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Sejak pandemi corona merebak, pamor minuman wedang rimpang kian 
populer. Apalagi saat multivitamin mendadak harganya melambung, masyarakat 
mulai melirik wedang rimpang atau rempah tradisional Nusantara, untuk 
membantu menjaga daya tahan tubuh. Tingginya imunitas tubuh dipercaya mampu 
menangkal terpaan Covid-19.

Mulai dari jahe, kunyit, serai sampai temulawak laris manis diborong warga 
untuk dikonsumsi sebagai wedang rimpang. Salah satu yang paling diburu orang 
adalah jahe merah. Tanaman herbal yang masuk dalam anggota Zingiberancaeae 
ini kaya gingerol, senyawa anti peradangan dan antioksidan.

Rutin konsumsi jahe merah dipercaya dapat meredakan stress. Cukup dengan 
mengiris jahe merah, seduh dengan air mendidih. Tambahkan madu dan daun 
pandan. Tubuh akan segera hangat dan segar.

Tapi, benarkah rimpang ini memang berkhasiat menjaga kesehatan tubuh? 
Kementerian Riset dan Teknologi/ Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) pun 
melakukan penelitian uji klinis terhadap jahe merah. .

Menristek Bambang P.S Brodjonegoro, berharap bisa mendayagunakan 
suplemen dari bahan-bahan alami. Dari keterangan resmi di Gugus Tugas 
Percepatan Penanganan COVID-19 terungkap, selain jahe merah, BRIN juga 
melakukan uji klinis terhadap Jambu biji dan minyak kelapa murni (VCO). Kalau 
Jambu merah, kaya vitamin C, vitamin A, kalium, antioksidan yang tinggi serta 
serat, zat besi dan protein. Maka, minyak kelapa murni punya beragam khasiat 
kesehatan. 

Jadi… yuuuk tetap jaga kesehatan yaa..

TIPS SEHAT
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Jangan Abai. Jangan lengah!

Ya, meski telah memasuki masa new 
normal atau tatanan hidup 
normal baru, masyarakat 
harus tetap mematuhi 
protokol kesehatan di 
tengah pandemi. Seperti 
mengenakan masker, mencuci 
tangan dan menjaga jarak 
dengan orang lain. Makin 
tingginya angka kasus baru di 
seluruh dunia membuka mata 
masyarakat bahwa ancaman 
Covid-19 memang belum 
berakhir.

Yayasan Jantung 
Indonesia pun berkomitmen 
untuk ikut memutus 
mata rantai penyebaran 
Covid-19 dengan menggelar program 
Tes Swab Gratis di ibukota. Dengan tema 
#YJILawanCovid-19, YJI bekerjasama 
dengan RS Bunda, Grab Health dan Good 
Doctor, berhasil membantu membantu 
mendeteksi kesehatan masyarakat Jakarta 
terkait Covid-19. Plus menyalurkan Ribuan 
donasi ke Rumah Sakit, Puskesmas, dan 

masyarakat di Jakarta dan beberapa daerah.

Di edisi ini kami juga mengangkat kisah 
penderita jantung bawaan 
yang berhasil menjalani 
operasi berkat uluran tangan 
Yayasan Jantung Indonesia. 
Ia kini berprofesi sebagai 
perawat sekaligus menjadi 
relawan Covid-19.

Anda juga bisa 
menyimak, sosok di balik 
lahir dan berkembangnya 
Klub Jantung Remaja. 
Firda Nerry Sani, Dewan 
Pengawas yang juga pernah 
menjadi Ketua Umum 
Yayasan Jantung Indonesia, 
punya segudang cerita 
menarik untuk Anda.

Selamat membaca. Dirgahayu Indonesia!

Salam Sehat,

Esti Nurjadin
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TOPIK UTAMA

Wabah virus Corona sampai saat 
ini masih terus meningkat dan belum 
menunjukkan titik aman. Tiap hari 
penambahan angka positif makin tinggi. 
Kita, masyarakat dunia benar-benar  
mengalami perubahan hidup begitu besar. 
Yang paling ekstrim ekonomi yang sangat 
memprihatinkan. 

Melihat situasi ini, Yayasan Jantung 
Indonesia ikut bergerak membantu 
pemerintah memerangi penularan covid-19.  
Terlebih Penderita penyakit jantung 
tergolong rentan terinfeksi virus corona. 
Setelah memberi donasi ke beberapa rumah 
sakit dan puskesmas, penghujung Juni 
(20-21 Juni 2020), dengan tema YJI Lawan 
Covid-19, YJI menggelar Tes Swab gratis 
senilai 1 miliar rupiah.

