidakpatuhan terhadap program medis, ketidakpatuhan 

dengan lalu lintas atau melakukan pekerjaan yang membahayakan diri sendiri. 

Berdasarkan dua uraian diatas kita dapat menyimpulkan bahwa bunuh diri 

adalah perbuatan manusia yang didasari dan bertujuan untuk menyakiti diri 



39 

 

sendiri dan menghentikan kehidupan ini dan disisi lain merupakan suatu tindakan 

agresif yang merusak diri sendiri dan dapat mengakhiri kehidupan. 

3.1.4 Macam-Macam Bunuh Diri
6
 

 Ada bermacam-macam bunuh diri yang diuraikan oleh Durkheim. Dia 

membaginya menjadi empat tipe yakni: 

A. Bunuh Diri Egoistik (Egoistik Suicide) 

 Individu yang bunuh diri adalah individu yang teriolasi dengan 

masyarakat. Hidupnya tertutup dengan orang lain, ia hanya memikirkan dan 

mengusahakan kepentingannya sendiri, sehingga kepentingan dan kebutuhan 

orang lain bukan menjadi persoalannya. Bunuh diri egoistik terjadi karena 

kurangnya kontrol internal diri. 

B. Bunuh Diri Altruistik (Altruistik Suicide) 

 Bunuh diri altruistik ini adalah kebalikan dari bunuh diri egositik. Bunuh 

ini terjadi karena hubungan individu manusia dengan masyarakat sangat dekat. 

Bunuh diri altruistik lebih kepada suatu kewajiban yang dilakukan oleh seseorang 

tanpa memperdulikan dirinya sendiri. Baginya itu merupakan suatu kebahagian 

bila dia berkorban bagi kelompok. Ada tiga macam dari bunuh diri altruistik ini 

yakni: 

a) Bunuh Diri Altruistrik Wajib (Obligatory Altruistic Suicide)  

                                                             
6 Prof. Dr. Damsar, Pengantar Teori Sosiologi, (Jakarta: Kencana, 2017) hlm. 102-107. 
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 Bunuh diri altruistik wajib menunjuk pada bunuh diri yang dilakukan oleh 

seseorang tidak disebabkan oleh suatu hak, melainkan kewajiban untuk 

melaksanakannya. 

b) Bunuh Diri Sukarela (Optional Altruistic Suicide) 

 Bunuh diri sukarela menunjuk pada bunuh diri yang dilakukan secara 

sukarela karena suatu pilihan yang ditawarkan oleh atau tersedia di dalam 

kelompok, komunitas atau masyarakat. 

c) Bunuh Diri Akut (Acute Altruistic Suicide) 

 Bunuh diri altruistik akut disebut juga sebagai bunuh diri mistis (mystical 

suicide). Bunuh diri ini adalah tindakan murni karena kepuasannya untuk 

mengorbankan diri. Bunuh diri ini semata-mata untuk kepuasaan diri. Pada 

dasarnya bunuh diri ini tidak bermaksud untuk meraih kehormatan atau 

penghargaan bagi pelakunya. Contohnya para pemeluk Brahma di India dan suku 

tertentu di Jepang yang melakukan bunuh diri dengan menceburkan diri ke dalam 

kawah gunung berapi dalam suatu upacara keagamaan, sementara yang lain 

menonton. 

C. Bunuh Diri Anomik (Anomic Suicide) 

 Anomik secara harafiah berarti ketiadaan norma, atau tanpa norma. 

Anomik menunjuk pada situasi dimana ketiadaan pengaturan kehidupan manusia 

secara normal terganggu, sehingga moral, norma, nilai, cita-cita dan tujuan sudah 

tidak lagi relevan. Bunuh diri anomik disebabkan oleh ketiadaan pengaturan atau 

regulasi hal inilah yang menyebabkan lemahnya intregasi sosial. Dengan kata lain, 
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apabila integrasi sosial rendah atau pengaturan pada titik nadir, maka 

kecendrungan bunuh diri akan semakin tinggi. 

 

 

D. Bunuh Diri Fatalistik (Fatalistic Suicide) 

 Bunuh diri ini terjadi ketika regulasi meningkat. Tipe bunuh diri ini 

muncul karena terdapatnya pengaturan yang berlebihan terhadap aspek-aspek 

kehidupan, sehingga masa depan seseorang tersekat  dan nafsunya dihambat oleh 

suatu disiplin keras, kaku dan mengekang. Bunuh diri fatalistik terbit dari suatu 

pengaturan tata kelakuan dan perilaku yang berlebihan. Bunuh diri seperti ini 

biasanya terjadi pada rezim pemerintahan yang sangat keras dan otoriter sehingga 

mengekang dan menindas individu tersebut tanpa memberikan sedikit cela 

ataupun kelonggaran. Jika berada dalam situasi seperti ini biasanya individu 

mengambil jalan pintas untuk keluar dari keterpurukan dan situasi yang menindas 

ini. Contoh orang-orang yang melakukan tindakan bunuh diri adalah para budak, 

hamba (pembantu) dan para prajurit. 

