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PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang 

 Bunuh diri atau suicide adalah sebuah tindakan sengaja yang 

menyebabkan kematian diri sendiri. Bunuh diri seringkali dilakukan akibat 

putus asa, yang penyebabnya seringkali dikaitkan dengan gangguan jiwa 

misalnya depresi, gangguan bipolar, skizofrenia, ketergantungan 

alkohol/alkoholisme, atau penyalahgunaan obat. Faktor-faktor penyebab stres 

antara lain kesulitan keuangan, kepekaan sosial atau masalah dalam hubungan 

interpersonal seringkali ikut berperan. Angka bunuh diri di Indonesia termasuk 

sangat tinggi, sepanjang tahun 2016 hingga 2017 saja tercatat ada kurang lebih 

30.000 kematian yang disebabkan oleh bunuh diri.  

Penyebab dari bunuh diri di Indonesia sendiri memilikki ragam motif, 

depresi, gangguan jiwa, dll. Faktor penyebab dari stress dan depresi sendiri ada 

di tiga poin ya itu lingkungan, keluarga, dan personal. Lingkungan seseorang 

sangat mempengaruhi perkembangan individu itu sendiri. Salah satunya 

lingkungan yang kurang peka.  

Di Indonesia, depresi masih dianggap remeh dan dipandang sebelah 

mata. Kebanyakan orang Indonesia akan menganggap depresi hanya “galau 

sementara saja” padahal resiko terburuk dari depresi yang tidak ditangani mulai 

dini adalah bunuh diri.  

Bunuh diri rentan terjadi pada usia dewasa muda, pria dan wanita. Tetapi 

wanita masih menjadi lebih rentan daripada pria jika membicarakan tentang 

depresi dan bagaimana cara menghadapinya. Ada banyak faktor yang 

menyebabkan wanita rentan mengalami depresi, sebagian besar adalah 

https://id.wikipedia.org/w/index.php?title=Putus_asa_(emosi)&action=edit&redlink=1
https://id.wikipedia.org/wiki/Gangguan_jiwa
https://id.wikipedia.org/wiki/Gangguan_depresi_mayor
https://id.wikipedia.org/wiki/Gangguan_bipolar
https://id.wikipedia.org/wiki/Skizofrenia
https://id.wikipedia.org/w/index.php?title=Penyalahgunaan_zat&action=edit&redlink=1
https://id.wikipedia.org/w/index.php?title=Kesulitan_keuangan&action=edit&redlink=1
https://id.wikipedia.org/w/index.php?title=Hubungan_interpersonal&action=edit&redlink=1
https://id.wikipedia.org/w/index.php?title=Hubungan_interpersonal&action=edit&redlink=1
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hormonal, tekanan sosial, dan bagaimana cara merespon stress. Depresi yang 

sering terjadi pada wanita dengan kisaran umur 20 tahun memilikki 

kecenderungan bunuh diri yang lebih tinggi jika ditinjau dari faktor – faktornya. 

Maka dari itu, perancangan kampanye sosial ini dibuat agar ada 

pencegahan bunuh diri yang lebih efektif dan membuat sosial lebih peka dengan 

kasus bunuh diri.  

1.2   Identifikasi Masalah 

Banyaknya kasus bunuh diri di Semarang yang menyebabkan mental 

masyarakat menjadi ciut dan menganggapnya sebagai hal yang remeh. Dengan 

banyaknya masalah tersebut, di Semarang masih minim sekali pengetahuan 

tentang bunuh diri dan pencegahannya secara menyeluruh.  

Dalam perancangan kampanye sosial ini, masalah yang perlu ditemukan 

dan perlu diselesaikan adalah: 

1. Kurangnya informasi dan publikasi tentang pencegahan bunuh diri 

yang langsung mengenai calon korban bunuh diri secara implisit dan 

berdampak besar dengan jangka panjang. 

