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Isi buku dalam satu kalimat : 
Johann Hari mengeksplor sisi depresi dan kecemasan yang kurang populer. Hari mengeksplor ilmu untuk 
menyembuhkan orang depresi tanpa harus mengonsumsi obat. Hari juga mengungkap fakta bahwa depresi 
bukan hanya penyakit biologis, tetapi juga dipengaruhi oleh lingkungan dan psikologis. Argumennya adalah 
kunci untuk mengobati depresi adalah membangun kembali koneksi yang hilang dalam hidup kita.



“Semakin kamu menganggap hidup itu hanya sekadar 
memiliki banyak hal dan superioritas lalu 

memamerkannya, kamu akan semakin tidak bahagia, 
semakin depresi, dan semakin cemas.”

- Johann Hari -



Pembelajaran 
Pertama

Ketidakseimbangan kimiawi tidak menyebabkan 
depresi.



Oke, mungkin fakta ini cukup sulit diterima. Meskipun hasil studi yang dipaparkan oleh Hari 
akurat secara ilmiah, kesimpulan yang ia dapat mungkin hanyalah satu sisi dari cerita ini. Tapi 
percayalah, sisi yang dikupas oleh Hari penting untuk diketahui.

Hari didiagnosis menderita depresi pada usia 20-an dan mulai mengonsumsi antidepresan. 
Setelah 10 tahun, dokternya menaikkan dosisnya untuk menenangkan pikirannya, hingga 
akhirnya ia mencapai dosis maksimal. Masih dalam keadaan tertekan, ia sadar bahwa ia perlu 
mencoba hal lain. Hari akhirnya mulai meneliti depresi secara mendalam dan terkejut 
dengan hasil temuannya.

Sudah menjadi kepercayaan publik bahwa depresi disebabkan ketidakseimbangan kimiawi. 
Tetapi, sekali saja, apakah kita pernah mempertanyakan dari mana ide ini bermula? Setelah 
berdiskusi dengan para peneliti, Hari menemukan bahwa bukti yang menunjukkan 
ketidakseimbangan kimiawi merupakan penyebab depresi ataupun antidepresan standar 
berfungsi dengan baik hanyalah segelintir.



Pada tahun 90-an, seorang profesor Harvard bernama Irving Kirsch meneliti tentang 
antidepresan. Hasil studinya menunjukkan bahwa kebanyakan antidepresan yang ada di 
pasaran tidak lebih efektif daripada plasebo. Beliau adalah orang pertama dari beberapa 
peneliti terdahulu yang mempertanyakan keefektifan kinerja antidepresan.

Sebagian besar obat ini diklasifikasikan sebagai inhibitor reuptake serotonin selektif (SSRI). 
Obat ini dipercaya bekerja dengan meningkatkan kadar serotonin pada orang depresi hingga 
ke kadar normal. Dalam studinya, Hari menemukan bahwa hanya ada sedikit bukti yang 
mendukung gagasan “serotonin membantu penyembuhan orang depresi”. Klaim ini 
kemungkinan besar dipopulerkan oleh perusahaan farmasi.



Pembelajaran Kedua
Ada sembilan penyebab umum depresi, 

kebanyakan merupakan situasi kehidupan yang 
sulit.



Jadi, sebenarnya apa penyebab depresi itu? Dalam bukunya, Hari menuturkan bahwa ada 9 
penyebab dan sebagian besar berkaitan dengan keadaan kehidupan yang sulit.

1. Diskoneksi dari pekerjaan yang bermakna. Mereka yang memiliki kontrol dan 
otoritas paling sedikit di tempat kerja adalah yang paling rentan mengalami depresi. Kita 
perlu merasa bahwa apa yang kita lakukan memiliki makna.
2. Diskoneksi dari orang lain. Rasa kesepian dan tidak ada rasa memiliki adalah salah 
satu indikator utama depresi.
3. Diskoneksi dari nilai yang bermakna. Masyarakat kita yang didorong oleh 
konsumerisasi telah membuat kita terlepas dari nilai-nilai yang bermakna dan turut 
mengarahkan pada kecenderungan mengalami depresi.
4. Trauma masa kecil. Sebuah penelitian pada tahun 1998 menunjukkan bahwa semakin 
traumatis masa kecil seseorang, semakin besar kemungkinan mereka mengalami depresi dan 
gangguan kecemasan.



5. Diskoneksi dari status. Pada daerah dengan kesenjangan kekayaan yang lebih besar, 
seperti AS, tingkat depresi cenderung lebih tinggi.
6. Diskoneksi dari alam. Orang-orang yang tinggal di lingkungan yang lebih hijau lebih 
jarang stres dan merasa putus asa jika dibandingkan dengan mereka yang tidak.
7. Diskoneksi dari masa depan yang aman dan penuh harapan. Penduduk asli 
Amerika yang tinggal di daerah penampungan yang dikendalikan oleh pemerintah memiliki 
tingkat bunuh diri yang sangat tinggi. Walau di dalam daerah penampungan dimana mereka 
memiliki kendali atas hukum, pemilihan umum, polisi, dan sekolah mereka sendiri, hal ini 
tidak menjadi masalah. Di tempat itu mereka memiliki kendali atas nasib dan kecil 
kemungkinannya untuk bunuh diri.
8. Gen. Kita tahu bahwa ada pengaruh genetik dalam depresi, meskipun hanya 
menyumbang 37% dari keseluruhan kasus.
9. Perubahan pada otak. Neuroplastisitas adalah proses bagaimana otak dapat berubah 
berdasarkan pengalaman yang dialami. Karena itu, ketika orang lebih sering menghabiskan 
waktu untuk putus asa dibandingkan merasa bahagia, hal itu dapat memperkuat area 
perasaan negatif.