3.1.5 Faktor - Faktor Penyebab Bunuh Diri 

Setiap individu memiliki alasannya sendiri mengapa mereka harus 

melakukan tindakan bunuh diri tersebut. Alasan-alasan tersebut mungkin bisa 

dikatakan menunjukkan titik-titik lemah setiap individu yang bersangkutan, dan 

menjadi tempat masuk termudah bagi arus yang berada di luar dirinya yang 

mengandung dorongan- dorongan untuk menghancurkan diri sendiri. Terdapat 
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banyak faktor yang dapat memicu terjadinya tindakan bunuh diri tersebut antara 

lain: 

3.1.5.1 Faktor Internal
7
 

a. Gangguan Psikologis (Psychopathic States) 

Pshychopathic states merupakan tindakan bunuh diri yang dilakukan oleh 

orang-orang yang dipandang memiliki gangguan mental. Bunuh diri merupakan 

pilihan sadar manusia. Ia bertindak secara sadar untuk mengakiri hidupnya. 

Masalah internal di dalam diri manusia ini mempengaruhi alam pikiran sadarnya 

sehingga manusia memilih untuk mengakiri hidupnya secara sadar dan 

meninggalkan kehidupanya di dunia.  

Salah satu masalah internal dalam tindakan bunuh diri adalah adanya 

gangguan psikologis. Gangguan psikologis dapat menimbulkan tindakan-tindakan 

berbahaya, baik itu tindakan bunuh diri yang mematikan, maupun bunuh diri yang 

tidak mematikan. Mental yang teralienasi merupakan  salah satu gangguan 

psikologis pada orang yang melakukan tindakan bunuh diri. 

Depresi dan skizophernia
8
 merupakan salah satu gangguan psikologis yang 

selalu berkaitan dengan seseorang individu melakukan tindakan bunuh diri. Masih 

banyak faktor psikologi yang menyebabkan terjadinya tindakan bunuh diri 

misalnya, stress yang berkepanjangan, tingkat kecemasan yang berlebihan dll. 

b. Bunuh Diri Obsesif (Obsessive Suicide) 

                                                             
7
 Emile Durkheim. Suicide, ( New York: The Free Press, 1951). hlm. 5 

8
 Skizophernia adalah gangguan yang mempengaruhi kemampuan seseorang untuk 

berpikir, merasakan dan berperilaku dengan baik. 
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 Bunuh diri obsesif adalah bunuh diri yang tidak disebabkan oleh motif 

tertentu, tidak ada tujuan tertentu, atau bayangan tertentu. Dia hanya merasa 

terobsesi dan memiliki perasaan yang menghendaki untuk membunuh dirinya 

sendiri. Padahal ia tahu tidak ada motif ataupun alasan yang mendasarinya untuk 

melakukan tindakan bunuh diri itu. 

“Obsessive suicide is caused by no motive, real or imaginary, he is obsesside by 

the desire to kiil himself, though he perfectly knows he has no reasonable motive 

for doing so.
9
” 

c. Halusinasi Dan Ilusi (Maniacal Suicide) 

Salah satu faktor penyebab seseorang melakukan tindakan bunuh diri 

adalah karena mereka memiliki tingkat halusinasi yang  sangat tinggi yang dapat 

mengganggu pikiran dan bahkan mengganggu kehidupan.  

“The patient kill him self to espace from an imaginary danger or disgrace, 

or to obey an mysterious order from on high”.
10

 

Mereka membunuh diri mereka sendiri untuk menghilangkan bayangan 

yang membahayakannya atau menuruti panggilan misterius dari suatu yang 

abstrak. Halusinasi ini hanya dialami oleh orang yang melakukan tindakan bunuh 

diri. Mereka menganggap hanya dengan bunuh diri mereka dapat terlepas dari 

segala halusinasi dan ilusi yang menghantuinya. 

                                                             
9
Ibid,  hlm, 7 “Bunuh diri obsesif adalah bunuh diri yang tidak disebabkan oleh motif tertentu, 

tidak ada tujuan tertentu, atau bayangan tertentu. Dia hanya merasa terobsesi dan memiliki 

perasaan yang menghendaki untuk membunuh dirinya sendiri. Padahal ia tahu tidak ada motif 

ataupun alasan yang mendasarinya untuk melakukan tindakan bunuh diri itu.” Terjemahan penulis.  

10
 Ibid, hlm, 9 “Mereka membunuh diri mereka sendiri untuk menghilangkan bayangan 

yang membahayakannya atau menuruti panggilan misterius dari suatu yang abstrak.” Terjemahan 

dari penulis. 
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d. Depresi Dan Kesedihan Yang Mendalam (Melancholy Suicide) 

“Melancholy suicide connected with a general state of extreme depression 

exaggerated sadness”
11

 

Depresi dan kesedihan yang mendalam merupakan salah satu faktor 

penyebab terjadinya bunuh diri. Bunuh diri dalam tingkat ini disebut dengan 

bunuh diri melankolis yang menganggap dirinya memiliki kehidupan yang sangat 

gelap, membosankan dan hanya dipenuhi oleh penderitaan. Penderitaan  dalam 

hidupnya ini dijadikan sebagai beban yang besar sehingga ia akan terus 

mengalami kesedihan terus-menerus dan pada akhirnya memutuskan untuk bunuh 

diri sebagai salah satu cara menghilangkan penderitaan. 

e. Tindakan Impulsif (Impulsive)
12

 

 Tindakan impulsif merupakan suatu tindakan yang berdasarkan naluri. 

