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Mental Health Day 2021
Pandemi COVID-19 berdampak besar pada kesehatan mental

masyarakat. Beberapa kelompok, termasuk kesehatan dan pekerja

garis depan lainnya, pelajar, orang-orang yang tinggal sendiri,

menjadi sangat terpengaruh. Ketidakpastian tentang pandemi dan

apa yang akan terjadi di masa depan dapat meningkatkan ketakutan,

kecemasan, dan depresi.

Namun selalu ada alasan untuk tetap optimis dan berdamai dengan

keadaan. Stellar Women hadir untuk mendukung para wanita

Indonesia agar tetap menjaga pola pikir yang sehat dan mendukung

mereka dalam menghadapi kesehatan mental. Hal ini

berkesinambungan dengan kegiatan tahunan dari WHO yaitu World

Mental Health Day (WMHD) yang diperingati setiap tanggal 10

Oktober. Acara ini merupakan komitmen global untuk meningkatkan

kesadaran akan masalah kesehatan mental di seluruh dunia dan

untuk memobilisasi upaya dalam mendukung kesehatan mental.

Workbook ini bertujuan untuk memberikan materi, lembar kerja

dengan format yang mudah dibaca, tentang bagaimana menjaga

kesehatan mental dan memberikan dukungan kepada orang lain. 

HAPPY MENTAL HEALTH DAY 2021

You Matter!

-Stellar Women Team-



Cara Meningkatkan dan Mengelola
Kesehatan Mental Selama Masa Pandemi

2 Lakukan hobi dan temukan hobi baru

3 Rutin Berolahraga 

4 Tetap terhidrasi dengan baik

5 Lakukan social media detox

8 Tetap berhubungan dengan
Keluarga dan Teman 

Memvalidasi diri sendiri dengan “it’s ok
to not be ok”

9

11

Menghabiskan waktu sendirian

Ciptakan batasan dengan toxic people

1 Tidur dan istirahat yang cukup

10

Dengarkan musik yang tenang dan santai

Melatih afirmasi diri di depan cermin

Maafkan dirimu dan orang lain

12

13

14

Fokus untuk mencintai diri sendiri15

7 Ekspresikan perasaanmu

6 Dengarkan Instingmu



Tanda-tanda kamu perlu 
mengunjungi Psikolog

Perasaan sedih merupakan perasaan yang normal yang dirasakan manusia,

namun jika hal ini terjadi dalam waktu yang lama dan terus menerus, kamu

perlu menemui psikolog. Apalagi jika perasaan sedih disertai dengan hilangnya

minat beraktivitas dan membuat kamu menarik diri dari pergaulan.

Sedih berkepanjangan

Stres adalah kondisi psikis seseorang yang mengalami tekanan, baik secara

emosi maupun mental. Stres yang dialami seseorang berdampak negatif pada

kondisi fisik. Misalnya, menyebabkan gangguan tidur, lelah, sakit kepala, sakit

perut, nyeri dada, nyeri otot, penurunan gairah seksual, obesitas, hipertensi,

diabetes, hingga gangguan jantung.

Stres jangka panjang 

Rasa cemas merupakan perasaan yang wajar dimiliki. Gangguan kecemasan

biasanya ditandai dengan badan gemetar, jantung berdebar, sesak napas,

kelelahan, otot menjadi tegang, tubuh berkeringat, sulit tidur

Rasa Cemas Sulit Dikendalikan



Perubahan suasana hati yang ekstrem (mood swing), serius, dan tanpa alasan

jelas. Mood swing ditandai dengan perubahan suasana hati mendadak dan naik-

turun, bergantian antara perasaan bahagia (positif) ke perasaan marah,

tersinggung, atau depresi (negatif) dalam waktu singkat.

