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Penurunan dan pencegahan 
Penyakit Jantung dan 
Pembuluh Darah (PJPD) 
merupakan prioritas utama 
dari visi dan misi Yayasan 

Jantung Indonesia (YJI) dengan 
memberikan kesadaran kepada 
masyarakat melalui perubahan 
perilaku hidup sehat. 

Yayasan Jantung Indonesia 
berkomitmen untuk berupaya 
menekan peningkatan PJPD dengan 
mengadakan Rapat Koordinasi Daerah 
dengan tema “Revitalisasi Organisasi 
Yayasan Jantung Indonesia dalam 
Menurunkan Kasus Penyakit Jantung 
dan Pembuluh Darah” dengan target 
25by25 yang artinya mengurangi 
tingkat kematian dini yang disebabkan 
oleh PJPD sebesar 25% sebelum tahun 
2025.

Berita utama kali ini menyorot 
Hari Tanpa Tembakau Sedunia yang 
pertama kali diperkenalkan oleh 
Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) 
pada 31 Mei 1989. Dalam perayaan 
Hari Tanpa Tembakau Sedunia tahun 
ini, tema yang diangkat adalah 
“Bersiaplah untuk Kemasan Polos”. 
Kemasan polos merupakan kebijakan 
yang membatasi dan melarang 

penggunaan logo, warna, gambar 
merk, atau informasi promosi pada 
kemasan rokok. Momentum ini 
seharusnya menjadi keprihatinan kita 
dimana prevalensi perokok pemula 
terus meningkat setiap tahunnya 
baik dari sisi jenis kelamin maupun 
tingkatan usia. Sekolah sebagai sarana 
pendidikan seharusnya bisa lebih 
mengedukasi dan memberikan contoh 
baik tentang larangan dan bahaya 
merokok bagi anak dan remaja. 

Tren pengaturan pola makan yang 
disesuaikan dengan kebutuhan tubuh 
baik itu untuk pagi, siang dan malam 
atau lebih dikenal dengan nama Food 
Combining juga diulas dalam rubrik 
figur bersama Erikar Lebang. 

Seluruh Keluarga Besar Yayasan 
Jantung Indonesia mengucapkan 
Selamat memasuki Tahun 2016 dan 
Selamat Lebaran Hari Raya Idul Fitri 
1437 H. Mari jaga Detak demi Detik 
jantung kita dengan menjalani gaya 
hidup ”SEHAT” dari sekarang. Terima 
kasih kepada donatur, relawan dan 
semua pihak yang terus berupaya 
mempromosikan gaya hidup sehat 
bagi kita dan orang-orang di sekitar 
kita. 

PENGURUS HARIAN YAYASAN JANTUNG INDONESIA 
 KETUA UMUM Syahlina Zuhal  KETUA I Prof. Dr. dr. Budhi Setianto, SpJP(K)  KETUA II Drs. Yuliantoronto     KETUA III Laksmiati A Hanafiah  SEKRETARIS 

UMUM Erna T Sambuaga  BENDAHARA UMUM Ir. Relita Irawati Legowo  KEPALA BAGIAN PENGEMBANGAN DANA Esti Nurjadin    KEPALA BAGIAN 
KOMUNIKASI, INFORMASI DAN EDUKASI Ira Soenar Pulungan    KEPALA BAGIAN BANTUAN MEDIS Ina Soekardjo    KEPALA BADAN PELAKSANA PUSAT 
KLUB JANTUNG (BPPKJ) Robert Yap  KEPALA BADAN PENGEMBANGAN ORGANISASI Dr. Djainal Abidin Simanjuntak SE, MSc
  EDITORIAL BOARD / REDAKSI Ineng Zurias, Rahmat Harman Pulungan.
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JANTUNG KITA
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SOSIALISASI DI TV

“I AM INDONESIAN” UNTUK 
YAYASAN JANTUNG INDONESIA

PENANDATANGANAN MOU 
DENGAN PT OMRON HEALTHCARE

Pada  26 Januari 2016 Yayasan Jantung Indonesia dan Omron Healthcare Indonesia 
menandatangani Nota Kesepahaman (MoU). Kemitraan Strategis ini bertujuan untuk 
memberikan pengetahuan kepada masyarakat melalui upaya preventif dengan 
melakukan deteksi faktor-faktor resiko secara dini. Kerjasama antara YJI dan Omron 
telah terjalin sejak 2007. Ketua Umum YJI Syahlina Zuhal mengatakan “Omron sebagai 
salah satu mitra kerja YJI turut mendukung misi YJI untuk meningkatkan kesadaran 
masyarakat akan pentingnya pencegahan penyakit jantung dengan menyediakan 
teknologi untuk memonitor dan mengawasi tekanan darah, dan indeks massa tubuh 
sebagai indikator kesehatan utama. Kazuhide Kondo, Direktur Utama PT Omron 
Healthcare Indonesia mengatakan ingin membangun momentum dengan Yayasan 
Jantung Indonesia dalam hal  peningkatkan kesadaran masyarakat, pendidikan, 
konseling, dan penyediaan teknologi untuk memonitor kesehatan.

Yayasan Jantung Indonesia 
berpartisipasi dalam ASMIHA pada 
14 – 17 April, 2016 di Jakarta. Acara ini 
merupakan pertemuan Ilmiah tahunan 
ke-25 dari Indonesian Heart Association 
(IHA/ PP Perki). Topik tahun ini adalah 
“Bridging the Gap in Cardiovascular Care 
: Providing Efficient, Streamlined and 
Focused Care in Cardiovascular Services”. 

25th ASMIHA 
ANNUAL SCIENTIC MEETING OF INDONESIAN HEART ASSOCIATION

YJI bersama Oscar Lawalata mempersembahkan buku “I AM 
INDONESIAN” yang diluncurkan bersamaan dengan ulang tahun 
Museum Nasional Indonesia ke-238 pada 26 April sampai 1 Mei 
2016 di Museum Nasional Indonesia. Buku ini merupakan bentuk 
dukungan Oscar dalam Kampanye Go Red For Women. 

Buku “I AM INDONESIAN” menceritakan 100 perempuan 
Indonesia yang peduli pada kesehatan, penampilan, dan 
pribadinya, sehingga bisa menjadi inpirasi bagi perempuan 
Indonesia lainnya. Acara ini juga merupakan penggalangan dana 
dimana hasil penjualan buku-buku tersebut akan disumbangkan 
untuk membiayai penderita penyakit jantung bawaan dari 
keluarga prasejahtera. Syahlina Zuhal selaku Ketua Umum YJI 
dalam sambutannya mengucapkan terima kasih atas donasi yang 
diberikan dari penjualan buku ini. 

Peluncuran Buku “I AM INDONESIAN” dihadiri oleh Ibu 
Wakil Presiden Republik Indonesia, Mufidah Jusuf Kalla, Menteri 
Pendidikan dan Kebudayaan Anies Baswedan.

Talkshow “Hipertensi The Sillent Killer” di 
Program Hallo Dokter TVRI dalam rangka Hari 
Hipertensi Sedunia bersama Kepala Badan Pelaksana 
Pusat Klub Jantung Indonesia, Robert Jap dan Prof.dr. 
Ganesja M Harimurti, SpJP(K). 

Talkshow Hari Tanpa Tembakau Sedunia di 
Indonesia Morning Show NET TV bersama Duta YJI 
Zivanna Letisha, dr Dolly R.D Kaunang, SpJP dan 
Taufik Hidayat dari Klub Jantung Remaja YJI.

W A R T A

Talkshow “Hipertensi The Sillent Killer” di 
Program Lunch Talk Berita Satu TV rangka Hari 
Hipertensi Sedunia bersama Ketua Umum YJI, Ibu 
Syahlina Zuhal dan Prof. Dr. dr. Budhi Setianto, 
Sp.JP(K).
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BEAT YOUR WAY TO 
A HEALTHIER HEART
SOSIALISASI EDUKASI KARDIOVASKULAR UNTUK REMAJA

YAYASAN JANTUNG INDONESIA (YJI)  DUKUNG 
KEGIATAN CENTER FOR INDONESIAN MEDICAL 
STUDENTS ACTIVITIES (CIMSA).