Tindakan impulsif tidak sepenuhnya buruk ada juga sisi baiknya. Orang yang 

impulsif juga dapat melakukan segala sesuatu dengan baik dan cepat tetapi juga 

merupakan tipikal yang ceroboh dan tergolong nekat. Hal terburuk adalah saat 

pikiran negatif datang dan menguasai pikiran mereka, ini dapat memicu mereka 

untuk melakukan tindakan-tindakan di luar akal sehat manusia. Salah satu faktor 

terjadinya bunuh diri adalah karena adanya dorongan hati atau pikiran mengenai 
                                                             

11 Ibid, hlm, 10.. “bunuh diri melankolis ini berkaitan dengan depresi tingkat tinggi 

sehingga bunuh diri menjadi pilihan untuk menghilangkan penderitaan, terjemahan penulis 
12

 Impulsif adalah suatu tindakan individu yang terlibat dan melibatkan diri dalam bentuk 

reaksi perilaku yang dilakukan tanpa berpikir (tanpa merefleksi secara cukup) sehingga orang itu 

tidak mampu menahan untuk merespon balik. 
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bunuh diri sehingga individu tanpa berpikir jernih langsung mengambil tindakan 

untuk bunuh diri. Biasanya dorongan untuk bunuh diri muncul di saat individu 

dirundung masalah dan berada di tempat atau memiliki alat-alat yang 

mempermudahkanya untuk mengakiri hidupnya. 

f. Umur 

Semakin bertambahnya umur seseorang, maka semakin bertambah pula 

rasa keinginannya untuk melakukan bunuh diri. Alasannya, yaitu tergantung dari 

umur seseorang. Misalnya, ketika masih berumur lima atau enam tahun belum ada 

keinginan bunuh diri atau lebih tepatnya belum mengenal sesuatu tentang hidup 

itu. Ia senantiasa menganggap semuanya baik adanya. Tetapi berbeda dengan usia 

remaja dan dewasa yang sudah mengetahui arti kehidupan ini sebenarnya dan 

tentulah dalam diri memiliki keinginan untuk bunuh diri. 

g. Faktor Keturunan  

Salah satu faktor penyebab terjadinya tindakan bunuh diri adalah faktor 

keturunan. Ini artinya bahwa ada keturunan atau gen tertentu yang menjadi faktor 

penyebab anggota yang berasal dari keturunan tersebut cendrung untuk 

melakukan bunuh diri. Jika dibandingkan dengan keturunan lain. 

3.1.5.2 Faktor Eksternal
13

  

1) Penyalahgunaan Alkohol 

Alkohol adalah salah satu penyebab orang melakukan tindakan bunuh diri. 

Alkohol menyebabkan banyak orang melakukan tindakan-tindakan yang tidak 

                                                             
13 Prof. Dr. Damsar, Op.cit,  hlm. 101 
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stabil. Orang yang mengkomsumsi alkohol dapat berbuat sesuatu karena tidak 

sadar sepenuhnya bahkan bisa bertindak lebih jauh dengan membunuh diri mereka 

sendiri. 

2) Pengaruh Media Masa 

 Berita tentang bunuh diri juga terkadang  juga dapat memicu tindakan 

bunuh diri, terutama bagi orang-orang yang sudah mempersiapkan diri untuk 

melakukan tindakan bunuh diri. Ketika mereka tahu orang yang mati sebelumnya 

hidup  dalam situasi yang sama dengan yang mereka alami, maka hal ini dapat 

menyebabkan orang-orang tersebut untuk meniru perbuatan yang tak terpuji itu. 

3) Motivasi Yang Mendasari 

 Motivasi adalah suatu proses dalam diri manusia atau hewan yang 

menyebabkan suatu organisme itu bergerak menuju suatu tujuan yang di inginkan, 

atau bergerak  menjauh kepada suatu yang tidak dinginkan. Ada dua motivasi 

yang mempengaruhi bunuh diri yakni: 

         a). Motivasi Interpersonal 

Dalam kasus bunuh diri terjadi apabila pelaku yang melakukan tindakan 

bunuh diri tersebut lewat perbuatannya berusaha untuk mempengaruhi terjadinya 

perbahan sikap pada orang lain atau mengharapkan adanya perubahan tingkah 

laku pada orang lain. Terkhusus mereka yang memiliki kedekatan dengan pelaku 

bunuh diri tersebut seperti keluarga teman atau kekasih. Motivasi interpersonal ini 

kebanyakan ditemukan pada remaja usia puber. Perbuatan bunuh diri dialkukan 

sebgai ekspresi dari kemarahan, kekecewaan, keputusasaan dan penolakan. 
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           b). Motivasi Intrapersonal 

Motivasi intrapersonal ini lebih kepada orang dewasa, hal ini dipicu oleh 

keinginan dan kebutuhan untuk melarikan diri dari stres, kekosongan emosional 

dan rasa sakit. Secara umum tindakan bunuh diri ini merupakan upaya untuk 

menyelesaikan masalah yang dilakukan dalam kondisi stress berat atau depresi 

tingkat tinggi.
14

  

4) Tradisi 

Salah satu faktor dalam kasus bunuh diri adalah adalah tradisi. Hal ini 

dapat kita jumpai di Negara Jepang. Jepang memiliki suatu tradisi yang sampai 

sekarang terus dilakukan. Bushido adalah tindakan seorang samurai Jepang yang 

gagal mempertahankan kehormatannya maka dia mengambil jalan keluar dengan 

seppuku/bunuh diri. Dalam kasus ini bagi orang-orang jepang kehormatan 

merupakan suatu yang berharga, sesuatu yang diperjuangkan. Rasa malu adalah 

faktor utama dalam tindakan ini. 

