
Timestamp Usia kamu? Pendidikan terakhir Pekerjaan saat ini Setahu kamu, Negara apa yang memiliki tingkat bunuh diri tertinggi di dunia? Apakah bunuh diri adalah hal wajar?Pernah punya keinginan untuk bunuh diri?Kenapa orang bunuh diri?Pendapatmu tentang bunuh diri
7/28/2017 13:02:55 25-30 S1 Pekerja Jepang Tidak Tidak Depresi Sangat tidak baik sekali

7/28/2017 13:03:48 25-30 S1 Pekerja Jepang Tidak Tidak Karena jauh dari Tuhan

Kehidupan telah diatur oleh Yang Maha Kuasa,
Jadi ketika kita belum mencapai keinginan,  Tetaplah berusaha ,  semangat mencapainya dan selalu berdoa kepada Allah SWT 
Insya allah selalu diridhoi oleh-Nya. Amin ya rabbal 'alamin.

7/28/2017 13:06:35 25-30 S1 Pekerja Korea Selatan Tidak Tidak Depresi Kalo nyawanya lebih dari satu silahkan.
7/28/2017 13:08:38 25-30 s2 Pelajar Jepang Tidak Tidak Karena jauh dari Tuhan Bukan solusi
7/28/2017 13:12:45 25-30 S1 Pelajar Jepang Tidak Tidak Depresi Undignified action
7/28/2017 13:14:03 20-25 S1 Pelajar Jepang Tidak Tidak Karena jauh dari Tuhan Bunuh diri itu menurut pendapat saya, akibat orang tersebut tidak memiliki media untuk menyalurkan depresi yang dia miliki. Seperti tidak ada teman bertukar cerita, orang tua tidak dapat berinteraksi dengan baik ke orang tsb, dan yang paling penting kebanyakan mungkin jauh dari Tuhan Yang Maha Kuasa atas segala cobaan yang diberikan. karena yang namanya manusia hidup di  dunia ini gak akan lepas dari permasalahan hidup.
7/28/2017 13:15:00 30-35 s3 Pekerja Guyana Tidak Tidak Depresi Keputusan yg bodoh Krn bukan jalan keluar,dia tdk bertanggung jawab atas dirinya dan orang yg ditinggalkan.tidak percaya bahwa Tuhan memberikan cobaan utk menempa diri kita utk lbh ikhlas, berusaha dan berserah diri
7/28/2017 13:24:27 25-30 S1 Pelajar Jepang Tidak Tidak Depresi Menurut saya, penyebab utama bunuh diri adalah masalah psikologis. Walaupun kemudian ada hubungannya juga dengan agama. 

7/28/2017 13:26:33 25-30 s2 Pelajar Jepang Tidak Ya Depresi
Saat tidak bisa mencari jalan keluar dan dikejar masalah biasanya pikiran pendek tersebut hinggap dan menyergap kita,,, 
Cari teman yang bisa mendengarkan karena kadang kita hanya butuh mencurahkan masalah kita