“Wabah Covid-19 yang melanda dunia 
saat ini telah ditetapkan pemerintah sebagai 
bencana nasional untuk Indonesia. Maka 

Yayasan Jantung Indonesia harus aktif dalam 
membantu pemerintah mencegah penularan 
virus corona, dengan melakukan donasi  tes 
Swab gratis selama 2 hari, untuk 1.100 pax,” 
jelas Ketua Umum YJI, Esti Nurjadin.

Tes Swab Gratis ini YJI didukung 
oleh Rumah Sakit Bunda, Grab Health 
yang bermitra dengan Good Doctor, dan  
dilakukan di 2 tempat; Kantor Pusat Yayasan 
Jantung Indonesia, Jln. Teuku Umar no. 8 
Menteng, Jakarta Pusat – khusus Ibu Hamil, 
Tenaga Kesehatan dan Pasien yang akan 
dilakukan tindakan operasi (20 Juni), dan di 
RW 5 dan RW 7 Tanah Abang, Jakarta Pusat 
– khusus warga Tanah Abang (21 Juni). 

Selain Tes Swab gratis, YJI juga kembali 
memberikan bantuan sosial berupa sembako 
sebanyak 2.550 paket ke beberapa wilayah, 
diantaranya Sukabumi (1.500 paket), Bogor 
(200 paket), Malang Raya (500 paket), 
Bandar Lampung dan Kalianda (350 paket). 

YJI Lawan Corona
Gelar 1.100  Tes SWAB Gratis!
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Wabah Covid-19, ternyata sangat 
berpengaruh besar terhadap tingkat polusi 
udara di dunia. ini dipengaruhi oleh kebijakan 
yang dikeluarkan oleh banyak negara di dunia 
yang membatasi aktivitas masyarakatnya 
di luar rumah, demi menanggulangi wabah 
Covid-19. 

Tiongkok misalnya, mengisolasi Kota 
Wuhan (di Provinsi 
Hubei yang menjadi 
pusat munculnya 
virus Covid-19). 
Filipina me-lockdown 
Metro Manila. Italia 
melakukan lockdown 
dalam skala besar. 
Disusul Belgia, 
Malaysia, Belanda, 
Irlandia, Denmark, 
Prancis dan Spanyol. 
Kebijakan mengisolasikan diri di berbagai 
negara tersebut punya efek yang begitu 
signifikan terhadap lingkungan.

Jakarta, Ibu Kota di Indonesia dengan 
penyebaran Covid-19 yang cukup besar 
pun mengeluarkan kebijakan pembatasan 
aktivitas. Kebijakan tersebut membuat udara 
kota Jakarta jadi bersih. Kualitas udara 
Jakarta membaik, akibat berkuranganya 
polusi. Ini pertama kali terjadi setelah 28 
tahun. Kota Jakarta terlihat asri, bahkan 

warga net heboh dengan terlihatnya Gunung 
Salak dan Gunung Gede Pangrango dari kota 
Jakarta.

Di India juga. Pemberlakuan kebijakan 
Lockdown, ikut mempengaruhi kualitas 
udara di India. Bahkan gugusan pegunungan 
Himalaya dapat terlihat sangat jelas dari 
jarak 200 km, setelah tertutup polusi selama 

30 tahun terakhir. 
Pemandangan langka 
ini  membuat warga 
India dari distrik 
Jalandhar di Punjab, 
berbondong-bondong 
mengabadikannya 
dan beramai-ramai 
memajangnya ke 
sejumlah platform 
media sosial.

Fenomena langka 
ini merupakan bukti bahwa pencemaran polusi 
di beberapa belahan dunia sangat buruk. 
Sementara selama lockdown akibat corona 
menjadikan bumi lebih bersih, langit tampak 
lebih hijau dan hamparan pegunungan pun 
bisa dilihat dari kejauhan.

Sayang.. bersihnya langit tak tahan 
lama. Begitu kehidupan nyaris normal, udara 
kembali full polusi… Tapi minimal, pernah 
melihat awan seputih kapas di langit yang 
biru…

Efek Pandemi Corona  : 
LANGIT BIRU, AWAN PUN SEPUTIH KAPAS.

TOPIK UTAMA

Kawasan Sudirmann, Jakarta Selatan, awal April 2020. Sepi dan lengang membuat udara jadi bersih. 
Foto : Ade Mulyani.   (Foto pegunungan Himalaya : via Antara)
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Saat PSBB diberlakukan di DKI Jakarta 
di akhir Maret lalu, serentak seluruh kantor  di 
Jakarta mengarahkan karyawannya agar kerja 
di rumah saja atau Work From Home (WFH). 
Termasuk kantor YJI, kerja di rumah. Tapi 
WFH, tak berarti tidak melakukan apa-apa. 

Selama WFH, banyak pekerjaan yang 
telah dilakukan, agar semua informasi 
bisa  disampaikan langsung ke masyarakat. 