5) Kurang Dicintai 

Dicintai dan mencintai adalah salah satu alasan mengapa seseorang harus 

hidup. Saat ia memiliki seseorang yang dicintai dan yang mencintai dia, maka 

orang tersebut memiliki alasan untuk hidup. Adanya cinta memberi  warna 

tersendiri bagi setiap orang. Orang bertahan hidup karena berlandaskan cinta. Di 

sisi lain banyak orang yang melakukan tindakan bunuh diri karena cinta. Misalnya 

                                                             
14

 J.P Kaplin: Dr Kartini Kartono (Penterj) Kamus Lengkap Psikologi, (Raja Grafindo 

Persada,(Rajawali Perss), 2011), hlm. 145 
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ditinggalkan pacar (putus cinta), ditinggal pergi oleh orang yang dicintai 

(kematian), merasa kurang dicintai oleh keluarga, sesama ataupun mendapat 

penolakan. Hal-hal inilah yang menyebabkan  orang menganggap dirinya tidak 

berguna lagi, oleh karena itu dia memutuskan untuk mengakiri hidupnya dengan 

bunuh diri. 

6) Perendahan Martabat 

Perendahan martabat manusia menjadi sesuatu hal yang sering kita jumpai 

dalam kehidupan ini. Ada begitu banyak cara perendahan dan pelecehan martabat 

manusia yang kita ketahui misalnya: mengejek, mencela, pemberian stigma buruk 

pada seseorang dan masih banyak hal lainya. Adanya sikap seperti ini membuat 

orang merasa canggung dan mempersalahkan diri sendiri, sehingga membuatnya 

merasa tiada berguna untuk menjalani kehidupan ini. Jalan satu-satunya untuk 

keluar dari situasi ini adalah dengan mengakhiri hidupnya. Bagi mereka inilah 

jalan terbaik sehingga mereka bisa bebas dari segala ejekan, caci maki dan masih 

banyak lainnya yang merongrong martabatnya. 

7) Isolasi Sosial  

Isolasi sosial yang dimaksud dari ini adalah orang yang hidup sendirian, 

tanpa dukungan dari orang lain, teman-teman maupun keluarga. Jika seseorang 

berada dalam situasi ini dia akan merasa kesepian dan mengganggap diri tidak 

berguna, hal ini dapat memicu seseorang untuk bertindak di luar batas dengan 

mengakhiri hidupnya. 
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8) Faktor Ekonomi 

Salah satu faktor yang paling sering kita dengar dalam kasus-kasus bunuh 

diri adalah faktor ekonomi. Ekonomi menjadi sesuatu yang mendasar dalam 

kehidupan ini. Permasalahan hidup yang berat terkadang membutakan seseorang. 

Kemiskinan, utang di mana-mana dan beban hidup membuat seseorang kesulitan 

untuk menghadapinya sehingga untuk keluar dari permasalahan ini yakni dengan 

cara bunuh diri. Karena bagi mereka bunuh diri adalah jalan untuk keluar terbaik 

dalam menghadapi kemelut hidup ini. Bunuh diri merupakan respon dari masalah 

yang di hadapi. 

3.1.6 Bunuh Diri Dan Euthanasia 

Setiap makhluk hidup, termasuk manusia akan mengalami siklus 

kehidupan yang dimulai dari proses pembuahan, kelahiran, kehidupan di dunia 

dengan berbagai permasalahannya, serta diakhiri dengan kematian. Dari proses 

siklus kehidupan tersebut, kematian merupakan salah satu yang masih 

mengandung misteri besar. Kematian sebagai ahkiri dari rangkaian kehidupan 

adalah merupakan hak dari Tuhan. Tak seorang pun yang berhak menghakhiri 

kehidupan ini. 

Bunuh diri merupakan salah satu tindakan untuk mengahkiri kehidupan  

secara sadar sedangkan euthanasia merupakan tindakan yang dilakukan untuk 

membebaskan diri dari penderitaan dan rasa sakit yang tak tertahankan.  
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Euthanasia berasal dari kata bahasa Yunani, “Eu” yang berarti baik dan  

“Thanatos”  yang berarti kematian. Bila diterjemahkan secara bebas berarti, “mati 

dengan baik” atau “mati dengan menyenangkan”
15

. Dalam arti sempit euthanasia 

diartikan sebagai proses mematikan dengan tujuan menghilangkan penderitaan 

dan rasa sakit. Euthanasia dibagi dalam bebarapa macam yakni euthanasia aktif 

dan euthanasia pasif, tapi intensinya adalah mematikan baik atas kehendak sendiri 

ataupun karena tindakan orang lain karena belaskasihan. 

