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Apa itu Cabin Fever?

Mengapa 

terjadi Cabin 

Fever? 

Apakah ini 

sebuah 

penyakit?



CABIN FEVER
Respon Psikologis. Bukan penyakit 

fisik atau gangguan psikologis.

Berbagai perasaan negatif akibat terlalu lama 

terisolasi di dalam rumah atau tempat tertentu 

(Alodokter, 2020). Memunculkan perasaan terisolasi 

dan kesepian pada diri seseorang.

Pengertian



Gejala Cabin Fever

1

2

3

4

Merasa gelisah, sedih, lesu

Tidak punya energi, lemas

Mudah marah dan tersinggung

Perubahan pola tidur



Gejala Cabin Fever
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Sulit konsentrasi

Merasa depresif

Merasa putus asa, jalan buntu

Sulit percaya pada orang lain



Dampak Cabin Fever

01

02

03

Perilaku agresif dan ekspresi 
kemarahan yang meledak-ledak. 
Tidak terkendali. 

01 02

03

Dampak Cabin Fever

Kekerasan dalam keluarga : suami-
istri, orangtua-anak, dan sebagainya.

Keinginan melukai diri. Perasaan 
tidak berharga dan tidak ada jalan 
keluar. 



Kelompok Individu Rentan
Kelompok-kelompok individu yang rentan mengalami Demam Kabin

ODMK/ODGJ

Tipe Kepribadian

Penyandang 

Disabilitas

Tinggal Sendiri

Depresi, Psikosomatis, OCD, dll

Orang Dengan

Masalah Kejiwaan

Tipe & Karakteristik 

Kepribadian

Ekstrovert, Sanguinis, Koleris 
vs Introvert, Melankolis, 
Phlegmatis Penyandang Disabilitas

Mereka yang memiliki 
disabilitas dan tidak ada 
dukungan sosial

Orang yang Tinggal Sendiri 

di Rumah/Apartemen

Mereka yang tinggal sendirian 
di rumah, jauh dari keluarga, 
apartemen, kos



Cara 
Mengatasi 

Cabin Fever



8 Cara 

Atasi 

Cabin 

Fever
WFH bukan liburan. 

WFH berarti 
mengalihkan dunia 

luar ke dalam rumah. 
Waktu tetap berjalan 
seperti biasa. Tidak 
lebih lambat, tidak 

lebih cepat. Mindset 
ini perlu dimiliki. 

Melakukan aktivitas 
sehari-hari seperti 

biasa, al. Mandi, 
makan, kerja, masak, 
rebahan secukupnya.

Fleksibilitas waktu 
boleh saja, tapi tidak 

hilang samasekali.



10 Cara 

Atasi 

Cabin 

Fever
Buka jendela & pintu 
rumah lebar-lebar. 

Biarkan sinar matahari 
masuk. Jangan 

gunakan AC terus 
menerus. Pertukaran 
udara diperlukan agar 

udara di dalam 
ruangan lebih bersih.

PSBB bukan berarti 
penjara selama 24 

jam/7 hari seminggu. 
Anda boleh keluar 

rumah dengan ikuti 
protokol kebersihan 

dan kesehatan. 
Nikmati perjalanan 

sejenak itu.



10 Cara 

Atasi 

Cabin 

Fever
Bergerak. Bisa 

olahraga ringan, 
menari dengan musik, 
atau berjalan-jalan di 

halaman/sekitar 
rumah. Bisa juga 

memindahkan 
tanaman. Aktivitas 
yang mengeluarkan 

keringat.

Kembali ke hobby Anda. 
Apa yang Anda sukai 
tapi tidak terlaksana 

karena 
pekerjaan/tugas 

sekolah? Lakukan 
sesuatu yang berbeda. 

Semakin berbeda, 
semakin bagus.



10 Cara 

Atasi 

Cabin 

Fever

Hentikan pikiran yang 
terlalu jauh. Pikiran 

yang mempertanyakan 
kapan situasi ini 

berakhir karena kendali 
bukan pada diri kita. 
Fokus pada apa yang 
bisa dikerjakan dan 
maksimalkan. Lihat 

orang lain & lingkungan.