Seperti di Rabu, penghujung April lalu, 
digelar Bincang Sehat disiarkan langsung 
lewat Instagram YJI. Dan sejak itu,  setiap 
Rabu sore, Bincang Sehat digelar dengan 
tema beragam; dari masalah rokok, imunitas 
saat pandemi covid-19 dan puasa, sampai 
hipertensi. Bahkan dr Carmen Jahja 
(dokter spesialis olahraga), membagikan 
pengalamanya sebagai mantan penderita 
covid-19. Seruuu. 

Selain itu, selama Ramadhan, setiap 
minggunya Instagram YJI  juga menggelar 
senam bersama yang diperagakan oleh 2 
anggota KJR. Tujuannya jelas, agar yang 
di rumah saja tetap bergerak, berolahraga. 
Di Ramadhan IG-YJI juga menghadirkan 
Kuis Ramadhan dengan 6 pertanyaan. Bagi 
6 netizen yang menjawab dengan benar, 
diberikan giveaway menarik.  

Jadi saat WFH..tetap kreatif dan makin 
bikin asyik. 

Work From Home 
ADA SENAM BERSAMA DI RUMAH

KILAS PERISTIWA
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ADA LOMBA SENAM ONLINE YJI

Hanya dalam waktu 3 minggu 
peserta yang mendaftar 
mencapai  160 peserta dari 
seluruh Indonesia. Untuk 
KJS, video dari Aceh menjadi 
peserta pertama yang hadir 
di Instagram YJI. Dan Malang 
menjadi daerah dengan 
peserta terbanyak.  Sementara 
peserta KJR, anak-anak 
milenial ini hadir dengan video 
yang lebih kreatif dan lebih 
dinamis. 

Dalamm lomba ini, 
teknik gerakan jelas jadi 
poin utama dalam penilaian, 
disamping visual dan audio 
yang juga tak kalah penting. 
Maka, setelah melakukan 
penjurian bersama, diperoleh 
pemenangnya. 

Meski masyarakat dunia 
harus tetap di rumah karena 
covid-19, tentunya kita 
tetap harus produktif.  Tetap 
berberkreasi, dan tetap 
bergerak… Banyak organisasi 
kesehatan gencar mengajak  
masyarakat untuk tetap 
bergerak, agar tubuh tetap 
bugar. 

Sesuai anjuran World Health 
Organizatin (WHO),  tetap aktif 
dan bergerak meski di ruah saja,  
YJI menggelar Lomba Senam di 
Rumah Aja, bagi anggota KJS 
dan KJR di seluruh Indonesia. 
Yang dilombakan, hanya gerakan 
pemanasan dari gerakan Senam 
Jantung Sehat saja.

Reaksinya? Diluar dugaan. 

KILAS PERISTIWA
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Terima Kasih Dokter,
Tim Medis dan Relawan Covid-19

Sejak virus corona merebak dan 
menyebar di Indonesia, khususnya di Jakarta 
akhir Maret lalu, APD (Alat Pelindung Diri), 
Masker, dan disinfektan tiba-tiba menghilang. 
Barang-barang 
itu jadi langka. 
Sementata 
benda itulah 
yang menjadi 
penyelamat para 
medis, tim  yang 
berada di garda 
terdepan dalam 
penanganan 
COVID-19 ini. 

Maka, 
sebagai wujud 
solidaritas dan 
komitmen dalam menghadapi masalah negeri, 
Yayasan Jantung Indonesia segera bereaksi 
cepat dengan membeli berbagai kebutuhan 
perlengkapan untuk dibagikan kepada para 
medis baik  rumah sakit maupun puskesmas.

Di awal April, 1.500 Hazmat, 20 ribu 
Masker dan 50 liter disinfektan, didonasikan 

ke 7 RS dan 4 Puskesmas di Jakarta, 
diantaranya  RSUP Fatmawati, RS Harapan 
Kita, RS Universitas Inonesia, RSUD Budhi 

Asih, RSUPN Cipto 
Mangunkusumo, 
RSUP Persahabatan, 
RSU Adhyaksa, 
Puskesmas 
Jatiasih, Puskesmas 
Rawamangun, 
Puskesmas 
Gunung Sindur, 
dan Puskesmas 
Pegangsaan. 

Terima kasih 
untuk para dokter, 
tim medis, relawan, 

petugas kebersihan, petugas keamanan 
dan administrasi baik di RS maupun di 
Puskesmas, mereka  yang berada di garda 
depan berusaha keras menyelamatkan 
pasien Covid-19. Terima kasih juga untuk 
para donatur atas partisipasinya. Semoga 
pandemi virus corona ini segera berakhir.