Pembelajaran Ketiga
Resolusi sosial adalah cara yang cukup efektif 

untuk membantu orang depresi dengan 
membuat mereka merasa dihargai dan terhubung 

kembali.



Solusi untuk depresi versi Hari adalah resolusi sosial. Daripada beralih ke 
pengobatan, para dokter seharusnya mulai menyadari nilai resolusi sosial. 
Resolusi sosial dapat membantu orang depresi untuk terhubung kembali 
dengan orang lain di sekitar mereka, memiliki pekerjaan yang bermakna, 
nilai-nilai yang bermakna, dan memberikan kesempatan bagi orang untuk 
mengatasi trauma dari masa lalu mereka.

Hasilnya, resolusi sosial menghubungkan kembali koneksi yang 
hilang.



Hari memberikan contoh resolusi sosial yang diberikan kepada seorang perawat yang 
mengalami depresi karena menerima bullying di tempat kerjanya. Resolusi sosial yang 
diberikan dokternya adalah bekerja pada sebuah proyek bersama sekelompok kecil 
orang dengan masalah diskoneksi yang sama. Salah satu tugas mereka adalah 
mengubah area yang terlantar di London menjadi sebuah taman.
 
Orang-orang ini kemudian bersatu dan mampu berbagi trauma masa lalu serta hal-hal 
yang mereka miliki bersama. Mereka dapat terhubung kembali dengan alam dan 
mengidentifikasi pekerjaan yang bermakna serta berarti bagi lingkungan. Semua ini 
meningkatkan kesehatan mental perawat tersebut. Pada akhirnya, ia pun 
menghentikan pengobatan dan memulai pusat perkebunannya sendiri.



Bagi beberapa orang, gagasan bahwa depresi bukanlah 
ketidakseimbangan kimiawi merupakan sesuatu yang cukup 
radikal. Tetapi dalam buku ini, Hari menuturkan gagasannya 

dengan sangat meyakinkan. Kita jadi tahu bahwa antidepresan 
tidak seefektif yang digadang-gadang untuk banyak orang, 

sehingga sangat penting untuk mencari cara lain demi membantu 
orang yang depresi. Lost Connections memiliki beberapa 
saran yang dapat membantu orang depresi dapat terhubung 
kembali dan menemukan makna untuk mengatasi depresi.



TENTANG LEAD THE FEST #1

Sejarah literatur adalah sejarah manusia. Bangkit dan 
hilangnya peradaban di dunia ini juga selalu diikuti sejarah besar 
penulisan dan penerjemahan literatur. Penerjemahan ribuan 
literatur yunani ke dalam Bahasa arab menjadi bagian dari awal 
bangkitnya islam di sekitar abad ke 7. Tiga abad kemudian 
Baghdad menjadi pusat peradaban dunia. Begitupun yang terjadi 
di abad ke 15 yang mengawali Renaissance sebagai simbol 
kebangkitan eropa juga diikuti oleh penerjemahan ribuan 
literatur dari bahasa arab ke bahasa latin. Di Asia di zaman 
modern, gerakan penerjemahan besar-besaran juga dilakukan 
oleh bangsa Jepang saat terjadinya restorasi Meiji. Ribuan 
literatur berbahasa Jepang diterjemahkan ke dalam bahasa 
Jepang. Restorasi Meiji pun menjadi awal kebangkitan bangsa 
Jepang.



TENTANG LEAD THE FEST #2

Pengembangan kepemimpinan di Indonesia sayangnya hanya 
bisa dinikmati oleh golongan privilege selain karena 
pelatihan-pelatihannya yang mahal dan terpusat di Jakarta, 
sumber bacaanya pun berbahasa inggris dan tidak bisa 
didapatkan dengan mudah terutama di kota-kota kecil di 
Indonesia. PemimpinID sebagai pusat pendidikan dan 
pengembangan kepemimpinan Indonesia tergerak untuk 
menjadi pelopor dalam penerjemahan buku-buku 
kepemimpinan dan menyebarkan ke seluruh pelosok indonesia 
sehingga semua orang dapat belajar menjadi pemimpin yang 
baik tanpa terkendala bahasa, akses, dan biaya.



PROFIL SINGKAT PEMIMPIN.ID

PemimpinID adalah sebuah yayasan non-profit yang didirikan di Jakarta 
pada bulan Juli 2019 dengan semangat utama menjadi tempat belajar 
para pemimpin muda Indonesia sebagai usaha untuk menciptakan 
ekosistem kepemimpinan indonesia yang lebih baik.

Tiga kegiatan utama pemimpinID meliputi membuat studi tentang 
pengembangan kepemimpinan, membuat program pendidikan dan 
pengembangan kepemimpinan dengan berbasiskan teknologi dan 
menyebarkan ilmu kepemimpinan kepada publik secara luas melalui 
media.

IG : @pemimpin.indonesia
Alamat : Jl. Melawai X No.9, Melawai, Jakarta Selatan



Sumber:
● Lost Connection (Johann Hari)
● https://fourminutebooks.com/lost-connections-summary/

Segala informasi yang terdapat dalam dokumen ini merupakan properti dari penulis dan penerbit dari masing-masing sumber. Pembuatan slide ini 
dimaksudkan untuk kegiatan sosial dan tidak dapat diperjualbelikan.



Shafa Salsabila Kurniawan | Education Enthusiast
Saat ini Shafa sedang duduk di semester 4 dan menempuh studi S1 di 
Institut Teknologi Sepuluh Nopember. Di luar kuliah, ia mendedikasikan 
waktunya untuk magang, bekerja freelance, dan aktif dalam berbagai 
kegiatan relawan serta organisasi, seperti Language Community 
Indonesia, ELC Indonesia, Sociopreneur ID, dan banyak lagi.

Isi dengan foto pribadi