Euthanasia merupakan satu tindakan atau satu kelalaian, yang dengan 

sendirinya atau menurut maksudnya mendatangkan kematian, mengakhiri 

penderitaan, adalah pembunuhan, suatu pelanggaran berat terhadap martabat 

manusia dan terhadap penghormatan, yang orang harus berikan pada Allah yang 

hidup, Pencipta. Keputusan yang salah, yang dengan mudah dapat terjadi, tidak 

mengubah kodrat dari dari tindakan pembunuhan ini, yang selalu dilarang dan 

dihindarkan.
16

 Namun hal satu hal yang pasti euthanasia merupakan suatu 

tindakan untuk mengakhiri kehidupan dan Gereja melarang tindakan ini, karena 

kita merampas hak Allah atas kehidupan dan kematian. Bunuh diri dan euthanasia 

merupakan tindakan yang tidak menghormati kehidupan dan merampas 

kedaulatan Allah atas kehidupan dan kematian, walaupun tindakan ini 

dikehendaki oleh orangnya sendiri. Tuhan yang memberikan kehidupan ini dan 
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 Piet Go, O. Carm, Euthanasia, Beberapa Soal  Etis Akhir Hidup Menurut Gereja 

Katolik, (Malang:Diona, 1989), hlm. 1-2 
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Dia pulahlah yang berhak mengambilnya. Oleh karena itu, manusia  tidak berhak 

untuk mengakhiri hidupnya dengan bunuh diri maupun euthanasia.
17

 

Kesalahan utama dan mendasar dalam euthanasia adalah 

menyalahgunakan hak kedaulatan Sang Pencipta atas hidup manusia. Adalah 

sangat keliru jika manusia menganggap diri berdaulat penuh atas hidup manusia. 

Benar bahwa manusia memiliki kedaulatan atas hidup, tetapi kedaulatan yang 

dimiliki manusia disini bukanlah kedaulatan yang mutlak dan sempurna akan 

tetapi kedaulatan yang bersifat terbatas sebab yang berdaulat mutlak dan 

sempurna hanya Tuhan Sang Pencipta. 

3.1.7 Bunuh Diri dan Tindakan Bebas Manusia 

Sejak awal diciptakan manusia sudah dianugerahi kebebasan dan 

kehendak untuk berkuasa atas segala sesuatu yang ada di bumi. Tapi perlu 

diketahui bahwa semua kebebasan dan kehendak yang dimiliki oleh manusia ada 

batasnya. Kebebasan yang dimiliki tidaklah mutlak dan utuh. Menjadi manusia 

yang baik dan benar adalah buah kebebasan manusia dalam menentukan diri dan 

menentukan pilihan-pilihan praktis dalam kehidupanya. Setiap manusia sebagai 

makhluk moral, dapat melakukan hal yang baik dan jahat, menjadi benar dan 

salah, terhormat dan terhina. Oleh sebab itu manusia dituntut untuk bertanggung 

jawab atas tindakannya. Manusia bertindak dengan pikiran dan kehendak bebas. 

Kebebasan manusia hendaklah terarah pada kebaikan. Melakukan 

kejahatan bukanlah wujud kebebasan. Allah sangat menghargai kebebasan 

                                                             
17

 Emanuel Bili, Euthanasia Dalam Tinjuan Etis Moral Nilai-Nilai Kristiani Dan 

Hubungannya Dengan Hak-Hak Asasi Manusia, ( Kupang: Fakultas Filsafat UNWIRA 2004), 
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manusia. Pilihan melakukan yang benar akan membebaskan manusia dan jika 

manusia sungguh bebas maka dia akan memilih melakukan yang benar (bdk. Yoh. 

8:32). Tetapi ada satu hal yang perlu digaris-bawahi adalah kebebasan manusia 

terbatas dan bisa salah. Manusia tidak bisa mempersalahkan Allah karena 

kejahatan manusia yang berasal dari penyelewengan kebebasan yang dilakukan 

manusia sendiri. Penyelewengan kebebasan manusia itulah yang harus 

dipersalahkan.
18

  

Selain itu prinsip otonomi yang memungkinkan orang menerima konsep 

kebebasan individual, dan mendesaknya di atas batas-batas rasional, tentulah tidak 

dapat membenarkan penghentian kehidupan diri sendiri atau orang lain. Premis  

pertama otonomi personal ialah hidup dan mengacu pada tanggung jawab orang 

yang bebas berbuat baik sesuai dengan kebenaran. Ia akan mewujudkan 

kepentingan pribadinya hanya dengan mengakui bahwa ia menerima hidupnya 

sebagai anugerah, maka ia tak dapat menjadi “tuannya yang mutlak”. Dengan 

singkat, menghentikan kehidupan berarti mengahancurkan akar-akar kebebasan 

dan otonomi pribadi manusia. 

Berkaitan dengan bunuh diri, tentunya timbulkan suatu pertanyaan, apakah 

bunuh diri merupakan suatu tindakan bebas.? Jawabannya jelas, seperti yang telah 

diuraikan di atas secara tidak langsung telah menjawab pertanyaan ini. 