KILAS PERISTIWA
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Wanita yang akrab disapa Nerry ini 
sudah lama berkiprah di Yayasan Jantung 
Indonesia. Ia juga dipercaya menjadi 
Ketua Umum YJI periode 2002 - 2007. 
Baginya, filosofi kebersamaan membantu 
membangun kekompakan tim untuk 
kemajuan YJI.

“Angsa, selalu terbang membentuk 
formasi V dan saling 
dukung. 
Maknanya, 
saat 
bekerja, 
tim dengan 
tujuan yang 
sama, akan 
lebih cepat 
dan ringan. 
Nah, dengan 
konsep 
membangun 
team building, 
team work dan 
saling percaya, 
mengerjakan 
apapun selalu 
kompak dan 
gembira,” 
ujarnya.

Banyak terlibat dalam kegiatan YJI 
semakin mengasah jiwa sosial Nerry . 
Saking senangnya bekerja, Nerry selalu 
ditunjuk menjadi Sekretaris di setiap 
kegiatan, seperti Rakernas dan Jambore 
Nasional. Banyak pengalaman yang 
direguknya di YJI, sejak dari relawan, 
menjadi Bendahara di Bagian Kuratif 

Bantuan Medis. Selanjutnya ia menjadi Wakil 
Ketua Bagian Medis, hingga akhirnya dipercaya 
menjadi Ketua Umum.

Saat bekerja, Nerry tak pernah ragu 
terjun ke lapangan. Seperti menjalin 
kerjasama dengan rumah sakit jantung untuk 
operasi pasien, membentuk Klub 

Jantung Remaja 
(KJR), pemeriksaan 
kesehatan sampai 
membagikan 
sembako jika ada 
bencana.

REMAJA ADALAH 
MASA DEPAN

Mengapa 
Nerry menaruh 
perhatian besar 
pada remaja, 
karena remaja 
adalah masa 
depan bangsa.

“Untuk jadi 
bangsa yang 
maju, remaja 

harus sehat 
dan bugar!” tegas Nerry. Itu artinya, 

mencegah penyakit jantung harus dimulai sejak 
dini. Jika rajin olahraga pastinya jantung juga 
akan sehat.

Bersama pengurus di YJI, Nerry 
menggagas berdirinya Gerakan Jantung 
Sehat Remaja (GJSR) berskala nasional. YJI 
melahirkan Klub Jantung Remaja (KJR), dengan 
tujuan selaras, membentuk perilaku hidup 
sehat anak dan remaja Indonesia. Pada saat 

INGIN BERBAGI KEBAIKAN
Hiduplah seperti kawanan angsa. Kemanapun pergi, selalu bersama-sama. Jika ada satu 

yang terluka, maka yang lain akan membantu menyelamatkannya. Filosofi inilah yang 
menjadi pegangan Firda Nerry Sani dalam berkarya.

PROFIL

FIRDA NERRY SANI 
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itu KJR YJI mendapat dukungan penuh dari 
Menpora saat itu, Adhayaksa Dault.

KJR YJI juga mengajak organisasi lainnya 
untuk membentuk remaja sehat dan produktif. 
KJR pun aktif mengajak remaja gemar 
olahraga, aktif cinta alam, bakti social, piawai 
public speaking dan mendidi agar berkarakter 
pemimpin. Nerry berkaca pada dirinya. Saat 
remaja, aktif berorganisasi, aktif menari, 
Pramuka sampai ikut beragam lomba antar 

sekolah. Tak heran kalau wanita kelahiran 
Medan, 22 Februari 1955 ini, kerap dijuluki 
Motivator.

“Mereka bilang, saya seperti motivator 
karena selalu aktif di mana-mana, “ katanya 
dengan tawa berderai. Ya, di mata Nerry, 
masa remaja hanya sekali. Jadi harus diisi 
dengan aktivitas positif.

Kini, Nerry tetap aktif berkarya sebagai 
Dewan Pengawas Yayasan Jantung 
Indonesia. Bekerja dengan hati! Itulah 
prinsipnya.

“Sederhana. Saya cinta YJI dan 
ingin berbagi kebaikan untuk menekan 
angka penyakit jantung,” katanya penuh 
semangat

Meski sibuk, ibu dua putri cantik ini 
tetap menganut gaya hidup sehat. Rajin 

senam dan mengatur pola makan sarat 
buah dan sayur. Agar jauh dari stress, 
ia hobby menanam bunga Adenium di 
rumahnya.

“Saya suka Adenium. Bahkan saya 
bikin dak di atas garasi untuk Adenium. 
Asal medianya cocok, bermandi matahari 
dan disirami kasih sayang, Adenium tak 
pernah berhenti berbunga,” ujarnya manis.