7/28/2017 13:29:17 20-25 S1 Pelajar Jepang Tidak Tidak Karena jauh dari Tuhan Selalu ada alasan untuk tidak bunuh diri, bunuh diri tidak menyelesaikan masalah sepenuhnya, hanya sebagian saja..
7/28/2017 13:29:36 25-30 S1 Pelajar Korea Selatan Tidak Tidak Depresi
7/28/2017 13:34:55 25-30 s3 Pelajar Korea Selatan Ya Tidak Depresi Tekanan sosial yang tinggi, penghargaan diri sendiri yang kurang menjadi penyebabnya
7/28/2017 13:42:20 25-30 s2 Pelajar Jepang Tidak Tidak Karena jauh dari Tuhan
7/28/2017 13:47:18 15-19 SMA Pelajar Jepang Ya Tidak Tidak punya pilihan lain Kalo dalam islam itu mah kan sangat dilarang keras. Suka miris kalo denger yg bunuh diri bunuh diri gitu. Ada yg bilang katanya bunuh diri itu bukan mau menghilangkan nyawanya tapi mau menghilangkan penderitaan hidup nya.
7/28/2017 13:48:42 30-35 S1 Pelajar Jepang Tidak Ya Depresi suatu tindakan karena adanya keinginan untuk menyerah menjalani kehidupan yang sebenarnya banyak cara untuk menyelesaikan masalah.
7/28/2017 13:53:12 25-30 s2 Pelajar Jepang Tidak Tidak Depresi Sayang kalau ada orang yang mau mati, hidup ini indah,,, 
7/28/2017 14:04:20 20-25 S1 Pelajar Korea Selatan Ya Ya Tidak punya pilihan lain Menurutku mati bunuh diri ada dua pilihan, karena ia merasa tak mampu menghadapi masalah di dunia, atau karena ia ingin mati karena merasa tugas-tugasnya di dunia sudah selesai dan dia ga mau ngerepotin orang lain.
7/28/2017 14:05:50 20-25 S1 Pelajar Jepang Mungkin Tidak Karena jauh dari Tuhan dari tinjauan deep ecology," bisa jadi" bunuh diri bagus untuk solusi pengurangan pertumbuhan penduduk manusia
7/28/2017 14:17:45 20-25 S1 Pekerja Jepang Tidak Ya Depresi
7/28/2017 14:53:35 20-25 S1 Pelajar Srilanka Tidak Ya Depresi People need others
7/28/2017 15:03:30 20-25 S1 Pelajar Guyana Tidak Ya Depresi Bukan cara yang baik untuk melarikan diri dari masalah
7/28/2017 15:10:01 25-30 S1 Pelajar Korea Selatan Tidak Ya Karena jauh dari Tuhan Menurut saya ide, niat, atau percobaan bunuh diri itu muncul karena yang bersangkutan sudah dirundung ratusan atau ribuan pikiran negatif, bukan semata karena satu hal. Tapi bisa jadi satu hal itu yang buat seseorang tersebut menarik pelatuknya untuk bunuh diri. Kasihan kalau dengar seseorang akhirnya mencoba bunuh diri, kasihan karena berarti dia tidak (bisa) melihat pilihan lain, dan tidak punya/tidak memberi kesempatan kepada siapapun untuk memberi sedikit klu kepada pilihan lain. Dan menurut saya, bunuh diri itu memang tidak menambah keuntungan buat pihak lain, tapi bukan berarti tidak merugikan pihak selain yang memutuskan mengakhiri hidupnya, misal pihak kedua yang punya sangkutan masalah dengan dia, atau kalo mau lebih luas mah ya negara, atau ya paling gak polisi yang ngurusin kasusnya lah. Udah mana meninggal ndak nggenah, masih bikin rugi orang lain.
7/28/2017 15:11:19 20-25 S1 Pelajar Srilanka Tidak Tidak Karena jauh dari Tuhan Tragis, dan bukan suatu bentuk solusi dr masalah sebesar apapun.
7/28/2017 15:23:56 25-30 S1 Pekerja Jepang Tidak Tidak Karena jauh dari Tuhan yg mw bunuh diri harus dirukyah.. banyak syaithon nya