Aceh
 ♥ Heart to Heart Talk Show, GOR ACC Cunda, 8 Mei 2016
 ♥ Check Your Heart Up, Heart Booth Lapangan 
Sudirman, Kota Lhokseumawe Aceh 7 Mei 2016 

Pekanbaru
 ♥ SMA Santa Maria, SMA Handayani, SMAN 2, SMAN 8

Jakarta
 ♥ Heart to Heart Talk Show, Dinas Pendidikan DKI Jakarta 
9 April 2016

 ♥ Heart to Heart Talk Show, Jakarta Design Center, 1 Mei 
2016

 ♥ Car Free Day Jakarta, 8 Mei 2016
Bandung

 ♥ Heartbeat Motion Kampus UNPAD Bandung, 1 Mei 
2016

Yogyakarta
 ♥ Heart to Heart Talk Show, SMAN 3 Yogyakarta, 19 
Maret 2016

Malang
 ♥ Car Free Day Ijen Malang, 15 Mei 2016
 ♥ SMAK Frateran, SMA Suryabuana, SMA Negeri 1,  SMA 
Taman Harapan, SMK Negeri 2, SMK Nasional, SMA 
Panjura

Dalam rangka CIMSA 
Anniversary Project, 
Yayasan Jantung Indonesia 
dan Cimsa mengadakan 
rangkaian acara yang 
bertema “Beat Your Way 

To A Healthier Heart”. Kegiatan ini 
berlangsung di beberapa daerah di 
Indonesia antara lain Jakarta, Bandung, 
Yogyakarta, Malang dan Aceh yang 
melibatkan cabang-cabang daerah 
untuk memberikan edukasi, sosialisasi 
melalui tindakan preventif kesehatan 
kardiovaskular di kalangan siswa 
SMA sederajat untuk meningkatkan 
kesadaran siswa tentang kesehatan 
jantung dan pembuluh darah. Hal ini 
dilakukan karena tingkat kesadaran 
dan pengetahuan siswa SMA terhadap 
kesehatan kardiovaskular masih 
tergolong rendah. Maka itu tema yang 
diangkat pada event ini difokuskan pada 
pencegahan risiko melalui gaya hidup 
sehat dan beraktifitas fisik.

Sosialisasi dan Edukasi kesehatan 
kardiovaskular pada siswa SMA dan 
Mahasiswa Jakarta dilakukan lewat 
acara Road To Heart Beat pada 9 April 
2016 dengan narasumber Dr. Ronally 
Rasmin Sp.JP dan dr. Siska Suridanda 
Danny, Sp. JP . Materi yang dibawakan 
adalah mengenai tindakan preventif dan 
etiologi dari penyakit kardiovaskular. 

Selain itu juga ada seminar Heart to 
Heart Talk tentang kesehatan jantung 
dan workshop Bantuan Hidup Dasar 
(BHD). Diadakan pula senam jantung 
sehat bersama masyarakat umum 
sebagai kegiatan luar ruang, bertajuk 
Heartbeat Motion. Senam kesehatan 
jasmani ini dilaksanakan pada 8 Mei 
2016 di Dukuh Atas, Jakarta Pusat 
pada Hari Bebas Kendaraan Bermotor 
(car-free day) dan diikuti juga oleh Klub 
Jantung Sehat, Klub Jantung Remaja, 
dan Duta YJI, Zivanna Letisha.

Road To Heart Beat  SMU (Malang)

Heart to Heart Talkshow

Heart Booth (Aceh)

Check Your Heart Up

Workshop Bantuan Hidup Dasar

W A R T A
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W A R T A  K H U S U S

RAKORWIL YJI
REVITALISASI ORGANISASI YAYASAN JANTUNG INDONESIA 
DALAM MENURUNKAN KASUS PENYAKIT JANTUNG DAN 
PEMBULUH DARAH

KOMITMEN YAYASAN JANTUNG INDONESIA UNTUK MENEKAN PENINGKATAN 
PJPD DENGAN MELAKUKAN STRATEGI REVITALISASI PADA ORGANISASI.

Penurunan dan pencegahan Penyakit 
Jantung dan Pembuluh Darah (PJPD) 
merupakan prioritas utama dari visi dan 
misi Yayasan Jantung Indonesia (YJI) 
dengan memberikan kesadaran kepada 
masyarakat melalui perubahan perilaku 
hidup sehat. 

Yayasan Jantung Indonesia 
berkomitmen untuk berupaya menekan 
peningkatan PJPD dengan melakukan 
strategi revitalisasi pada organisasi, 
keuangan dan program kegiatan dengan 
mengacu pada UU RI no 16/2001 
tentang yayasan dan UU RI no 28/2004 
tentang perubahan atas  UU no 16/2001 
tentang yayasan serta Peraturan 
pemerintah RI no 63/2008 tentang 
pelaksanaan UU tentang yayasan dan 
PP RI no 2/2013 tentang perubahan atas 
PP no 63/2008 tentang pelaksanaan UU 
tentang yayasan.

Dalam melaksanakan kegiatannya YJI 
mengacu pada ketentuan WHO (World 

Heart Federation) untuk bersama-sama 
melawan PJPD dengan target 25by25 
yang artinya mengurangi tingkat 
kematian dini yang disebabkan oleh 
PJPD sebesar 25% sebelum tahun 2025. 

Tema yang diusung pada Rakorwil 
kali ini adalah “Revitalisasi Organisasi 
Yayasan Jantung Indonesia dalam 
Menurunkan Kasus Penyakit Jantung dan 
Pembuluh Darah di Indonesia”. Sasaran 
YJI adalah menghimpun masukan 
dari peserta terkait membangun 
pengetahuan dan kesadaran masyarakat 
Indonesia agar terhindar dari penyakit 
jantung dan pembuluh darah.

PENGEMBANGAN POTENSI 
ORGANISASI

Dalam pengelolaan rencana 
kerjanya, YJI telah menganalisis bahwa 
pasti akan ada berbagai hal yang 
muncul, muai dari kelembagaan, sistem 
keuangan, maupun program kerja yang 

perlu mendapat perhatian bersama.
Untuk itu YJI telah menyelesaikan 

buku panduan Rakorwil bagi peserta 
yang merangkum berbagai hal tentang 
penyelenggaraan Rakorwil seperti 
susunan acara, tata tertib dan peraturan 
persidangan, yang diharapkan bisa jadi 
media informasi untuk peserta selama 
kegiatan berlangsung.

Dengan adanya Rakorwil ini, 
diharapkan Cabang Utama dan 
Cabang YJI di daerah memahami dan 
menerapkan program-program Yayasan 
Jantung Indonesia sesuai dengan sistem 
kerja profesional yang ditetapkan 
dengan melibatkan kearifan lokal.
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W A R T A  K H U S U S

MENJARING LANGKAH 
MENURUNKAN ANGKA KEMATIAN 
AKIBAT PENYAKIT JANTUNG

Lewat tema ini yayasan akan 
melakukan revitalisasi terhadap 
organisasi, keuangan, kebijakan 
pendanaan, sampai koordinasi dan 
integritas yang nantinya akan tertuang 
dalam konsep Rencana Program Kerja 
periode 2018-2022.

Penurunan dan pencegahan 
Penyakit Jantung dan Pembuluh Darah 
(PJPD) merupakan prioritas utama dari 
visi dan misi Yayasan Jantung Indonesia 
(YJI) dengan memberikan kesadaran 
kepada masyarakat melalui panca usaha 
jantung SEHAT yaitu seimbang gizi, 
enyahkan rokok, hadapi stress, awasi 
tekanan darah dan teratur berolahraga.

Rakorwil kali ini dibuka oleh Ketua 
Umum YJI Ny. Syahlina Zuhal, laporan 
Ketua Panitia Pengarah Rakorwil/SC, DR. 
Djainal Abidin, MSi,  sambutan Ketua 
Cabang Jawa Tengah, Ny. Hj. Sri Lestari 
Soediro, SE, SH, MH, sambutan Ketua 
Pelaksana/OC, Nerry A. Sani, sambutan 
ketua Perhimpunan Dokter Spesialis 
Kardiovaskular Indonesia - (Perki) Dr. 
dr. Anwar Santoso, SpJP(K) dan arahan 
dari Ketua Pembina YJI dan Kementerian 
Kesehatan Republik Indonesia serta 
sambutan Gubernur Jawa Tengah.

Acara dilanjutkan dengan sesi 
laporan daerah dihadiri oleh Jawa 
Tengah, Jawa Timur, Jawa Barat, DKI 
Jakarta, Banten, DI Yogyakarta, Bali, 
Kalimantan Selatan, Kalimantan Tengah, 
Kalimantan Barat, dan Kalimatan Timur.