PROFIL
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Sudah tahu kan… hipertensi 
penyebab utama penyakit jantung, 
stroke, dan gagal jantung. 
Hipertensi atau tekanan 
darah tinggi ini, dipicu 
oleh beragam faktor. Mulai 
dari merokok, obesitas, 
sampai terlalu banyak 
konsumsi garam. Meski 
begitu, ternyata, konsumsi 
gula berlebih juga sama 
bahayanya dengan garam.

Jika kebanyakan 
garam, meningkatkan 
risiko penyakit jantung, 
kebanyakan gula 
berdampak ke mana-
mana. Tak hanya obesitas 
dan diabetes, kelebihan 
gula juga memicu 
hipertensi, stroke, 
penyakit jantung dan 
kanker.

Hasil penelitian 
menunjukkan kadar 
gula berlebih bisa 
menyebabkan peradangan 
serta penuaan sel-sel 
dalam tubuh. Pakar 
nutrisi, Dr. Mike Roussel 
dari Pennsylvania State 
University mengungkapkan 
kebanyakan gula 
lebih bahaya daripada 
kebanyakan garam. 

Jika kebanyakan gula, 
tubuh akan memproduksi 
hormon insulin untuk 
mencerna gula. Padahal, 
hormon insulin akan meningkatkan 

fungsi natrium untuk menahan cairan 
di ginjal. Hal ini tentu berdampak risiko 

hipertensi.

DIET GULA & GARAM

Secara umum, 
tubuh tetap butuh 
gula dan garam dalam 
batas wajar. Sesuai 
anjuran Kementerian 
Kesehatan, sebaiknya 
batasi konsumsi gula 
hanya 5-9 sendok teh 
sehari. Untuk asupan 
garam, maksimal hanya 
1 sendok teh dalam 
sehari.

Hindari juga 
junkfood dan camilan 
kemasan yang 
kandungan gula dan 
garamnya lebih tinggi. 
Lebih baik konsumsi 
makanan segar dan 
alami.

Stop merokok 
dan jangan lupa 
berolahraga teratur, 
minimal 30 menit 
per hari. Rutin cek 
tensi, gula darah dan 
kolestrol. Waspada 
jika tensi Anda di atas 
angka normal 120/80 
mmHg. Apalagi jika 
disertai sakit kepala, 
rasa berat di tengkuk, 
vertigo, jantung 
berdebar , mudah lelah, 

mata kabur, dan telinga berdenging. 
Cuss langsung konsultasi dokter yaa…

HIPERTENSI, KEBANYAKAN GULA ATAU 
GARAM?

KESEHATAN
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Baru sadar ketika jalan-jalan ke 
Bogor. Ternyata luar ruang kota hujan ini 
tak ada iklan rokok satu pun. Bersih.  

Usut punya usut, ternyata Peraturan 
Daerah tentang Kawasan Tanpa Rokok 
di Bogor (Perda 
KTR), sudah 
berlaku dari 
tahun 2009. 
Sejak itulah 
Pemerintah Kota 
Bogor sudah 
tidak menerima 
izin pemasangan 
iklan rokok, 
perpanjangan 
izin iklan 
rokok, atau 
memberikan izin 
sebuah kegiatan publik yang disponsori 
perusahaan rokok.

”Kami sudah tidak menerima 
permohonan izin iklan rokok lagi sejak 
tahun 2008. Kalaupun ada 
iklan yang masih terpasang, 
itu tinggal menghabiskan 
masa kontraknya saja.” 
Begitu penjelasan Bambang 
Gunawan, Sekretaris 
Daerah Kota Bogor pada 
media. 

Perda KTR ini 
sebenarnya bukan melarang 
merokok siih. Merokok. Silahkan saja, 
tapi  harus  ber-etika. Maksudnya 
boleh merokok, asal tidak di 8 wilayah 
KTR yaitu: pasar, tempat wisata, hotel, 
restoran, taman, stasiun, terminal bus, 
dan tempat kerja. 

Juga tempat ibadah, tempat bermain 
(berkumpul anak), kendaraan umum, 
lingkungan tempat proses belajar-

mengajar, dan sarana kesehatan, termasuk 
KTR. 

Bagi warga yang melanggar Perda 
KTR, akan diajukan ke sidang tindak 
pidana ringan. Ancamannya, denda Rp 

50.000 sampai Rp 
100.000. Kalau 
Lembaga yang 
melanggar perda, 
akan didenda 
paling sedikit Rp 1 
juta, atau kantor/
lembaga tersebut 
disegel.  

Walikota 
Bogor Bima Arya 
juga dengan 
tegas komit akan 
menjadikan Bogor 

salah satu kota yang melarang display 
ritel penjualan rokok.  Ditambahkan oleh 
Ika Lastyaningrum, Kepala Seksi Peran 
Masyarakat, Bidang Pemberdayaan 

Kesehatan Masyarakat 
Dinas Kesehatan Kota 
Bogor, kalau boleh 
berjualan tapi tidak boleh 
men-display. 

