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RESOLUSI SEHAT 2017

S

etiap pergantian tahun, seyogianyalah
kita semua memiliki target untuk
diraih dan diperjuangkan di tahun
baru tersebut. Target yang dimaksud
tentunya lebih baik dari tahun-tahun
sebelumnya. Tak perlu yang muluk, 		
namun harus jelas tujuannya dan kita fokus
dalam mencapainya.
Apakah target pribadi Anda? Ingin
memiliki kondisi kesehatan yang prima
sehingga aktivitas tak terganggu? Atau jika
Anda seorang aktivis dalam organisasi, mau
melangkah ke arah mana untuk mencapai
organisasi yang lebih bermakna? Ambil
contoh, Yayasan Jantung Indonesia (YJI)
yang kegiatannya mengacu pada World
Heart Federation (WHF) untuk bersama-sama
melawan Penyakit Jantung dan Pembuluh
Darah (PJPD), target dunia adalah 25by25.
Yang artinya mengurangi tingkat kematian
dini yang disebabkan oleh PJPD sebesar 25%
di tahun 2025. Kalau dihitung, maka target
tahun 2025 tersebut tinggal 8 tahun lagi.
Jadi diharapkan program setiap tahun terus

meningkat, sehingga selama 8 tahun goal
akan tercapai. Setidaknya dalam 8 tahun ini
Indonesia mampu membuat masyarakat lebih
menyadari pentingnya kesehatan jantung.
Dengan demikian jumlah penderita PJPD
berkurang dan otomasis angka kematian dini
pun menurun.
Sehubungan dengan hal tersebut, maka
kegiatan Jambore 2016 yang berlangsung
November lalu, sebenarnya adalah salah satu
usaha untuk meningkatkan program-program
YJI ke depannya. Berkumpul bersama
dari 30 provinsi se Indonesia, Jambore
2016 menjadi sarana untuk pembinaan,
pendidikan, pengembangan, penyegaran, dan
kesetiakawanan.
Dalam perjalanan panjang selama 35
tahun ini, YJI akan terus berkampanye agar
masyarakat mau melakukan Resolusi Sehat
2017 dengan menjalankan healthy life style
(gaya hidup sehat). Ayo cintai jantung Anda
dengan selalu beraktivitas fisik, pola makan
yang benar, tanpa tubuh disentuh rokok
maupun alkohol.
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Foto: Kemeriahan peringatan Hari Jantung Sedunia 2016
di berbagai daerah di Indonesia.

Rekor MURI

di Hari Jantung Sedunia

Y

ayasan Jantung Indonesia (YJI) dan Omron
Healthcare Indonesia meraih rekor MURI untuk
peserta pemeriksaan kesehatan gratis terbanyak
se-Indonesia. Sebanyak 6.100 peserta dari 15
kota besar di Indonesia melakukan pemeriksaan
tekanan darah dan kadar gula darah secara serempak pada 25
September 2016 lalu. Kota-kota tersebut antara lain Jakarta, Banda
Aceh, Medan, Palembang, Bengkulu, Bekasi, Surabaya, Malang,
Semarang, Pontianak, Samarinda, Ambon, Kendari, Jayapura. Acara
yang disiarkan secara live streaming dari Plaza Selatan Gelora Bung
Karno, Jakarta ini diadakan untuk memperingati Hari Jantung
Sedunia (World Heart Day) 2016.
Ketua Umum YJI Syahlina Zuhal memaparkan dalam
sambutannya, pemeriksaan rutin tekanan darah dan gula darah
diharapkan dapat mengingatkan masyarakat betapa pentingnya
menjaga kesehatan tekanan darah dan gula darah. “Selain itu kami
juga berharap masyarakat tetap waspada akan ancaman penyakit
kardiovaskular yang dapat menyerang siapa saja tanpa memandang
jenis kelamin dan juga usia,” katanya.

Sementara itu, Presiden Direktur, PT Omron Healthcare
Indonesia Kazuhide Kondo menyatakan bahwa acara ini sejalan
dengan misi Omron untuk meningkatkan kualitas kehidupan dan
ikut menciptakan masyarakat yang lebih baik. “Kami sangat senang
karena mendapatkan kesempatan untuk mengedukasi sebanyak
mungkin masyarakat Indonesia tentang pentingnya memeriksa
tekanan darah secara rutin,” ujarnya.
Hari Jantung Sedunia dicanangkan oleh WHF (World Heart
Federation) pada tahun 2000 untuk memberikan informasi
kepada masyarakat di seluruh dunia serta memberikan peringatan
bahwa hingga kini penyakit kardiovaskular (penyakit jantung dan
pembuluh darah) adalah penyebab kematian nomor satu di dunia
dan telah merenggut nyawa 17,3 juta jiwa setiap tahunnya.
Hari Jantung Sedunia diperingati setiap tahun pada tanggal
29 September dengan tema yang berbeda-beda sesuai isu-isu
pokok dan topik yang berkaitan dengan kesehatan jantung. Pada
perayaan Hari Jantung Sedunia yang tahun ini bertemakan Power
your Life. Dengan tema ini diharapkan masyarakat akan lebih
memberikan perhatian terhadap kesehatan jantung dengan makan
lebih sehat, mengurangi konsumsi alkohol, dan berhenti merokok.
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Atrial Fibrillation Campaign 2016

Y

ayasan Jantung
Indonesia (YJI) turut
berpartisipasi dalam
kegiatan yang diadakan
oleh PP PERKI yaitu
Atrial Fibrillation Campaign for Stroke
Prevention, 23 - 31 Juli 2016 lalu. YJI
mengadakan pemeriksaan kesehatan
gratis untuk masyarakat setempat
dan konsultasi gratis dengan dokter
spesialis jantung.
Atrial Fibrillation (AF) adalah
kelainan irama jantung (denyut
jantung tidak teratur). Kondisi ini
bisa menyebabkan pembekuan

darah di jantung yang bila lepas
ke sirkulasi sistemik dapat memicu
stroke. Kampanye ini bertujuan untuk
meningkatkan kesadaran masyarakat
akan hal tersebut.
AF Campaign diselenggarakan di
beberapa pusat keramaian di wilayah
Jabodetabek seperti BLU Plaza Bekasi,
Depok Town Square, Masjid Al-Bakrie
Rasuna, ITC Mangga Dua, Blok M Plaza.
Puncak kegiatannya dilakukan di Car
Free Day area BRI Sudirman, Jakarta.
Dalam tujuh hari pelaksanaan kegiatan
tersebut, berhasil diperiksa 851 orang.

Direct Debit Donatur Program

U

ntuk mencari
dukungan dari para
donator baru, Yayasan
Jantung Indonesia (YJI)
membuka booth di dua
pusat perbelanjaan besar di Jakarta,
Plaza Indonesia dan Plaza Senayan.
Di booth Plaza Indonesia pada
1-30 September, YJI mengadakan
kampanye gaya hidup sehat karena

bertepatan dengan tema Hari Jantung
Sedunia. Kemudian pada Desember
2016, dalam rangkaian acara HUT YJI
ke-35, digelar kegiatan yang sama.
Kegiatan ini juga bersamaan dengan
pameran busana Presiden RI ke-5,
Ibu Negara, dan Istri Wakil Presiden RI
mulai 1-31 Desember 2016.

Periksa Gratis untuk Para Pensiunan

P

T Bank Tabungan
Pensiunan Nasional Tbk
(BTPN) menggandeng
Yayasan Jantung
Indonesia (YJI) dalam
gelar acara Purna Bakti Sehat dan Aktif,
18 Oktober lalu di kantor BTPN KC
Ahmad Yani, Bandung. Dalam kegiatan
ini YJI sebanyak 84 orang berhasil
diperiksa tekanan darah dan kadar gula
darahnya. Selain pemeriksaan gratis,
acara ini juga diisi dengan beragam
kegiatan seperti senam bersama dan
seminar kesehatan.

Area Service Leader (ASL) BTPN
Purna Bakti Jawa Barat, Edi Yusup,
menuturkan, dalam acara ini para
purna bakti dapat memanfaatkan
waktu untuk berkumpul dan
bersosialisasi dengan rekan-rekan
mereka. Tentu saja tak hanya itu,
mereka juga dapat melakukan
berbagai layanan perbankan. “Kami
senantiasa berusaha melayani nasabah
BTPN Purna Bakti seperti melayani
orang tua sendiri. Kantor ini kami
siapkan sebagai rumah kedua mereka,”
kata Edi.
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Revitalisasi di Rakorwil YJI

U

ntuk mencari
masukan mengenai
organisasi, sistem
keuangan, dan
program kerja yayasan
tahun 2018-2022, YJI menggelar
Rapat Koordinasi Wilayah
(Rakorwil). Rakorwil I diselenggarakan
di Semarang 28 April 2016,
Rakorwil II di Medan 4-6 Agustus
2016, dan Rakorwil III 13-15 Oktober
di Makassar.
Dengan tema “Revitalisasi
Organisasi Yayasan Jantung Indonesia
dalam Menurunkan Kasus Penyakit

Jantung dan Pernbuluh Darah di
Indonesia”, diharapkan Cabang Utama
dan Cabang YJI di daerah memahami
dan dapat menerapkan programprogram Yayasan Jantung Indonesia
dengan melibatkan acara-acara
daerah atau kearifan lokal lainnya.

Sosialisasi Jantung Sehat,
Heart at Work

U

ntuk sosialisasi dan
edukasi tentang
gaya hidup sehat
untuk jantung sehat
kepada masyarakat
umum, khususnya para pekerja
kantor, Yayasan Jantung Sehat (YJI)
mengadakan program Heart at Work.
Ini merupakan program terpadu
YJI yang menggabungkan kegiatan
edukasi melalui penyuluhan, talkshow
bersama dokter spesialis jantung, serta
peragaan senam jantung sehat dan
bantuan hidup dasar.

Heart at Work dilangsungkan di
beberapa perkantoran di Jakarta,
seperti di Pusdiklat Perdagangan
(19/8), Ditjen Bea Cukai Kementerian
Keuangan (16/9), dan Grand Hyatt
Jakarta (31/10). Selain kegiatan seperti
senam jantung sehat, bincang sehat
tentang kesehatan jantung, demo
senam jantung dan bantuan hidup
dasar, juga dilangsungkan kegiatan
pemeriksaan kesehatan, EKG dan
konsultasi dokter gratis.

World Congress of Cardiology

S

ebagai anggota World
Heart Federation, Yayasan
Jantung Indonesia (YJI)
turut berpartisipasi pada
The World Congress
of Cardiology & Cardiovascular
Health (WCC) di Mexico, 4-7 Juni
2016 lalu. Dalam event tersebut, YJI
berkesempatan melakukan presentasi
mengenai Tobacco Trends in The
ASEAN Countries, yang memaparkan
tren konsumsi tembakau di negara
ASEAN, khususnya Indonesia.
6
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WCC merupakan kongres resmi
yang diadakan oleh World Heart
Federation (WHF) setiap dua tahun
sekali. Kongres yang dihadiri oleh
ribuan dokter spesialis jantung dari
seluruh penjuru dunia ini menjadi
sebuah forum penting untuk
membicarakan semua aspek penyakit
jantung dan pembuluh darah, dari
pencegahan hingga penanganan
ketika menjadi gangguan kesehatan.

Edisi I • 2017

2/23/2017 4:16:07 PM

warta

Indonesia Tangkal Kolesterol

Y

ayasan Jantung Indonesia (YJI) bersama Kalbe
Nutritionals meluncurkan Gerakan Indonesia
Tangkal Kolesterol untuk memperingati Hari
Jantung Sedunia (29 September) dan Hari Stroke
Sedunia (29 Oktober). Gerakan dilakukan dengan
mengadakan rangkaian edukasi yang ditujukan untuk mengubah
pola pikir melalui seminar dengan dokter jantung, mengubah pola
makan melalui demo masak bersama ahli gizi, dan mengubah pola
aktivitas fisik dipandu instruktur olahraga. Salah satu rangkaian
acaranya adalah CholesTERROR Free Festival yang diadakan di Eco
Park, Ancol, Jakarta, Minggu (30/10/2016). Acara yang merupakan
hasil kerja sama dengan Klikdokter dan Nutrive Benecol ini
menghadirkan spesialis jantung dr. Ronally Rasmin, Sp.JP.
Riset dari Center for Disease Control and Prevention (CDC) di
Amerika menemukan, orang dengan kadar kolesterol tinggi berisiko
hingga 2 kali lipat menderita penyakit jantung dibandingkan orang
dengan kadar kolesterol normal. Sementara proporsi rata-rata
masyarakat Indonesia dengan kadar kolesterol total di atas nilai
normal adalah 35% (1 dari 3 orang).

Kita tahu, kolesterol tinggi adalah salah satu penyebab penyakit
kardiovaskular seperti jantung dan stroke. Serangan jantung dan
stroke menduduki dua peringkat teratas penyebab kematian di
dunia dan di Indonesia. “Dampak dari keduanya adalah menurunkan
produktivitas sumber daya manusia, dan bahkan menurunkan
proporsi populasi warga negara Indonesia yang produktif dan yang
berpotensi memajukan bangsa,” kata Ketua I Yayasan Jantung
Indonesia Prof. DR. dr. Budhi Setianto, Sp.JP(K) dalam konferensi
pers di Jakarta, 30 Oktover lalu.
Sementara itu dr. Vito A. Damay, Sp.JP, M.Kes, FIHA, FICA
dari Klikdokter.com menambahkan, untuk mencegah penyakit
jantung dan stroke bisa dilakukan dengan menghindari faktor
risikonya seperti diabetes mellitus, hipertensi, kebiasaan merokok,
kegemukan, dan kadar kolesterol tinggi. “Kolesterol jahat memicu
mekanisme terbentuknya plak aterosklerosis yang menyebabkan
penyempitan dalam pembuluh darah jantung,” jelasnya.

Semangat Berolahraga dari Banten

B

etapa pentingnya kita memiliki jantung sehat karena
hidup kita ini tergantung dari detak jantung kita.
“Saya juga sudah berhenti merokok karena saya
sayang sama jantung”, demikian antara lain kata
sambutan Gubernur Banten H.Rano Karno S.P.I. pada
pembukaan program Yayasan Jantung Cabang Utama Banten yang
bekerja-sama dengan Dinas Kesehatan Propinsi Banten.
Kegiatan yang berlangsung pada hari Minggu 29 Mei 2016
bertempat di Lapangan Junction Krakatau Stell, Cilegon - Serang ini,
cukup meriah. Warna merah mendomininasi lapangan rumput yang
luas. Hadir sekitar 2000 peserta, mereka adalah masyarakat umum
dan anggota Klub Jantung Sehat se Banten. Acara yang dimulai
pk 6.00 dengan mengambil tema ‘Sosialisasi Kesehatan Jantung
ke Masyarakat’, merupakan program Departemen Kesehatan dan
dijabarkan ke Dinas Kesehatan Propinsi di seturuh Indonesia.

Selain Senam Bersama anggota KJS (Klub Jantung Sehat)
dengan masyarakat, juga dilakukan talkshow secara interaktif
tentang kesehatan jantung oleh dr. Abdurachman. Masyarakat pun
diberi kesempatan untuk pemeriksaan gula darah dan kolesterol
secara gratis. Puncak acara adalah diselenggarakannya lomba
Senam Jantung Sehat seri V dan Senam Hip Heart.
Dari awal senam bersama hingga lomba senam, tampak
para peserta melakukannya dengan penuh semangat. Seperti juga
yang diungkapkan oleh Ir Januar, Kepala Dinas Kesehatan Propinsi
Banten yang juga Ketua Yayasan Jantung Indonesia Cabang Utama
Banten bahwa beliau bertekad mengolahragakan masyarakat dan
memasyarakatkan olahraga. “Betapa penting masyarakat memiliki
jantung sehat karena besar korelasinya dengan produktivitas kerja,
prestasi kerja di bidang apapun,” demikian ungkapan Ir. Januar.
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Pelatihan Bantuan Hidup Dasar

P

ara pengurus pelatih
Klub Jantung Sehat YJI
Cabang Utama seluruh
Indonesia dan anggota
serta pengurus CIMSA
UI diberi pelatihan Training of Trainers

(TOT) dan Penyegaran Bantuan
Hidup Dasar (BHD), masing-masing
diadakan di ajang Jambore Nasional
VI, Cibubur Jakarta, 1 November 2016
dan Gedung Design Center, Slipi,
Jakarta, 1 Mei 2016.

Kampung Remaja Mandiri

I
D

ni merupakan kegiatan Klub
Jantung Remaja YJI dalam
memeriahkan Jambore
Nasional YJI di Cibubur,
Jakarta. Mengusung tema

“We Are the Future”, acara diisi dengan
belajar kepemimpinan, pengembangan
karakter, public speaking, hingga
outbond dan games seru.

Halal Bihalal 5 Pilar Kardiologi
iselenggarakan
pada 21 Juli 2016 di
Jakarta, dihadiri oleh
Dirut RS Jantung
dan Pembuluh
Darah Harapan Kita, Dr. dr. Hananto
Andrianto, SpJP (K). MARS. FICA,

Ketua Departemen Kardiologi
dan Kedokteran Vaskular FKUI, dr.
Amiliana M. Soesanto, SpJP, FIHA,
Ketua Perhimpunan Dokter Spesialis
Kardiovaskuler Indonesia, Dr. dr.
Ismoyo Sunu, SpJP(K), FIHA, dan Ketua
Umum YJI, Ny. Syahlina Zuhal.

Pelantikan Pengurus YJI
Cabang Kota Tebing Tinggi

P
Y

engurus Yayasan Jantung
Indonesia Cabang
Utama Sumatera Utara
menyelenggarakan
kegiatan pelantikan

pengurus YJI Cabang Kota Tebing
Tinggi di Tebing Tinggi, 1 Agustus 2016.