7/28/2017 15:44:40 25-30 s2 Pelajar Guyana Tidak Tidak Tidak punya pilihan lain Setiap manusia pasti mengalami saat -saat paling gelap dalam hidup. Saat itu pasti jiwa sudah terasa lumpuh, serasa hidup sudah berakhir. Tapi bunuh diri  sama sekali bukanlah cara yang wise. Bersyukurlah dan pahamilah untuk apa kita diciptakan, nikmat bernyawa bukanlah hal yang patut untuk disia-siakan. Enjoy your life. You've been recorded as a history maker in life.
7/28/2017 15:55:38 20-25 S1 Pelajar Jepang Tidak Tidak Karena jauh dari Tuhan Sorewa dame 
7/28/2017 16:22:28 20-25 SMA Pelajar Jepang Tidak Ya Depresi Bagi sebagian orang, bunuh diri adalah solusi. Tapi menurutku, bunuh diri adalah sikap melarikan diri karena sudah tidak mau tanggung jawab atas diri sendiri. sikap melarikan diri karena tidak bisa menyelesaikan masalah, dan sikap "mau tau beres, gak mau menderita" yang mungkin diajarkan sedari kecil (dengan gaya hidup yg serba dibantu). 
7/28/2017 16:30:19 25-30 s2 Pelajar Jepang Tidak Tidak Depresi Dosa
7/28/2017 16:53:38 20-25 s2 Pekerja Jepang Ya Tidak Depresi memutuskan untuk bunuh diri merupakan hal yang tidak mudah, sehingga pasti ada alasan yg sangat kuat untuk memutuskan bunuh diri. butuh adanya awareness untuk memahami alasan orang bunuh diri, karena bisa saja disebabkan depresi atau alasan kuat lainnya
7/28/2017 16:57:40 20-25 SMA Pelajar Korea Selatan Tidak Tidak Karena jauh dari Tuhan Bunuh diri adalah suatu hal yang bodoh krna mengikuti stress ug membuat emosi membuat ingin bunuh diri menurut saya. Krna sebenarnya berbagai hal permasalahan di dunia ini pasti ada jalannya dan ada batasannya agar terhindar dari masalah apalagi di agama Islam yang memang memberikan batasan2 kepada umatnya. Dan org yg bunuh diri menurut saya org yg lemah dan tdk punya mental yg kuat,tidak ingin berusaha utk maju dan memperbaiki diri lebih baik. Masih bnyk cara di dunia ini utk bahagia yg bisa lebih baik daripada bunuh diri
7/28/2017 16:58:59 15-19 SMA Pelajar Korea Selatan Tidak Tidak Karena jauh dari Tuhan Tindakan yang menentang kodrat dan menyerah dengan keadaan, serta merupakan cerminan perilaku depresi dan jauh dari Tuhan. 
7/28/2017 17:02:59 15-19 SMA Pelajar Jepang Tidak Tidak Karena jauh dari Tuhan Saya percaya seseorang yang depresi adalah karena dia memiliki rasa takut, kecewa, marah, bingung, atau khawatir yang tidak dapat tertandingi lagi. Hal tersebut membuat seseorang menjadi tidak memiliki arah dan pegangan. Orang tersebut yang sudah tidak mampu mengatasi dan mengendalikan dirinya, akan berusaha untuk mengakhiri penderitaannya dengan cara tersingkat dan bukan dengan mencoba mencari solusi yang terbaik. Sehingga orang tersebut pun akhirnya bunuh diri. Saya percaya ketika seseorang itu dekat dengan Tuhan, sebesar apapun masalah yang dihadapi oleh orang tersebut pasti selalu ada usaha dan jawaban terbaik untuk menghadapinya dengan sabar sampai pada kesudahan dari masalah itu sendiri.