Agenda Rakorwil 
Yayasan Jantung 
Indonesia
Rakorwil 1
Semarang
28 - 30 April 2016

Rakorwil II
Medan
4 - 6 Agustus 2016

Rakorwil III
Makasar 
29 September - 1 Oktober 2016

Behind 
the Scene
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B E R I T A  U T A M A

HARI TANPA TEMBAKAU 
SEDUNIA 2016
MEWASPADAI BERTAMBAHNYA PEROKOK PEMULA

PREVALENSI PEROKOK 
PEMULA TERUS 
MENINGKAT SETIAP 
TAHUNNYA BAIK DARI 
SISI  JENIS KELAMIN 
MAUPUN TINGKATAN 
USIA.

Hari Tanpa Tembakau 
Sedunia pertama kali 
diperkenalkan oleh 
Organisasi Kesehatan 
Dunia (WHO) pada 31 Mei 
1989. Dalam perayaan 

Hari Tanpa Tembakau Sedunia tahun 
ini, WHO mengusung tema “Bersiaplah 
untuk Kemasan Polos”. Kemasan polos 
merupakan kebijakan yang membatasi 
dan melarang penggunaan logo, warna, 
gambar merk, atau informasi promosi 
pada kemasan tembakau selain nama 
merk dan produk yang ditampilkan 
dalam warna dan gaya font standar.

Tema ini juga untuk mendorong 
kesadaran masyarakat di seluruh dunia 
agar mengurangi atau menghentikan 
konsumsi tembakau dalam bentuk 
apapun. Hari peringatan ini sekaligus 
bertujuan untuk menarik perhatian 
masyarakat global untuk menyebarkan 
pesan tentang efek berbahaya 
penggunaan tembakau dan dampaknya 
terhadap orang lain.

Menurut WHO, hal tersebut penting 
untuk mengurangi daya tarik produk 
tembakau, membatasi penggunaan 
kemasan tembakau sebagai bentuk iklan 
dan promosi, pelabelan dan kemasan 
yang menyesatkan, serta mengefektifkan 
peringatan bahaya kesehatan.

PREVALENSI PENINGKATAN 
PEROKOK AKIBAT IKLAN

Satu dari sekian banyak penyebab 
utama meningkatnya Prevalensi perokok 
di Indonesia adalah karena terpaan iklan 
rokok yang begitu masif. Mengutip data 

survey yang dilakukan oleh 
Komisi Nasional Perlindungan 
Anak (KNPA) di 10 kota pada tahun 
2012, menunjukkan bahwa 92 persen 
penyebab anak usia 13 sampai 15 tahun 
terpapar iklan rokok setelah melihat 
iklan rokok di televisi. Sedangkan 99,6 
persen anak usia 13 sampai 15 tahun 
terpapar iklan rokok karena melihat 
iklan rokok di luar ruang.

dr. Agung Sudarmanto, MM, Kabid 
Kominfo Yayasan Jantung Indonesia 
Cabang Utama Jawa Tengah mengatakan 
bahwa banyak iklan rokok di Indonesia 
yang beroperasi sedemikian liarnya, 
memanfaatkan berbagai lini media 
promosi, baik secara vulgar dengan 
membagikan produk rokok pada event 
yang dikunjungi masyarakat, promosi 
melalui media cetak dan elektronik 
sampai yang sifatnya terselubung 
menggunakan jalur Corporate Social 
Responsibility (CSR) atau Brand Social 
Responsibility (BSR).

Berdasarkan Survei Sosial Ekonomi 
Nasional (SUSENAS) 2004 saja misalnya 
tercatat bahwa anak mulai merokok 
sejak umur 10 tahun, dan pada umur 
15 hingga 19 tahun menduduki angka 
60% sebagai perokok. Sementara  91 % 
perokok mempunyai kebiasaan merokok 
di rumah, sehingga keluarga pun 
akhirnya menjadi perokok pasif.

Data Kementerian Kesehatan 
(Kemenkes) menyebut prevalensi 

perokok di Indonesia meningkat hampir 
10 persen dalam 20 tahun terakhir. 
Menurut data tersebut, diketahui pula 
bahwa pada tahun 2014 ada sekitar 20,5 
persen remaja berusia 16 hingga 19 
tahun yang merokok.

TERPAAN IKLAN ROKOK 
MEMBENTUK PERSEPSI KEREN 
PADA ANAK DAN REMAJA

Lalu bagaimana dampak iklan 
rokok bagi remaja? Ketika iklan rokok 
mempengaruhi persepsi remaja, maka 
70% remaja akan memiliki kesan positif 
terhadap rokok. 50% remaja perokok 
pun akan merasa lebih percaya diri 
seperti yang dicitrakan oleh iklan 
rokok. Lalu, 37 persen remaja perokok 
merasa dirinya “keren” seperti juga yang 
dicitrakan oleh iklan rokok.

Hal ini terjadi karena iklan rokok 
menawarkan berbagai identitas personal 
maupun sosial kepada targetnya, 
khususnya remaja yang sedang dalam 
proses pembentukan jati diri. Sehingga 
remaja menganggap bahwa rokok atau 
brand rokok tertentu seperti mewakili 
jati diri mereka.

Industri rokok sendiri melakukan 
cara seperti beriklan, promosi dan 
sponsorship yang menargetkan anak 
muda sebagai target prioritas. Cara 
seperti ini dianggap berhasil karena 

SEKOLAH
SEBAGAI KAWASAN TANPA ROKOK (KTR)

Pada 7 Januari 2014, Kementrian Pendidikan 
dan Kebudayaan mengeluarkan Surat 
Edaran Menteri Pendidikan dan Kebudayaan 
Republik Indonesia Nomor 
0256/MPK.C/MK/2014 perihal Larangan 
Merokok di Sekolah, menghimbau Dinas 
Pendidikan Provinsi dan Kabupaten/Kota 
seluruh Indonesia memberlakukan larangan 
merokok di lingkungan sekolah, melakukan 
penolakan iklan, promosi, dan kerjasama 
perusahaan rokok dalam bentuk apapun, 
serta memberlakukan larangan adanya 
billboard, reklame, pamflet dan 
bentuk-bentuk iklan lainnya dari perusahaan 
rokok untuk beredar atau dipasang di 
lingkungan sekolah. Aturan tersebut 
sekaligus mewajibkan adanya larangan 
penjualan rokok di kantin, toko, koperasi dan 
bentuk penjualan lain di lingkungan sekolah, 
serta memasang tanda Bebas Asap Rokok di 
lingkungan sekolah.

Surat Edaran Menteri Pendidikan 
dan Kebudayaan Republik Indonesia 
Nomor 0256/MPK.C/MK/2014 

Undang-undang Republik 
Indonesia No 36 tahun 2009

Undang-undang Republik Indonesia nomor 
36 tahun 2009 tentang Kesehatan, khususn-
ya pasal 115 menetapkan bahwa tempat 
belajar merupakan salah satu dari 7 (tujuh) 
Kawasan Tanpa Rokok (KTR). 

Sekolah adalah Kawasan Tanpa Rokok, karena (1) sekolah 
adalah tempat pendidikan; dan (2) sekolah adalah 
tempat berkumpulnya anak-anak. Karena itu, upaya 
mewujudkan sekolah menjadi KTR sangat mendesak 
dilakukan guna melindungi para siswa dari paparan 
asap rokok dan paparan iklan serta promosi rokok. 

Peraturan Pemerintah No. 109 
Tahun 2012

Upaya melindungi siswa dari paparan asap rokok dan 
paparan iklan serta promosi rokok secara tegas 
dituangkan dalam beberapa peraturan Menteri 
Pendidikan dan Kebudayaan seperti lnstruksi Menteri 
Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 4/U/1997 
tentang Lingkungan Sekolah Bebas Rokok, yang 
diperkuat oleh Peraturan Bersama Menteri Kesehatan 
dan Menteri Dalam Negeri Nomor 188/Menkes/P-
B/I/2011 dan Nomor 7 Tahun 2011 tentang Pedoman 
Pelaksanaan KTR 

Tentang Pengamanan Bahan Yang Mengand-
ung Zat Adiktif Berupa Produk Tembakau 
Bagi Kesehatan (PP 109/2012) sebagai 
peraturan pelaksana dari UU No. 36 tahun 
2009 selanjutnya secara tegas melarang 
setiap orang untuk merokok, memproduksi, 
menjual, mengiklankan, dan/atau mempro-
mosikan produk tembakau di Kawasan Tanpa 
Rokok termasuk sekolah. 