Weekend Course of Cardiology 2016
ayasan Jantung
Indonesia
berpartisipasi dalam
acara tahunan
Weekend Course
of Cardiology (WECOC 28th) yang
berlangsung di Jakarta pada 19-21

8
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Agustus 2016. Tahun ini, acara yang
diadakan oleh Departemen Kardiologi
dan Kedokteran Vaskuler Fakultas
Kedokteran Universitas Indonesia
ini mengusung tema “Appropriate
Cardiovascular Services in Accordance
to the Level of Care in Indonesia”.
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YJI BERBAGI

Y

Ungkapan apresiasi dari mereka yang sudah terbantu.

ayasan Jantung Indonesia (YJI) memiliki beragam program kemasyarakatan, yang secara rutin berjalan lancar setiap
tahunnya. Selain memberi edukasi dan informasi untuk meningkatkan kesadaran masyarakat akan pentingnya
mencegah risiko penyakit jantung dan pembuluh darah (kardiovaskular), juga memberi bantuan biaya untuk tindakan
medis pada jantung kepada keluarga yang kurang mampu. Bantuan biaya yang dimaksud mulai dari tahap pemeriksaan
hingga pemulihan pasca operasi, yang berkaitan dengan penyakit kelainan jantung karena bawaan. Berikut ini adalah mereka yang
sudah terbantu melalui program ini, yang secara khusus memberikan apreasiasinya kepada YJI:

Setelah menjalani operasi, saya
(14 tahun) masih harus menjalani
beberapa pemeriksaan pasca bedah,
dengan biaya yang tentu tidak
sedikit. Karena orangtua saya dalam
kondisi tidak bekerja, tentunya hal
ini menjadi berat. Alhamdulillah,
saya bisa mendapat bantuan dari YJI
sehingga pemeriksaan pasca bedah di
RS Mayapada bisa dilakukan. Terima
kasih, YJI atas bantuannya kepada
keluarga kami.

Adik Yunita adalah pasien dengan
gangguan jantung. Di usianya yang
sangat muda, yaitu 4 tahun, dengan
bantuan dari YJI akhirnya bisa
menjalani perawatan katerisasi dan
pembedahan di RS Jantung Harapan
Kita. Keluarga sangat bersyukur
dengan bantuan dan dukungan yang
diberikan oleh YJI dan semua pihak,
sehingga Yunita bisa kembali pulih
dan sehat.

Rida Fauziah,
Sumedang, Jawa Barat

Yunita Angela,
Sanggata, Kalimantan Timur

Saya (11 tahun) sudah mengalami
masalah jantung bawaan sejak
kecil, dan orangtua saya pedagang
pempek keliling, dengan penghasilan
sekadarnya. Kami bersyukur bisa
terbantu dengan YJI Berbagi,
karena akhirnya saya bisa mendapat
penanganan medis pada Maret 2016
lalu di RS Jantung dan Kardiovaskuler
Harapan Kita, Jakarta. Semoga YJI
terus bisa membantu keluarga lain
yang kurang mampu seperti kami.

Kondisi ekonomi yang terbatas
membuat keluarga kami cukup
kesulitan untuk mengobati masalah
gangguan jantung yang saya (27
tahun) alami terus menerus, karena
merupakan kelainan jantung bawaan
sejak lahir. Saya didiagnosa: VSD
Perimembranous, Aorta Regurgitasi
berat. Namun melalui bantuan dari
YJI, saya akhirnya bisa menjalani
operasi pada 9 September 2016 lalu
di RS Harapan Kita. Terima kasih, YJI.

Anggi Chintia,
Lubuk Linggau, Sumatera Selatan

Okniel Agung,
Malang, Jawa Timur
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Jambore Nasional VI 2016
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Berkumpul
bersama pengurus
Yayasan Jantung
Indonesia seIndonesia, sungguh
pengalaman yang
bermanfaat selain
suasana yang seru,
asyik, sehat, dan
riang gembira.
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R

ibuan orang berkumpul
di Bumi Perkemahan
Cibubur, Jakarta, hanya
untuk satu tujuan akhir
yang sama yakni
mengatasi pembunuh nomor satu
di Indonesia, penyakit jantung dan
kardiovaskuler. Pagi itu udara masih
menyisakan dinginnya embun dini
hari. Namun dari kemah-kemah besar
berwarna hijau yang berdiri di deretan
rimbun pohon di bumi perkemahan, mulai
bermunculan orang-orang berpakaian
olahraga. Dari tenda terdengar senda
gurau, dibalas canda dari tenda lainnya.
Keakraban itu menghangatkan dingin		
pagi yang berkabut.

Suasana seperti itu terekam dalam
acara Jambore Nasional VI 2016 Klub
Jantung Sehat Yayasan Jantung Indonesia
yang diselenggarakan dari tanggal 9
s/d 12 November 2016 lalu, sekaligus
perayaan ulang tahun ke-35 Yayasan
Jantung Indonesia (YJI). Jamnas kali ini
mengusung tema ‘Detak untuk Negeri’.
Dihadiri 1.210 peserta dari 30 Propinsi
se-Indonesia, kegiatan ini merupakan
pertemuan para pengurus, pelatih dan
anggota Klub Jantung Sehat dan Klub
Jantung Remaja seluruh Indonesia sebagai
wahana pembinaan dan pengembangan,
memupuk saling pengertian, persahabatan
dan persaudaraan antar Klub Jantung
Sehat di seluruh Indonesia.
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1
Ribuan peserta jambore antusias
mengikuti peluncuran Senam
Jantung Sehat Seri VI.
2-7
Acara pembukaan dimeriahkan
dengan kegiatan defile tiap
kontingen dengan menggunakan
baju daerah masing-masing.

4

5

KAMPANYE JANTUNG SEHAT
Dalam sambutannya, Ketua Umum YJI, Syahlina Zuhal
mengatakan, dengan Jambore Nasional VI Klub Jantung Sehat
ini, seluruh pengurus cabang utama, pengurus BPKJ Provinsi,
BPKJ Kabupaten/Kota, Korcam KJ, KJS Lokasi serta KJR seIndonesia, dapat bertemu dan bertukar pengalaman untuk
meningkatkan kinerja. Semua demi membangun pengetahuan
dan kesadaran masyarakat akan pentingnya upaya pencegahan
penyakit jantung dan pembuluh darah (PJPD) melalui sosialisasi
Panca Usaha Jantung Sehat. “Diharapkan setelah mengikuti

kegiatan ini, peserta dapat meningkatkan rasa tanggung jawab
terhadap diri sendiri, masyarakat, bangsa dan negara dalam
mengkampanyekan jantung sehat,” tuturnya.
Hal ini sejalan dengan program pemerintah untuk
selalu meningkatkan kesehatan masyarakat. Seperti yang
diungkapkan Herman Chaniago, Kepala Museum Olahraga
Nasional, mewakili Kementerian Pemuda dan Olahraga

6

7

(Kemenpora) yang turut menghadiri acara pembukaan
Jambore Nasional VI Klub Jantung Sehat bersama Yayasan
Jantung Indonesia pada Rabu, 9 November 2016. “Kemenpora
sangat mendukung kegiatan Jambore VI Klub Jantung Sehat,
hal ini sesuai dengan harapan pemerintah untuk terus menjaga
kesehatan masyarakat,” kata Herman.

SERU ACARANYA, BANYAK MANFAATNYA
Salah satu acara yang paling ditunggu adalah peluncuran
Senam Jantung Sehat Seri VI. Ribuan peserta antusias
mengikuti gerakan senam dari instruktur. Senam jantung sehat
merupakan salah satu program YJI yang diadakan secara rutin
di Klub Jantung Sehat yang ada di tingkat kotamadya sampai
rukun tetangga.
Sebelum acara launching Senam Jantung Sehat Seri
VI, para peserta melakukan defile kontingen saat masuk
ke lapangan. Acara semakin semarak karena para peserta
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liputan utama

8

9

10

11

13

12

14
8
Dewi Hughes memberikan
pelatihan public speaking.
9-11
Berbagai aktivitas mewarnai
pelaksanaan Jambore. Tidak
hanya yang bersifat olahraga
tapi juga kegiatan training
dan lomba.

15

menggunakan pakaian adat provinsi masing-masing untuk
menunjukkan kekayaan budaya bangsa Indonesia. “Semua
peserta Jambore antusias mengikuti rangkaian acara ini,” kata
Syahlina Zuhal.
Tidak hanya yang bersifat olahraga, dalam kegiatan
Jambore ini, para peserta juga bisa menimba ilmu
pengetahuan dan wawasan karena telah berlangsung beragam
aktivitas seperti, training untuk leadership, public speaking,
pelatihan dan penyegaran BHD (Bantuan Hidup Dasar) atau
Basic Life Support termasuk Pentas Aksi Daerah dan Kampung
12
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12-15
Serunya acara penutupan
Jambore dengan pentas
kesenian masing-masing
kontingen dan acara
pelepasan lampion.

Remaja Mandiri. Tak kalah seru dalam melatih kekompakkan,
para peserta juga mengikuti kegiatan outbound.
Beberapa acara menariknya lainnya adalah tes kebugaran
1.000 meter, lomba cerdas cermat, lomba Senam Jantung
Sehat Seri IV Beregu, lomba Senam Jantung Sehat Seri
V Perorangan, sarasehan peserta Rakorwil, sarasehan
seluruh peserta Jamnas VI KJS, lari circuit training dan tes
kardiovaskular. Selain itu, acara Jambore juga diramaikan
dengan ekspo dan bazaar.

Edisi I • 2017

2/23/2017 3:01:23 PM

utama

35 tahun YJI
DETAK UNTUK NEGERI
Perempuan punya peran super penting yang dapat menjadi agen perubahan
untuk kesehatan jantung bagi keluarga dan bangsa.

D

i hari jadinya yang
ke-35 tahun,
Yayasan Jantung
Indonesia (YJI)
kembali mengadakan
kampanye “Go Red For Women”
dengan tujuan mengajak para
perempuan menjadi lebih sadar
akan penyakit jantung dan
bagaimana cara mencegahnya.
Karena itu, ulang tahun kali ini
YJI memilih tema “Pentingnya
peranan perempuan dalam menjaga
kesehatan jantung”.

Dihadiri oleh Menteri Kesehatan
Prof.Dr.dr. Nila Djuwita F. Moeloek,
HUT ke-35 YJI dilangsungkan
dengan menggelar beragam acara
seperti talk show, peluncuran buku
Detak untuk Negeri karya Riva Ati
Hanifa, pameran baju-baju Presiden,
Ibu Negara dan Ibu Wakil Presiden
Republik Indonesia, peragaan
busana yang menampilkan kebaya
modern koleksi Lace by Art Kea, serta
penjualan Pendant Healthy Heart
yang terbuat dari emas putih dan
batu-batuan rubi.
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YAYASAN JANTUNG
INDONESIA
LAHIR KARENA
KEBUTUHAN MENDESAK
Diawali pada 10-12 Agustus 1974,
dengan berlangsungnya Kongres Ilmiah
Kardiologi Nasional I di Taman Ismail
Marzuki, Jakarta. Dalam kongres tersebut
mengemuka kasus penyakit jantung Dewi
Sartika (9), anak dari keluarga kurang
mampu. Kasus Dewi dibutuhkan alat pacu
jantung yang biayanya sangat besar.
Pada kesempatan yang sama, Menkes
Prof. G.A. Siwabessy dan Gubernur
DKI Jakarta, Ali Sadikin menyarankan
dibentuknya badan sosial yang menangani
masalah-masalah penyakit jantung untuk
kalangan tidak mampu. Akhirnya, setelah
berita Dewi Sartika menyebar ke seluruh
Indonesia, terkumpullah bantuan dari
berbagai lapisan masyarakat. Dan Dewi
Sartika pun dapat diselamatkan.
Lima ahli kardiologi terkemuka yaitu
(alm.) dr. Sukaman, (alm.) dr. Loetfi
Oesman, dr. Lily Ismudiati Rilantono,
dr. Dede Kusmana, dan (alm.) dr.
Boerman berinisiatif mendirikan sebuah
yayasan. Atas persetujuan orang tua Dewi,
organisasi nirlaba ini dinamakan Yayasan
Jantung Indonesia Dewi Sartika, berdiri
pada tanggal 4 Oktober 1974. Seiring
dengan perkembangan kegiatan, nama
yayasan ini berubah pada tanggal
9 November 1981 menjadi Yayasan
Jantung Indonesia.
Kini, 35 tahun sudah YJI konsisten
dengan program-programnya
sebagai lembaga nirlaba yang fokus
kepada peningkatan pengetahuan
dan kesadaran masyarakat akan
pentingnya upaya pencegahan penyakit
jantung dan pembuluh darah. Dengan
memasyarakatkan Panca Usaha Jantung
Sehat, YJI beserta cabangnya di seluruh
Indonesia diharapkan mampu menekan
angka kematian, akibat penyakit jantung
dan pembuluh darah.

olesterol
i seminggu.

14
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HARAPAN PADA PEREMPUAN
Dalam acara talk show hari jadi ke-35 YJI di Hotel Dharmawangsa, Jakarta,
Kamis (24/11/2016), Menkes Nila Djuwita F. Moeloek menegaskan bahwa
perempuan adalah penentu kesehatan keluarga. “Sebagai ibu dan sekaligus
sebagai pendidik anak, bahkan banyak juga yang berprofesi sebagai wanita
karir, kaum perempuan diharapkan menjadi ujung tombak dalam kelompok
manusia terkecil yaitu keluarga,” katanya.
Hal ini diamini oleh Ketua Umum YJI, Syahlina Zuhal, yang menyatakan
bahwa perempuan harus merawat kesehatan jantung dan kesehatan tubuh
lainnya dengan baik. “Dengan demikian mereka dapat banyak berkontribusi,
dengan menyampaikan pesan-pesan gaya hidup sehat untuk jantung yang
sehat bagi keluarga,” ungkapnya. Hadir pula dalam acara ini Dirut RS Harapan
Kita Dr.dr.Hananto Andriantoro, SpJP(K).
Dalam acara yang sama, diluncurkan sebuah buku berjudul Detak
untuk Negeri karya Riva Ati Haniva. Buku yang diterbitkan oleh YJI ini berisi
catatan perjalanan Yayasan Jantung Indonesia sepanjang 35 tahun mengabdi
untuk negeri.
Masih dalam rangka ulang tahun ke-35 YJI, digelar pameran busana
nasional perempuan dari Presiden, Ibu Negara, dan Ibu
Wakil Presiden Republik Indonesia yang berlangsung di Plaza Indonesia 30
November hingga 31 Desember 2016. Sejumlah koleksi yang dipamerkan
adalah milik almarhumah Ibu Ainun Habibie, almarhumah Ibu Norma
Sudharmono, almarhumah Ibu Tien Soeharto, Ibu Ani Yudhoyono, Ibu Karlinah
Djaja Wirahadikusumah, Ibu Herawati Boediono, Ibu Mufidah Kalla, Ibu Sinta
Nuriyah Wahid, Ibu Tuti Sutrisno, Ibu Megawati Soekarnoputri, almarhumah Siti
Rahmiati Hatta, dan almarhumah Ibu Nelly Adam Malik.

6

Dalam kesempatan ini digelar pula peragaan busana dengan menampilkan
koleksi ‘kebaya’ modern dengan siluet santun dan longgar dengan ciri khas
Lace by Art Kea yang elegan, anggun, dan mewah serta menekankan pada
detil pekerjaan tangan. Palet warna merah, putih dengan beberapa warna
cerah lainnya mencerminkan beragamnya dan kayanya Nusantara Indonesia
sekaligus merupakan simbol dukungan terhadap visi dan misi Yayasan
Jantung Indonesia.
Dukungan terhadap YJI juga ditunjukkan oleh Wanda House of Jewels
dengan meluncurkan pendant Healthy Heart rancangan Wanda Ponika tepat
di hari jadi ke-35 YJI ini.
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PEMENANG Lomba Blog HUT ke-35 YJI
Memperingati hari jadinya yang ke-35 tahun Yayasan Jantung Indonesia (YJI) juga menyelenggarakan lomba penulisan untuk para
blogger bertema “Gaya Hidup Sehat untuk Jantung Sehat” mulai 15 Juli hingga 27 September 2016 lalu. Lomba ini dimaksudkan untuk
memberikan inspirasi dan motivasi kepada pembaca untuk terus menyuarakan gaya hidup sehat untuk jantung sehat. Dari 100 lebih
tulisan yang masuk, berikut ini para pemenang yang terpilih:
PEMENANG 1

PEMENANG 3

PEMENANG HARAPAN 2

“Pelajaran Sehat dari Dua

“Sleep Early, Wake Up Earlier. Hidup

“13 Cara Jaga Kesehatan Jantung

Macam Ayah”

terpola, Jantung Terjaga”

yang Belum Anda Ketahui”

(Emmanuella Christanti)

(Aflifia Birruni Sabila)

(Akhlis Purnomo)

Hadiah: Uang tunai

Hadiah: Uang tunai Rp5.000.000 +

Hadiah: Uang tunai Rp1.500.000 +

Rp10.000.000 + TV LED 43"

TV LED 34" Panasonic + tabungan

TV LED 22" Panasonic + tabungan

Panasonic + tabungan Jenius

Jenius BTPN Rp1.000.000.

Jenius BTPN Rp1.000.000.

BTPN Rp1.000.000.
PEMENANG HARAPAN 1

PEMENANG FAVORIT

PEMENANG 2

“Less Callories, More Exercise (Gaya

“7 Gaya Hidup Sehat Untuk

“Pentingnya Jadi

Hidup Sehat, Untuk Jantung Sehat)”

Menjaga Kesehatan Jantung”

Konsumen Bijak agar

(Syafika Azmi Bastian)

(Aprilia Ramadhina)

Jantung Tetap Sehat”

Hadiah: Uang tunai Rp2.000.000 +

Hadiah: Uang tunai Rp3.000.000.