“Memang tidak 
mudah untuk menerapkan 
kebijakan ini. Namun saya 
sangat berterima kasih 
kepada seluruh lapiran 

masyarakat yang turut membantu. Tak 
lupa juga kepada komunitas-komunitas 
yang selalu mendukung kebijakan ini, saya 
sangat berterima kasih karena komunitas 
ini kadang juga suka lebih galak dari kita,” 
ujar Bima Arya.

Maju teruus Pak Bima. Bogor memang 
makin adem dan kereen kok tanpa iklan 
rokok. 

BOGOR, KOTA BEBAS IKLAN ROKOK

LINGKUNGAN

Walikota Bogor,  Bima Arya, menempelkan stiker  Kawasan 
Tanpa Rokok pada angkutan umum.
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“Andi, kamu tuh kena kuku nasi,” ujar Andi 
Sopyan menirukan ucapan orang tuanya saat 
melihat kukunya yang kebiruan. Ya, sejak kecil 
orang tua Andi hanya mengenal istilah kuku nasi 
untuk kuku jari kaki dan tangan putranya yang 
membiru dan bengkok.

Itulah yang diingat Andi, seorang survivor 
atau penyintas jantung bawaan, 
saat dirinya masih kanak-kanak. 
Minimnya pengetahuan kesehatan 
saat itu, membuat Andi tak pernah 
menghiraukan kondisi kukunya 
yang membiru dan sering sesak 
napas.  Tapi, cerita jadi berubah, 
saat pemuda kelahiran Sekayu, 
Sumatera Selatan, 29 Juli 1989 
ini kuliah S1 Ilmu Keperawatan di 
STIKBA Baiturrahim, Jambi. 

Saat belajar tentang Sistem 
Kardiovaskuler, Andi baru 
menyadari jika 
dirinya memiliki 
gejala kelainan 
jantung bawaan. 
Seperti sianosis 
atau warna kebiruan 
pada kulit, sesak 
napas dan detak 
jantung lebih cepat. 
Diantar dosennya, 
Andi menjalani pemeriksaan medis lengkap, 
Laboratorium dan EKG. Hasilnya? Ia mengalami 
kebocoran jantung.

BANTUAN DARI YAYASAN JANTUNG 
INDONESIA

Mengidap kelainan jantung bawaan tak 
menyurutkan semangat Andi untuk sembuh. 
Ketiadaan biaya, memaksa bungsu dari 5 
bersaudara ini hanya berobat alternatif. Namun, 
saat kerja lapangan, ia bertugas di bagian 
jantung. Niatnya pun semakin besar untuk 
berobat secara medis.

Tahun 2010, Andi nekad berobat ke RS 
Harapan Kita, Jakarta. Benar. Tim dokter 
menganjurkan operasi jantung. Besarnya 
biaya operasi mendorong Andi untuk meminta 
bantuan ke berbagai pihak. Setelah bolak-
balik berobat ke RS, dengan menyewa bajaj, 
Andi mendatangi Yayasan Jantung Indonesia 

di Jakarta. Setelah diproses, Andi 
pun mendapatkan jadwal operasi. 
Setahun kemudian, 6 Mei 2011, Andi 
naik meja operasi dan menjalani 
pemulihan.

“Pokoknya Andi sangat 
bersyukur, telah dibantu Yayasan 
Jantung Indonesia,” kata Andi 
dengan wajah sumringah.

Pasca operasi, Andi makin 
sehat dan giat beraktivitas menyusul 
kebocoran jantungnya telah 
menutup secara normal. Berat 
badannya berangsur meningkat. 
Ia juga rutin kontrol, menjaga pola 

makan dan berolahraga ringan.

Suara hatinya untuk menolong orang terus 
bergolak. Andi rajin memotivasi dan memberi 
semangat para pasien jantung yang ketakutan 
menjalani operasi.

“Banyak pasien jantung saya motivasi 
akhinya mau dioperasi. Kadangkala saya 
tunjukkan bekas operasi di dada ha ha,” 
katanya sambil menunjukkan bekas jahitan 
yang seperti restsleting di dadanya.

Di tengah pandemi, kini Andi menjadi 
relawan Covid-19. Meski harus rela 
mengenakan APD dan Hazmat yang berlapis-
lapis dan menjalani isolasi. Andi bahagia karena 
bisa menyumbangkan tenaganya untuk ikut 
menanggulangi penyebaran virus corona. 

Satu lagi harapannya, selain menjadi 
petugas medis, Andi ingin menjadi motivator 
bagi pasien jantung agar tidak takut menjalani 
operasi.