Remaja memiliki 
kesan positif 

terhadap iklan 
rokok 

remaja perokok 
merasa keren 
seperti yang 

dicitrakan iklan 
rokok 

remaja perokok 
merasa lebih 
percaya diri 
seperti yang 

dicitrakan iklan 
rokok 

50%70% 37%

Anak usia 13-15 tahun melihat 
iklan rokok di televisi 

Anak usia 13-15 tahun melihat 
iklan rokok di luar ruang

DAMPAK IKLAN TERHADAP 
PENINGKATAN JUMLAH PEROKOK REMAJA 

Remaja menggantikan para perokok yang 
telah berhenti merokok atau telah 
meninggal akibat penyakit terkait rokok 

PRODUSEN ROKOK MENARGETKAN REMAJA 
SEBAGAI PEROKOK PEMULA  

Sumber :  Smoke Free Agent, Pollay dalam Perse, E.M. (2001) Media E�ects and Society. Mahwah, NJ: Lawrence Erlbaum Associates Inc.  Komisi Nasional Perlindungan Anak, Survey Cepat di 10 Kota (2012) 
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B E R I T A  U T A M A

SEKOLAH
SEBAGAI KAWASAN TANPA ROKOK (KTR)

Pada 7 Januari 2014, Kementrian Pendidikan 
dan Kebudayaan mengeluarkan Surat 
Edaran Menteri Pendidikan dan Kebudayaan 
Republik Indonesia Nomor 
0256/MPK.C/MK/2014 perihal Larangan 
Merokok di Sekolah, menghimbau Dinas 
Pendidikan Provinsi dan Kabupaten/Kota 
seluruh Indonesia memberlakukan larangan 
merokok di lingkungan sekolah, melakukan 
penolakan iklan, promosi, dan kerjasama 
perusahaan rokok dalam bentuk apapun, 
serta memberlakukan larangan adanya 
billboard, reklame, pamflet dan 
bentuk-bentuk iklan lainnya dari perusahaan 
rokok untuk beredar atau dipasang di 
lingkungan sekolah. Aturan tersebut 
sekaligus mewajibkan adanya larangan 
penjualan rokok di kantin, toko, koperasi dan 
bentuk penjualan lain di lingkungan sekolah, 
serta memasang tanda Bebas Asap Rokok di 
lingkungan sekolah.

Surat Edaran Menteri Pendidikan 
dan Kebudayaan Republik Indonesia 
Nomor 0256/MPK.C/MK/2014 

Undang-undang Republik 
Indonesia No 36 tahun 2009

Undang-undang Republik Indonesia nomor 
36 tahun 2009 tentang Kesehatan, khususn-
ya pasal 115 menetapkan bahwa tempat 
belajar merupakan salah satu dari 7 (tujuh) 
Kawasan Tanpa Rokok (KTR). 

Sekolah adalah Kawasan Tanpa Rokok, karena (1) sekolah 
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tempat berkumpulnya anak-anak. Karena itu, upaya 
mewujudkan sekolah menjadi KTR sangat mendesak 
dilakukan guna melindungi para siswa dari paparan 
asap rokok dan paparan iklan serta promosi rokok. 

Peraturan Pemerintah No. 109 
Tahun 2012
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B/I/2011 dan Nomor 7 Tahun 2011 tentang Pedoman 
Pelaksanaan KTR 
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peraturan pelaksana dari UU No. 36 tahun 
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mosikan produk tembakau di Kawasan Tanpa 
Rokok termasuk sekolah. 
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terhadap iklan 
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remaja perokok 
merasa keren 
seperti yang 

dicitrakan iklan 
rokok 

remaja perokok 
merasa lebih 
percaya diri 
seperti yang 

dicitrakan iklan 
rokok 

50%70% 37%

Anak usia 13-15 tahun melihat 
iklan rokok di televisi 

Anak usia 13-15 tahun melihat 
iklan rokok di luar ruang

DAMPAK IKLAN TERHADAP 
PENINGKATAN JUMLAH PEROKOK REMAJA 

Remaja menggantikan para perokok yang 
telah berhenti merokok atau telah 
meninggal akibat penyakit terkait rokok 

PRODUSEN ROKOK MENARGETKAN REMAJA 
SEBAGAI PEROKOK PEMULA  

Sumber :  Smoke Free Agent, Pollay dalam Perse, E.M. (2001) Media E�ects and Society. Mahwah, NJ: Lawrence Erlbaum Associates Inc.  Komisi Nasional Perlindungan Anak, Survey Cepat di 10 Kota (2012) 

ternyata 46 persen remaja berpendapat 
bahwa iklan rokok telah mempengaruhi 
mereka untuk mulai merokok. Bagi 
perusahaan rokok, remaja adalah 
target perokok pemula yang akan 
terus menjaga keberlangsungan bisnis 
industri rokok.

“Perokok remaja adalah satu-
satunya sumber perokok pengganti. 
Jika remaja tidak merokok, maka 
industri akan bangkrut sebagaimana 
sebuah masyarakat yang tidak 
melahirkan generasi penerus,” kata RJ 
Reynolds mengutip pengakuannya dari 
Tobacco Company Memo Internal.

SEKOLAH SEBAGAI SARANA 
EDUKASI BAHAYA MEROKOK

Yayasan Jantung Indonesia sebagai 
organisasi pelopor hidup sehat di 
dalam melaksanakan kegiatannya 
mengacu pada ketentuan WHF (World 
Heart Federation) yakni bersama-

sama melawan Penyakit Jantung dan 
Pembuluh Darah (PJPD). Target kinerja 
yang telah  dicanangkan secara resmi 
adalah 25 by 25, artinya mengurangi 
tingkat kematian dini yang disebabkan 
oleh PJPD sebesar 25 % sebelum tahun 
2015.

Sementara target tersebut masih 
dirasa cukup berat lantaran saat ini  
semakin banyak masyarakat yang 
mengarungi kehidupannya dengan lebih 
memilih bergaya hidup sakit, seperti 
mengonsumsi makanan cepat saji yang 
mengandung kadar lemak jenuh tinggi 
hingga membiarkan kebiasaan merokok 
yang bahkan telah dimulai sejak dini.

Sekolah sebagai sarana pendidikan 
seharusnya bisa lebih mengedukasi 
dan memberikan contoh baik tentang 
larangan dan bahayanya merokok 
bagi anak dan remaja. Apalagi, sesuai 
dengan Undang-Undang Republik 
Indonesia nomor 36 tahun 2009 
tentang Kesehatan khususnya pasal 

115 telah menetapkan bahwa tempat 
belajar merupakan salah satu dari tujuh 
Kawasan Tanpa Rokok (KTR).

Upaya melindungi siswa dari 
paparan asap rokok dan terpaan iklan 
serta promosi rokok secara tegas pun 
telah dituangkan dalam beberapa 
peraturan Menteri Pendidikan dan 
kebudayaan RI Nomor 4/U/1997 tentang 
Lingkungan Sekolah Bebas Rokok yang 
diperkuat dengan Peraturan Bersama 
Menteri Kesehatan dan Menteri Dalam 
Negeri Nomor 188/Menkes/PB/I/2011 
dan Nomor 7 Tahun 2011 tentang 
Pedoman Pelaksanaan KTR.

Rasanya sekolah harus kembali 
belajar pada Ki Hadjar Dewantara 
yang berpendapat bahwa siswa 
membutuhkan keteladanan atau role 
play sebagai metode ampuh  untuk 
mengubah perilaku manusia. Untuk itu 
tampilkan keteladananmu, ”Matikan 
Rokok Anda sebelum Rokok Mematikan 
Anda”.

 9  |  HeartNews  Edisi I - 2016



 10  |   HeartNews  Edisi I - 2016

F I G U R

APA PRINSIP POLA MAKAN SEHAT 
MENURUT ERIK?

Pola makan sehat itu adalah pola 
makan yang memfasilitasi kebutuhan 
tubuh dengan makanan yang tepat 
guna. Bukan cuma sekedar memasukkan 
dan mendikte makanan apa yang bisa 
diterima tubuh berdasar asumsi, yang 
padahal sebenarnya ditolak tubuh dan 
tentunya tidak membuat tubuh sehat 
baik jangka pendek maupun panjang.