(Rodame Monitorir Napitupulu)

TV LED 22" Panasonic + tabungan

Hadiah: Uang tunai

Jenius BTPN Rp1.000.000.

Rp7.500.000 + TV LED 40"
Panasonic + tabungan Jenius
BTPN Rp1.000.000.

PERAYAAN HUT ke-35 YJI
DI BERBAGAI DAERAH

H

ari Ulang Tahun Yayasan Jantung Indonesia
(YJI) juga diperingati di berbagai daerah di
Indonesia. Di Malang, Jawa Timur, misalnya,
diadakan Lomba Senam Jantung Sehat,
Minggu (18/12), bertempat di Pendopo Agung
Pemerintah Kabupaten Malang. Sebanyak 36 regu dari berbagai
kategori usia dan 63 pelatih ikut berpartisipasi dalam Lomba
Senam Jantung Sehat ini.
Acara ini dihadiri oleh Bupati Malang, Drs. H. Rendra Kresna,
BcKU, SH, MM, MPM, memberikan bantuan berupa wireless dan
tensimeter kepada beberapa klub jantung sehat di Kabupaten
Malang dan Ketua YJI Cabang Malang Raya, Prof. Dr. dr.

1

Djanggan Sargowo SpPD, SpJP(K) FIHA, FACC, FCAPC, FEsC
Seluruh rangkaian acara hari itu diakhiri dengan pemeriksaan
kesehatan dan konsultasi dokter gratis.
Sementara itu, di GOR Remaja Jakarta Timur, Kamis (15/12)
digelar lomba Lompat Tali Jantung Sehat (LTJS) II yang diikuti
oleh 19 SD Se-Jakarta. Ada pula lomba kecepatan serta lomba
ketahanan murid dan guru.
Sedangkan di Kabupaten Karawang, Jawa Barat,
peringatan HUT ke-35 YJI dihadiri sekitar 15.000 orang dari Klub
Jantung Sehat dan Klub Jantung Remaja se-Jawa Barat pada
Minggu (18/12) yang lalu. Mereka mengadakan senam jantung
sehat bersama.
Edisi I • 2017
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profil

Dr. Ir. A. Majdah M. Zain, M. Si.

AGAR REMAJA MENJADI PELOPOR
GAYA HIDUP SEHAT

Semakin banyak
informasi tentang
Panca Usaha
Jantung Sehat
tersebar, angka
penderita jantung
bisa direduksi.
16

16-17 Heartnews.indd 16

Edisi I • 2017

2/23/2017 3:02:29 PM

profil

T

iga periode terpilih menjadi Ketua Yayasan
Jantung Indonesia Sulawesi Selatan (YJI Sulsel)
membuktikan bahwa Dr. Ir. A. Majdah M. Zain,
M. Si. (53 tahun) memiliki komitmen yang kuat
dalam meningkatkan kesadaran masyarakat
Sulawesi Selatan atas bahaya penyakit jantung. Sasaran utama
programnya sejak terpilih menjadi Ketua pada periode pertama
di tahun 2006 adalah para remaja. Ia yakin, gaya hidup yang
sehat yang dimulai sejak dini dapat menghindarkan generasi
muda Sulawesi Selatan dari ancaman penyakit jantung.

APA SAJA PROGRAM DAN AKTIVITAS ANDA
SEBAGAI KETUA YJI SULAWESI SELATAN?
Beberapa tahun terakhir, khususnya sejak terpilih sebagai Ketua
pada periode kedua, saya intens mendorong pembentukan Klub
Jantung Remaja di setiap lokasi maupun di sekolah-sekolah.
Kegiatannya adalah mengajak para remaja untuk berpola hidup
sehat, terutama olah tubuh paling sedikit 3 kali dalam seminggu.
Kami ingin melahirkan generasi yang kuat dan sehat. Saya
berharap, para remaja yang tergabung dalam Klub Jantung
Remaja menjadi pelopor gaya hidup sehat di kalangan remaja
dan memberi contoh pola hidup yang lebih sehat kepada
teman-temannya. Terbukti komunikasi antar remaja seperti
demikian, jauh lebih efektf.
Kegiatan lain kami adalah memberikan pelatihan Instruktur
setiap tiga bulan sekali kepada para guru olah raga dan pelatih
senam di Sulawesi Selatan. Mereka tidak hanya kami bekali
dengan gerakan senam, tetapi juga berbagai pengetahuan
seputar penyakit jantung, mulai dari penyuluhan gizi hingga
cara-cara menangani serangan jantung di tempat. Setelah
mendapat pelatihan, mereka disebar ke semua lokasi, termasuk
ke komunitas-komunitas masyarakat yang ada di Sulawesi
Selatan.

BAGAIMANA STATISTIK JUMLAH PENDERITA
PENYAKIT JANTUNG DI SULAWESI SELATAN?
Di semua daerah di Indonesia, termasuk di Sulawesi Selatan,
penyakit jantung masih merupakan penyakit penyebab kematian
6
tertinggi. Jumlah penderita berusia muda bahkan lebih
meningkat dalam beberapa tahun terakhir. Sekarang, penyakit
ini sudah tidak melihat usia ataupun status sosial lagi.

BIODATA
Dr. Ir. Hj. Andi Majdah Muhyiddin Zain, Agus Arifin Nu’mang, M. Si.
TTL : Yogyakarta, 25 November 1963
Suami : Ir. H. Agus Arifin Nu’mang
Pendidikan :
•

S1 Fakultas Pertanian Universitas Hasanuddin Makassar

•

S2 Fakultas Pertanian Universitas Hasanuddin Makassar

•

S3 Fakultas PertanianUniversitas Hasanuddin Makassar

Pengalaman :
•

Ketua Yayasan Jantung Indonesia Sulsel (3 periode)

•

Rektor Universitas Islam Makassar Al Gazali (3 periode)

•

Ketua Badan Koordinasi Organisasi Wanita Sulsel

•

Ketua Umum Muslimat Nahdlatul Ulama Sulsel

•

Ketua Persatuan Wanita Olah Raga Indonesia

•

Ketua Forum Komunikasi Alumni ESQ

Di Sulawesi Selatan, penyebabnya antara lain pola makan
yang tidak benar, kurang gerak, dan ketidakpahaman terhadap
penyebab-penyebab penyakit jantung. Untuk itu, kami gencar
mengkampanyekan Panca Usaha Jantung Sehat. “Sehat” adalah
singkatan; “S” adalah “Seimbangkan Gizi”, “E” adalah “Enyahkan
Rokok”, “H” adalah “Hadapi Stres”, “A” adalah “Atur Tekanan
Darah”, dan “T” adalah “Teratur Berolahraga”.
Target saya untuk YJI Sulsel di tahun 2017, semakin banyak
informasi yang tersebar di masyarakat tentang pola hidup sehat,
khususnya Panca Usaha Jantung sehat. Dengan begitu, saya
yakin bisa mereduksi angka penderita jantung. Juga, semakin
banyak penderita yang akan terselamatkan karena mereka bisa
menolong diri sendiri saat terkena serangan jantung.

UNTUK TETAP SEHAT DAN ENERJIK,
POLA HIDUP SEPERTI APA YANG DIJALANI?
Saya berolahraga minimal tiga kali dalam seminggu.
Baik dengan cara bersepeda kurang lebih 20 kilometer selama
satu jam, jogging 10 putaran di jogging track di Makassar, juga
menjaga pola makan yang sehat dengan banyak makan sayur dan
tidak makan nasi selama 18 tahun.
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jantung sehat

Merawat Denyut Kehidupan
Semua yang berharga dalam hidup kita bisa terus terjadi
karena jantung kita terus berdetak.
KONSULTAN:
Prof. Dr. dr. Budi Setianto,
•
Sp.JP(K)
1.

Ketua I Yayasan Jantung
Indonesia

2.

Ka Divisi Prev & Rehab Dep.
Kardiologi & Ked. Vaskular FKUI

3.

Staf Pengajar Bag. Kardiologi
FKUI/ (RSCM)/ RSJHK

•

dr. Siska Suridanda Danny,
Sp.JP(K)
1.

Anggota Pengurus YJI

2.

Staf Medik Fungsional Instalasi
Intensive Cardiovascular Care
Unit(ICVCU),Pusat Jantung
Nasional Harapan Kita Jakarta
(2010-sekarang)

3.

Staf pengajar Departemen
Kardiologi dan Kedokteran
Vaskular,Fakultas Kedokteran
Universitas Indonesia Jakarta
(2010-sekarang)

•

Prof. Dr. dr. Dede Kusmana,
Sp.JP(K)
1.

Guru Besar Ilmu Kardiologi,
Universitas Indonesia

2.

Pendiri Klub Jantung Sehat dan
Yayasan Jantung Indonesia
(Dewi Sartika)

3.

Pembina Yayasan Jantung
Indonesia

M

araknya kabar mengenai
public figure yang
meninggal karena
serangan jantung
mendadak memang
cukup menghentak khalayak ramai.
Tidak hanya dari dunia showbiz, tapi juga
para olahragawan dan tokoh di bidang
lainnya. Terlebih lagi usia mereka masih
tergolong muda dan diberitakan tidak
pernah memiliki masalah dengan jantung
semasa hidupnya.
Fenomena serangan jantung yang
menimpa kalangan pesohor (berusia
muda) boleh jadi merupakan fenomena
gunung es. Yang nampak hanya pucuknya
saja, sementara bagian terbesarnya tidak
banyak yang mengetahui. Menurut info
Pusdatin Kementerian Kesehatan RI
yang diolah dari Data Riskesdas 2013
berdasarkan diagnosis/gejala pada
kelompok usia 15-44 tahun, jumlah
penderita jantung koroner sebanyak
1.161.339 orang (2,9%) dan penderita gagal
jantung 158.850 orang (0,4%).
Prediksi yang dirilis Badan Kesehatan
Dunia PBB (WHO) menyebutkan bahwa
kematian akibat penyakit kardiovaskular
(termasuk di dalamnya serangan jantung)
akan meningkat hingga 30 juta per
tahun pada 2030 mendatang. Dan yang
menjadi persoalan, penyakit ini makin
sering menyerang kalangan usia 25-30
tahun. Hal ini sekaligus menghapus stigma
bahwa penyakit jantung hanya dialami
oleh mereka yang sudah berusia lanjut.

KONDISI JANTUNG
BERDASARKAN
GAYA HIDUP
Di luar faktor alami atau yang berkaitan
dengan riwayat keluarga, jenis kelamin,
dan usia, risiko penyakit jantung juga
berkaitan antara lain dengan penyakit
hipertensi, diabetes melitus, gaya hidup
tidak sehat, dan stres.
18
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Prof. Dr. dr. Budi Setianto,
Sp.JP(K)

MULAI DENGAN BERPIKIR
POSITIF

Dalam mengelola stres, biasakan
menjalani kehidupan dengan
sabar, rela/ikhlas, menerima,
jujur, dan berbudi luhur. Semua
sifat ini merupakan pendekatan
kepada sesama manusia.
Sementara pendekatan kepada
Tuhan, seseorang mestinya
sadar, percaya, dan taat kepada
Tuhan dengan cara menjalankan
kehidupan religius. Selain
itu, setiap kita idealnya juga
harus memiliki pikiran yang
positif sebagai awal menjalani
kehidupan yang sehat.
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jantung sehat

“Setiap detik jantung selalu
berdetak untuk menghargai
saat-saat terpenting dalam
hidup kita”

Sebagai massa otot, jantung juga bisa
mengalami perubahan kondisi sesuai
pilihan gaya hidup. Berikut ini beberapa
kondisi jantung yang berkaitan dengan
pola hidup yang dilakukan:
• RUTIN BEROLAHRAGA
Cukup meluangkan waktu 20 menit per
hari untuk berolahraga sudah mampu
melebarkan pembuluh darah kecil atau
kapiler di permukaan jantung. Kapiler yang
kuat dan aktif akan memperlancar aliran
darah yang dapat dipompa oleh jantung.
Hal inilah yang membuat otot jantung
akan berkembang dan jantung Anda
semakin kuat.
• KURANG AKTIVITAS FISIK
Gaya hidup sedentary yang kurang
aktivitas fisik dapat memicu timbulnya
lemak perikardial, yaitu jenis lemak
yang lengket dan menumpuk di jantung
sehingga meningkatkan risiko
penyakit jantung.
• AKTIF MEROKOK
Kebiasaan merokok dapat meningkatkan
risiko aterosklerosis, yakni penyempitan
dan penyumbatan arteri. Akibatnya, aliran
darah berkurang sehingga tekanan darah
kian tinggi. Kondisi ini membuat jantung
bekerja secara berlebihan yang dapat
‘merampas’ sebagian besar bahan bakar
dari organ.
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• SERING EMOSIONAL
Ketika kita marah maka denyut jantung
menjadi lebih cepat. Ketika amarah reda,
denyut melambat lagi. Nah, jika denyut
jantung sering turun-naik secara drastis
bisa menyebabkan kelelahan pada jantung
yang akan memicu sesak napas.
• STRES
Stres dapat memperlambat denyut jantung
dan menyebabkan aliran darah ke otak
berkurang sehingga mengakibatkan
hilangnya kesadaran/pingsan. Kadang
pula, stres dilampiaskan dengan
mengonsumsi makanan tinggi kolesterol.
Alhasil, terjadi penumpukan kolesterol di
dalam pembuluh darah yang akan memicu
gangguan pada jantung.

CEK DENYUT NADI
Jantung berfungsi memompa darah
kemudian mengalirkannya ke seluruh
tubuh melalui pembuluh darah arteri
agar semua organ memperoleh pasokan
oksigen sehingga setiap jaringan di
seluruh tubuh dapat berfungsi, hidup,
dan melakukan tugasnya masingmasing. Apabila darah yang dipompakan
dan dialirkan tidak mencukupi, apalagi
sampai berhenti, maka bagian tubuh
yang seharusnya mendapat pasokan
oksigen akan menderita, atau malah
tidak bisa berfungsi sama sekali, lalu
rusak dan mati. Darah yang dipompa dan

dr. Siska Suridanda Danny,
Sp.JP(K)

MAKAN ENAK YANG
MENYEHATKAN

Ada beberapa tipe pola diet
yang telah diteliti bermanfaat
untuk menjaga kesehatan
jantung, antara lain DASH Diet
dan Mediterranean Diet. Secara
umum, perbanyak produk susu
rendah lemak, ikan laut yang
kaya asam lemak omega-3
seperti tuna dan salmon,
buah-buahan, kacang-kacangan,
serta sayuran.
Batasi konsumsi daging merah,
minyak jagung dan minyak
kelapa sawit, makanan/minuman
kemasan dengan kadar gula
tinggi, serta sodium dalam
bentuk garam dapur maupun
dalam makanan yang diawetkan.
Edisi I • 2017
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jantung sehat

dialirkan sangat bergantung pada berapa
kali jantung memompa, atau berapa kali
jantung berdenyut.
Kerja jantung ditentukan oleh jumlah
denyut per menit. Di samping itu, juga
perlu diperhatikan apakah denyut
(irama) jantung teratur atau tidak. Kalau
iramanya tidak teratur,
maka dapat berakibat aliran darah
menjadi tidak lancar sehingga
menyebabkan otak tidak memperoleh
pasokan oksigen yang cukup.
Rata-rata orang dewasa yang sehat
dan bukan atlet atau terlatih, memiliki
denyut nadi dalam keadaan istirahat
antara 60 -100 kali per menit. Sementara
atlet atau orang yang terlatih memiliki
denyut jantung yang rendah. Detak
jantung seorang atlet bisa mencapai 40
kali per menit, yang untuk orang dewasa
biasa dikategorikan bradikardia (jantung
berdenyut pelan).
Untuk orang dewasa yang bukan
atlet dan denyutnya kurang dari 60,
misalnya 50 kali per menit, apalagi 40
kali per menit, dikhawatirkan pasokan
yang diperoleh seluruh organ tubuh
tidak mencukupi sehingga terjadi
gangguan pada organ. Yang paling
sering terjadi adalah aliran darah ke
otak tidak cukup sehingga seseorang
bisa pingsan/kehilangan kesadaran. Jika
berlangsung lama maka akan terjadi
gangguan organ multiple.
Sebaliknya, apabila detak jantung
terlampau cepat, pompa jantung tidak
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efektif. Dalam jangka pendek dapat
menyebabkan kehilangan kesadaran
seperti halnya detak yang terlampau
lambat. Sedangkan dalam jangka panjang,
otot jantung akan mengalami kerusakan
akibat bekerja terlampau
berat sehingga terjadi pembengkakan
jantung dan juga gangguan organ lain,
misalnya ginjal.
Salah satu cara sederhana untuk
mengetahui kemampuan kerja jantung
adalah dengan mengukur detaknya lewat
denyut nadi di pergelangan tangan.
Denyut nadi adalah gerakan mengembang
dan berkontraksi pada pembuluh darah
arteri sebagai respons terhadap detak
jantung. Jadi, mengukur denyut nadi
berarti sama halnya dengan mengukur
detak jantung.
Cara mengukur denyut nadi, gunakan
tangan kanan untuk menghitung
sedangkan tangan kiri memakai jam
tangan yang ada penunjuk detiknya.
Telapak tangan menghadap ke arah kita,
di pergelangan tangan kanan letakkan
dua jari tangan kiri, kemudian diraba dan
rasakan denyutnya. Di bawah tonjolan
tulang akan terasa denyut nadi. Jangan
ditekan terlalu dalam karena denyut
akan menghilang. Lakukan berkali-kali
sehingga kita yakin menghitung secara
tepat. Hitung berapa denyut per menit,
bisa dilakukan selama 60 detik, 30 detik
(dikalikan dua untuk satu menit), 15 detik
(dikalikan empat untuk satu menit), atau
10 detik (dikalikan enam untuk satu menit).