ANDI SOPYAN
Kini Jadi Relawan Covid-19

PENYINTAS JANTUNG
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Selamat datang New Normal! Seiring 
masa nomal baru, aktivitas masyarakat mulai 
menggeliat kembali. Diantaranya dibukanya 
mal dan fasilitas olahraga terbuka, Namun, 
dibukanya sarana olahraga terbuka justru 
membuat masyarakat was-was. Sebab, selama 
belum ditemukannya vaksin untuk Covid-19, 
risiko penularan masih menghantui masyarakat. 
Ini terbukti dari masih tingginya angka kasus 
Covid baru di tanah air.

Nah, ketimbang cemas, ada baiknya kita 
mematuhi panduan protokol kesehatan dari 
Perhimpunan Dokter Spesialis Kedokteran 
Olahraga (PDSKO) saat olahraga di tempat 
umum.

1. Utamakan aktivitas fisik atau olahraga di 
rumah saja.

2. Cek stamina selalu sehat dan fit saat hendak 

olahraga di tempat umum. Lebih baik pilih 
zona hijau COVID-19. 

3. Tetap jaga jarak yaa… Untuk para runner atau 
pelari, jaga jarak hingga 2 meter antar pelari. 
Begitu juga untuk para goweser, tetap jaga 
jarak dengan pe-sepeda lainnya.

4. Pakai peralatan sendiri. Jangan pernah 
meminjam peralatan olahraga orang lain. 
Seperti tali skipping, bola, sepeda, raket, 
matras yoga, handuk, atau kaos. 

5. Hindari menyentuh permukaan sarana atau 
peralatan umum dan area wajah terutama 
mata, hidung, dan mulut selama latihan fisik. 

6. Latihan fisik dengan intensitas ringan 
sampai sedang, sebaiknya dengan tetap 
menggunakan masker.

Kiat Olahraga Aman Di Masa New Normal

OLAHRAGA
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BAWA BEKAL KE KANTOR

Setelah pelonggaran PSBB, banyak 
perusahaan dan instansi perkantoran yang mulai 
kembali mewajibkan karyawannya untuk hadir 
di kantor. Di saat belum berakhirnya pandemi, 
kita wajib tetap selalu menjaga kesehatan 
dan waspada dari ancaman Covid-19. Selain 
tetap pakai masker dan rajin cuci tangan, juga 
sebaiknya ke kantor bawa bekal dari rumah. 
Ada banyak manfaat membawa bekal sendiri ke 
kantor.

LEBIH HEMAT

Saat meroketnya harga makanan, membawa 
bekal dari rumah merupakan solusi terbaik 
untuk menekan pengeluaran. Selain irit uang, 
juga irit waktu. Waktu untuk jalan ke kantin atau 
ke rumah makanlainya, bisa digunakan untuk 
menyelesaikan tugas kantor.

LEBIH SEHAT & AMAN

Membawa bekal juga lebih aman 
karena Anda tak perlu antri di restoran yang 
memungkinkan terpapar virus corona, akibat 
berdesakan saat antri atau bayar di kasir.

Kalau jam makan teratur, imbasnya 
pencernaan juga lebih baik. Makanan rumah 

juga relatif lebih sehat karena terjamin 
kesegarannya dan dimasak tanpa MSG.

DIET TETAP TERJAGA

Buat yang lagi diet, membawa bekal 
dari rumah ampuh membantu menjaga pola 
makan sehat. Menu masakan diatur sesuai 
selera dengan banyak sayuran dan protein. 
Cemilan pun diganti dengan buah segar yang 
kaya vitamin. Porsinya? sesuai kebutuhan 
diet.  Semuanya serba pas!

Jangan lupa bawa botol minuman 
sendiri. Saat haus, tak perlu ke pantry. Anda 
juga tak tergoda untuk order es kopi atau 
minuman manis yang tengah hits.

Ingat juga yaa…. perhatikan kebersihan 
meja kerja setiap usai makan. Menurut Dr. 
Ron Cutler, ahli mikrobologi dari Queen Mary 
University of London, remah-remah yang 
terakumulasi di meja kerja dan keyboard 
computer merupakan lingkungan sempurna 
bagi berkembangnya bakteri dan jamur. Jadi, 
lebih baik santap bekal Anda di pantry.

Yuk, mulai besok bawa bekal sendiri…

TOPIK KINI
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KEBERSIHAN, JADI UTAMA
Dunia New Normal

Virus corona agaknya memang 
mengubah wajah dunia di berbagai aspek. 
Belum ditemukannya vaksin menjadi 
kendala warga dunia menjalani kehidupan 
normal seperti dulu, agar terbebas dari 
penyebaran corona.