Suasana Hati Berubah Ekstrem

Orang yang berada di bawah tekanan seringkali menjadikan nya depresi dan

kehilangan akal sehat, hal ini membuat seseorang secara tidak sadar berupaya

menyakiti dirinya sendiri dengan menggoreskan benda tajam ke kulit. Jika kamu

dengan atau tanpa sadar memiliki kebiasaan menyakiti diri sendiri, segera bicara

pada psikolog. Pada kasus yang parah, tindakan ini bisa berujung pada

percobaan bunuh diri.

Menyakiti Diri Sendiri



Journal Challenge 

  Tulis 10 hal yang kamu syukuri untuk hari ini.

  Tulis hal-hal yang membuatmu marah dan hari ini

  Situasi sulit yang kamu berhasil atasi di masa lalu.

  Apa hal paling menakutkan yang kamu hadapi sekarang?

  Hal yang berhasil kamu capai akhir-akhir ini?

  Alasan dari rasa cemasmu.

  Tulislah daftar lagu yang membuat kamu bahagia dan tenang.

  Tulislah tujuan hidup yang ingin kamu capai 5 tahun mendatang

  Keterampilan baru dan bakat baru yang kamu inginkan.

  Tuliskan sebanyak-banyaknya hal yang kamu sukai tentang dirimu

  Kapan terakhir kali kamu merasa bahagia?

  Kapan terakhir kali kamu merasa orang lain memperlakukanmu dengan baik?

  List tempat liburan yang paling kamu ingin kunjungi.

  Syukur: apa artinya bagi kamu?

  Evaluasi kesehatan mental kamu

  Tulislah surat terima kasih kepada orang-orang yang selalu mendukung mu.

  5 hal yang membuat kamu merasa lebih baik setelah hari yang buruk

  Apa yang membantu anda mengatasi kecemasan di masa lalu?

  Tuliskan tiga kekuatan terbesarmu

  Tulislah surat untuk diri mu di masa depan.

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

11.

12.

13.

14.

15.
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18.
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20.
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Senin

Selasa

Rabu

Kamis

Jum'at

Sabtu

Minggu

Suasana
hati (0-10)

Situasi Apa yang
kamu pikirkan

Apa yang telah
kamu lakukan 

Journal Challenge 
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Tindakan yang Saya
Lakukan untuk Mencoba

Merasa Lebih Baik

Jika saya merasa                                                                      ,

Jika saya merasa                                                                      ,

Jika saya merasa                                                                      ,

Jika saya merasa                                                                      ,

Jika saya merasa                                                                      ,

Jika saya merasa                                                                      ,

Sebaiknya saya.                                                                        .

Sebaiknya saya.                                                                        .

Sebaiknya saya.                                                                        .

Sebaiknya saya.                                                                        .

Sebaiknya saya.                                                                        .

Sebaiknya saya.                                                                        .

Cemas

berpikir dengan tenang dan percaya

semuanya akan baik-baik saja



Daily Affirmations
CheckList

Saya sudah melakukan yang terbaik hari ini dan itu

cukup 

Saya percaya mampu masa-masa sulit ini 

Saya mengikhlaskan hal-hal yang tidak dapat

saya kendalikan

Saya merasa aman

Rasa Khawatir tidak dapat mengubah keadaan saya

Saya sudah menerima diri saya 
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This letter is to you.

Dearest, 

Stellars. 

 For you that’s had a rough week. For you that seems to be under constant storm

clouds. For you that feels like constantly worrying about the next part of your life.

For you who do not always have any energy to respond to the hectic world. For

those of you who feel like everyday is the same and you are tired of repeating the

miserable cycle every week. For you who lose trust in anyone and turned an

enthusiastic person toward nothing. When you do not know how much longer you

can hold on. For you that always blames yourself for everything that goes wrong. To

you.

 Little did you know, that YOU are incredible. You are strong enough to face it all

even if it doesn’t feel right at the moment. Do not ever let anyone drag you down

because you have so much potential and so many things left to do. You have time.

Better things are coming your way, so please hang in there. You can do it. Hard

times will pass. Happy Mental Health day 2021.

With love,

Stellar Women Team.