Prof. Dr. dr. Dede Kusmana,
Sp.JP(K)

MEMILIH
KEGIATAN FISIK

1. Tidak ada aktivitas mingguan/
kegiatan rumah ringan dan
pekerjaan ringan: Tambah
dengan olahraga sesuai dengan
umur dan kondisi kesehatan.
2. Ada aktivitas mingguan
ringan hampir tiap hari: Perlu
menambah olahraga yang sesuai
umur dan kondisi kesehataan.
3. Ada aktivitas mingguan sedang,
setingkat dengan olahraga
beban sedang: Tak harus
berolahraga, namun harus
melakukan kegiatan rumah dan
pekerjaan yang cocok dengan
yang dikuasai.
4. Memilih mana yang disukai:
kegiatan rumah berat, pekerjaan
berat, atau olahraga berat.
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Lari,

TREN OLAHRAGA

MASA KINI
Lari tergolong
olahraga yang relatif
murah, tanpa perlu
menjadi
pusat kebugaran
Anda bisa memulainya
dengan mengitari
lingkungan rumah.

O

lahraga lari menyimpan
manfaat besar bagi
kesehatan tubuh. Bila
dilakukan teratur, lari dapat
membantu mencegah
berbagai penyakit termasuk penyakit
jantung, stroke dan diabetes.
Kini berlari bukan saja untuk mencapai
ataupun menjaga kebugaran, tapi menjadi
tren yang digandrungi berbagai kalangan.
Coba saja tengok banyaknya lomba lari
di tahun 2016. Menurut situs ayolari.in di
tahun 2016 setiap bulannya ada lebih dari
10 lomba lari yang diadakan di seluruh
Indonesia. Jadi dalam 1 tahun saja ada
sekitar 150 lomba lari. Jenisnya juga
bermacam-macam, mulai dari 5K, 10 K
hingga marathon yang berjarak tempuh
42 K ataupun half marathon 21 K. Jumlah
komunitas pecinta olahraga lari kini juga
semakin banyak. Kehadiran mereka bisa
dengan mudah ditemukan di halaman
media sosial.
Tren lomba lari ini tidak luput
dari pengamatan pelaku bisnis yang
jeli melihat peluang. Berbagai merek
perlengkapan olahraga, minuman
kesehatan, makanan, bank sampai real
estate ikut ‘berlomba’ mengadakan lomba
lari. Begitu pula pemerintah provinsi atau
BUMN, biasanya memanfaatkan lomba
lari sebagai ajang promosi pariwisata
yang dikenal sebagai sport tourism. Sebut

saja Maraton Borobudur yang disponsori
Bank Jateng ini mengambil rute dari
pelataran Candi Borobudur, berkeliling
ke desa-desa sekitar hingga berakhir di
garis finish. Atau Toraja Marathon yang
diselenggarakan pemerintah provinsi
Sulawesi Selatan.

INGIN BERPARTISIPASI
DALAM LOMBA LARI ?
Perhatikan terlebih dahulu hal-hal
berikut ini.
•
Bagi pemula tidak disarankan
untuk langsung ikut lomba lari.
•
Mulailah dengan latihan berjalan
kaki atau berlari jarak dekat.
•
Pelajari cara berlari yang benar
termasuk persiapan nutrisi
yang diperlukan.
•
Lakukan latihan secara rutin,
misalnya seminggu tiga kali.
•
Jarak tempuh ditingkatkan
secara bertahap, misalnya sejauh
3 km selama 3 bulan.
•
Dengan tubuh yang terbiasa
berlari, maka organ tubuh
lebih siap melakukan aktivitas
berintensitas tinggi seperti
lomba 5K ataupun 10K.
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BILA

Tak Sempat
BEROLAHRAGA
Jika tak sempat lari pagi atau ke pusat kebugaran, lakukan saja aktivitas harian
yang bisa membakar banyak kalori ini.

U

ntuk memiliki jantung sehat, olahraga atau
setidaknya melakukan latihan fisik setiap hari
sangat dianjurkan. Namun bagi Anda yang
mengaku supersibuk, menyediakan waktu
10 menit tentu masih bisa dilakukan di selasela kesibukan Anda. Sebab, melakukan perubahan kecil
misalnya menyediakan waktu 10 menit untuk berolahraga
sudah begitu berharga bagi kesehatan Anda. Yang menurut
The British Heart Foundatioh untuk mendapatkan tubuh yang
sehat dan membakar kalori bisa dicapai dengan banyak cara.
Anda masih dapat meraih sehat dengan mencari kegiatan
fisik lain sebagai pengganti olahraga.

BERSEPEDA KE KANTOR
Bersepeda santai ke kantor selama 30 menit mampu
membakar lemak hingga 120 kalori. Bayangkan jika jarak
rumah ke kantor memakan waktu hingga satu jam dengan
mengayuh sepeda tentu lebih banyak yang terbuang, bukan?
Anda juga bisa melakukannya ke tempat lain, seperti ke
minimarket, rumah makan dan sebagainya.

LEBIH ASYIK NAIK TANGGA

SERING-SERING JALAN KAKI
Bila Anda ke kantor atau ke tempat lainnya dengan
menggunakan kendaraan bermotor, usahakan untuk parkir lebih
jauh sehingga Anda bisa berjalan kaki menuju gedung kantor.
Anda juga dapat menggunakan waktu makan siang untuk jalan
kaki ke tempat makan dengan memilih tempat makan yang
jaraknya cukup jauh dari kantor. Lebih baik lagi jika setiap pagi
Anda sempatkan jalan keliling kompleks selama setengah jam,
seminggu 3 kali.

MENCUCI MOBIL
Kalau bisa mencuci mobil sendiri, untuk apa pergi ke tempat
pencucian mobil? Gerakan menggosok, menyiram, dan
mengeringkan bodi mobil dengan lap akan membuat tubuh
berolahraga dengan sendirinya. Lagipula, dengan mencuci
sendiri, justru Anda merasa lebih puas dan lebih bersih.

MENYAPU ATAU MENGGUNAKAN ALAT
PENGHISAP DEBU
Aktivitas ini dapat membakar 65 kalori dalam 15 menit. Bila tidak
punya alat penghisap debu, bisa diganti dengan menyapu dan
mengepel. Untuk mengoptimalkan latihan badan bagian atas,
gunakanlah beban tangan.

Hindari menggunakan elevator untuk menuju suatu tempat
atau ruangan. Manfaatkan tangga yang tersedia agar Anda
bisa melatih fisik. Hmm… tidak perlu memaksa naik ke lantai
15 dengan tangga, cukup 3-5 lantai sisanya saja Anda bisa
menggunakan elevator.

BERKEBUN (MERAWAT TANAMAN)
Tidak perlu menggunakan jasa tukang kebun jika Anda
sanggup merawat taman di rumah. Membersihkan taman
selama 1 jam, berarti Anda telah mampu membakar lemak
hingga 240 kalori. Tentu saja Anda harus mengenakan
pakaian yang tepat untuk kegiatan ini agar terhindar dari
panas dan kotoran tanah.
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BERMAIN DENGAN ANAK
Sambut ajakan si kecil yang ingin
bermain dengan Anda di halaman
rumah atau taman dekat rumah. Anda
bisa berlari-lari kecil atau bermain bola
sambil menyenangkan si kecil. Dalam
beberapa menit, puluhan kalori sudah
bisa Anda bakar dengan aktivitas ini.

MEMBERSIHKAN DENGAN MAKSIMAL

ANGKAT BELANJAAN

Menggosok lantai kamar mandi hingga mengkilap dapat
membakar sekitar 250 kalori. Bila tidak sempat atau terlalu
berat, Anda bisa melakukan yang lebih ringan. Contohnya
melap debu yang menempel pada perabotan. Anda akan
membakar 160 kalori dalam 1 jam.

Bersahabatlah dengan keranjang belanjaan. Angkat semua
belanjaan Anda dan hindari penggunaan troli. Berjalan-jalan
memilih barang dengan mengangkat beban di kedua tangan
tentu membakar lebih banyak kalori ketimbang berjalan dengan
tangan kosong.

JINJIT

PENUHI TROLI BELANJAAN

Ya, berjinjit seperti balerina dapat membakar kalori. Anda
dapat berjinjit saat menunggu atau melakukan aktivitas di
satu tempat seperti mencuci piring atau melipat baju. Tahan
posisi jinjit selama 10 detik, kemudian ulangi.

Mungkin Anda akan membeli benda-benda besar atau
berat yang memang harus menggunakan troli? Ambillah
benda tersebut lebih dahulu dan letakkan di troli. Anda akan
mendorong troli yang lebih berat dan membakar kalori
lebih banyak.

MENDENGARKAN MUSIK
Bukan musiknya yang akan membakar kalori, tapi gerakan
Anda. Saat bekerja di depan komputer atau menonton TV,
pakailah headphone dan dengarkan musik favorit. Jangan
malu untuk berdansa mengikuti irama lagu karena Anda
sedang membakar kalori!

SATU LAGI, TERTAWALAH!
Tertawa selama 10 hingga 15 menit setiap hari dapat membakar
40 kalori. Cukup banyak bukan? Tentu untuk memicu tawa
Anda, perlu trik-trik tertentu, seperti menonton tayangan
komedi, membaca kisah-kisah humor, dan sebagainya.
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10 MAKANAN

SUPER SEHAT & KAYA NUTRISI
BERAS MERAH
Kaya akan serat, vitamin, mineral,
dan memiliki indeks glikemik
rendah dibandingkan nasi putih
sehingga menjadi pilihan tepat bagi
penderita diabetes.

TEH HIJAU
Tinggi antioksidan, dapat mencegah
terjadinya penggumpalan darah
dan menyehatkan jantung.
Kandungan kafeinnya juga mampu
membangkitkan mood dan
mengurangi stres.

OAT
Beta-glucan yang dikandungnya
membantu menurunkan
kolesterol jahat. Oat juga tinggi
serat yang baik untuk pencernaan
dan diet sehat.

BAWANG PUTIH
Bawang putih mentah yang dihaluskan
menghasilkan hidrogen sulfida, gas
dalam jumlah kecil yang fungsinya
dapat melindungi jantung. Konsumsi
bawang putih mentah membantu
mempertahankan aliran darah di dalam
aorta dan mengurangi plak dalam
dinding arteri.

INILAH
10 SUPERFOOD
yang dapat
memperbaiki energi,
metabolisme,
mood, dan juga
memori Anda.

YOGHURT
Kandungan probiotiknya membantu
menyehatkan sistem pencernaan, dan
kalsium yang tinggi baik untuk menjaga
kepadatan tulang.

LEMON
Kaya vitamin C untuk menguatkan
sistem kekebalan tubuh. Lemon juga
bersifat diuretik alami sehingga dapat
membuang racun-racun dalam tubuh
keluar melalui air seni.
24
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SALMON
Omega 3 yang dikandungnya penting
bagi jantung dan otak untuk membantu
meningkatkan konsentrasi, mencegah
memory loss dan juga depresi, menjaga
sistem kesehatan saraf otak sehingga
dapat mencegah penyakit seperti
demensia dan Alzheimer.

BLUEBERRY
Mengandung phytochemical,
flavonoid, dan serat, mampu
mencegah penyakit degeneratif
seperti diabetes, hipertensi, dan
kanker. Juga kaya anthocyanin
yang membantu meningkatkan
kerja otak.

BROKOLI
Kandungan sulforaphene-nya
memicu pembentukan enzim yang
mampu melawan pembentukan sel
kanker. Sementara vitamin C dan
vitamin E yang dikandung menjaga
kesehatan kulit dan meregenerasi
sel kulit yang mati.

KACANG-KACANGAN
Sumber protein non-hewani terbaik
yang kaya serat, vitamin, dan
mineral. Juga vitamin E yang baik
untuk kesehatan jantung dan kulit.
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Jangan Asal Pilih

SUPLEMEN
Cermat memilih
suplemen membantu
mengoptimalkan
kesehatan tubuh.

S

aat dinyatakan oleh dokter
bahwa Anda mengalami
gangguan pada jantung
maupun tekanan darah,
biasanya yang akan
disarankan paling awal adalah menjalani
hidup sehat melalui konsumsi makanan
sehat dan olahraga. Lalu sebagai
pelengkapnya, tak jarang kita akan mulai
melirik suplemen untuk memastikan
bahwa tubuh mendapatkan asupan
nutrisi yang memadai.
Tapi sebaiknya tidak sembarangan
memilih suplemen. Mengonsumsi
suplemen yang tepat akan mendukung
Anda mengoptimalkan kondisi tubuh,
terutama ketika dalam kondisi sakit.

MEMILIH SUPLEMEN
YANG TEPAT
Dr. Stephen Sinatra, dari laman
drsinatra.com memaparkan bahwa ada
beberapa hal yang perlu diperhatikan
saat memilih suplemen, yaitu:
•Survei. Lakukan survei, setidaknya
melalui internet, untuk mengetahui
suplemen yang direkomendasikan
untuk kondisi Anda. Pastikan
sumbernya dari laman tepercaya, bukan
laman produsen suplemen.
•Periksa kandungannya. Meskipun
mengklaim sebagai plant-based
yang mengandung antioksidan dan
antiradang alami, tetap saja Anda perlu
mengecek komposisi suplemen pada
label kemasan produknya.
•Perhatikan dosis. Berlebihan
mengonsumsi suplemen bisa
menyebabkan kelebihan dosis.
Suplemen sifatnya adalah tambahan,
bukan sumber utama nutrisi Anda.

•Lupakan suplemen “ajaib” dengan klaim
yang tidak masuk akal, misalnya bisa
mengobati semua jenis penyakit, “magic
pill”, dan sebagainya. Secara logika Anda
tentu bisa memilih mana yang terkesan
muluk-muluk dan tidak benar.

SUPLEMEN JANTUNG DAN
PEMBULUH DARAH
Berdasarkan informasi dari laman
effective health care (effectivehealthcare.
ahrq.gov), untuk membantu menjaga
kesehatan jantung dan penyakit
pembuluh darah (misalnya gangguan
tekanan darah dan kolesterol),
biasanya suplemen yang disarankan
adalah yang mengandung:
1.

Campuran karotenoid, yaitu
beta-carotene, lycopene, lutein,
zeaxanthin, beta-cryptoxanthin, 		
and alpha-carotene.

2.

Vitamin, antara lain vitamin A, E, 		
C, D, B1. B2, B5, B6, dan B12.

3.

Kalsium, magnesium, 		
kalium, selenium.

4.

Asam folat.

5.

Zinc, chromium picolinate,
quercetin, inositol, biotin, 		
dan sebagainya.

Selain itu, untuk kesehatan jantung
juga disarankan untuk mengonsumsi
1-2 gram asam lemak omega-3 setiap
hari. Tentunya, sebelum mengonsumsi
suplemen apa pun, Anda perlu
berkonsultasi dengan dokter untuk
mendapatkan saran terbaik dan yang
paling sesuai untuk kondisi tubuh Anda.
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resep

SEHAT dan LEZAT
Andai ingin merayakan kebersamaan dengan keluarga, apapun acaranya, pilih
selalu makanan sehat seperti dua resep di bawah ini. Menu warna warni yang
praktis, ringan, dan memanjakan lidah.

MANGO

BAHAN

& Pomelo Salad
PORSI: 4 ORANG

2.

400 g daging buah mangga muda/

Iris halus bawang merah, sisihkan.
Memarkan cabai rawit dan petiki

mangga mengkal

daun ketumbar.

400 g daging buah jeruk bali (pomelo)

3.

Taruh nam pla, air jeruk nipis/lemon,

3 butir bawang merah

dan gula pasir dalam mangkuk, aduk

5 buah cabai rawit

hingga gula larut. Tambahkan bawang

2 tangkai daun ketumbar, petik
3 sdm nam pla (kecap ikan)

merah iris dan cabai rawit, aduk rata.
4.

Masukkan mangga dan jeruk bali ke

2 sdm air jeruk nipis/lemon

dalam mangkuk, aduk rata. Tutup

1 sdm gula pasir halus

mangkuk dengan plastik lengket,
masukkan ke dalam lemari es hingga

CARA MEMBUAT:
1.

menjelang di sajikan.

Iris mangga ukuran batang korek api

5.

Keluarkan salad dari lemari es,

atau serut kasar, sisihkan. Buang kulit ari

tambahkan daun ketumbar,

dan biji keruk bali, lalu cabik-cabik kasar

sajikan dingin.

daging buahnya.

2 sdt gelatin bubuk

250 g stroberi

50 ml air

50 g gula pasir

2 putih telur

1 sdm air jeruk lemon

HIASAN:

120 ml yoghurt rasa stroberi

Stroberi iris

180 ml keju mascarpone

Krim kocok

CARA MEMBUAT:
1.

Siapkan 6 buah gelas volume @200 ml. Taruh stroberi,
gula, air jeruk lemon, yoghurt dan keju mascarpone dalam
blender, proses hingga tercampur rata.

2.

Campur gelatin bubuk dan air dalam mangkuk tahan panas.
Taruh di atas panci kecil yang diberi air, tim di atas api kecil
sambil diaduk hingga gelatin larut dan bening, angkat.

3.

Kocok hingga kaku putih telur dengan mikser berkecepatan
tinggi. Masukkan putih telur kocok ke dalam campuran
stroberi secara bertahap, sambil di aduk rata dengan
spatula/pengocok kawat.

4.

