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Seiring dengan hujan yang masih terjadi, puncak 
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Berada di bawah tekanan yang sangat besar

Gaya hidup

Apakah Anda selalu merasa sulit untuk terlelap, 
�dak peduli seberapa lelahnya Anda seharian 
bekerja? Atau, apakah Anda sering terbangun di 
tengah malam dan terbaring terjaga selama 
berjam-jam, menatapi gelapnya langit-langit 
rumah?

Kurangnya �dur dapat menyebabkan 
menurunnya fungsi tubuh, mulai dari konsentrasi 
yang rendah hingga daya tahan tubuh melemah. 
Walau demikian, bukan berar� Anda harus 
mengandalkan obat �dur ke�ka susah �dur.
Kondisi ini dikenal dengan Insomnia dan bisa 
menjadi kronis sehingga membuat Anda sama 
sekali tak bisa �dur bahkan ke�ka Anda ingin 
�dur. Obat �dur sering menjadi pilihan utama untuk 

mengoba� insomnia. Namun obat �dur 
sebenarnya bukanlah solusi yang tepat karena 
efeknya dalam jangka panjang dapat 
menyebabkan ketergantungan. Itu sebabnya 
banyak dokter dan profesional kesehatan yang 
lebih menganjurkan Anda untuk melakukan  
terapi perilaku kogni�f  guna mengatasi masalah 
susah �dur Anda. Salah satunya dengan Cognitive 
Behavioral Therapy (CBT).

Contohnya, seper� kema�an salah seorang 
anggota keluarga atau menjadi 
pengangguran, dapat berujung pada kondisi 
ini.

Seper� seorang pekerja malam, orang yang 
sering bepergian dan mengalami jet lag, 
gangguan sekitar, seper� suara yang 
berlebihan, suhu yang berubah-ubah, atau 
metode pengobatan tertentu, seper� 
steroid, juga dapat berujung pada gangguan 
�dur.

Penyakit asam lambung

Stres Kronis

Kecemasan dan Depresi

Gangguan Bipolar



Langkah - Langkah Terapi CBT untuk
Mengoba� Insomnia

H E A L T H
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Terapi Kontrol S�mulus

Terapi Restriksi Tidur

1.

2.

Pada umumnya, Insomnia berakar dari gaya 
hidup �dak sehat dan  pola �dur berantakan  
yang sudah berlangsung lama sehingga sulit 
untuk diubah. Itu sebabnya terapi CBT akan 
dilakukan apabila gangguan �dur �dak juga  
membaik, bahkan setelah Anda mencoba 
berbagai macam cara untuk memperbaiki pola 
�dur Anda selama ini. CBT merupakan program 
terstruktur yang bertujuan untuk membantu 
Anda mengembangkan kebiasaan �dur yang baik 
dengan cara menghindari berbagai perilaku dan 
pemikiran nega�f yang membuat Anda �dak bisa 
�dur nyenyak.

Jika Anda �dak bisa �dur setelah 20 menit 
meski sudah berbaring di tempat �dur, 
Anda diharuskan untuk bangun dari tempat 
�dur dan melakukan suatu ak�vitas santai. 
Misalnya meditasi. Bila kemudian Anda 
merasa ngantuk, barulah Anda bisa kembali 
�dur lagi.

Metode ini dilakukan dengan membatasi  
waktu �dur Anda hanya 5 jam per hari dari  
waktu �dur yang ideal  7 jam perhari. Hal ini 
dilakukan supaya Anda jadi kurang �dur 
dan kelelahan di malam hari.

Terapi Kogni�f dan Psikoterapi5.
Metode ini digunakan untuk membantu 
Anda mengiden�fikasi pikiran dan perasaan 
nega�f yang bisa membuat Anda jadi 
kesulitan untuk �dur.