7/28/2017 17:35:34 25-30 s2 Pekerja Jepang Tidak Tidak Depresi Terkadang orang beranggapan bunuh diri adalah "solusi". Padahal menurut saya, bunuh diri hanya menambah perkara baru. Kalau usaha bunuh dirinya gagal, kan rugi? *ini komen apaan � *skip
7/28/2017 18:39:08 20-25 S1 Pelajar Korea Selatan Tidak Tidak Depresi Lari dari tanggung jawab
7/28/2017 18:52:43 20-25 S1 Pelajar Lithuania Tidak Tidak Karena genetika Mending jangan, bunuh nyamuk aja
7/28/2017 19:00:52 15-19 SMA Pengangguran Korea Selatan Mungkin Tidak Karena jauh dari Tuhan Bunuh diri menurut saya hal pendek yang manusia lakukan ketika didalam titik tertekan, depresi, stres dan hal semacam itu.
7/28/2017 19:13:52 25-30 S1 Pekerja Jepang Tidak Tidak Karena jauh dari Tuhan Karena stres nya dibawa sendiri dan   jauh dari tuhan
7/28/2017 19:33:33 20-25 SMA Pelajar Korea Selatan Tidak Tidak Karena jauh dari Tuhan Bunuh merupakan keputus asaan seseorang terhadap permasalahan yang di alaminya dan tidak tau jalan keluar dari masalah tersebut dan tidak tau harus meminta pertolongan kepada siapa. 
7/28/2017 19:40:54 20-25 S1 Pelajar Jepang Tidak Tidak Karena jauh dari Tuhan dekati Tuhan dan Agamanya, itu teh kurang dzikir, ibadah dan ngaji
7/28/2017 19:56:03 20-25 SMA Pelajar Korea Selatan Tidak Ya Depresi Bisikan dari syaitan
7/28/2017 19:58:01 20-25 S1 Pelajar Jepang Mungkin Ya Karena genetika Semalem aku nonton videonya deddy corbuzier yg menyatakan bunuh diri itu salah satu faktor yg mempengaruhinya adalah genetika. Dan bahwa orang bunuh diri itu adalah salah. Aku setuju. Menurutku lebih baik kabur daripada bunuh diri. Lagian kan dosa. Tapi ya kalo inget dosa mana mungkin bunuh diri. Menurut aku, kalo seseorang merasa stress atau bahkan depresi, jangan sampai beban itu bikin kita bunuh diri. Memang pada suatu waktu pasti ada yang namanya keinginan untuk bunuh diri. Tapi kalo kita berhasil ngelewatin masa sulit itu, ketika kita tengok lagi diri kita yang lagi ngelawan rasa sulit itu, kita bakal ngerasa.. "ah, untung ga bunuh diri. Kalo bunuh diri aku ga mungkin bisa ngerasain pengalaman menang melawan kesulitan yang aku alamin." Kalo kamu berhasil menang ngelawan itu, rasanya tuh bersyukur banget. Bersyukur masih hidup dan jadi orang yang lebih baik.
7/28/2017 20:29:30 20-25 S1 Pekerja Jepang Tidak Tidak Karena jauh dari Tuhan
7/28/2017 20:31:15 15-19 SMA Pelajar Jepang Tidak Tidak Depresi
7/28/2017 20:32:54 20-25 S1 Pelajar Jepang Tidak Ya Karena jauh dari Tuhan Orang bunuh diri biasanya gak tahu harus cerita sama siapa seolah jauh dari tuhan dan teman2 apalagi keluarga. 
7/28/2017 20:41:29 20-25 SMA Pelajar Jepang Tidak Tidak Karena jauh dari Tuhan Menurut saya, bunuh diri adalah dampak. Yakni, diakibatkan oleh keraguan orang tersebut terhadap kekuasaan tuhan. Seperti urusan rezeki dan jodoh. Akhirnya terjadi depresi yg tidak tersalurkan. 
7/28/2017 20:43:52 20-25 SMA Pelajar Jepang Tidak Tidak Karena jauh dari Tuhan
7/28/2017 20:55:58 20-25 SMA Pelajar Jepang Tidak Tidak Karena jauh dari Tuhan Orang yang berpikiran pendek
7/28/2017 21:02:32 20-25 SMA Pelajar Korea Selatan Tidak Tidak Karena jauh dari Tuhan