APA PERBEDAAN FOOD COMBINING 
DENGAN POLA MAKAN BIASA?

Food combining itu sederhana saja, 
memberikan tubuh makanan sesuai 
dengan kebutuhan serta kapasitas kerja 
sistem cerna alami. Kita memberikan 
tubuh sesuai dengan apa yang 
dibutuhkan. Hal ini akan membuat 
tubuh bekerja lebih baik dan membuat 
tubuh menjadi lebih sehat.

Food Combining mencari 
keseimbangan dalam tubuh. Orientasi 
Food Combining sendiri adalah 
pencapaian PH darah yang netral antara 
acid-base (asam-basa).

Anggaplah PH darah bagai garis 
lurus yang memiliki dua kutub. Asam 
(Acid) dan Basa (Base) di masing-masing 
ujung kiri-kanannya. PH darah yang 
ideal, ada di tengah-tengah atau netral. 
Saat itulah semua fungsi tubuh kita 
berjalan dengan normal tanpa masalah.

Sedangkan yang umum terjadi 
akibat dari pola makan kebanyakan 
orang adalah PH darah yang tergeser ke 
arah kutub Acid. Di saat itulah beragam 
problem mulai bermunculan dan semua 
berpotensi menyebabkan penyakit. 
Dari yang ringan hingga fatal. Seperti 
beragam bentuk kegagalan kerja organ, 
malfungsi sistem, sel yang berubah sifat 
menjadi radikal muncul saat darah di 
PH itu.

Prinsip pola makan Food Combining 
sangat sederhana, yaitu mengubah 
kondisi tadi dan menarik PH darah 
agar kutub acid cenderung berpindah 
ke kutub basa dengan banyak 

ERIKAR 
LEBANG
“POLA MAKAN SEHAT ITU ADALAH POLA MAKAN 
YANG MEMFASILITASI KEBUTUHAN TUBUH DENGAN 
MAKANAN YANG TEPAT GUNA”.

B eberapa tahun belakangan, 
tren pengaturan pola makan 
yang disesuaikan dengan 
kebutuhan tubuh baik itu 
untuk pagi, siang dan malam 

atau lebih dikenal dengan nama Food 
Combining, menjadi tren pola makan 
sehat masyarakat di kota-kota besar. 
Di Indonesia sendiri, figur yang cukup 
dikenal mempopulerkan pola makan 
Food Combining ini adalah Erikar 
Lebang, penulis lima buku soal Food 
Combining dan Yoga serta pemilik 
sekaligus pengajar di Pink Yoga Studio.

Pria kelahiran Jakarta ini  seringkali 
mendapatkan pertanyaan tentang pola 

makan sehat. Menurutnya, pertanyaan-
pertanyaan tersebut datang berdasarkan 
hasil yang masyarakat lihat pada 
kualitas hidup yang ia jalani.

Di media sosial pun, pemilik kolom 
The Motivator  dan anggota Health 
Advisory Board di majalah kesehatan 
waralaba Prevention Indonesia 
(Gramedia group) ini dikenal cukup 
keras jika menyangkut pola makan 
sehat.

“Pola makan adalah urusan 
komitmen, tentu dibutuhkan kesadaran 
dan kedisiplinan untuk menjalankannya,” 
tuturnya bersemangat.

Food  
  Combining
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Food  
  Combining

F I G U R

mengonsumsi makanan pembentuk 
basa (buah-sayur) serta mengadopsi 
pola makan yang tidak memancing PH 
darah asam.

BAGAIMANA TIPS MENJALANKAN 
POLA MAKAN FOOD COMBINING 
INI?

Food Combining  is not the name 
of another ‘make you slim’ diet nor the 
name of eating art method. 

Food Combining sangat 
memperhatikan asupan makanan yang 
tidak hanya dilihat dari nilai gizinya 
tapi juga ke hal yang lebih substansial, 
yaitu bagaimana tubuh menyikapi dan 
mengabsorsi dengan baik kandungan 
gizi yang ada dalam satu unsur 
makanan.

Food Combining meminimkan proses 
makanan, memperhatikan paduan 
unsur makanan, mengharmonikannya 
dengan karakter sistem cerna tubuh. 
Saat PH darah berada pada posisi netral, 
apapun problem tubuh mudah teratasi. 
Kesehatan terjaga baik karena daya 
tahan mampu bekerja maksimal.

Tips yang paling umum dilakukan 
oleh pegiat Food Combining adalah 
menjalankan pola makan sesuai 
dengan ritme sirkadian atau waktu 
dimana tubuh sedang berusaha untuk 
mengeluarkan sisa-sisa racun melalui 
kotoran yang dikonsumsi pada malam 
hari. Agar proses ‘pengeluaran’ ini 
bebas dari gangguan, sebaiknya dipilih 
makanan yang tidak memberatkan 
pencernaan seperti buah.

Buah sangat ideal dimakan saat 
sarapan, karena sesuai dengan siklus 
ritme sirkadian, dimana pagi hari energi 
cerna harus dihemat. Makan buah di 
pagi hari membantu fase pembuangan 
ritme sirkadian. Membersihkan 
tumpukan kotoran pada usus besar. 
Usus besar yang bersih dan sehat 
adalah faktor penting bagi kehidupan 
jangka panjang tentunya juga untuk 
mendapatkan berat badan yang ideal.

Makan buah di pagi hari pun ada 
caranya. Buah harus dimakan dengan 
perlahan agar ia tersentuh dengan 
air liur sehingga tercerna sempurna. 
Sifatnya yang mudah tercerna juga 
membuat buah mudah membuat 
kenyang namun lapar lagi dalam waktu 
dekat, karena itu makanlah buah secara 
akumulatif di pagi hari. Jangan makan 
buah sekali saja, bekali diri dengan buah 
bila beraktivitas.

Makanlah setiap terasa lapar. Satu 
butir apel atau pir, mampu mengusir 

rasa lapar hingga tiba 
waktu menjelang makan 
siang. 

Pemilihan waktu yang 
tepat ini adalah contoh seni 
dalam pola makan Food 
Combining. Itulah sebabnya 
pelaku Food Combining 
mampu makan hingga 
kenyang namun tanpa 
menimbulkan rasa tidak 
nyaman atau menyebabkan 
kegemukan.

BAGAIMANA CARA  ERIK 
MENERAPKAN POLA 
MAKAN SEHAT INI DI 
DALAM KELUARGA?

Pola makan adalah urusan 
komitmen, tanpa kesadaran dan disiplin 
tentu keberhasilan dalam menjalani 
itu tidak akan pernah bisa hadir. Untuk 
itu saya tidak pernah mengurusi pola 
makan orang lain, bahkan orang 
terdekat dalam hidup saya seperti ibu 
dan istri melakukan Food Combining 
bertahun setelah saya melakukan karena 
mereka merasa membutuhkan.

Saya hanya mencontohkan, tanpa 
pernah sekalipun memusingkan apa 
yang akan dilakukan oleh orang 
lain. Mungkin saat ini pengecualian 
hanya ada pada anak saya, tapi saat 
dia dewasa, pola makan nanti adalah 
pilhannya dia sendiri. 

SELAIN POLA MAKAN, APA SARAN  
ERIK AGAR TUBUH DAN PIKIRAN 
SELALU SEHAT, SEKALIGUS BISA 
TETAP MENIKMATI HIDUP?

Pola makan adalah soko guru 
yang utama. Kalau pola makan 
tidak bisa dijaga, jangan harap bisa 
merasakan kesehatan dalam arti 
kata sesungguhnya. Pola makan bila 
dipahami dan dilakukan dengan tepat 
juga bisa menentukan kualitas anatomi, 
fisiologi dan psikologi seseorang. 

Erikar Lebang

1. Tempat tanggal lahir: Jakarta, 13 november 1973
2. Nama Istri:  Nurainin Sukoningrum
3. Nama Anak: Shaquille Skylar Kama
4. Pendidikan: Sarjana disain komunikasi visual

•Pemilik dan pengajar di Pink Yoga Studio 
•Pemilik kolom The Motivator  dan anggota health 

advisory board di majalah kesehatan waralaba 
Prevention Indonesia (Gramedia group).

•Salah satu urban icon dunia kesehatan kontemporer yang sangat dikenal 
lewat tips kesehatan harian via komunitas sosial media Twitter (@
erikarlebang) dengan puluhan ribu pengikut tersebar di berbagai 
penjuru.