Dengan terapi CBT, orang yang memiliki 
insomnia akut �dak perlu lagi mengonsumsi 
obat �dur, yang berisiko membahayakan 
hidup mereka di kemudian hari. Menurut 
peneli� dari American College of Physician, 
CBT telah melalui berbagai fase percobaan
sehingga cocok diterapkan pada 
orang-orang yang mengalami kesulitan 
�dur agar dapat bisa �dur nyenyak di 
malam hari.

Insomnia bukanlah penyakit yang �dak bisa 
disembuhkan. Dengan upaya-upaya 
relaksasi sebelum �dur, seper� melakukan 
meditasi, membaca atau menulis buku 
harian, penderita insomnia dapat terbebas 
dari lingkaran gangguan itu. Karena itu, atur 
baik-baik pola �dur dan berak�fitas agar 
apapun yang dilakukan menjadi efek�f dan 
sehat.

Terapi Kogni�f dan Psikoterapi4.

Dengan menerapkan metode ini, Anda 
dituntut untuk  konsisten menjalankan pola 
hidup yang sehat, seper� menjauhi 
merokok, kafein, alkohol dan �dak 
berolahraga secara teratur.

Terapi Rileksasi3.
Terapi rileksasi juga dilakukan bersamaan 
dengan Biofeedback. Biofeedback sendiri 
merupakan alat sensor yang dipasang di 
tubuh pasien untuk mengukur �ngkat 
ketegangan otot, denyut jantung, dan 
frekuensi gelombang otak pasien dan 
mengharuskan pasien untuk fokus dan 
berkonsentrasi pada hasilnya.
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Jus jangan disimpan terlalu lama

Saat Anda membuat jus, sebaiknya 
langsung diminum. Karena jika Anda 
menundanya, hal ini akan menurunkan 
manfaat dari jus tersebut. Vitamin di dalam 
jus akan rusak karena oksigen dan juga sinar
ultraviolet disekitar kita. Jika Anda �dak 
ingin segera meminumnya, simpanlah jus di 
dalam freezer atau termos aluminium yang 
tertutup rapat. Kondisi dingin dan 
perlindungan dari cahaya membantu 
mempertahankan vitamin yang ada pada 
jus selama 4 jam.

Jus diminum beserta ampasnya

Jika Anda membuat jus dengan 
menggunakan juicer, ampasnya akan 
terpisah. Walau mungkin terasa �dak enak, 
jangan buang ampas buah yang telah 
terpisah. Jika menggunakan blender, jangan 
saring untuk mendapatkan airnya saja, 
biarkan ampas tetap tercampur dan 
diminum. Pada ampas buah terdapat serat 
dan vitamin, yang paling umum adalah 
vitamin C. Hal ini sangat bermanfaat bagi 
tubuh.

Jus �dak selalu rendah kalori

Buah-buahan yang dipakai untuk membuat 
jus �dak selalu berkalori rendah. Tetapi 
buah-buahan yang berkalori �nggi juga baik 
untuk kesehatan Anda, seper� buah alpukat
yang kandungan kalorinya 200 kkal. Jika 
berat badan Anda berlebih, maka Anda 
dapat memilih buah yang rendah kalori, 
seper� jeruk, melon, apel, pir, dan 
semangka yang kandungan kalorinya 
berkisar antara 80 kkal.

Jus bukan sebagai penggan� makanan

Beberapa dari Anda yang sedang diet 
mungkin menggan� makan malam dengan 
jus. Tetapi jangan menggan� sarapan dan 
makan siang dengan jus, karena kebutuhan 
nutrisi tubuh harus tetap terpenuhi dengan 
makanan lainnya. Kebutuhan kalori se�ap 
harinya sebanyak 1.800 kkal �dak akan 
tercukupi hanya dengan meminum jus saja. 
Akibatnya, kekebalan tubuh akan menurun.
Walaupun berat badan akan turun dengan 
cepat, tetapi akan cepat naik pula saat Anda 
nan�nya makan dengan pola yang sama. 
Karena minum jus hanya mengurangi air di
dalam tubuh dan �dak mengurangi lemak.