Jawabannya adalah tidak. Bunuh diri bukanlah suatu tindakan bebas, karena pada 

hakikatnya bunuh diri adalah perbuatan keji,  dan jahat yang melecehkan martabat 

manusia. Bunuh diri adalah suatu perbuatan tidak etis, perbuatan yang tidak 

terpuji dan perbuatan yang tidak bermartabat. Jadi bunuh diri itu bukanlah 

                                                             
18 Peter C. Aman  Op.cit, hlm. 55-57 
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tindakan bebas. Karena hakikat tindakan bebas adalah baik dan benar sedangkan 

bunuh diri pada hakikatnya adalah jahat. 

 

 

3.1.8 Bunuh Diri, Hak Asasi? 

 Seseorang hidup dan menyangka dapat melakukan apa saja dengan 

hidupnya itu, termasuk mengahkirinya dengan berbagai cara. Salah satu cara 

untuk mengungkapkan bahwa bahwa ada hak untuk mati adalah dengan  “bunuh 

diri”. Biasanya bunuh diri dilakukan oleh orang karena mungkin ia putus asa, 

hidup menderita terus, mendapat malu besar, frustrasi yang amat sangat, faktor 

ekonomi dan masih masih banyak hal lainnya. Cara melakukan bunuh diri  dapat 

dilakukan dengan berbagai cara, dari yang mengerikan (sadis) sampai dengan cara 

yang paling halus (euthanasia).
19

 

Eksekusi bunuh diri yang sering kita dengar dan jumpai adalah meminum 

racun, gantung diri, meminum obat tertentu, membiarkan diri ditabrak, terjun dari 

jembatan atau gedung yang tinggi, menyayat pergelangan tangan dan lain 

sebagainya. Orang yang melakukan bunuh diri belum tentu ingin mati, melainkan 

hanya untuk menghindari masalah yang sedang dihadapinya. Ia ingin keluar dari 

kemelutnya dan segera mengatasinya. Akan tetapi selalu menemui jalan buntu, 

sehingga jalan pintaslah yang diambil yaitu dengan bunuh diri
20

. 
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 Piet Go, O. Carm, Op.cit, hlm. 15 
20 Petrus Yoyo Karyadi, Euthanasia Dalam Perspektif Hak Asasi Manusia, 

(Yogyakarta:Media Perssindo, 2001), hlm. 134. 
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Setiap manusia memiliki hak asasinya, seperti  hak untuk berpendapat, hak 

untuk hidup, hak memperoleh pendidikan dan masih banyak lainya. Terkadang 

dengan adanya hak ini manusia bertindak di luar batas yang bisa merugikan diri 

sendiri. Salah satu contoh yakni dengan bunuh diri, manusia memiliki suatu 

wacana baru yakni adanya hak untuk mati,  karena berlandaskan pada kebebasan 

dan kehendak yang ia miliki, jadi ia bebas dan sesuka hati untuk mengakhiri 

hidupnya. Adanya wacana ini dikarenakan situasi dan kondisi yang begitu 

mencekam manusia yang terus dilanda masalah sehingga mendorong seseorang 

untuk mencari jalan pintas sepragmatis mungkin untuk membebaskan diri dari 

keadaan yang mencekam itu. 

Salah satu pertanyaan besar yakni apakah “hak untuk mati” adalah  juga 

merupakan hak asasi? Bunuh diri dan hak untuk mati sudah ratusan tahun 

dipertanyakan, tetapi belum semua bangsa dan Negara bersedia membenarkanya. 

Secara alamiah bunuh diri pada dasarnya bertentangan dengan kodrat alam dan 

dipandang sebagai pelanggaran terhadap hak asasi manusia. Karena itu maka tak 

seorang pun dan dengan cara apapun tidak diperkenankan mengakhiri kehidupan, 

karena tindakan ini merupakan tindakan pelecehan terhadap martabat manusia 

atau hak-hak asasi manusia.
21

 

Prof. Dr. T. Jacob dalam makalahnya yang disampaikan pada seminar 

Pengkajian Hak Untuk mati Pada Masyarakat Indonesia  di Yogyakarta, 

menjelaskan bahwa: 

Dahulu dibeberapa Negara bunuh diri dianggap kejahatan yang ditujukan kepada 

diri sendiri. Oleh karena itu dihukum, misalnya tidak boleh dikuburkan di 
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pekuburan tetapi harus disimpang jalan, tidak ada upacara doa, kadang-kadang 

mayatnya digantung tangannya dipotong karena dianggap menghina Tuhan 

merampas hak Allah atas kehidupan dan kematian. Percobaan bunuh diri juga 

dihukum dengan denda atau penjara. Membantu orang yang bunuh diri juga 

dihukum. Sekarang bunuh diri biasanya dianggap kejahatan yang tidak 

dihukum.
22

 

Dari uraian di atas, dapat disimpulakan bahwa tindakan bunuh diri 

merupakan perbuatan tercela. Masyarakat berusaha untuk mencegah segala 

macam bentuk bunuh diri. Dengan kata lain sebetulnya masyarakat tidak 

menyetujui dan mengakui adanya hak untuk mati. Di negara Inggris percobaan 

bunuh diri merupakan perbuatan melanggar hukum. Oleh karena itu siapa saja 

yang gagal melakukan bunuh diri akan dituntut. Inggris merupakan suatu Negara 

yang menganut paham individualistis dan liberalistis seperti negara-negara barat 

lainya. namun demikian Inggris tetap membatasi hak-hak seseorang (warganya) 

yang dianggap merugikan diri sendiri dan bertentangan dengan moral masyarakat, 

yaitu dengan mengklasifikasikan tindakan bunuh diri sebagai tindakan kriminal. 