•‘50 Tokoh Inspirasi Penerobos Kebuntuan’ Indonesia 2012 oleh majalah 
Intisari.

•Penulis buku best seller Yoga Sehari-hari Untuk Kesehatan (Penerbit Puspa 
Swara), national best seller Mitos & Fakta Kesehatan (Penerbit 
Kompas Gramedia) Food Combining Itu Gampang! (Penerbit 
Mizan Pustaka) The Motivator, Mitos Fakta Olahraga & Yoga 
(Penerbit Kompas Gramedia).
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RISIKO JANTUNG
LINTAS USIA 
DARI USIA 20-AN SAMPAI 60 TAHUN

SIAPA BILANG PENYAKIT JANTUNG HANYA MENYERANG KELOMPOK 
LANJUT USIA? KAUM MUDA JUGA MESTI SADAR DAN PEDULI DENGAN 
RISIKO PENYAKIT JANTUNG.

tiap pekan.
Richard Stein, seorang ahli jantung 

dan profesor kedokteran di New 
York University School of Medicine 
menyatakan, di usia20-an aktivitas 
naik turun tangga, jalan cepat, joging, 
berenang, atau bersepeda mampu 
memacu metabolisme tubuh secara 
keseluruhan.

Memulainya pun tidak terlalu 
sulit. Richard menyarankan untuk 
menentukan target per pekan sesuai 
kesanggupan; mulai dengan 10 menit 

Kaum muda sudah mesti 
sadar dan peduli dengan 
risiko penyakit jantung 
serta semua jenis penyakit 
kardiovaskular lainnya, 
karena penyakit jantung 

bisa menyerang siapa saja, pada usia 
berapapun.

J A N T U N G  S E H A T

USIA 20

Menerapkan pola hidup sehat 
seperti olahraga ringan secara rutin 
tiap hari akan menjadi kebiasaan untuk 
investasi terhadap kehidupan yang 
lebih baik dan berkualitas. Apalagi, 
dengan tingginya tingkat ‘kecanduan’ 
kaum muda pada gawai dan gaya hidup 
praktis, khususnya di usia 20-an, risiko 
terserang penyakit jantung semestinya 
mampu diredam dengan menyempatkan 
diri bergerak selama total 150 menit 
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per hari dulu selama seminggu lewat 
kegiatan yang gampang seperti jalan 
pagi; sembari perlahan meningkatkan 
target hingga mencapai hasil optimal.

“Ini menyenangkan, mudah, dan 
gratis. Mulailah aktif secara fisik. Jika 
terbiasa sejak muda, maka dengan 
sendirinya nanti kita akan tetap 
mempertahankannya hingga usia senja,” 
kata Stein seperti dikutip dari situs 
American Heart Association.

Selain itu, mengatur pola konsumsi 
makanan sehari-hari juga cukup 
membantu. Karena, jenis makanan yang 
masuk ke dalam tubuh menentukan 
tinggi atau rendahnya faktor risiko 
terserang penyakit jantung atau stroke. 
Pilih makanan rendah lemak jenuh yang 
bisa ditemukan di dalam daging putih 
(ayam) dan produk susu, serta natrium. 
Asup pula buah-buahan, sayuran, 
bebijian yang kaya serat utuh, ikan, dan 
kacang-kacangan.

Terkait hal ini, pilihlah produk 
susu rendah lemak dan unggas (tanpa 
kulit). Batasi pula minuman manis dan 
konsumsi daging merah. Jika pun suka 
makan daging, pilih potongan daging 
paling ramping yang tersedia.

USIA 30-40

Untuk usia 30 hingga 40-an, hindari 
segala aktivitas yang menyebabkan 
stres tinggi. Jika sudah berkeluarga, 
perbanyak waktu berkualitas dengan 
mereka. Ajak anak-anak bermain di 
taman, misal sembari bercocok tanam 
sayuran dan buah-buahan; atau 
membangun suasana riang sembari 
memasak bersama di rumah.

Hal penting berikutnya adalah 
mengenali sejarah penyakit jantung 
di keluarga, karena memiliki anggota 

keluarga yang berpenyakit jantung 
juga bisa menjadi salah satu factor bagi 
anggota keluarga lainnya terserang 
penyakit ini; terutama jika histori itu 
berasal dari orang tua atau saudara 
kandung.

“Anda perlu fokus pada 
faktor- faktor risiko ini. Karena jika 
Anda mengetahuinya, maka Anda 
dapat mengontrolnya dengan 
mempertahankan badan yang sehat,” 
ujarnya melanjutkan.

Kembali pada tingkat stres, jika 
memang jenis pekerjaan yang  digeluti 
berisiko tinggi memicu stres, mungkin 
sudah saatnya belajar bagaimana teknik 
mengelola tingkat stres tersebut. Poin 
ini penting, karena stres jangka panjang 
akan menyebabkan peningkatan denyut 
jantung dan tekanan darah yang bisa 
merusak dinding arteri. Cara paling 
mudah adalah melakukan latihan 
pernapasan dalam dan mengupayakan 
lebih banyak waktu untuk melakukan 
hobi atau kegiatan yang disenangi.

Pada usia 40-an pula, biasanya 
berat badan cenderung mudah naik 
karena metabolisme tubuh pada usia 
ini cenderung melambat. Tapi tak perlu 
khawatir, kenaikan berat badan masih 
bisa dihindari dengan mengikuti diet 
jantung sehat dan banyak melakukan 
latihan fisik.

Ikuti berbagai kegiatan lari yang 
menjamur saat ini, atau sesederhana 
bersepeda santai di sekitar tempat 
tinggal Anda. Mulailah aktif secara fisik. 
Jika terbiasa sejak muda, maka dengan 
sendirinya akan tetap dipertahankan 
hingga usia senja.

Satu lagi hal penting yang mesti 
diketahui, pada usia 40-an, sering 
terjadi juga kebiasaan tidur sampai 
mendengkur. Bahkan, jika teman tidur 
mulai mengeluhkan dengkuran anda, 

maka sudah saatnya dengkuran 
itu ditangani dengan 

serius, karena, ketika mendengkur, 
sistem pernapasan terhambat, dan 
menimbulkan jeda yang kalau tidak 
segera ditangani bisa memberi 
kontribusi pada tekanan darah tinggi, 
penyakit jantung, atau gangguan 
pembuluh darah.

          
   USIA 50-60

Pada usia ini kebutuhan untuk 
mengetahui lebih detail tentang tanda- 
tanda peringatan serangan jantung atau 
stroke menjadi satu keharusan. Karena 
tidak semua orang mengalami gejala 
seperti mati rasa tiba-tiba saat stroke, 
atau nyeri di bagian dada saat serangan 
jantung.

Di fase ini, kemungkinan diagnosis 
tekanan darah tinggi, kadar kolesterol 
tinggi, diabetes, atau kondisi lain yang 
bisa meningkatkan risiko terserang 
penyakit jantung atau stroke juga telah 
dimiliki. Maka itu, patuhilah segala 
aturan yang diketahui bisa menurunkan 
risiko tersebut.

Ikuti rencana pengobatan yang 
dianjurkan dokter, hindari betul 
urusan gaya hidup yang bisa membuat 
kemungkinan terserang penyakit 
jantung semakin besar; jalani keseharian 
dengan kegiatan dan asupan yang 
menyehatkan.

Sebelum risiko tersebut muncul dan 
menyerang, pelajari dan persiapkan diri 
agar tak mesti mengalaminya. Ingat, 
tidak pernah ada kata terlambat atau 
terlalu dini untuk menahan diri dari 
risiko berbahaya ini.

Dengan meredam kemungkinan 
terserang penyakit jantung atau stroke 
lewat kegiatan sehat dan kontrol yang 
baik ke tenaga kesehatan terkait, kita 
telah membangun benteng kuat untuk 
mengantisipasi penyakit yang bisa 
meruntuhkan kualitas kehidupan.

J A N T U N G  S E H A T

 

"Mulailah aktif secara fisik. 
Jika terbiasa seJak Muda, Maka 
dengan sendirinya nanti kita akan 
tetap MeMpertahankannya hingga 

usia senJa"
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BENARKAH KALAU TELAPAK 
TANGAN SESEORANG BERKERINGAT, 
ARTINYA IA MEMILIKI PENYAKIT 
JANTUNG? 