Buah merupakan salah satu cara memenuhi 
kebutuhan vitamin dan mineral yang bermanfaat 
meningkatkan kekebalan tubuh dari penyakit. 
Tetapi, jangan salah mengolahnya agar tubuh 
mendapatkan manfaat yang maksimal. Banyak 
orang di luar sana yang menganggap minum jus 
bisa di lakukan kapan saja tanpa tahu jika 
ternyata ada beberapa aturan dan pantangan 
yang perlu di hindari agar khasiat yang 
terkandung dalam jus �dak hilang. Pengolahan 
jus yang �dak benar, waktu yang �dak tepat atau 
cara pandang yang salah terhadap jus membuat 
nilai jus berkurang bagi tubuh. Agar minuman 
segar ini �dak sia-sia, beberapa aturan dalam 
minum jus antara lain:

W E L L N E S S
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Tabel Kalori yang terkandung
dalam Buah-Buahan

Nama Buah Jumlah
Per-Buah

Jumlah
Kalori

Apel
Pisang

Salak

Jeruk
Pir
Belimbing

Jambu Biji

1
1
1
1
1

1
1

72 Kkal
105 Kkal

8 Kkal

62 Kkal
96 Kkal

28 Kkal
37 Kkal

Sumber gambar: https://www.fatsecret.co.id/
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Perha�kan kandungan gula dalam jus buah 
yang Anda minum

Jus buah asli memiliki banyak sekali 
kandungan vitamin dan an�oksidan. Tapi 
yang jadi masalah, jus buah murni juga kaya 
akan kandungan gula dan kalori. Menurut 
para pakar nutrisi sebagian jus menawarkan
sejumlah besar vitamin yang sangat 
bermanfaat untuk kesehatan tubuh. Tetapi 
ada jus yang sama buruknya dengan 
permen dan makanan �nggi gula lainnya. 
Hal ini dapat dilihat pada tabel per-kadar 
gula pada buah-buahan dibawah ini :

Oleh karena itulah para pakar kesehatan 
dan ahli gizi yang menganjurkan kita agar 
mengonsumsi satu takar jus saja per satu 
hari. Mengkonsumsi jus dapat menjadi 
salah satu solusi untuk mengatasi masalah 
kesehatan yang Anda hadapi jika 
menggunakan takaran yang benar. Misalnya 
jus belimbing dapat digunakan untuk 
mengatasi darah �nggi, jus tomat untuk 
mengontrol gula darah, sedangkan jus 
campuran antara wortel dan men�mun 
dapat meredakan rema�k. Dengan 
mengiku� aturan yang benar saat minum 
jus, minuman sehat ini akan semakin terasa 
manfaatnya bagi tubuh Anda.

Variasi berbagai macam jus

Buatlah jus dengan lebih dari satu macam 
buah dan sayur yang mempunyai 
kandungan vitamin dan mineral yang 
berbeda agar lebih bermanfaat bagi tubuh. 
Dengan mengkombinasikan lebih dari satu 
macam buah dan sayur dalam jus 
merupakan cara prak�s untuk 
mendapatkan manfaat dari bahan-bahan 
alami tersebut dalam sekali teguk. 
Campuran jeruk dan apel, pisang dan apel, 
wortel dan tomat atau apel dan anggur 
merupakan kombinasi yang dapat dicoba 
karena memberi beberapa manfaat 
sekaligus.
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Nama Buah
Jumlah

Per-Buah
Jumlah

Kadar Gula

Markisa

Alpukat

Belimbing

Tomat

Stroberi

1

1

1

1

1

2,02 gr

 1,33 gr

3,25 gr

3,62 gr

0,84 gr

Tabel Kadar Gula yang terkandung
dalam Buah-Buahan

Sumber gambar: https://www.fatsecret.co.id/