7/28/2017 21:07:04 15-19 SMA Pelajar Jepang Tidak Tidak Karena jauh dari Tuhan
Menurut saya, bunuh diri ialah suatu aksi yang terjadi karena adanya stress, depresi, atau soal permasalahan yang tidak dapat di tangani. Bunuh diri bisa di akibatkan oleh masalah-masalah diluar dugaan misalnya, seseorang memiliki suatu penyakit mental dan kejiwaan. Bisa juga karena seseorang jenuh dengan prinsip yang tidak tercapai.
Saya kurang tau negara mana yang banyak terjadi aksi bunuh diri, tapi yang pasti pendapat saya ini untuk Semua negara yang aksi bunuh dirinya ditingkat menengah ke atas maupun menengah kebawah

7/28/2017 21:12:33 25-30 s2 Pelajar Jepang Ya Ya Depresi Depression will kill you if you can't kill it. Pernah kepikiran bunuh diri winter kemarin gegara depresi, kesepian, cuaca suram dan bosan hidup. Alhamdulillah masih ada yg ngingetin.
7/28/2017 21:19:14 15-19 SMA Pelajar Jepang Tidak Ya Depresi Orang yang bunuh diri adalah orang yang mudah putus asa dan di saat dirinya sedang mengalami titik paling rendah ia tak punya seseorang yang mampu memberinya kekuatan
7/28/2017 21:21:48 20-25 SMA Pelajar Jepang Tidak Tidak Karena jauh dari Tuhan Astaghfirullah imannya kurang tuh
7/28/2017 21:28:44 25-30 S1 Pelajar Jepang Mungkin Tidak Depresi Eman2...
7/28/2017 21:32:08 25-30 s2 Pekerja Jepang Tidak Tidak Karena jauh dari Tuhan Bunuh diri gak akan menyelesaikan masalah, malah akan nambah masalah buat keluarga.
7/28/2017 21:44:21 15-19 S1 Pelajar Jepang Tidak Tidak Karena jauh dari Tuhan It suck
7/28/2017 21:44:38 15-19 S1 Pelajar Jepang Tidak Tidak Karena jauh dari Tuhan It suck
7/28/2017 21:58:09 15-19 SMA Pengangguran Lithuania Tidak Tidak Karena jauh dari Tuhan DOSA BESAR.
7/28/2017 22:00:21 20-25 S1 Pelajar Korea Selatan Tidak Tidak Tidak punya pilihan lain Bunuh diri menurut gw , suatu hal yg ga bisa dibenarkan dari sudut pandang manapun, oke pelaku punya alasan kuat buat ngelakuin itu , tapi juga berarti pelaku ga mau nyari ato ngelihat solusi lain dari kehidupannya. Bukan berarti ga mau mengerti masalah orang lain, tapi kalau ada orang bunuh diri berarti dia adalah orang yg paling egois dalam kehidupannya, kenapa? Karena dia udah nyia2in semua hal baik yg ada di hidupnya hanya untuk  mikirin hal buruk yg nimpa dia, such a sad way to leave this world?
7/28/2017 22:38:22 15-19 SMA Pelajar Jepang Mungkin Tidak Depresi
7/28/2017 23:27:18 20-25 SMA Pelajar Korea Selatan Tidak Karena jauh dari Tuhan Di poin "Kenapa orang ingin bunuh diri" itu saya setuju semua pilihan. Dan info terbaru yang saya dapatkan dari video You Tube-nya Deddy Corbuzier, bahwa faktor genetika pun memengaruhi. Menurut Deddy, orang yang bunuh diri itu salah mereka sendiri, tidak ada orang lain yang bertanggung jawab. Saya setuju, tapi di sisi lain, setiap dari kita ada baiknya saling memberi perhatian, karena mungkin bagi beberapa orang perhatian sekecil apapun sangat berarti :)
7/28/2017 23:59:48 20-25 S1 Pengangguran Lithuania Tidak Tidak Karena jauh dari Tuhan Bunuh diri bukanlah jalan keluar, bahkan akan menimbulkan masalah baru. Dalam agama Islam Allah mengharamkan bunuh diri (Q.S AnNisa :29)