Ahli jantung membahasnya, beserta 
sederet mitos lainnya. Pergelangan 
tangan yang mudah berkeringat adalah 
tanda memiliki penyakit jantung.

Hal ini belum terbukti secara ilmiah 
sebagai faktor pasti seseorang memiliki 
penyakit jantung. Tidak ada keterkaitan 
di antara berbagai gejala pasti penyakit 
jantung dengan tangan yang mudah 
basah ini. “Itu mitos. Tidak pernah 
ada hubungan yang bisa dibuktikan 
secara ilmiah tentang tangan mudah 
berkeringat berarti memiliki penyakit 
jantung,” kata dokter Munawar.

SERANGAN JANTUNG HANYA 
TERJADI PADA ORANG YANG 
BERUSIA LANJUT.

Lagi-lagi, ini mitos yang jauh dari 
benar. Menurut dokter Munawar, 
ia justru sering menemukan kasus 
serangan jantung pada orang yang 
masuk kategori usia muda atau 
berusia di bawah 40 tahun. Maka itu 
ia menyarankan agar tiap orang rutin 
melakukan pengecekan dan pencegahan 
sejak dini. Ia menganjurkan agar 
pemeriksaan jantung dilakukan berkala 
begitu seseorang melampaui usia 25 
tahun. Bahkan kalau berdasarkan teori 
aterosklerosis, radang di pembuluh 
darah akibat penumpukan plak bisa di 
mulai sejak kanak-kanak. Makanya, gaya 
hidup sehat itu penting dijalani sejak 
dini agar mengurangi berbagai faktor 
risiko,” ujar lelaki yang juga menjabat 
sebagai Ketua Perhimpunan Intervensi 
Kardiologi Indonesia (PIKI) ini.

J A N T U N G  S E H A T

Banyak mitos yang beredar 
terkait gejala penyakit 
jantung. Mulai dari yang 
masuk akal, sampai yang 
jelas terdengar mengada-
ada. Maka itu, cara paling 

ampuh untuk mengetahui apakah diri 
kita mengalami gejala penyakit jantung 
adalah memeriksakan kesehatan jantung 
secara rutin ke dokter ahli.Tapi sebelum 
itu, penting juga untuk kita mengenali 
mitos terkait urusan ini biar tak 
langsung menelan komentar-komentar 
yang mungkin Anda terima. 

Kami berbincang dengan DR.dr.M. 
Munawar,SPJP(K),FIHA,FESC,FACC, ahli 
jantung dari Rumah Sakit Jantung 
Binawaluya, Jakarta Timur, untuk 
memastikan fakta seputar mitos yang 
kerap beredar tentang gejala penyakit 
jantung.

Menggali 

MITOS
YANG DEKAT DENGAN 

KESEHARIAN TERKAIT 

GEJALA PENYAKIT 

JANTUNG
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MUDAH KEMBUNG DAN 
GAMPANG MASUK ANGIN 
ADALAH GELAJA PENYAKIT 
JANTUNG.

Kasus ini bisa dibilang mitos, bisa 
pula tidak. Karena hal semacam ini 
sering terjadi di tengah masyarakat kita. 
Tapi, sebuah penelitian di Universitas 
Airlangga pada 1980-an menemukan, 
ketika orang-orang yang merasa sering 
masuk angin diperiksa lebih lanjut, 30 
persen di antaranya potensial terkena 
serangan jantung koroner.

Hal ini terjadi karena orang 
Indonesia banyak mengalami 
penyumbatan pembuluh darah koroner 
di arteri LAD (left anterior descending). 
Pembuluh darah itu menuju ke bagian 
depan dan bawah jantung, sehingga 
rasanya seperti sedang masuk angin.

 

SERING BEGADANG BISA  
MENGAKIBATKAN SERANGAN 
JANTUNG.

Hal ini dipastikan bukan mitos. 
Kebiasaan tidur larut merupakan faktor 
yang mempertinggi risiko terkena 
serangan jantung, karena kegiatan 
itu cenderung merupakan aktivitas 
nonaktif. Kasus ini bisa dibilang mitos, 
bisa pula tidak. Karena hal semacam ini 
sering terjadi di tengah masyarakat kita. 
Tapi, sebuah penelitian di Universitas 
Airlangga pada 1980-an menemukan, 
ketika orang-orang yang merasa sering 
masuk angin diperiksa lebih lanjut, 30 
persen di antaranya potensial terkena 
serangan jantung koroner.

SERANGAN JANTUNG ITU MUDAH 
DIDETEKSI.

Terkait hal ini dokter Munawar 
langsung menyatakan keliru. 
Menurutnya, ada alasan kuat mengapa 
serangan jantung jadi pembunuh 
nomor satu di Indonesia, dan bahkan 
di Amerika Serikat. Setidaknya 30 
persen dari kasus serangan jantung, 
menurutnya, tidak memiliki gejala dan 
berakhir dengan kematian. Serangan 
semacam itu lazim disebut dengan 
istilah sudden death. Penyebabnya 
adalah pecahnya bisul pembuluh darah 
yang kecil, berukuran kurang dari 50 
persen penyumbatan. Plak-plak kecil 
yang ganas ini tidak terlihat dengan 
pemeriksaan elektrokardiogram (EKG), 
dan tidak terdeteksi lewat tes treadmill. 
Ia baru akan tampak jika dilakukan 
MSCT (multi slice CT) scan. Jadi bisa 
dibilang, serangan jantung jauh dari 
mudah untuk dideteksi.

TERLALU BANYAK MENGONSUMSI 
KOPI BISA MENINGKATKAN RISIKO 
SERANGAN JANTUNG.

Hal ini dianggap mitos dan keliru. 
Minum kopi memang mempercepat 
detak jantung akibat pengaruh kafein 
yang dikonsumsi tubuh. Tapi itu saja, 
ia tidak meningkatkan risiko terserang 
penyakit jantung.

PENYAKIT JANTUNG ADALAH  
PENYAKIT TURUNAN.

Faktanya, penyakit jantung tidak 
menurun secara genetik. Hanya 
memang, kalau ada anggota keluarga 
yang memiliki riwayat serangan jantung, 
maka risiko terkena serangan serupa 
ada. Namun jika Anda hidup sehat, tidak 
merokok, olahraga teratur, menjaga 
asupan dengan baik, mengatur kadar 
kolesterol dan gula, risiko terkena 
serangan jantung pun makin kecil.

J A N T U N G  S E H A T
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KONSUMSI GARAM YANG BAIK UNTUK TUBUH 
ADALAH 3000 MG NACL ATAU SETARA DENGAN 
SETENGAH SENDOK GARAM PER HARI.

Garam dapur yang 
merupakan jenis mineral 
penyebab rasa asin, dan 
sudah lazim terdapat di 
dapur, serta sering jadi 
bumbu aneka masakan 

adalah natrium klorida (NaCL). 
Sebetulnya fungsinya bisa jadi baik, 
tapi kalau dikonsumsi berlebihan 
bisa menyebabkan berbagai penyakit, 
termasuk tekanan darah tinggi.

Tekanan darah tinggi atau 
hipertensi sendiri bisa menyebabkan 
gangguan ginjal, merusak kerja mata, 
mengganggu kerja otak, hingga jadi 
faktor risiko penyakit jantung.

Sehingga mengetahui asupan 
garam yang cukup bisa sangat 
membantu kita mengontrol dan 
mencegah diri terhindar dari 
persoalan hipertensi. menurut ahli gizi 
dari Rumah Sakit Pertamina (RSPP) Titi 
Sekar Indah, jumlah konsumsi garam 
yang baik untuk tubuh adalah 3000 
mg NaCL atau setara dengan setengah 
sendok garam per hari.

TANTANGAN DAN CARA 
MEMBATASI KONSUMSI GARAM

Namun yang kerap jadi masalah, 
hampir semua jenis makanan 
mengandung garam, sehingga jadi 
sulit untuk mengetahui secara pasti 
seberapa banyak garam yang sudah 
kita konsumsi. Menanggapi hal ini, Titi 
mengatakan kalau cara paling mudah 

untuk mulai membatasi konsumsi 
garam adalah tidak menyediakan 
garam di atas meja; dan mesti 
diberlakukan di seluruh rumah 
makan.

“Kampanye mengonsumsi 
garam secukupnya mesti kita mulai. 
Jangan biasakan menaruh garam 
di atas meja makan. Karena secara 
tidak sadar, hal itu akan otomatis 
memancing kita untuk membubuhi 
makanan dengan tambahan garam,” 
imbuhnya menerangkan.