Hak asasi manusia ada dan bertujuan untuk memanusiakan manusia. 

Manusia  diberi hak agar ia dapat melangsungkan hidup dengan baik benar dan 

bermartabat sesuai dengan kodratnya. Kendatipun dalam perjalanan manusia 

menyalahartikan hak asasi  misalnya “hak untuk mati” ini merupakan suatu 

pemikiran yang keliru. Perlu diketahui bahwa hak untuk mati bukanlah hak asasi. 

Mengakui hak lain yang bertentangan dengan hak terdahulu, berarti 

menghilangkan hak terdahulunya itu. Mengakui hak untuk mati  berarti 

menghilangkan hak untuk melangsungkan kehidupanya. Hak-kewajiban asasi 

untuk melangsungkan kehidupan, berarti manusia berkewajiban untuk memilihara 

                                                             
22 Cf. Petrus Yoyo Karyadi, Op.cit, hlm. 140 
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kehidupan manusia lainnya, dan juga berkewajiban untuk memilihara 

kehidupannya sendiri, agar kodrat manusia ada bersama dengan sesamanya dapat 

berlangsung terus.
23

 

3.1.9 Statistik Bunuh Diri
24

   

Angka bunuh diri terus meningkat dari hari ke hari. WHO (World Health 

Organization) sebuah organisasi kesehatan dunia melaporkan, setiap 40 detik 

seseorang melakukan bunuh diri. Dilansir dari themeshnews.com, menurut 

penelitian rasio jumlah orang yang bunuh diri selama enam tahun terakhir 

meningkat 50 %. Di era teknologi yang cepat ini banyak penelitian telah 

membuktikan bahwa alasan dan faktor seseorang melakukan tindakan bunuh diri 

adalah karena faktor psikologis, sosial, ekonomi dan penggunaan zat tertentu.  

Secara global, tingkat rasio bunuh diri adalah 11,4 orang per 100.000 

penduduk. Bila dibandingkan dengan perempuan, laki-laki cendrung lebih rentan 

melakukan bunuh diri dengan rasio 15 orang per 100.000 penduduk. Di ASEAN 

pada tahun 2015 negara dengan tingkat bunuh diri tertinggi adalah Myanmar 

dengan rasio 13,1 orang per 100.000 penduduk, diikuti oleh Thailand sebesar 11,4 

orang per 100.000 penduduk. Sedangkan tingkat bunuh diri terendah ada pada 

Negara Filipina sebesar 2,9 orang per 100.000 penduduk dan Malaysia 3 orang 

per 100.000 penduduk. 
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Di Indonesia, tingkat rasio bunuh diri mencapai 1,6 sampai 1,8 orang 

untuk setiap 100.000 penduduk.  Indonesia adalah salah satu Negara di ASEAN 

yang tingkat bunuh diri tertinggi adalah perempuan, dengan rincian laki-laki 

sebesar 3,7 orang per 100.000 penduduk dan perempaun  4,9 orang per 100.000 

penduduk. Dari penelitian yang dilakukan oleh Chris Girard “Age, Gender, and 

Suicide:  A Cross-National Analysis” bunuh diri pada perempaun disebabkan 

karena kekerasan dalam rumah tangga, faktor ekonomi, kekerasan seksual, dan 

tekanan sosial  sedangkan laki-laki diakibatkan oleh ketidakmampuan memenuhi 

peran-peran sosial, depresi dan gangguan kejiwaan. 

Di NTT kasus bunuh diri sering terjadi dan kebanyakan pelakunya adalah 

mahasiwa-mahasiswi. Data olahan Pos Kupang menyebutkan selama Januari 

sampai Desember 2017, tercatat ada 8 kasus bunuh diri, jika dirata-ratakan sekitar 

sebulan terjadi 1 kasus bunuh diri. Data ini belum termasuk kasus bunuh diri yang  

tidak terekspos media. Jika dicermati secara seksama rata-rata pelakunya adalah 

mahasiwa- mahasiswi dan  lokasinya pun beragam ada di kos, rumah dan  

jembatan. Informasi yang diperoleh  para pelaku berani mengambil tindakan  tak 

terpuji ini lantaran dirundung masalah yang tak tertanggungkan lagi
25

 

Dari data yang diperoleh ditemukan beberapa catatan yakni: pertama: 

umur pelaku bunuh diri berkisar 20-59 tahun. Kedua: pekerjaan mereka ada yang 

petani, pegawai dan kebanyakan mahasiswa, ketiga: motif sementara ada yang 

disebabkan oleh masalah ekonomi, depresi dan percintaan. Keempat: pelaku 
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kebanyakan memilih mengakiri hidupnya dengan menggantung diri dan 

membuang diri di jembatan.
26

 