2. Kurangnya pengetahuan dan informasi tentang bahaya bunuh diri 

dan akibatnya 

1.3  Pembatasan Masalah 

1.3.1 Batasan Permasalahan 

Batasan permasalahan yang akan dibahas adalah pencegahan 

bunuh diri terhadap calon korban bunuh diri dan edukasi bahaya bunuh 

diri di Semarang, dengan harapan memberikan calon korban bunuh diri 

harapan yang lebih tinggi tentang hidup mereka, dan pengetahuan 

masyarakat Semarang yang semakin maju tentang bunuh diri. 
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1.3.2 Batasan Wilayah 

Batasan wilayah yang akan menjadi pembahasan adalah 

Semarang karena krisis ini banyak terjadi di Semarang. 

1.3.3 Sasaran 

Usia ` : 20 – 25  Tahun (Dewasa Muda)    

Kelamin : Wanita  

Pekerjaan  : Mahasiswi 

Golongan : SES A  

Domisili : Kota Semarang     

 

1.4  Perumusan Masalah 

Bagaimana perancangan yang efektif untuk menangani suicide prevention 

secara Desain Komunikasi Visual? 

1.5 Tujuan Penelitian  

Kampanye sosial ini diadakan dengan tujuan ingin memberikan informasi 

kepada masyarakat luas bahaya bunuh diri karena depresi yang semakin marak 

terjadi di Indonesia. Dan memberikan secercah harapan untuk para calon korban 

bunuh diri dengan bentuk social support. 
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1.6  Manfaat Penelitian 

Perancangan kampanye sosial ini akan memecahkan masalah akan 

kurangnya informasi pencegahan kasus bunuh diri di Semarang dan 

memberikan pengetahuan seluk beluk bunuh diri terhadap masyarakat 

Semarang.  

 

 

1.7  Metodologi Perancangan 

1.7.1 User Research  

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bagan 1.1 User Research 

          Sumber: Data Pribadi 
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 Bagan 1.2 User Research 

          Sumber: Data Pribadi 

 

 

Kurang lebih 92% dari responden berumur 21 – 25 tahun dan 

mengetahui apa itu bunuh diri. Target sasaran mengetahui apa itu bunuh 

diri dengan artian mereka paham betul tentang seluk beluk bunuh diri 

dan bagaimana resiko, juga penyebabnya. Dan berdasarkan dari 

kumpulan jawaban, mereka akan mendengarkan dan memberikan 

solusi. 
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Bagan  1.3 Chart Research 

          Sumber: Data Pribadi 

 

Dan lebih dari seperempat dari 100% mengaku bahwa mereka adalah orang 

yang peka. Tapi hampir separuh dari mereka masih ragu – ragu bahwa banyaknya 

calon korban bunuh diri di sekitar. Padahal banyak calon korban bunuh diri di 

sekitar kita sadar tidak sadar. Maka dari itu kampanye sosial ini diadakan untuk 

membuat calon korban bunuh diri tidak merasa sendiri dn mendapatkan banyak 

dukungan dari sekitar.  

 

a. Behaviour 

1. Usia produktif banyak melakukan percobaan bunuh diri 

setiap harinya 
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b. Need 

1. Pendengar yang baik 

2. Social Support 

3. Pencerahan 

4. Dukungan 

 

c. Problem 

1. Bunuh diri 

2. Meninggal 

3. Merusak mental masyarakat sekitar 

 

d. Attitude 

1. Tidak bisa menyelesaikan masalah sendiri 

2. Realita yang tidak sesuai denga ekspektasi 

 

1.7.2 Metode pengumpulan data 

1. Wawancara 

 a.  Psikolog 

Wawancara akan dilakukan dengan psikolog yang 

memahami betul perilaku seseorang, kepekaan, dan 

tentang bunuh diri. 

 

b.  Mantan Calon Korban Bunuh Diri 

Wawancara akan dilakukan dengan mantan calon korban 

bunuh diri yang sudah sehat secara mental untuk 

bercerita tentang masa lalunya. 
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3. Angket 

Angket akan disebarkan disekitar usia target sasaran 20-25 

tahun.  

 

 

4. Studi Literatur 

Studi literatur akan meninjau dari buku, jurnal, dan artikel yang 

sebagai data pendukung. 