Kebiasaan lain yang juga 
perlu dihindari adalah kegemaran 
masyarakat mengonsumsi ikan 
asin, saus, keripik, sampai berbagai 
makanan ringan. Bahkan kecap, 
menurut Titi, memiliki kadar garam 
yang cukup tinggi meski rasanya 
manis.

HATI-HATI PENYAKIT JANTUNG 
KERAP DATANG DARI HIPERTENSI

Menurut Survei Kesehatan 
Rumah Tangga (SKRT) pada 2001, 
data pola penyebab kematian umum 
di Indonesia datang dari penyakit 
jantung dan pembuluh darah yang 
biasanya diawali dari masalah 
hipertensi.

Dari pemeriksaan kesehatan 
terhadap 500 pegawai Departemen 
Kesehatan, terdeteksi bahwa 99 orang 
menderita hipertensi. Prevalensinya 
di Indonesia diperkirakan mencapai 

17 sampai 21 persen dari populasi, 
dan kebanyakan tidak terdeteksi 
karena manusia cenderung mengalami 
gangguan hipertensi tanpa merasakan 
atau mengalami gejalanya.

Menurut Badan Kesehatan Dunia, 
dari 50 persen penderita hipertensi 
yang terdeteksi, hanya 25 persen 
yang mendapat pengobatan, dan 12,5 
persen yang bisa diobati dengan baik.

Lalu sekitar 90 persen penderita 
hipertensi tidak diketahui 
penyebabnya. Maka itu, hipertensi 
kerap disebut penyakit primer. 
Sedangkan sisa 10 persen atau bahkan 
kurang diketahui menderita hipertensi 
akibat gangguan ginjal dan masalah 
kelenjar endokrin tubuh yang biasa 
juga disebut hipertensi sekunder. Jadi, 
memang sebaiknya kita memahami 
dan mengatur konsumsi garam sehari-
hari.

CEGAH HIPERTENSI
KETAHUI ASUPAN GARAM UNTUK CEGAH HIPERTENSI

J A N T U N G  S E H A T
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P R O D U K  S E H A T

RAGAM MANFAAT  
IKAN SALMON
IKAN SALMON MENGANDUNG ASAM LEMAK OMEGA-3, 
EPA, DAN DHA TINGGI YANG BERPERAN BESAR UNTUK 
KESEHATAN PEMBULUH DARAH.

T
ahukah Anda ada beragam 
manfaat sehat yang 
terkandung pada ikan 
salmon? Tak hanya baik 
untuk kesehatan secara 
umum, tapi khususnya 

juga untuk jantung. Selain itu, ikan 
dari famili Salmonidae yang gemar 
bermigrasi ini juga berguna untuk 
kesehatan otak dan menguatkan sendi 
dan tulang.

Cara hidup ikan ini cukup unik 
karena awalnya menetas di air tawar, 
dan baru ketika beranjak dewasa 
bermigrasi ke laut lepas. Setelah 
dewasa dan siap bertelur, maka ia 
pun kembali merapat ke hulu air 
tawar untuk meletakkan telurnya. 
Pola kehidupan yang mungkin 
mempengaruhi berbagai manfaat yang 
dikandungnya.

Soal rasa pun tak perlu diragukan. 
Ikan salmon banyak dikenal sebagai 
hidangan yang lezat dan bergizi, serta 
bisa dikonsumsi dalam keadaan segar 
pun setelah diawetkan, seperti salmon 
asap atau asin.

KANDUNGAN BERKHASIAT IKAN 
SALMON

Menurut ahli gizi Rumah Sakit 
Pertamina Pusat (RSPP) Titi Sekar 
Indah, kandungan Omega-3 yang 
tinggi pada ikan salmon membuatnya 
jadi asupan yang dianjurkan banyak 
ahli gizi dan kesehatan. Bahkan 
disarankan untuk mengonsumsi ikan 
salmon minimal 100 gram sebanyak 
dua kali dalam sepekan.

Lebih detail lagi, ikan salmon 
mengandung asam lemak Omega-3, 
EPA, dan DHA tinggi yang berperan 
besar untuk kesehatan pembuluh 
darah, mengurangi peradangan, 
mencegah pembekuan darah 
berlebihan, serta melebarkan 
pembuluh arteri.

Jika konsumsi salmon dilakukan 
sesuai anjuran (100 gram, dua kali 
sepekan), maka ikan perantau ini bisa 
melindungi kita dari risiko serangan 
jantung, stroke, juga tekanan darah 
tinggi. Bahkan, asam lemak Omega-3 
yang dikandungnya juga bermanfaat 
melindungi tubuh dari kanker usus, 
prostat, payudara, juga kanker kulit.

BAIK UNTUK KEKUATAN TULANG 
MANUSIA

Selain itu, mengonsumsi ikan 
salmon juga bermanfaat untuk 
pengobatan osteoarthritis dan 
masalah peradangan sendi lainnya. 
Salmon yang mengandung protein 
peptida bioaktif dan secara khusus 
disebut juga dengan kalsitonin 
pun terbukti meningkatkan dan 
menstabilkan sisntesis kolagen pada 
tulang manusia. Lalu, proteinnya juga 
baik untuk kepadatan dan kekuatan 
tulang.

“Salmon ini salah satu sumber 
vitamin D yang sangat baik dan 
penting untuk menjaga kesehatan 
selalu berada di tahap optimal. 
Kekurangan vitamin ini dikaitkan 
dengan risiko kanker, penyakit 
jantung, multiple sclerosis, rematik, 
dan diabetes tipe satu,” kata Titi.

Namun perlu diketahui dan dicatat 
juga, menurut Titi, ikan salmon 
mengandung purin yang berpotensi 
jadi masalah untuk beberapa orang 
yang sensitif terhadap zat ini. Purin 
berkadar tinggi membuat tubuh 
menghasilkan lebih banyak asam urat, 
sehingga orang yang bermasalah 
dengan asam urat dan ginjal mesti 
menghindari menyantap ikan salmon.
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NACHOS DARI APEL
MENIKMATI APEL ALA NACHOS BERSAMA KELUARGA

Nachos merupakan hidangan khas 
Meksiko yang diciptakan seorang 
pengusaha restoran bernama Ignacio 
Nacho Anaya. Sajian orisinalnya terdiri 
dari keripik tortilla yang disiram keju 
cair dan ditebari cabai khas Meksiko, 
jalapeno.

Kali ini, kita akan membuat nachos 
yang berbeda. Bukan dari keripik 
tortilla melainkan apel yang segar dan 
tentunya menyehatkan. 

Cara membuatnya cukup mudah dan 
cepat. Cocok untuk jadi camilan, 
hidangan pembuka, hingga pencuci 
mulut yang dapat kita nikmati 
bersama keluarga.

Cara Membuat : 

 ♥ Campur cranberry atau kismis kering, irisan almond, dan biji bunga matahari 
ke dalam mangkuk.

 ♥ Iris apel dan rendam dalam perasaan air jeruk lemon. Susun sebagian irisan 
apel di atas piring (tinggalkan sisanya untuk tahap berikutnya).

 ♥ Rebus air sampai mendidih lalu ambil sebanyak 2 sendok makan kemudian 
aduk bersama selai kacang dan madu di dalam mangkuk kecil.

 ♥ Tuang adukan selai kacang, madu, dan air tadi ke atas irisan apel yang sudah 
ditata di atas piring.

 ♥ Taburi campuran cranberry atau kismis kering, irisan almond, dan biji bunga 
matahari di atas irisan yang sudah disiram adukan selai sebelumnya.

 ♥ Lalu susun kembali sisa irisan apel di atas irisan yang ada di atas piring 
bersama bahan lainnya; dan tambahkan lagi adonan selai dan buah juga 
kacang sesuai selera.

 ♥ Nachos apel siap dinikmati bersama keluarga.

1/3 gelas cranberry 
atau kismis kering 

tanpa gula

1/4 gelas irisan 
kacang almond

2 sendok makan biji 
bunga matahari 3 buah apel 

masing-masing 
diiris tipis 12 

lembar

1 s/d 2 sendok teh 
air lemon

2 sendok makan air panas

1/4 gelas selai 
kacang rendah 

lemak

1 sendok makan 
madu

S E H A T  N I K M A T
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