Bagi rata mousse stroberi dalam gelas-gelas saji. Simpan
dalam lemari es hingga dingin.

5.

Keluarkan mousse dari lemari es. Menjelang disajikan hias

Strawberry Mousse
UNTUK: 6 GELAS

RESEP DAN FOTO: Buku PRIMARASA Jamuan Siang Hari Akhir Pekan Istimewa

BAHAN:

dengan stroberi iris dan krim kocok.
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RESOLUSI SEHAT 2017

S

etiap pergantian tahun, seyogianyalah
kita semua memiliki target untuk
diraih dan diperjuangkan di tahun
baru tersebut. Target yang dimaksud
tentunya lebih baik dari tahun-tahun
sebelumnya. Tak perlu yang muluk, 		
namun harus jelas tujuannya dan kita fokus
dalam mencapainya.
Apakah target pribadi Anda? Ingin
memiliki kondisi kesehatan yang prima
sehingga aktivitas tak terganggu? Atau jika
Anda seorang aktivis dalam organisasi, mau
melangkah ke arah mana untuk mencapai
organisasi yang lebih bermakna? Ambil
contoh, Yayasan Jantung Indonesia (YJI)
yang kegiatannya mengacu pada World
Heart Federation (WHF) untuk bersama-sama
melawan Penyakit Jantung dan Pembuluh
Darah (PJPD), target dunia adalah 25by25.
Yang artinya mengurangi tingkat kematian
dini yang disebabkan oleh PJPD sebesar 25%
di tahun 2025. Kalau dihitung, maka target
tahun 2025 tersebut tinggal 8 tahun lagi.
Jadi diharapkan program setiap tahun terus

meningkat, sehingga selama 8 tahun goal
akan tercapai. Setidaknya dalam 8 tahun ini
Indonesia mampu membuat masyarakat lebih
menyadari pentingnya kesehatan jantung.
Dengan demikian jumlah penderita PJPD
berkurang dan otomasis angka kematian dini
pun menurun.
Sehubungan dengan hal tersebut, maka
kegiatan Jambore 2016 yang berlangsung
November lalu, sebenarnya adalah salah satu
usaha untuk meningkatkan program-program
YJI ke depannya. Berkumpul bersama
dari 30 provinsi se Indonesia, Jambore
2016 menjadi sarana untuk pembinaan,
pendidikan, pengembangan, penyegaran, dan
kesetiakawanan.
Dalam perjalanan panjang selama 35
tahun ini, YJI akan terus berkampanye agar
masyarakat mau melakukan Resolusi Sehat
2017 dengan menjalankan healthy life style
(gaya hidup sehat). Ayo cintai jantung Anda
dengan selalu beraktivitas fisik, pola makan
yang benar, tanpa tubuh disentuh rokok
maupun alkohol.
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Foto: Kemeriahan peringatan Hari Jantung Sedunia 2016
di berbagai daerah di Indonesia.

Rekor MURI

di Hari Jantung Sedunia

Y

ayasan Jantung Indonesia (YJI) dan Omron
Healthcare Indonesia meraih rekor MURI untuk
peserta pemeriksaan kesehatan gratis terbanyak
se-Indonesia. Sebanyak 6.100 peserta dari 15
kota besar di Indonesia melakukan pemeriksaan
tekanan darah dan kadar gula darah secara serempak pada 25
September 2016 lalu. Kota-kota tersebut antara lain Jakarta, Banda
Aceh, Medan, Palembang, Bengkulu, Bekasi, Surabaya, Malang,
Semarang, Pontianak, Samarinda, Ambon, Kendari, Jayapura. Acara
yang disiarkan secara live streaming dari Plaza Selatan Gelora Bung
Karno, Jakarta ini diadakan untuk memperingati Hari Jantung
Sedunia (World Heart Day) 2016.
Ketua Umum YJI Syahlina Zuhal memaparkan dalam
sambutannya, pemeriksaan rutin tekanan darah dan gula darah
diharapkan dapat mengingatkan masyarakat betapa pentingnya
menjaga kesehatan tekanan darah dan gula darah. “Selain itu kami
juga berharap masyarakat tetap waspada akan ancaman penyakit
kardiovaskular yang dapat menyerang siapa saja tanpa memandang
jenis kelamin dan juga usia,” katanya.

Sementara itu, Presiden Direktur, PT Omron Healthcare
Indonesia Kazuhide Kondo menyatakan bahwa acara ini sejalan
dengan misi Omron untuk meningkatkan kualitas kehidupan dan
ikut menciptakan masyarakat yang lebih baik. “Kami sangat senang
karena mendapatkan kesempatan untuk mengedukasi sebanyak
mungkin masyarakat Indonesia tentang pentingnya memeriksa
tekanan darah secara rutin,” ujarnya.
Hari Jantung Sedunia dicanangkan oleh WHF (World Heart
Federation) pada tahun 2000 untuk memberikan informasi
kepada masyarakat di seluruh dunia serta memberikan peringatan
bahwa hingga kini penyakit kardiovaskular (penyakit jantung dan
pembuluh darah) adalah penyebab kematian nomor satu di dunia
dan telah merenggut nyawa 17,3 juta jiwa setiap tahunnya.
Hari Jantung Sedunia diperingati setiap tahun pada tanggal
29 September dengan tema yang berbeda-beda sesuai isu-isu
pokok dan topik yang berkaitan dengan kesehatan jantung. Pada
perayaan Hari Jantung Sedunia yang tahun ini bertemakan Power
your Life. Dengan tema ini diharapkan masyarakat akan lebih
memberikan perhatian terhadap kesehatan jantung dengan makan
lebih sehat, mengurangi konsumsi alkohol, dan berhenti merokok.
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Atrial Fibrillation Campaign 2016

Y

ayasan Jantung
Indonesia (YJI) turut
berpartisipasi dalam
kegiatan yang diadakan
oleh PP PERKI yaitu
Atrial Fibrillation Campaign for Stroke
Prevention, 23 - 31 Juli 2016 lalu. YJI
mengadakan pemeriksaan kesehatan
gratis untuk masyarakat setempat
dan konsultasi gratis dengan dokter
spesialis jantung.
Atrial Fibrillation (AF) adalah
kelainan irama jantung (denyut
jantung tidak teratur). Kondisi ini
bisa menyebabkan pembekuan

darah di jantung yang bila lepas
ke sirkulasi sistemik dapat memicu
stroke. Kampanye ini bertujuan untuk
meningkatkan kesadaran masyarakat
akan hal tersebut.
AF Campaign diselenggarakan di
beberapa pusat keramaian di wilayah
Jabodetabek seperti BLU Plaza Bekasi,
Depok Town Square, Masjid Al-Bakrie
Rasuna, ITC Mangga Dua, Blok M Plaza.
Puncak kegiatannya dilakukan di Car
Free Day area BRI Sudirman, Jakarta.
Dalam tujuh hari pelaksanaan kegiatan
tersebut, berhasil diperiksa 851 orang.

Direct Debit Donatur Program

U

ntuk mencari
dukungan dari para
donator baru, Yayasan
Jantung Indonesia (YJI)
membuka booth di dua
pusat perbelanjaan besar di Jakarta,
Plaza Indonesia dan Plaza Senayan.
Di booth Plaza Indonesia pada
1-30 September, YJI mengadakan
kampanye gaya hidup sehat karena

bertepatan dengan tema Hari Jantung
Sedunia. Kemudian pada Desember
2016, dalam rangkaian acara HUT YJI
ke-35, digelar kegiatan yang sama.
Kegiatan ini juga bersamaan dengan
pameran busana Presiden RI ke-5,
Ibu Negara, dan Istri Wakil Presiden RI
mulai 1-31 Desember 2016.

Periksa Gratis untuk Para Pensiunan

P

T Bank Tabungan
Pensiunan Nasional Tbk
(BTPN) menggandeng
Yayasan Jantung
Indonesia (YJI) dalam
gelar acara Purna Bakti Sehat dan Aktif,
18 Oktober lalu di kantor BTPN KC
Ahmad Yani, Bandung. Dalam kegiatan
ini YJI sebanyak 84 orang berhasil
diperiksa tekanan darah dan kadar gula
darahnya. Selain pemeriksaan gratis,
acara ini juga diisi dengan beragam
kegiatan seperti senam bersama dan
seminar kesehatan.

Area Service Leader (ASL) BTPN
Purna Bakti Jawa Barat, Edi Yusup,
menuturkan, dalam acara ini para
purna bakti dapat memanfaatkan
waktu untuk berkumpul dan
bersosialisasi dengan rekan-rekan
mereka. Tentu saja tak hanya itu,
mereka juga dapat melakukan
berbagai layanan perbankan. “Kami
senantiasa berusaha melayani nasabah
BTPN Purna Bakti seperti melayani
orang tua sendiri. Kantor ini kami
siapkan sebagai rumah kedua mereka,”
kata Edi.
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Revitalisasi di Rakorwil YJI

U

ntuk mencari
masukan mengenai
organisasi, sistem
keuangan, dan
program kerja yayasan
tahun 2018-2022, YJI menggelar
Rapat Koordinasi Wilayah
(Rakorwil). Rakorwil I diselenggarakan
di Semarang 28 April 2016,
Rakorwil II di Medan 4-6 Agustus
2016, dan Rakorwil III 13-15 Oktober
di Makassar.
Dengan tema “Revitalisasi
Organisasi Yayasan Jantung Indonesia
dalam Menurunkan Kasus Penyakit

Jantung dan Pernbuluh Darah di
Indonesia”, diharapkan Cabang Utama
dan Cabang YJI di daerah memahami
dan dapat menerapkan programprogram Yayasan Jantung Indonesia
dengan melibatkan acara-acara
daerah atau kearifan lokal lainnya.

Sosialisasi Jantung Sehat,
Heart at Work

U

ntuk sosialisasi dan
edukasi tentang
gaya hidup sehat
untuk jantung sehat
kepada masyarakat
umum, khususnya para pekerja
kantor, Yayasan Jantung Sehat (YJI)
mengadakan program Heart at Work.
Ini merupakan program terpadu
YJI yang menggabungkan kegiatan
edukasi melalui penyuluhan, talkshow
bersama dokter spesialis jantung, serta
peragaan senam jantung sehat dan
bantuan hidup dasar.

Heart at Work dilangsungkan di
beberapa perkantoran di Jakarta,
seperti di Pusdiklat Perdagangan
(19/8), Ditjen Bea Cukai Kementerian
Keuangan (16/9), dan Grand Hyatt
Jakarta (31/10). Selain kegiatan seperti
senam jantung sehat, bincang sehat
tentang kesehatan jantung, demo
senam jantung dan bantuan hidup
dasar, juga dilangsungkan kegiatan
pemeriksaan kesehatan, EKG dan
konsultasi dokter gratis.

World Congress of Cardiology

S

ebagai anggota World
Heart Federation, Yayasan
Jantung Indonesia (YJI)
turut berpartisipasi pada
The World Congress
of Cardiology & Cardiovascular
Health (WCC) di Mexico, 4-7 Juni
2016 lalu. Dalam event tersebut, YJI
berkesempatan melakukan presentasi
mengenai Tobacco Trends in The
ASEAN Countries, yang memaparkan
tren konsumsi tembakau di negara
ASEAN, khususnya Indonesia.
6
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WCC merupakan kongres resmi
yang diadakan oleh World Heart
Federation (WHF) setiap dua tahun
sekali. Kongres yang dihadiri oleh
ribuan dokter spesialis jantung dari
seluruh penjuru dunia ini menjadi
sebuah forum penting untuk
membicarakan semua aspek penyakit
jantung dan pembuluh darah, dari
pencegahan hingga penanganan
ketika menjadi gangguan kesehatan.
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Indonesia Tangkal Kolesterol

Y

ayasan Jantung Indonesia (YJI) bersama Kalbe
Nutritionals meluncurkan Gerakan Indonesia
Tangkal Kolesterol untuk memperingati Hari
Jantung Sedunia (29 September) dan Hari Stroke
Sedunia (29 Oktober). Gerakan dilakukan dengan
mengadakan rangkaian edukasi yang ditujukan untuk mengubah
pola pikir melalui seminar dengan dokter jantung, mengubah pola
makan melalui demo masak bersama ahli gizi, dan mengubah pola
aktivitas fisik dipandu instruktur olahraga. Salah satu rangkaian
acaranya adalah CholesTERROR Free Festival yang diadakan di Eco
Park, Ancol, Jakarta, Minggu (30/10/2016). Acara yang merupakan
hasil kerja sama dengan Klikdokter dan Nutrive Benecol ini
menghadirkan spesialis jantung dr. Ronally Rasmin, Sp.JP.
Riset dari Center for Disease Control and Prevention (CDC) di
Amerika menemukan, orang dengan kadar kolesterol tinggi berisiko
hingga 2 kali lipat menderita penyakit jantung dibandingkan orang
dengan kadar kolesterol normal. Sementara proporsi rata-rata
masyarakat Indonesia dengan kadar kolesterol total di atas nilai
normal adalah 35% (1 dari 3 orang).

Kita tahu, kolesterol tinggi adalah salah satu penyebab penyakit
kardiovaskular seperti jantung dan stroke. Serangan jantung dan
stroke menduduki dua peringkat teratas penyebab kematian di
dunia dan di Indonesia. “Dampak dari keduanya adalah menurunkan
produktivitas sumber daya manusia, dan bahkan menurunkan
proporsi populasi warga negara Indonesia yang produktif dan yang
berpotensi memajukan bangsa,” kata Ketua I Yayasan Jantung
Indonesia Prof. DR. dr. Budhi Setianto, Sp.JP(K) dalam konferensi
pers di Jakarta, 30 Oktover lalu.
Sementara itu dr. Vito A. Damay, Sp.JP, M.Kes, FIHA, FICA
dari Klikdokter.com menambahkan, untuk mencegah penyakit
jantung dan stroke bisa dilakukan dengan menghindari faktor
risikonya seperti diabetes mellitus, hipertensi, kebiasaan merokok,
kegemukan, dan kadar kolesterol tinggi. “Kolesterol jahat memicu
mekanisme terbentuknya plak aterosklerosis yang menyebabkan
penyempitan dalam pembuluh darah jantung,” jelasnya.

Semangat Berolahraga dari Banten

B

etapa pentingnya kita memiliki jantung sehat karena
hidup kita ini tergantung dari detak jantung kita.
“Saya juga sudah berhenti merokok karena saya
sayang sama jantung”, demikian antara lain kata
sambutan Gubernur Banten H.Rano Karno S.P.I. pada
pembukaan program Yayasan Jantung Cabang Utama Banten yang
bekerja-sama dengan Dinas Kesehatan Propinsi Banten.
Kegiatan yang berlangsung pada hari Minggu 29 Mei 2016
bertempat di Lapangan Junction Krakatau Stell, Cilegon - Serang ini,
cukup meriah. Warna merah mendomininasi lapangan rumput yang
luas. Hadir sekitar 2000 peserta, mereka adalah masyarakat umum
dan anggota Klub Jantung Sehat se Banten. Acara yang dimulai
pk 6.00 dengan mengambil tema ‘Sosialisasi Kesehatan Jantung
ke Masyarakat’, merupakan program Departemen Kesehatan dan
dijabarkan ke Dinas Kesehatan Propinsi di seturuh Indonesia.

Selain Senam Bersama anggota KJS (Klub Jantung Sehat)
dengan masyarakat, juga dilakukan talkshow secara interaktif
tentang kesehatan jantung oleh dr. Abdurachman. Masyarakat pun
diberi kesempatan untuk pemeriksaan gula darah dan kolesterol
secara gratis. Puncak acara adalah diselenggarakannya lomba
Senam Jantung Sehat seri V dan Senam Hip Heart.
Dari awal senam bersama hingga lomba senam, tampak
para peserta melakukannya dengan penuh semangat. Seperti juga
yang diungkapkan oleh Ir Januar, Kepala Dinas Kesehatan Propinsi
Banten yang juga Ketua Yayasan Jantung Indonesia Cabang Utama
Banten bahwa beliau bertekad mengolahragakan masyarakat dan
memasyarakatkan olahraga. “Betapa penting masyarakat memiliki
jantung sehat karena besar korelasinya dengan produktivitas kerja,
prestasi kerja di bidang apapun,” demikian ungkapan Ir. Januar.
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Pelatihan Bantuan Hidup Dasar

P

ara pengurus pelatih
Klub Jantung Sehat YJI
Cabang Utama seluruh
Indonesia dan anggota
serta pengurus CIMSA
UI diberi pelatihan Training of Trainers

(TOT) dan Penyegaran Bantuan
Hidup Dasar (BHD), masing-masing
diadakan di ajang Jambore Nasional
VI, Cibubur Jakarta, 1 November 2016
dan Gedung Design Center, Slipi,
Jakarta, 1 Mei 2016.

Kampung Remaja Mandiri

I
D

ni merupakan kegiatan Klub
Jantung Remaja YJI dalam
memeriahkan Jambore
Nasional YJI di Cibubur,
Jakarta. Mengusung tema

“We Are the Future”, acara diisi dengan
belajar kepemimpinan, pengembangan
karakter, public speaking, hingga
outbond dan games seru.

Halal Bihalal 5 Pilar Kardiologi
iselenggarakan
pada 21 Juli 2016 di
Jakarta, dihadiri oleh
Dirut RS Jantung
dan Pembuluh
Darah Harapan Kita, Dr. dr. Hananto
Andrianto, SpJP (K). MARS. FICA,

Ketua Departemen Kardiologi
dan Kedokteran Vaskular FKUI, dr.
Amiliana M. Soesanto, SpJP, FIHA,
Ketua Perhimpunan Dokter Spesialis
Kardiovaskuler Indonesia, Dr. dr.
Ismoyo Sunu, SpJP(K), FIHA, dan Ketua
Umum YJI, Ny. Syahlina Zuhal.