 

1.7.3 Insight 

Banyaknya kasus bunuh diri yang terjadi di Indonesia dan dalam 

lingkup Semarang. Hal yang memicu bunuh diri juga antara lain adalah 

depresi. Kasus bunuh diri meningkat seiring denga berjalannya waktu 

yang membuat masyarakat resah secara mental. Juga edukasi dan 

pencegahan yang ada dikiranya masih belum bisa efektif menangani 

karena terlalu hard selling. 

Insight: 

1. Banyaknya kasus bunuh diri yang terjadi  

2. Kurang efektifnya edukasi tentang bunuh diri secara meluas 

3. Banyaknya kasus bunuh diri yang membuat mental masyarakat 

menciut. 

4. Kurang efektifnya pencegahan yang dibuat untuk menangani kasus 

bunuh diri.  
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1.7.4  Background Research 

 

1. Wawancara 

a. Psikolog 

Wawancara dengan psikolog dengan membicarakan tentang 

gejala apa saja yang dapat dilihat secara kasat mata pada 

calon korban bunuh diri. Dan membicarakan bagaimana 

menangani calon korban bunuh diri dengan cara psikologis. 

 

b. Mantan Calon Korban Bunuh Diri 

Membicarakan tentang apa saja yang memicu timbulnya 

rasa ingin bunuh diri dan cara mengatasi sampai bisa 

sembuh dan tercerahkan kembali.  

 

2. Angket 

Angket akan berguna sebagai tolok ukur seberapa dalam 

masyarakat Semarang mengetahui tentang edukasi bunuh diri 

dan pentingnya ada pencegahan tentang kasus bunuh diri 

tersebut. 

 

3. Studi Literatur 

Studi literatur digunakan sebagai data pendukung penelitian.  
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1.7.5 Initial Concept 

Target yang dituju adalah usia produktif 20 – 30 tahun 

yang adalah mahasiswa dan pekerja, menurut survey awal yang 

sudah dilakukan. Beberapa kasus yang didapat dari artikel, 

penyebab dari bunuh diri tersebut adalah depresi karena 

lingkungan, pekerjaan, dan keluarga.  

Maka solusi yang disarankan adalah kampanye sosial. 

Karena kampanye sosial adalah salah satu hal yang dapat di 

cerna oleh target sasaran.  

 

1.8 Skema Perancangan 

 

 

 

 

 

 

 

 

     Bagan  1.4 Skema Perancangan 

          Sumber: Data Pribadi 

 

6. Tinjauan Pustaka 

6.1 Analisis Faktor Penyebab Utama Kecenderungan Bunuh Diri 

Di Kalangan Remaja Yang Berusia 15-17 Tahun di Makassar 

oleh Hermin Mallo & Daniel Ronda  
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Analisis faktor penyebab utama kecenderungan bunuh 

diri ini memberikan sedikitnya info tentang faktor penyebab 

bunuh diri yang paling utama yaitu depresi dan keberadaan 

lingkungan ditempat individu terserbut berada, serta faktor 

keluarga.  

 

6.2  Bunuh Diri dan Kesehatan Mental Indonesia oleh Qanita 

Zulkarnain 

“Lebih dari 90% pelaku bunuh diri merupakan orang 

dengan gangguan mental yang tidak mendapatkan penanganan 

yang tepat.” Kutipan tersebut dikutip dari artikel yang dapat di 

akses di kompasiana.com yang diunggah oleh Qanita 

Zulkarnain. Berbicara tentang bunuh diri di Indonesia yang 

angkanya semakin meningkat, memperkuat alasan mengapa 

semua orang harus aware terhadap bunuh diri dan membutuhkan 

penanganan yang khusus. 

Menurut peneliti, selain penganganan secara psikologis 

yang bersifat langsung kepada pasien, penanganan secara halus 

pada masyarakat Indonesia bisa merupakan sebuah kampanye 

yang dapat sedikit demi sedikit mengubah cara berpikir dan 

mental Indonesia.  

  