3.1.10 Kontroversi Tindakan Bunuh Diri 

Filsafat Moral memberikan penilaian beragam terhadap tindakan bunuh 

diri ini. Kalau Plato, I. Kant dan Thomas Aqunias menolaknya, Stoa membela 

tindakan bunuh diri sebagai hak menentukan nasib sendiri yang diberikan 

bersamaan dengan kebebasan manusia. David Hume menegaskan pendapat Stoa 

bahwa tindakan bunuh diri tidak melanggar kedaulatan Allah atau kepemilikan 

Allah di dalam hidupnya. Bagi Hume Allah tidak mencampuri seluruh urusan 

manusia termasuk di dalam penderitaan manusia. Oleh karena itu, bunuh diri 

bukanlah bangkit dari kesombongan manusia tetapi ingin mengurangi atau 

menghilangkan rasa sakit dan penderitaan. Baginya yang paling penting melalui 

bunuh diri dapat memberikan kebebasan dari rasa sakit dan ketidakbahagiaan jika 

hidup tetap diteruskan.  Schopenhauer dalam bukunya yang berjudul “Parerga 

und Paralipomena” pada 1851. Baginya tindakan bunuh diri adalah suatu 

tindakan yang dapat dibenarkan dan diperbolehkan ketika rasa sakit kehidupan 

dianggap lebih tinggi dari rasa sakit kematian itu sendiri. Tindakan bunuh diri 

pada keadaan-keadaan tertentu, adalah tindakan yang masuk akal, dan harus 

dilihat sebagai tanda kebebasan manusia atas dirinya sendiri.
27

 

Orang menyetujui bunuh diri juga karena didukung oleh alasan yang 

rasional. Orang yang pro bunuh diri cendrung menganggap hidup itu sebagai 
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miliknya. Konsep hidup adalah aku, bermula dari Descartas yang menetapkan 

subyektifitas secara mutlak. Hidup itu adalah aku yang menjalaninya, bukan orang 

lain. Subyektifitas membuat manusia otoritatif atas hidupnya, bagi mereka hidup 

dan mati adalah pilihan mereka. 

Para pro bunuh diri melihat kehidupan di luar dirinya sebagai ornamen 

belaka saja. Aktor hidup adalah mereka sendiri. Argumen pro ini muncul dari 

pandangan humanisme. Paham kebebasan manusia, oleh kaum eksistensialis 

mulanya untuk membebaskan manusia dari keterkurungan tradisi yang 

membelenggu seperti agama, adat istiadat dan sebagainya. Namun kebebasan 

manusia ini juga menjadi dasar bagi orang dalam menentukan hidupnya sehingga 

manusia bisa dengan bebas mengakiri hidupnya dengan ada yang bisa melarang 

dan mencegahnya. 

Berbeda dengan pro bunuh diri, banyak orang khususnya kaum agamis 

dan moralis menolak kematian bunuh diri. Mereka melihat kehidupan itu luhur 

dan diciptakan oleh Tuhan. Hidup dan mati itu hanya  ada pada tangan pencipta. 

Menurut Plato, ciptaan adalah emanasi atau pancaran dari sang penguasa (Tuhan) 

sedangkan menurut Thomas Aquinas, manusia merupakan citra Allah, maka 

kehidupan manusia itu luhur. Manusia tidak bisa mengakhiri hidupnya sendiri 

manusia harus bertanggung jawab atas kehidupan yang diberikan oleh Tuhan.  

Thomas Aquinas mendasarkan pada tiga alasan untuk menentang tindakan 

bunuh diri yaitu, pertama : tindakan ini tidak natural karena berlawanan dengan 

kecendrungan alam dimana semua berkeinginan untuk mempertahankan 

kehidupan dan berlawanan dengan kemurahan hati (belas kasih) karena semua 
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orang harus mengasihi dirinya sendiri. Kedua : tindakan ini merupakan serangan 

melawan dan sebuah luka bagi sebuah komunitas karena seseorang milik daru 

sebuah komunitas dan yang ketiga : karena tindakan ini merampas kuasa Allah 

yang memiliki hak untuk member dan mengambil kehidupan. 

Di sisi lain Immanuel Kant seorang filsuf dari Jerman melihat tindakan 

bunuh diri dari prinsip yang dikenal dengan imperatif kategoris: “Bertindaklah 

sesuai dengan motivasi tindakan yang bisa diterapkan sebagai hukum universal”. 

Artinya, lakukanlah tindakan yang memotivasinya bisa disetujui sebagai hukum 

umum oleh semua orang. Dalam hal ini tindak bunuh diri tidak dapat dibenarkan. 

Ia tidak dapat diberlakukan sebagai sebuah hukum umum yang berlaku untuk 

semua. Bahkan, Kant, di dalam bukunya yang berjudul “Metaphysik der Sitten” 

pada 1785, menegaskan, bahwa bunuh diri adalah sebuah tindakan pelanggaran 

kewajiban orang terhadap dirinya sendiri. Tindakan bunuh diri bagi mereka adalah 

tindakan pecundang terhadap kemanusiaan. Orang yang bunuh diri sejatinya 

makluk aliens yang tidak mengenal dunia kehidupannya.
28
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