Pelantikan Pengurus YJI
Cabang Kota Tebing Tinggi

P
Y

engurus Yayasan Jantung
Indonesia Cabang
Utama Sumatera Utara
menyelenggarakan
kegiatan pelantikan

pengurus YJI Cabang Kota Tebing
Tinggi di Tebing Tinggi, 1 Agustus 2016.

Weekend Course of Cardiology 2016
ayasan Jantung
Indonesia
berpartisipasi dalam
acara tahunan
Weekend Course
of Cardiology (WECOC 28th) yang
berlangsung di Jakarta pada 19-21

8
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Agustus 2016. Tahun ini, acara yang
diadakan oleh Departemen Kardiologi
dan Kedokteran Vaskuler Fakultas
Kedokteran Universitas Indonesia
ini mengusung tema “Appropriate
Cardiovascular Services in Accordance
to the Level of Care in Indonesia”.
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YJI BERBAGI

Y

Ungkapan apresiasi dari mereka yang sudah terbantu.

ayasan Jantung Indonesia (YJI) memiliki beragam program kemasyarakatan, yang secara rutin berjalan lancar setiap
tahunnya. Selain memberi edukasi dan informasi untuk meningkatkan kesadaran masyarakat akan pentingnya
mencegah risiko penyakit jantung dan pembuluh darah (kardiovaskular), juga memberi bantuan biaya untuk tindakan
medis pada jantung kepada keluarga yang kurang mampu. Bantuan biaya yang dimaksud mulai dari tahap pemeriksaan
hingga pemulihan pasca operasi, yang berkaitan dengan penyakit kelainan jantung karena bawaan. Berikut ini adalah mereka yang
sudah terbantu melalui program ini, yang secara khusus memberikan apreasiasinya kepada YJI:

Setelah menjalani operasi, saya
(14 tahun) masih harus menjalani
beberapa pemeriksaan pasca bedah,
dengan biaya yang tentu tidak
sedikit. Karena orangtua saya dalam
kondisi tidak bekerja, tentunya hal
ini menjadi berat. Alhamdulillah,
saya bisa mendapat bantuan dari YJI
sehingga pemeriksaan pasca bedah di
RS Mayapada bisa dilakukan. Terima
kasih, YJI atas bantuannya kepada
keluarga kami.

Adik Yunita adalah pasien dengan
gangguan jantung. Di usianya yang
sangat muda, yaitu 4 tahun, dengan
bantuan dari YJI akhirnya bisa
menjalani perawatan katerisasi dan
pembedahan di RS Jantung Harapan
Kita. Keluarga sangat bersyukur
dengan bantuan dan dukungan yang
diberikan oleh YJI dan semua pihak,
sehingga Yunita bisa kembali pulih
dan sehat.

Rida Fauziah,
Sumedang, Jawa Barat

Yunita Angela,
Sanggata, Kalimantan Timur

Saya (11 tahun) sudah mengalami
masalah jantung bawaan sejak
kecil, dan orangtua saya pedagang
pempek keliling, dengan penghasilan
sekadarnya. Kami bersyukur bisa
terbantu dengan YJI Berbagi,
karena akhirnya saya bisa mendapat
penanganan medis pada Maret 2016
lalu di RS Jantung dan Kardiovaskuler
Harapan Kita, Jakarta. Semoga YJI
terus bisa membantu keluarga lain
yang kurang mampu seperti kami.

Kondisi ekonomi yang terbatas
membuat keluarga kami cukup
kesulitan untuk mengobati masalah
gangguan jantung yang saya (27
tahun) alami terus menerus, karena
merupakan kelainan jantung bawaan
sejak lahir. Saya didiagnosa: VSD
Perimembranous, Aorta Regurgitasi
berat. Namun melalui bantuan dari
YJI, saya akhirnya bisa menjalani
operasi pada 9 September 2016 lalu
di RS Harapan Kita. Terima kasih, YJI.

Anggi Chintia,
Lubuk Linggau, Sumatera Selatan

Okniel Agung,
Malang, Jawa Timur
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Jambore Nasional VI 2016
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Berkumpul
bersama pengurus
Yayasan Jantung
Indonesia seIndonesia, sungguh
pengalaman yang
bermanfaat selain
suasana yang seru,
asyik, sehat, dan
riang gembira.
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R

ibuan orang berkumpul
di Bumi Perkemahan
Cibubur, Jakarta, hanya
untuk satu tujuan akhir
yang sama yakni
mengatasi pembunuh nomor satu
di Indonesia, penyakit jantung dan
kardiovaskuler. Pagi itu udara masih
menyisakan dinginnya embun dini
hari. Namun dari kemah-kemah besar
berwarna hijau yang berdiri di deretan
rimbun pohon di bumi perkemahan, mulai
bermunculan orang-orang berpakaian
olahraga. Dari tenda terdengar senda
gurau, dibalas canda dari tenda lainnya.
Keakraban itu menghangatkan dingin		
pagi yang berkabut.

Suasana seperti itu terekam dalam
acara Jambore Nasional VI 2016 Klub
Jantung Sehat Yayasan Jantung Indonesia
yang diselenggarakan dari tanggal 9
s/d 12 November 2016 lalu, sekaligus
perayaan ulang tahun ke-35 Yayasan
Jantung Indonesia (YJI). Jamnas kali ini
mengusung tema ‘Detak untuk Negeri’.
Dihadiri 1.210 peserta dari 30 Propinsi
se-Indonesia, kegiatan ini merupakan
pertemuan para pengurus, pelatih dan
anggota Klub Jantung Sehat dan Klub
Jantung Remaja seluruh Indonesia sebagai
wahana pembinaan dan pengembangan,
memupuk saling pengertian, persahabatan
dan persaudaraan antar Klub Jantung
Sehat di seluruh Indonesia.
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1
Ribuan peserta jambore antusias
mengikuti peluncuran Senam
Jantung Sehat Seri VI.
2-7
Acara pembukaan dimeriahkan
dengan kegiatan defile tiap
kontingen dengan menggunakan
baju daerah masing-masing.

4

5

KAMPANYE JANTUNG SEHAT
Dalam sambutannya, Ketua Umum YJI, Syahlina Zuhal
mengatakan, dengan Jambore Nasional VI Klub Jantung Sehat
ini, seluruh pengurus cabang utama, pengurus BPKJ Provinsi,
BPKJ Kabupaten/Kota, Korcam KJ, KJS Lokasi serta KJR seIndonesia, dapat bertemu dan bertukar pengalaman untuk
meningkatkan kinerja. Semua demi membangun pengetahuan
dan kesadaran masyarakat akan pentingnya upaya pencegahan
penyakit jantung dan pembuluh darah (PJPD) melalui sosialisasi
Panca Usaha Jantung Sehat. “Diharapkan setelah mengikuti

kegiatan ini, peserta dapat meningkatkan rasa tanggung jawab
terhadap diri sendiri, masyarakat, bangsa dan negara dalam
mengkampanyekan jantung sehat,” tuturnya.
Hal ini sejalan dengan program pemerintah untuk
selalu meningkatkan kesehatan masyarakat. Seperti yang
diungkapkan Herman Chaniago, Kepala Museum Olahraga
Nasional, mewakili Kementerian Pemuda dan Olahraga

6

7

(Kemenpora) yang turut menghadiri acara pembukaan
Jambore Nasional VI Klub Jantung Sehat bersama Yayasan
Jantung Indonesia pada Rabu, 9 November 2016. “Kemenpora
sangat mendukung kegiatan Jambore VI Klub Jantung Sehat,
hal ini sesuai dengan harapan pemerintah untuk terus menjaga
kesehatan masyarakat,” kata Herman.

SERU ACARANYA, BANYAK MANFAATNYA
Salah satu acara yang paling ditunggu adalah peluncuran
Senam Jantung Sehat Seri VI. Ribuan peserta antusias
mengikuti gerakan senam dari instruktur. Senam jantung sehat
merupakan salah satu program YJI yang diadakan secara rutin
di Klub Jantung Sehat yang ada di tingkat kotamadya sampai
rukun tetangga.
Sebelum acara launching Senam Jantung Sehat Seri
VI, para peserta melakukan defile kontingen saat masuk
ke lapangan. Acara semakin semarak karena para peserta
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liputan utama

8

9

10

11

13

12

14
8
Dewi Hughes memberikan
pelatihan public speaking.
9-11
Berbagai aktivitas mewarnai
pelaksanaan Jambore. Tidak
hanya yang bersifat olahraga
tapi juga kegiatan training
dan lomba.

15

menggunakan pakaian adat provinsi masing-masing untuk
menunjukkan kekayaan budaya bangsa Indonesia. “Semua
peserta Jambore antusias mengikuti rangkaian acara ini,” kata
Syahlina Zuhal.
Tidak hanya yang bersifat olahraga, dalam kegiatan
Jambore ini, para peserta juga bisa menimba ilmu
pengetahuan dan wawasan karena telah berlangsung beragam
aktivitas seperti, training untuk leadership, public speaking,
pelatihan dan penyegaran BHD (Bantuan Hidup Dasar) atau
Basic Life Support termasuk Pentas Aksi Daerah dan Kampung
12
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12-15
Serunya acara penutupan
Jambore dengan pentas
kesenian masing-masing
kontingen dan acara
pelepasan lampion.

Remaja Mandiri. Tak kalah seru dalam melatih kekompakkan,
para peserta juga mengikuti kegiatan outbound.
Beberapa acara menariknya lainnya adalah tes kebugaran
1.000 meter, lomba cerdas cermat, lomba Senam Jantung
Sehat Seri IV Beregu, lomba Senam Jantung Sehat Seri
V Perorangan, sarasehan peserta Rakorwil, sarasehan
seluruh peserta Jamnas VI KJS, lari circuit training dan tes
kardiovaskular. Selain itu, acara Jambore juga diramaikan
dengan ekspo dan bazaar.
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35 tahun YJI
DETAK UNTUK NEGERI
Perempuan punya peran super penting yang dapat menjadi agen perubahan
untuk kesehatan jantung bagi keluarga dan bangsa.

D

i hari jadinya yang
ke-35 tahun,
Yayasan Jantung
Indonesia (YJI)
kembali mengadakan
kampanye “Go Red For Women”
dengan tujuan mengajak para
perempuan menjadi lebih sadar
akan penyakit jantung dan
bagaimana cara mencegahnya.
Karena itu, ulang tahun kali ini
YJI memilih tema “Pentingnya
peranan perempuan dalam menjaga
kesehatan jantung”.

Dihadiri oleh Menteri Kesehatan
Prof.Dr.dr. Nila Djuwita F. Moeloek,
HUT ke-35 YJI dilangsungkan
dengan menggelar beragam acara
seperti talk show, peluncuran buku
Detak untuk Negeri karya Riva Ati
Hanifa, pameran baju-baju Presiden,
Ibu Negara dan Ibu Wakil Presiden
Republik Indonesia, peragaan
busana yang menampilkan kebaya
modern koleksi Lace by Art Kea, serta
penjualan Pendant Healthy Heart
yang terbuat dari emas putih dan
batu-batuan rubi.
Edisi I • 2017
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YAYASAN JANTUNG
INDONESIA
LAHIR KARENA
KEBUTUHAN MENDESAK
Diawali pada 10-12 Agustus 1974,
dengan berlangsungnya Kongres Ilmiah
Kardiologi Nasional I di Taman Ismail
Marzuki, Jakarta. Dalam kongres tersebut
mengemuka kasus penyakit jantung Dewi
Sartika (9), anak dari keluarga kurang
mampu. Kasus Dewi dibutuhkan alat pacu
jantung yang biayanya sangat besar.
Pada kesempatan yang sama, Menkes
Prof. G.A. Siwabessy dan Gubernur
DKI Jakarta, Ali Sadikin menyarankan
dibentuknya badan sosial yang menangani
masalah-masalah penyakit jantung untuk
kalangan tidak mampu. Akhirnya, setelah
berita Dewi Sartika menyebar ke seluruh
Indonesia, terkumpullah bantuan dari
berbagai lapisan masyarakat. Dan Dewi
Sartika pun dapat diselamatkan.
Lima ahli kardiologi terkemuka yaitu
(alm.) dr. Sukaman, (alm.) dr. Loetfi
Oesman, dr. Lily Ismudiati Rilantono,
dr. Dede Kusmana, dan (alm.) dr.
Boerman berinisiatif mendirikan sebuah
yayasan. Atas persetujuan orang tua Dewi,
organisasi nirlaba ini dinamakan Yayasan
Jantung Indonesia Dewi Sartika, berdiri
pada tanggal 4 Oktober 1974. Seiring
dengan perkembangan kegiatan, nama
yayasan ini berubah pada tanggal
9 November 1981 menjadi Yayasan
Jantung Indonesia.
Kini, 35 tahun sudah YJI konsisten
dengan program-programnya
sebagai lembaga nirlaba yang fokus
kepada peningkatan pengetahuan
dan kesadaran masyarakat akan
pentingnya upaya pencegahan penyakit
jantung dan pembuluh darah. Dengan
memasyarakatkan Panca Usaha Jantung
Sehat, YJI beserta cabangnya di seluruh
Indonesia diharapkan mampu menekan
angka kematian, akibat penyakit jantung
dan pembuluh darah.

olesterol
i seminggu.

14
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HARAPAN PADA PEREMPUAN
Dalam acara talk show hari jadi ke-35 YJI di Hotel Dharmawangsa, Jakarta,
Kamis (24/11/2016), Menkes Nila Djuwita F. Moeloek menegaskan bahwa
perempuan adalah penentu kesehatan keluarga. “Sebagai ibu dan sekaligus
sebagai pendidik anak, bahkan banyak juga yang berprofesi sebagai wanita
karir, kaum perempuan diharapkan menjadi ujung tombak dalam kelompok
manusia terkecil yaitu keluarga,” katanya.
Hal ini diamini oleh Ketua Umum YJI, Syahlina Zuhal, yang menyatakan
bahwa perempuan harus merawat kesehatan jantung dan kesehatan tubuh
lainnya dengan baik. “Dengan demikian mereka dapat banyak berkontribusi,
dengan menyampaikan pesan-pesan gaya hidup sehat untuk jantung yang
sehat bagi keluarga,” ungkapnya. Hadir pula dalam acara ini Dirut RS Harapan
Kita Dr.dr.Hananto Andriantoro, SpJP(K).
Dalam acara yang sama, diluncurkan sebuah buku berjudul Detak
untuk Negeri karya Riva Ati Haniva. Buku yang diterbitkan oleh YJI ini berisi
catatan perjalanan Yayasan Jantung Indonesia sepanjang 35 tahun mengabdi
untuk negeri.
Masih dalam rangka ulang tahun ke-35 YJI, digelar pameran busana
nasional perempuan dari Presiden, Ibu Negara, dan Ibu
Wakil Presiden Republik Indonesia yang berlangsung di Plaza Indonesia 30
November hingga 31 Desember 2016. Sejumlah koleksi yang dipamerkan
adalah milik almarhumah Ibu Ainun Habibie, almarhumah Ibu Norma
Sudharmono, almarhumah Ibu Tien Soeharto, Ibu Ani Yudhoyono, Ibu Karlinah
Djaja Wirahadikusumah, Ibu Herawati Boediono, Ibu Mufidah Kalla, Ibu Sinta
Nuriyah Wahid, Ibu Tuti Sutrisno, Ibu Megawati Soekarnoputri, almarhumah Siti
Rahmiati Hatta, dan almarhumah Ibu Nelly Adam Malik.

6

Dalam kesempatan ini digelar pula peragaan busana dengan menampilkan
koleksi ‘kebaya’ modern dengan siluet santun dan longgar dengan ciri khas
Lace by Art Kea yang elegan, anggun, dan mewah serta menekankan pada
detil pekerjaan tangan. Palet warna merah, putih dengan beberapa warna
cerah lainnya mencerminkan beragamnya dan kayanya Nusantara Indonesia
sekaligus merupakan simbol dukungan terhadap visi dan misi Yayasan
Jantung Indonesia.
Dukungan terhadap YJI juga ditunjukkan oleh Wanda House of Jewels
dengan meluncurkan pendant Healthy Heart rancangan Wanda Ponika tepat
di hari jadi ke-35 YJI ini.
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PEMENANG Lomba Blog HUT ke-35 YJI
Memperingati hari jadinya yang ke-35 tahun Yayasan Jantung Indonesia (YJI) juga menyelenggarakan lomba penulisan untuk para
blogger bertema “Gaya Hidup Sehat untuk Jantung Sehat” mulai 15 Juli hingga 27 September 2016 lalu. Lomba ini dimaksudkan untuk
memberikan inspirasi dan motivasi kepada pembaca untuk terus menyuarakan gaya hidup sehat untuk jantung sehat. Dari 100 lebih
tulisan yang masuk, berikut ini para pemenang yang terpilih:
PEMENANG 1

PEMENANG 3

PEMENANG HARAPAN 2

“Pelajaran Sehat dari Dua

“Sleep Early, Wake Up Earlier. Hidup

“13 Cara Jaga Kesehatan Jantung

Macam Ayah”

terpola, Jantung Terjaga”

yang Belum Anda Ketahui”

(Emmanuella Christanti)

(Aflifia Birruni Sabila)

(Akhlis Purnomo)

Hadiah: Uang tunai

Hadiah: Uang tunai Rp5.000.000 +

Hadiah: Uang tunai Rp1.500.000 +

Rp10.000.000 + TV LED 43"

TV LED 34" Panasonic + tabungan

TV LED 22" Panasonic + tabungan

Panasonic + tabungan Jenius

Jenius BTPN Rp1.000.000.

Jenius BTPN Rp1.000.000.

