
RABU WAGE, 2 AGUSTU5 
(9  DULKAIDAH 1950)

Mengapa Bunuh Diri? Zo|?

”Ayah, nikmati apa pun yang kau lakukan 
hari ini. Cintai hidupmu karena ini seperti: 
Castle of Glass” (Tyler Lee Bennnington).

B
egitulah isi secarik memo yang 
ditempel Tyler untuk ayahnya pada se
buah cangkir, awal Juni,2017. Tyler ill 

tahun) adalah buah hati Chester Bennington, 
sang vokalis Linkin Park yang begitu sohor. Tyler 
sepertinya sudah meraba kematian ayahnya. 
Karena 1,5 bulan setelahnya, Chester Benning
ton benar-benar meninggal dunia setelah gan
tung diri di kediaman pribadinya yang terletak di 
Palos Vendes Estates, Los Angeles (21/7).

Pilihan Chester mengakhiri hidupnya adalah 
sebuah kenekatan. Ia menyusul mendiang sa
habat, Chris Comell yang juga gantung diri di 
kamar hotel setelah konser pada 18 Mei 2017. 
Chester seperti menghadiahkan nyawanya un
tuk Comell, karena di hari kematiannya berte
patan dengan hari ulang tahun Comell ke-53. 
Padahal sebelum kematiannya, Linkin Park 
rupanya baru saja merilis video musik baru 
yang berjudul Talking to Myself.

Kalau flashback, kehidupan Chester memang 
diselimuti kepedihan. Orangtuanya bercerai 
ketika usianya 11 tahun. Ia kemudian tinggal 
dengan ayahnya, yang merupakan polisi dalam 
kasus-kasus kejahatan seksual terhadap anak. 
Anehnya, Chester sendiri menjadi korban keke
rasan seksual sejak usia 7 tahun oleh pria yang 
lebih tua.

Impostor Syndrome
Dalam dunia musik sendiri, kematian Chester 

adalah termasuk kisah klasik yang lukanya 
tetap segar. Banyak musisi yang nekat meng
akhiri hidupnya dengan bunuh diri. Legenda 
Elvis Presley (1935-1977) adalah contoh nyata, 
meninggal dunia karena overdosis. Sehingga 
muncul pertanyaan, benarkah Chester bunuh 
diri karena masa lalu yang membuat ia terlem
par ke lembah keputusasaan, atau ada faktor di- 
.mensional lainnya?.

Melihat tragedi tersebut kita dibenturkan de-
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ngan berbagai praduga, bahwa sebenarnya pela
ku bunuh diri sendiri yang benar-benar tahu 
alasan mengapa ia bunuh diri. Namun dalam 
medis dan psikologi, tragedi itu bisa.dibaca seba
gai gejala impostor syndrome.

Dalam sitUs Psychology Tbday, Susan Weins- 
chenk PhD, behnvioral psychologist, penulis, dan 
konsultan neuropsikologi mendeskripsikan kon
disi ini. Istilah impostor syndrome pertama kali 
dicetuskan psikolog klinis Dr Pauline R Clance 
dan Suzanne Almes pada 1978. Hal ini merujuk 
kepada kondisi yang dialami orang-orang ber
prestasi yang tidak mampu menginternalisasi 
pencapaiannya. Ketakutan akan dianggap seba
gai ‘penipu’ juga terus menerus dialami oleh 
orang-orang ini. Bukti-bukti kesuksesan yang 
mereka terima dipandang sebagai suatu ke
beruntungan atau hal yang terjadi pada saat 
yang baik saja. Tidak jarang mereka merasa 
bahwa kesuksesan tersebut adalah hasil dari 
menipu orang sekitarnya. Sehingga mereka di
anggap lebih pintar dan kompe- -— - ■ ■—*•'. 
ten daripada yang sebenarnya 
mereka pikir (tirto.id 22/07/17). .

Impostor syndrome mengaki
batkan orang-orang bekerja lebih 
keras untuk mencegah orang 
mendapati mereka tengah ‘me
nipu’. Semakin banyak prestasi 
yang dikumpulkan, semakin me
nanjak kebutuhan untuk diterima 
dan diakui yang muncul dalam 
diri para penderita impostor syn
drome. Tidak hanya itu, mereka 
juga terobsesi pada gagasan bah
wa mereka akan membuat ke
salahan, mendapat umpan balik 
negatif, hingga kemudian menci
cipi kegagalan. Perasaan takut 
mencoba hal baru juga hal yang 
lumrah ditemukan dalam diri

orang-orang dengan impostor syndrome.
Gejala impostor syndrome juga bisa mendera 

siapa pun yang tidak mampu menepis jauh-jauh 
syndrome ini. Dari latar belakang apa saja, dari 
kalangan aktris, pejabat, akademikus, sas
trawan bahkan petani dan pedagang sekalipun. 
Semua memiliki kans atau peluang terjangkiti 
itu. Namun ketika melihat Chester dan sederet 
musisi lainnya tersebut, kita diajarkan 
bagaimana ketika sedang di puncak dengan ber
bagai tantangan dilalui, bukan tidak mungkin 
akan terjungkal ke jurang kealpaan.

Mungkin saja mereka selalu merasa takut 
akan nama tenarnya, atau mungkin caranya 
yang salah dalam meraih kesuksesan, atau ka
rena selalu dihantui rasa cemas kisah masa lalu, 
masa kini, dan masa depan. Tak ada jaminan 
hidup yang pas, meski dalam prakiraan mate
matikawan atau ahli sains. Semuanya adalah 
ilusi. Tapi semoga kita yang akan membikin 
abadi. □  - g
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