7/29/2017 0:47:29 20-25 S1 Pelajar Jepang Tidak Tidak Karena jauh dari Tuhan
7/29/2017 0:48:06 20-25 SMA Pelajar Jepang Tidak Ya Karena jauh dari Tuhan Sesuatu hal yang dapat dilakukan seseorang dikarenakan hilangnya akal pikiran, bisa dikatan sedikit gila

7/29/2017 1:10:01 20-25 SMA Pelajar Jepang Tidak Ya Karena jauh dari Tuhan

Such a stupid decision. 

Matahari punya tujuan diciptakan di dunia ini, untuk menerangi alam semesta dan memberikan panasnya. Pohon pun punya tujuan yaitu menghasilkan oksigen, tempat berteduh dan menghasilkan buah.
Manusia pun punya tujuan diciptakannya di dunia ini.
Dan mostly orang yang bunuh diri itu karena dia udah lupa atau bahkan gatau lagi tujuan dia hidup di dunia ini tuh apa, dan akhirnya dia mau akhiri hidupnya dengan tangannya sendiri.
Padahal di qur'an jelas, manusia diturunkan ke bumi buat jadi "khalifah fil ardh".
Dan khalifah disini bentuknya bisa macem-macem ya.
Pemimpin di muka bumi lho, bisa berwujud dokter, pilot, kuli bangunan, nelayan, guru, dll.
Jadi pentingnya punya tujuan hidup tuh mungkin hal yang mendasar banget.
Kalo kita udah rasa udah ga punya tujuan hidup, mungkin bisa di cek sudah sejauh apa kita dari Tuhan kita?

7/29/2017 1:20:30 30-35 S1 Pekerja Jepang Tidak Tidak Depresi Ga boleh. Dosa!! Ga diterima Allah. Ngapain Coba didunia laen blm bs di hisab nganggur doank ga Ada deadline sama bakso disana

7/29/2017 1:28:54 30-35 s2 Pelajar Jepang Tidak Tidak Depresi
Keinginan untuk bunuh diri sebenarnya adalah gangguan kejiwaan. Yang ingin disingkirkan oleh ybs adalah jiwa yang ada di dalam badan, bukan badan itu sendiri. 
Kalau ybs memiliki jiwa yang tenang, pasti ybs tidak akan berniat untuk bunuh diri. Jadi, untuk mencegah seseorang bunuh diri adalah mendengar semua keluh kesah nya tanpa kita menghakimi atau meminta dia melakukan seusuatu sebelum dia selesai bercerita dan pendampingan intensif.

7/29/2017 4:54:58 20-25 SMA Pelajar Korea Selatan Tidak Tidak Depresi Bunuh diri bukan tindakan yang bisa dibenarkan apapun alasannya dia melakukan itu



Timestamp Usia kamu? Pendidikan terakhir Pekerjaan saat ini Setahu kamu, Negara apa yang memiliki tingkat bunuh diri tertinggi di dunia? Apakah bunuh diri adalah hal wajar?Pernah punya keinginan untuk bunuh diri?Kenapa orang bunuh diri?Pendapatmu tentang bunuh diri
7/29/2017 8:44:20 20-25 SMA Pelajar Srilanka Tidak Tidak Karena jauh dari Tuhan Sesuatu hal konyol 
7/29/2017 9:34:42 20-25 S1 Pengangguran Jepang Tidak Tidak Depresi Orang2 yg butuh pertolongan, mereka seharusnya dibantu.

7/29/2017 11:28:54 25-30 s2 Pengangguran Jepang Tidak Tidak Karena jauh dari Tuhan Bunuh diri dianggap menjadi pilihan tertinggi untuk meng akhiri masalah ketidak tentraman dalam jiwa beliau, jadi beliu beranggapan masalah nya selesai dengan bunuh diri. Dalam budaya (jepang) bunuh diri dapat menjadi pemulihan kehormatan Orang/keluarga. Tapi dalam agama(islam), bunuh diri sangat dilarang. Jadi menurut hemat saya tujuan mereka(orng yg tidak beragama  dan atau orang yang mengenal agama tapi lemah imannya) binuh diri untuk menyelesaikan masalah di hadapan mereka.