BTPN Rp1.000.000.
PEMENANG HARAPAN 1

PEMENANG FAVORIT

PEMENANG 2

“Less Callories, More Exercise (Gaya

“7 Gaya Hidup Sehat Untuk

“Pentingnya Jadi

Hidup Sehat, Untuk Jantung Sehat)”

Menjaga Kesehatan Jantung”

Konsumen Bijak agar

(Syafika Azmi Bastian)

(Aprilia Ramadhina)

Jantung Tetap Sehat”

Hadiah: Uang tunai Rp2.000.000 +

Hadiah: Uang tunai Rp3.000.000.

(Rodame Monitorir Napitupulu)

TV LED 22" Panasonic + tabungan

Hadiah: Uang tunai

Jenius BTPN Rp1.000.000.

Rp7.500.000 + TV LED 40"
Panasonic + tabungan Jenius
BTPN Rp1.000.000.

PERAYAAN HUT ke-35 YJI
DI BERBAGAI DAERAH

H

ari Ulang Tahun Yayasan Jantung Indonesia
(YJI) juga diperingati di berbagai daerah di
Indonesia. Di Malang, Jawa Timur, misalnya,
diadakan Lomba Senam Jantung Sehat,
Minggu (18/12), bertempat di Pendopo Agung
Pemerintah Kabupaten Malang. Sebanyak 36 regu dari berbagai
kategori usia dan 63 pelatih ikut berpartisipasi dalam Lomba
Senam Jantung Sehat ini.
Acara ini dihadiri oleh Bupati Malang, Drs. H. Rendra Kresna,
BcKU, SH, MM, MPM, memberikan bantuan berupa wireless dan
tensimeter kepada beberapa klub jantung sehat di Kabupaten
Malang dan Ketua YJI Cabang Malang Raya, Prof. Dr. dr.

1

Djanggan Sargowo SpPD, SpJP(K) FIHA, FACC, FCAPC, FEsC
Seluruh rangkaian acara hari itu diakhiri dengan pemeriksaan
kesehatan dan konsultasi dokter gratis.
Sementara itu, di GOR Remaja Jakarta Timur, Kamis (15/12)
digelar lomba Lompat Tali Jantung Sehat (LTJS) II yang diikuti
oleh 19 SD Se-Jakarta. Ada pula lomba kecepatan serta lomba
ketahanan murid dan guru.
Sedangkan di Kabupaten Karawang, Jawa Barat,
peringatan HUT ke-35 YJI dihadiri sekitar 15.000 orang dari Klub
Jantung Sehat dan Klub Jantung Remaja se-Jawa Barat pada
Minggu (18/12) yang lalu. Mereka mengadakan senam jantung
sehat bersama.
Edisi I • 2017
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profil

Dr. Ir. A. Majdah M. Zain, M. Si.

AGAR REMAJA MENJADI PELOPOR
GAYA HIDUP SEHAT

Semakin banyak
informasi tentang
Panca Usaha
Jantung Sehat
tersebar, angka
penderita jantung
bisa direduksi.
16
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T

iga periode terpilih menjadi Ketua Yayasan
Jantung Indonesia Sulawesi Selatan (YJI Sulsel)
membuktikan bahwa Dr. Ir. A. Majdah M. Zain,
M. Si. (53 tahun) memiliki komitmen yang kuat
dalam meningkatkan kesadaran masyarakat
Sulawesi Selatan atas bahaya penyakit jantung. Sasaran utama
programnya sejak terpilih menjadi Ketua pada periode pertama
di tahun 2006 adalah para remaja. Ia yakin, gaya hidup yang
sehat yang dimulai sejak dini dapat menghindarkan generasi
muda Sulawesi Selatan dari ancaman penyakit jantung.

APA SAJA PROGRAM DAN AKTIVITAS ANDA
SEBAGAI KETUA YJI SULAWESI SELATAN?
Beberapa tahun terakhir, khususnya sejak terpilih sebagai Ketua
pada periode kedua, saya intens mendorong pembentukan Klub
Jantung Remaja di setiap lokasi maupun di sekolah-sekolah.
Kegiatannya adalah mengajak para remaja untuk berpola hidup
sehat, terutama olah tubuh paling sedikit 3 kali dalam seminggu.
Kami ingin melahirkan generasi yang kuat dan sehat. Saya
berharap, para remaja yang tergabung dalam Klub Jantung
Remaja menjadi pelopor gaya hidup sehat di kalangan remaja
dan memberi contoh pola hidup yang lebih sehat kepada
teman-temannya. Terbukti komunikasi antar remaja seperti
demikian, jauh lebih efektf.
Kegiatan lain kami adalah memberikan pelatihan Instruktur
setiap tiga bulan sekali kepada para guru olah raga dan pelatih
senam di Sulawesi Selatan. Mereka tidak hanya kami bekali
dengan gerakan senam, tetapi juga berbagai pengetahuan
seputar penyakit jantung, mulai dari penyuluhan gizi hingga
cara-cara menangani serangan jantung di tempat. Setelah
mendapat pelatihan, mereka disebar ke semua lokasi, termasuk
ke komunitas-komunitas masyarakat yang ada di Sulawesi
Selatan.

BAGAIMANA STATISTIK JUMLAH PENDERITA
PENYAKIT JANTUNG DI SULAWESI SELATAN?
Di semua daerah di Indonesia, termasuk di Sulawesi Selatan,
penyakit jantung masih merupakan penyakit penyebab kematian
6
tertinggi. Jumlah penderita berusia muda bahkan lebih
meningkat dalam beberapa tahun terakhir. Sekarang, penyakit
ini sudah tidak melihat usia ataupun status sosial lagi.

BIODATA
Dr. Ir. Hj. Andi Majdah Muhyiddin Zain, Agus Arifin Nu’mang, M. Si.
TTL : Yogyakarta, 25 November 1963
Suami : Ir. H. Agus Arifin Nu’mang
Pendidikan :
•

S1 Fakultas Pertanian Universitas Hasanuddin Makassar

•

S2 Fakultas Pertanian Universitas Hasanuddin Makassar

•

S3 Fakultas PertanianUniversitas Hasanuddin Makassar

Pengalaman :
•

Ketua Yayasan Jantung Indonesia Sulsel (3 periode)

•

Rektor Universitas Islam Makassar Al Gazali (3 periode)

•

Ketua Badan Koordinasi Organisasi Wanita Sulsel

•

Ketua Umum Muslimat Nahdlatul Ulama Sulsel

•

Ketua Persatuan Wanita Olah Raga Indonesia

•

Ketua Forum Komunikasi Alumni ESQ

Di Sulawesi Selatan, penyebabnya antara lain pola makan
yang tidak benar, kurang gerak, dan ketidakpahaman terhadap
penyebab-penyebab penyakit jantung. Untuk itu, kami gencar
mengkampanyekan Panca Usaha Jantung Sehat. “Sehat” adalah
singkatan; “S” adalah “Seimbangkan Gizi”, “E” adalah “Enyahkan
Rokok”, “H” adalah “Hadapi Stres”, “A” adalah “Atur Tekanan
Darah”, dan “T” adalah “Teratur Berolahraga”.
Target saya untuk YJI Sulsel di tahun 2017, semakin banyak
informasi yang tersebar di masyarakat tentang pola hidup sehat,
khususnya Panca Usaha Jantung sehat. Dengan begitu, saya
yakin bisa mereduksi angka penderita jantung. Juga, semakin
banyak penderita yang akan terselamatkan karena mereka bisa
menolong diri sendiri saat terkena serangan jantung.

UNTUK TETAP SEHAT DAN ENERJIK,
POLA HIDUP SEPERTI APA YANG DIJALANI?
Saya berolahraga minimal tiga kali dalam seminggu.
Baik dengan cara bersepeda kurang lebih 20 kilometer selama
satu jam, jogging 10 putaran di jogging track di Makassar, juga
menjaga pola makan yang sehat dengan banyak makan sayur dan
tidak makan nasi selama 18 tahun.
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jantung sehat

Merawat Denyut Kehidupan
Semua yang berharga dalam hidup kita bisa terus terjadi
karena jantung kita terus berdetak.
KONSULTAN:
Prof. Dr. dr. Budi Setianto,
•
Sp.JP(K)
1.

Ketua I Yayasan Jantung
Indonesia

2.

Ka Divisi Prev & Rehab Dep.
Kardiologi & Ked. Vaskular FKUI

3.

Staf Pengajar Bag. Kardiologi
FKUI/ (RSCM)/ RSJHK

•

dr. Siska Suridanda Danny,
Sp.JP(K)
1.

Anggota Pengurus YJI

2.

Staf Medik Fungsional Instalasi
Intensive Cardiovascular Care
Unit(ICVCU),Pusat Jantung
Nasional Harapan Kita Jakarta
(2010-sekarang)

3.

Staf pengajar Departemen
Kardiologi dan Kedokteran
Vaskular,Fakultas Kedokteran
Universitas Indonesia Jakarta
(2010-sekarang)

•

Prof. Dr. dr. Dede Kusmana,
Sp.JP(K)
1.

Guru Besar Ilmu Kardiologi,
Universitas Indonesia

2.

Pendiri Klub Jantung Sehat dan
Yayasan Jantung Indonesia
(Dewi Sartika)

3.

Pembina Yayasan Jantung
Indonesia

M

araknya kabar mengenai
public figure yang
meninggal karena
serangan jantung
mendadak memang
cukup menghentak khalayak ramai.
Tidak hanya dari dunia showbiz, tapi juga
para olahragawan dan tokoh di bidang
lainnya. Terlebih lagi usia mereka masih
tergolong muda dan diberitakan tidak
pernah memiliki masalah dengan jantung
semasa hidupnya.
Fenomena serangan jantung yang
menimpa kalangan pesohor (berusia
muda) boleh jadi merupakan fenomena
gunung es. Yang nampak hanya pucuknya
saja, sementara bagian terbesarnya tidak
banyak yang mengetahui. Menurut info
Pusdatin Kementerian Kesehatan RI
yang diolah dari Data Riskesdas 2013
berdasarkan diagnosis/gejala pada
kelompok usia 15-44 tahun, jumlah
penderita jantung koroner sebanyak
1.161.339 orang (2,9%) dan penderita gagal
jantung 158.850 orang (0,4%).
Prediksi yang dirilis Badan Kesehatan
Dunia PBB (WHO) menyebutkan bahwa
kematian akibat penyakit kardiovaskular
(termasuk di dalamnya serangan jantung)
akan meningkat hingga 30 juta per
tahun pada 2030 mendatang. Dan yang
menjadi persoalan, penyakit ini makin
sering menyerang kalangan usia 25-30
tahun. Hal ini sekaligus menghapus stigma
bahwa penyakit jantung hanya dialami
oleh mereka yang sudah berusia lanjut.

KONDISI JANTUNG
BERDASARKAN
GAYA HIDUP
Di luar faktor alami atau yang berkaitan
dengan riwayat keluarga, jenis kelamin,
dan usia, risiko penyakit jantung juga
berkaitan antara lain dengan penyakit
hipertensi, diabetes melitus, gaya hidup
tidak sehat, dan stres.
18

18-20 Heartnews.indd 18

Prof. Dr. dr. Budi Setianto,
Sp.JP(K)

MULAI DENGAN BERPIKIR
POSITIF

Dalam mengelola stres, biasakan
menjalani kehidupan dengan
sabar, rela/ikhlas, menerima,
jujur, dan berbudi luhur. Semua
sifat ini merupakan pendekatan
kepada sesama manusia.
Sementara pendekatan kepada
Tuhan, seseorang mestinya
sadar, percaya, dan taat kepada
Tuhan dengan cara menjalankan
kehidupan religius. Selain
itu, setiap kita idealnya juga
harus memiliki pikiran yang
positif sebagai awal menjalani
kehidupan yang sehat.
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jantung sehat

“Setiap detik jantung selalu
berdetak untuk menghargai
saat-saat terpenting dalam
hidup kita”

Sebagai massa otot, jantung juga bisa
mengalami perubahan kondisi sesuai
pilihan gaya hidup. Berikut ini beberapa
kondisi jantung yang berkaitan dengan
pola hidup yang dilakukan:
• RUTIN BEROLAHRAGA
Cukup meluangkan waktu 20 menit per
hari untuk berolahraga sudah mampu
melebarkan pembuluh darah kecil atau
kapiler di permukaan jantung. Kapiler yang
kuat dan aktif akan memperlancar aliran
darah yang dapat dipompa oleh jantung.
Hal inilah yang membuat otot jantung
akan berkembang dan jantung Anda
semakin kuat.
• KURANG AKTIVITAS FISIK
Gaya hidup sedentary yang kurang
aktivitas fisik dapat memicu timbulnya
lemak perikardial, yaitu jenis lemak
yang lengket dan menumpuk di jantung
sehingga meningkatkan risiko
penyakit jantung.
• AKTIF MEROKOK
Kebiasaan merokok dapat meningkatkan
risiko aterosklerosis, yakni penyempitan
dan penyumbatan arteri. Akibatnya, aliran
darah berkurang sehingga tekanan darah
kian tinggi. Kondisi ini membuat jantung
bekerja secara berlebihan yang dapat
‘merampas’ sebagian besar bahan bakar
dari organ.
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• SERING EMOSIONAL
Ketika kita marah maka denyut jantung
menjadi lebih cepat. Ketika amarah reda,
denyut melambat lagi. Nah, jika denyut
jantung sering turun-naik secara drastis
bisa menyebabkan kelelahan pada jantung
yang akan memicu sesak napas.
• STRES
Stres dapat memperlambat denyut jantung
dan menyebabkan aliran darah ke otak
berkurang sehingga mengakibatkan
hilangnya kesadaran/pingsan. Kadang
pula, stres dilampiaskan dengan
mengonsumsi makanan tinggi kolesterol.
Alhasil, terjadi penumpukan kolesterol di
dalam pembuluh darah yang akan memicu
gangguan pada jantung.

CEK DENYUT NADI
Jantung berfungsi memompa darah
kemudian mengalirkannya ke seluruh
tubuh melalui pembuluh darah arteri
agar semua organ memperoleh pasokan
oksigen sehingga setiap jaringan di
seluruh tubuh dapat berfungsi, hidup,
dan melakukan tugasnya masingmasing. Apabila darah yang dipompakan
dan dialirkan tidak mencukupi, apalagi
sampai berhenti, maka bagian tubuh
yang seharusnya mendapat pasokan
oksigen akan menderita, atau malah
tidak bisa berfungsi sama sekali, lalu
rusak dan mati. Darah yang dipompa dan

dr. Siska Suridanda Danny,
Sp.JP(K)

MAKAN ENAK YANG
MENYEHATKAN

Ada beberapa tipe pola diet
yang telah diteliti bermanfaat
untuk menjaga kesehatan
jantung, antara lain DASH Diet
dan Mediterranean Diet. Secara
umum, perbanyak produk susu
rendah lemak, ikan laut yang
kaya asam lemak omega-3
seperti tuna dan salmon,
buah-buahan, kacang-kacangan,
serta sayuran.
Batasi konsumsi daging merah,
minyak jagung dan minyak
kelapa sawit, makanan/minuman
kemasan dengan kadar gula
tinggi, serta sodium dalam
bentuk garam dapur maupun
dalam makanan yang diawetkan.
Edisi I • 2017
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jantung sehat

dialirkan sangat bergantung pada berapa
kali jantung memompa, atau berapa kali
jantung berdenyut.
Kerja jantung ditentukan oleh jumlah
denyut per menit. Di samping itu, juga
perlu diperhatikan apakah denyut
(irama) jantung teratur atau tidak. Kalau
iramanya tidak teratur,
maka dapat berakibat aliran darah
menjadi tidak lancar sehingga
menyebabkan otak tidak memperoleh
pasokan oksigen yang cukup.
Rata-rata orang dewasa yang sehat
dan bukan atlet atau terlatih, memiliki
denyut nadi dalam keadaan istirahat
antara 60 -100 kali per menit. Sementara
atlet atau orang yang terlatih memiliki
denyut jantung yang rendah. Detak
jantung seorang atlet bisa mencapai 40
kali per menit, yang untuk orang dewasa
biasa dikategorikan bradikardia (jantung
berdenyut pelan).
Untuk orang dewasa yang bukan
atlet dan denyutnya kurang dari 60,
misalnya 50 kali per menit, apalagi 40
kali per menit, dikhawatirkan pasokan
yang diperoleh seluruh organ tubuh
tidak mencukupi sehingga terjadi
gangguan pada organ. Yang paling
sering terjadi adalah aliran darah ke
otak tidak cukup sehingga seseorang
bisa pingsan/kehilangan kesadaran. Jika
berlangsung lama maka akan terjadi
gangguan organ multiple.
Sebaliknya, apabila detak jantung
terlampau cepat, pompa jantung tidak
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efektif. Dalam jangka pendek dapat
menyebabkan kehilangan kesadaran
seperti halnya detak yang terlampau
lambat. Sedangkan dalam jangka panjang,
otot jantung akan mengalami kerusakan
akibat bekerja terlampau
berat sehingga terjadi pembengkakan
jantung dan juga gangguan organ lain,
misalnya ginjal.
Salah satu cara sederhana untuk
mengetahui kemampuan kerja jantung
adalah dengan mengukur detaknya lewat
denyut nadi di pergelangan tangan.
Denyut nadi adalah gerakan mengembang
dan berkontraksi pada pembuluh darah
arteri sebagai respons terhadap detak
jantung. Jadi, mengukur denyut nadi
berarti sama halnya dengan mengukur
detak jantung.
Cara mengukur denyut nadi, gunakan
tangan kanan untuk menghitung
sedangkan tangan kiri memakai jam
tangan yang ada penunjuk detiknya.
Telapak tangan menghadap ke arah kita,
di pergelangan tangan kanan letakkan
dua jari tangan kiri, kemudian diraba dan
rasakan denyutnya. Di bawah tonjolan
tulang akan terasa denyut nadi. Jangan
ditekan terlalu dalam karena denyut
akan menghilang. Lakukan berkali-kali
sehingga kita yakin menghitung secara
tepat. Hitung berapa denyut per menit,
bisa dilakukan selama 60 detik, 30 detik
(dikalikan dua untuk satu menit), 15 detik
(dikalikan empat untuk satu menit), atau
10 detik (dikalikan enam untuk satu menit).