Makanan, minuman, 
vitamin, suplemen 

yang dianjurkan perlu 
diatur ulang. 

Setidaknya tidak 
berlebihan. Minum air 

putih lebih banyak. 



10 Cara 

Atasi 

Cabin 

Fever WFH bukan berarti 
memutuskan 

komunikasi dengan 
orang lain. Tetap 

terhubung dengan 
keluarga, teman, dan 

masyarakat. Cari 
bantuan : 

Sejiwa 119 ext 8 

Membuat tujuan per 
hari/mingguan. 

Evaluasi capaian tujuan 
itu per hari. Rayakan 

dengan cara yang 
meriah, misalnya 

makan es krim, beli 
coklat, dan sebagainya.



Releasing 

Stress



Stress tidak dapat 

dihilangkan, tapi 

diolah agar 

berguna.

• Stress adalah respon seseorang terhadap 
situasi yang dihadapi. Kondisi ketegangan 
yang mempengaruhi emosi, kemampuan 
berpikir dan kesehatan fisiknya. 

• Stress diperlukan untuk melatih 
kemampuan individu bertahan dan 
mengatasi permasalahan dalam hidup. 

• Jenis stress :
– Positif = Eustress
– Negatif = Distress



Stress 
Management

Mengelola Stress 

Membutuhkan Ketrampilan

Serangkaian teknik yang 

digunakan untuk mengelola 

stress agar individu dapat 

berfungsi optimal dan mampu 

mengatasi situasi kehidupan 

dengan lebih baik.
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Teknik Management Stress

4 Teknik Sederhana Atasi Stress

Nafas Segitiga Mindfulness Titik TapasNafas Warna



Deep Breathe
Pernafasan Segitiga

•

•

Pernafasan ini menggunakan diagframa. Tiap tarikan dan 

hembusan nafas dilakukan dengan kesadaran.

•

•

•





Mindfulness (Grounding)
Berlatih Memusatkan Kesadaran

• Mindfulness adalah teknik melatih 
kesadaran pada kini dan di sini (here 
and now) tanpa mengevaluasi dan 
menghakimi. Melihat, mengamati, dan 
merasakan.

• Salah satu teknik Mindfulness adalah 
Grounding (terhubung kembali).

• Teknik ini dapat digunakan untuk 
mengurangi kecemasan, kekuatiran 
berlebihan, dan ketakutan akan sesuatu 
yang belum terjadi.



Mindfulness (Grounding)
Berlatih Memusatkan Kesadaran

• Teknik Grounding dengan 
menggunakan 5 panca indera 
kita. 

• Semakin sering dilatih, akan 
semakin bagus dan cepat Anda 
berada dalam kondisi 
kesadaran (awareness) 
mampu mengendalikan 
pikiran negatif.



Teknik Nafas Warna

• Ambil benda berwarna biru muda, bukan biru 
gelap. Bisa berupa kertas, baju, selendang, sprei, 
atau apa saja.

• Bila tidak ada, pandanglah langit atau ambil 
gambar lautan luas yang menenangkan. 

• Bernafas seperti NAFAS SEGITIGA  tarik nafas 
warna biru dengan gerakan tangan. Tahan nafas 
dan putar warna biru dalam kepala. Hembuskan 
bersama dengan emosi negatif yang ada.



Titik Tapas dan Titik Positif
Titik yang Menenangkan

Sentuh 3 titik di dahi dengan 1 tangan dan 1 
tangan lainnya memegang belakang kepala.



Creative 
Minds



Creative Mind

•

•

•

Membuat Otak Tetap 
Bugar dan Kreatif

Sendok Makan

Gabungkan 2 benda







Garis Kehidupan
Membantu Melihat Hidup Lebih Objektif

2000

2010

2015

2017

2020

?



Semoga Bermanfaat dan Kita Semua Sehat Hingga Pandemi Berakhir