Badan kesehatan Dunia (WHO) 
menganjurkan masyarakat untuk 
menjalani New Normal atau perubahan 
perilaku baru sesuai protokol kesehatan. 
Dr. Mike Ryan, Direktur Eksekutif Program 
Darurat WHO menegaskan masyarakat 
herus memahami pentingnya melakoni 
tatanan normal baru untuk memutus mata 
rantai penularan covid-19.

Beradaptasi, berdamai dan hidup 
berdampingan dengan corona bukan 
hal mudah. Tata hidup normal baru juga 
berdampak pada alam yang menjadi lebih 
bersih dan banyaknya adaptasi hal baru.

Bangkitnya Kesadaran Akan Kebersihan

Pandemi corona membangkitkan 
kesadaran masyarakat akan pentingnya 
menjaga kebersihan. Misalnya mencuci 
tangan, mengenakan masker dan menjaga 
jarak dan interaksi sosial di tempat 
umum. Mulai dari sekolah, mal, kantor, 
supermarket dan transportasi umum.

Adaptasi Dunia Industri

Meski sekolah dan kuliah masih 
digelar secara daring dengan bantuan 
teknologi digital, tapi dunia industry 
dan hiburan mulai terlihat. Setelah 
Work From Home, masyarakat mulai 
beradaptasi dengan aturan baru di tempat 
kerja. Banyak perusahaan dan instansi 
menerapkan aturan kerja bergilir dengan 
protokol kesehatan yang ketat untuk 
mengendalikan Covid-19.

Pandemi ternyata membuat 
masyarakat lebih kreatif. Dunia hiburan 
misalnya, banyak musisi, salah satunya 
Erwin Gutawa dan sejumlah penyanyi 
menggelar konser secara daring. Restoran 
dan Café juga mengubah produknya 
menjadi bentuk siap saji (beku), tapi tetap 
menerapkan protocol kesehatan dan 
pengaturan jaga jarak untuk pelanggan.

Adaptasi di Tranportasi Umum

Tranportasi umum pun menerapkan 
aturan ketat untuk para penumpang. 
Seperti commuterline dan MRT, tetap 
menerapkan wajib masker dan jaga 
jarak. Yang  menggembirakan, peminat 
bersepeda makin menjamur. Tentunya 
tetap harus mematuhi protokol kesehatan 
yang ketat saat mengayuh sepeda. Wajib 
pakai masker dan jaga jarak.

TOPIK KINI
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RAGAM GAYA MASKER CANTIK

TOPIK KINI

New normal atau tatanan hidup 
normal baru sesuai protokol kesehatan 
dari WHO, mulai dijalankan masyarakat. 
Nah, salah satunya, masyarakat wajib 
pakai masker untuk melindungi diri dari 
virus Corona, saat berada di luar rumah 
atau di tengah keramaian.

Menurut Tim Komunikasi, Gugus 
Tugas Percepatan Penanganan 
Covid-19, dr. Reisa Broto Asmoro, 
jaga jarak dan mengenakan masker 
akan menjadi bagian dari kehidupan 
sehari-hari. Masker nonmedis yang 
direkomendasikan adalah masker kain 
yang memiliki 3 lapisan kain, ramah 
lingkungan dan dapat dicuci serta 
dipakai berulangkali.

Beragam jenis masker kain pun kini 
mulai menjadi bagian dari penampilan. 
Warna, motif, model dan bahan masker 
kain juga bisa disesuaikan dengan 
busana. Bahkan, para desainer kondang 
mulai meluncurkan masker kain sebagai 
ikon fashion kekinian nan elegan. 
Termasuk desainer Ariana Grande tak 
ketinggalan bikin masker kain yang 
mewah.  

Dari negeri sendiri, masker unik juga 
bertebaran. Dar berbahan lurik, batik 
sampai tenun ikat pun kini menghiasi 
wajah para selebritis. Bagaimana dengan 
Anda? Apapun pilihan nya, yang pasti 
jangan lupa pakai masker ya…
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DAFTAR PASIEN TELAH DIBANTU
OPERASI OLEH YJI 2020

Membutuhkan pelayanan unit pemeriksaan kami,

Silahkan hubungi  (021)  390-9567
Atau email ke  :  yayasan@inaheart.or.id

Dafa Gaisha Hafif
Banten

Lahir : 08 April 2018
Operasi : 21 Februari

Hikmayati Abdullah
Jawa Barat

Lahir : 15 Desember 1990
Operasi : 18 Februari

Febio Leonal Asagaf
Sulawesi Utara

Lahir : 16 Februari 2013
Operasi : Februari

Cikal Fatiha Tsaqif
DKI Jakarta

Lahir : 9 Juli 2014
Operasi : 14 Februari