Prof. Dr. dr. Dede Kusmana,
Sp.JP(K)

MEMILIH
KEGIATAN FISIK

1. Tidak ada aktivitas mingguan/
kegiatan rumah ringan dan
pekerjaan ringan: Tambah
dengan olahraga sesuai dengan
umur dan kondisi kesehatan.
2. Ada aktivitas mingguan
ringan hampir tiap hari: Perlu
menambah olahraga yang sesuai
umur dan kondisi kesehataan.
3. Ada aktivitas mingguan sedang,
setingkat dengan olahraga
beban sedang: Tak harus
berolahraga, namun harus
melakukan kegiatan rumah dan
pekerjaan yang cocok dengan
yang dikuasai.
4. Memilih mana yang disukai:
kegiatan rumah berat, pekerjaan
berat, atau olahraga berat.
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bugar & sehat

Lari,

TREN OLAHRAGA

MASA KINI
Lari tergolong
olahraga yang relatif
murah, tanpa perlu
menjadi
pusat kebugaran
Anda bisa memulainya
dengan mengitari
lingkungan rumah.

O

lahraga lari menyimpan
manfaat besar bagi
kesehatan tubuh. Bila
dilakukan teratur, lari dapat
membantu mencegah
berbagai penyakit termasuk penyakit
jantung, stroke dan diabetes.
Kini berlari bukan saja untuk mencapai
ataupun menjaga kebugaran, tapi menjadi
tren yang digandrungi berbagai kalangan.
Coba saja tengok banyaknya lomba lari
di tahun 2016. Menurut situs ayolari.in di
tahun 2016 setiap bulannya ada lebih dari
10 lomba lari yang diadakan di seluruh
Indonesia. Jadi dalam 1 tahun saja ada
sekitar 150 lomba lari. Jenisnya juga
bermacam-macam, mulai dari 5K, 10 K
hingga marathon yang berjarak tempuh
42 K ataupun half marathon 21 K. Jumlah
komunitas pecinta olahraga lari kini juga
semakin banyak. Kehadiran mereka bisa
dengan mudah ditemukan di halaman
media sosial.
Tren lomba lari ini tidak luput
dari pengamatan pelaku bisnis yang
jeli melihat peluang. Berbagai merek
perlengkapan olahraga, minuman
kesehatan, makanan, bank sampai real
estate ikut ‘berlomba’ mengadakan lomba
lari. Begitu pula pemerintah provinsi atau
BUMN, biasanya memanfaatkan lomba
lari sebagai ajang promosi pariwisata
yang dikenal sebagai sport tourism. Sebut

saja Maraton Borobudur yang disponsori
Bank Jateng ini mengambil rute dari
pelataran Candi Borobudur, berkeliling
ke desa-desa sekitar hingga berakhir di
garis finish. Atau Toraja Marathon yang
diselenggarakan pemerintah provinsi
Sulawesi Selatan.

INGIN BERPARTISIPASI
DALAM LOMBA LARI ?
Perhatikan terlebih dahulu hal-hal
berikut ini.
•
Bagi pemula tidak disarankan
untuk langsung ikut lomba lari.
•
Mulailah dengan latihan berjalan
kaki atau berlari jarak dekat.
•
Pelajari cara berlari yang benar
termasuk persiapan nutrisi
yang diperlukan.
•
Lakukan latihan secara rutin,
misalnya seminggu tiga kali.
•
Jarak tempuh ditingkatkan
secara bertahap, misalnya sejauh
3 km selama 3 bulan.
•
Dengan tubuh yang terbiasa
berlari, maka organ tubuh
lebih siap melakukan aktivitas
berintensitas tinggi seperti
lomba 5K ataupun 10K.
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BILA

Tak Sempat
BEROLAHRAGA
Jika tak sempat lari pagi atau ke pusat kebugaran, lakukan saja aktivitas harian
yang bisa membakar banyak kalori ini.

U

ntuk memiliki jantung sehat, olahraga atau
setidaknya melakukan latihan fisik setiap hari
sangat dianjurkan. Namun bagi Anda yang
mengaku supersibuk, menyediakan waktu
10 menit tentu masih bisa dilakukan di selasela kesibukan Anda. Sebab, melakukan perubahan kecil
misalnya menyediakan waktu 10 menit untuk berolahraga
sudah begitu berharga bagi kesehatan Anda. Yang menurut
The British Heart Foundatioh untuk mendapatkan tubuh yang
sehat dan membakar kalori bisa dicapai dengan banyak cara.
Anda masih dapat meraih sehat dengan mencari kegiatan
fisik lain sebagai pengganti olahraga.

BERSEPEDA KE KANTOR
Bersepeda santai ke kantor selama 30 menit mampu
membakar lemak hingga 120 kalori. Bayangkan jika jarak
rumah ke kantor memakan waktu hingga satu jam dengan
mengayuh sepeda tentu lebih banyak yang terbuang, bukan?
Anda juga bisa melakukannya ke tempat lain, seperti ke
minimarket, rumah makan dan sebagainya.

LEBIH ASYIK NAIK TANGGA

SERING-SERING JALAN KAKI
Bila Anda ke kantor atau ke tempat lainnya dengan
menggunakan kendaraan bermotor, usahakan untuk parkir lebih
jauh sehingga Anda bisa berjalan kaki menuju gedung kantor.
Anda juga dapat menggunakan waktu makan siang untuk jalan
kaki ke tempat makan dengan memilih tempat makan yang
jaraknya cukup jauh dari kantor. Lebih baik lagi jika setiap pagi
Anda sempatkan jalan keliling kompleks selama setengah jam,
seminggu 3 kali.

MENCUCI MOBIL
Kalau bisa mencuci mobil sendiri, untuk apa pergi ke tempat
pencucian mobil? Gerakan menggosok, menyiram, dan
mengeringkan bodi mobil dengan lap akan membuat tubuh
berolahraga dengan sendirinya. Lagipula, dengan mencuci
sendiri, justru Anda merasa lebih puas dan lebih bersih.

MENYAPU ATAU MENGGUNAKAN ALAT
PENGHISAP DEBU
Aktivitas ini dapat membakar 65 kalori dalam 15 menit. Bila tidak
punya alat penghisap debu, bisa diganti dengan menyapu dan
mengepel. Untuk mengoptimalkan latihan badan bagian atas,
gunakanlah beban tangan.

Hindari menggunakan elevator untuk menuju suatu tempat
atau ruangan. Manfaatkan tangga yang tersedia agar Anda
bisa melatih fisik. Hmm… tidak perlu memaksa naik ke lantai
15 dengan tangga, cukup 3-5 lantai sisanya saja Anda bisa
menggunakan elevator.

BERKEBUN (MERAWAT TANAMAN)
Tidak perlu menggunakan jasa tukang kebun jika Anda
sanggup merawat taman di rumah. Membersihkan taman
selama 1 jam, berarti Anda telah mampu membakar lemak
hingga 240 kalori. Tentu saja Anda harus mengenakan
pakaian yang tepat untuk kegiatan ini agar terhindar dari
panas dan kotoran tanah.

22

21-23 Heartnews.indd 22

Edisi I • 2017

2/23/2017 3:03:55 PM

bugar & sehat

BERMAIN DENGAN ANAK
Sambut ajakan si kecil yang ingin
bermain dengan Anda di halaman
rumah atau taman dekat rumah. Anda
bisa berlari-lari kecil atau bermain bola
sambil menyenangkan si kecil. Dalam
beberapa menit, puluhan kalori sudah
bisa Anda bakar dengan aktivitas ini.

MEMBERSIHKAN DENGAN MAKSIMAL

ANGKAT BELANJAAN

Menggosok lantai kamar mandi hingga mengkilap dapat
membakar sekitar 250 kalori. Bila tidak sempat atau terlalu
berat, Anda bisa melakukan yang lebih ringan. Contohnya
melap debu yang menempel pada perabotan. Anda akan
membakar 160 kalori dalam 1 jam.

Bersahabatlah dengan keranjang belanjaan. Angkat semua
belanjaan Anda dan hindari penggunaan troli. Berjalan-jalan
memilih barang dengan mengangkat beban di kedua tangan
tentu membakar lebih banyak kalori ketimbang berjalan dengan
tangan kosong.

JINJIT

PENUHI TROLI BELANJAAN

Ya, berjinjit seperti balerina dapat membakar kalori. Anda
dapat berjinjit saat menunggu atau melakukan aktivitas di
satu tempat seperti mencuci piring atau melipat baju. Tahan
posisi jinjit selama 10 detik, kemudian ulangi.

Mungkin Anda akan membeli benda-benda besar atau
berat yang memang harus menggunakan troli? Ambillah
benda tersebut lebih dahulu dan letakkan di troli. Anda akan
mendorong troli yang lebih berat dan membakar kalori
lebih banyak.

MENDENGARKAN MUSIK
Bukan musiknya yang akan membakar kalori, tapi gerakan
Anda. Saat bekerja di depan komputer atau menonton TV,
pakailah headphone dan dengarkan musik favorit. Jangan
malu untuk berdansa mengikuti irama lagu karena Anda
sedang membakar kalori!

SATU LAGI, TERTAWALAH!
Tertawa selama 10 hingga 15 menit setiap hari dapat membakar
40 kalori. Cukup banyak bukan? Tentu untuk memicu tawa
Anda, perlu trik-trik tertentu, seperti menonton tayangan
komedi, membaca kisah-kisah humor, dan sebagainya.
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10 MAKANAN

SUPER SEHAT & KAYA NUTRISI
BERAS MERAH
Kaya akan serat, vitamin, mineral,
dan memiliki indeks glikemik
rendah dibandingkan nasi putih
sehingga menjadi pilihan tepat bagi
penderita diabetes.

TEH HIJAU
Tinggi antioksidan, dapat mencegah
terjadinya penggumpalan darah
dan menyehatkan jantung.
Kandungan kafeinnya juga mampu
membangkitkan mood dan
mengurangi stres.

OAT
Beta-glucan yang dikandungnya
membantu menurunkan
kolesterol jahat. Oat juga tinggi
serat yang baik untuk pencernaan
dan diet sehat.

BAWANG PUTIH
Bawang putih mentah yang dihaluskan
menghasilkan hidrogen sulfida, gas
dalam jumlah kecil yang fungsinya
dapat melindungi jantung. Konsumsi
bawang putih mentah membantu
mempertahankan aliran darah di dalam
aorta dan mengurangi plak dalam
dinding arteri.

INILAH
10 SUPERFOOD
yang dapat
memperbaiki energi,
metabolisme,
mood, dan juga
memori Anda.

YOGHURT
Kandungan probiotiknya membantu
menyehatkan sistem pencernaan, dan
kalsium yang tinggi baik untuk menjaga
kepadatan tulang.

LEMON
Kaya vitamin C untuk menguatkan
sistem kekebalan tubuh. Lemon juga
bersifat diuretik alami sehingga dapat
membuang racun-racun dalam tubuh
keluar melalui air seni.
24
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SALMON
Omega 3 yang dikandungnya penting
bagi jantung dan otak untuk membantu
meningkatkan konsentrasi, mencegah
memory loss dan juga depresi, menjaga
sistem kesehatan saraf otak sehingga
dapat mencegah penyakit seperti
demensia dan Alzheimer.

BLUEBERRY
Mengandung phytochemical,
flavonoid, dan serat, mampu
mencegah penyakit degeneratif
seperti diabetes, hipertensi, dan
kanker. Juga kaya anthocyanin
yang membantu meningkatkan
kerja otak.

BROKOLI
Kandungan sulforaphene-nya
memicu pembentukan enzim yang
mampu melawan pembentukan sel
kanker. Sementara vitamin C dan
vitamin E yang dikandung menjaga
kesehatan kulit dan meregenerasi
sel kulit yang mati.

KACANG-KACANGAN
Sumber protein non-hewani terbaik
yang kaya serat, vitamin, dan
mineral. Juga vitamin E yang baik
untuk kesehatan jantung dan kulit.
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Jangan Asal Pilih

SUPLEMEN
Cermat memilih
suplemen membantu
mengoptimalkan
kesehatan tubuh.

S

aat dinyatakan oleh dokter
bahwa Anda mengalami
gangguan pada jantung
maupun tekanan darah,
biasanya yang akan
disarankan paling awal adalah menjalani
hidup sehat melalui konsumsi makanan
sehat dan olahraga. Lalu sebagai
pelengkapnya, tak jarang kita akan mulai
melirik suplemen untuk memastikan
bahwa tubuh mendapatkan asupan
nutrisi yang memadai.
Tapi sebaiknya tidak sembarangan
memilih suplemen. Mengonsumsi
suplemen yang tepat akan mendukung
Anda mengoptimalkan kondisi tubuh,
terutama ketika dalam kondisi sakit.

MEMILIH SUPLEMEN
YANG TEPAT
Dr. Stephen Sinatra, dari laman
drsinatra.com memaparkan bahwa ada
beberapa hal yang perlu diperhatikan
saat memilih suplemen, yaitu:
•Survei. Lakukan survei, setidaknya
melalui internet, untuk mengetahui
suplemen yang direkomendasikan
untuk kondisi Anda. Pastikan
sumbernya dari laman tepercaya, bukan
laman produsen suplemen.
•Periksa kandungannya. Meskipun
mengklaim sebagai plant-based
yang mengandung antioksidan dan
antiradang alami, tetap saja Anda perlu
mengecek komposisi suplemen pada
label kemasan produknya.
•Perhatikan dosis. Berlebihan
mengonsumsi suplemen bisa
menyebabkan kelebihan dosis.
Suplemen sifatnya adalah tambahan,
bukan sumber utama nutrisi Anda.

•Lupakan suplemen “ajaib” dengan klaim
yang tidak masuk akal, misalnya bisa
mengobati semua jenis penyakit, “magic
pill”, dan sebagainya. Secara logika Anda
tentu bisa memilih mana yang terkesan
muluk-muluk dan tidak benar.

SUPLEMEN JANTUNG DAN
PEMBULUH DARAH
Berdasarkan informasi dari laman
effective health care (effectivehealthcare.
ahrq.gov), untuk membantu menjaga
kesehatan jantung dan penyakit
pembuluh darah (misalnya gangguan
tekanan darah dan kolesterol),
biasanya suplemen yang disarankan
adalah yang mengandung:
1.

Campuran karotenoid, yaitu
beta-carotene, lycopene, lutein,
zeaxanthin, beta-cryptoxanthin, 		
and alpha-carotene.

2.

Vitamin, antara lain vitamin A, E, 		
C, D, B1. B2, B5, B6, dan B12.

3.

Kalsium, magnesium, 		
kalium, selenium.

4.

Asam folat.

5.

Zinc, chromium picolinate,
quercetin, inositol, biotin, 		
dan sebagainya.

Selain itu, untuk kesehatan jantung
juga disarankan untuk mengonsumsi
1-2 gram asam lemak omega-3 setiap
hari. Tentunya, sebelum mengonsumsi
suplemen apa pun, Anda perlu
berkonsultasi dengan dokter untuk
mendapatkan saran terbaik dan yang
paling sesuai untuk kondisi tubuh Anda.
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SEHAT dan LEZAT
Andai ingin merayakan kebersamaan dengan keluarga, apapun acaranya, pilih
selalu makanan sehat seperti dua resep di bawah ini. Menu warna warni yang
praktis, ringan, dan memanjakan lidah.

MANGO

BAHAN

& Pomelo Salad
PORSI: 4 ORANG

2.

400 g daging buah mangga muda/

Iris halus bawang merah, sisihkan.
Memarkan cabai rawit dan petiki

mangga mengkal

daun ketumbar.

400 g daging buah jeruk bali (pomelo)

3.

Taruh nam pla, air jeruk nipis/lemon,

3 butir bawang merah

dan gula pasir dalam mangkuk, aduk

5 buah cabai rawit

hingga gula larut. Tambahkan bawang

2 tangkai daun ketumbar, petik
3 sdm nam pla (kecap ikan)

merah iris dan cabai rawit, aduk rata.
4.

Masukkan mangga dan jeruk bali ke

2 sdm air jeruk nipis/lemon

dalam mangkuk, aduk rata. Tutup

1 sdm gula pasir halus

mangkuk dengan plastik lengket,
masukkan ke dalam lemari es hingga

CARA MEMBUAT:
1.

menjelang di sajikan.

Iris mangga ukuran batang korek api

5.

Keluarkan salad dari lemari es,

atau serut kasar, sisihkan. Buang kulit ari

tambahkan daun ketumbar,

dan biji keruk bali, lalu cabik-cabik kasar

sajikan dingin.

daging buahnya.

2 sdt gelatin bubuk

250 g stroberi

50 ml air

50 g gula pasir

2 putih telur

1 sdm air jeruk lemon

HIASAN:

120 ml yoghurt rasa stroberi

Stroberi iris

180 ml keju mascarpone

Krim kocok

CARA MEMBUAT:
1.

Siapkan 6 buah gelas volume @200 ml. Taruh stroberi,
gula, air jeruk lemon, yoghurt dan keju mascarpone dalam
blender, proses hingga tercampur rata.

2.

Campur gelatin bubuk dan air dalam mangkuk tahan panas.
Taruh di atas panci kecil yang diberi air, tim di atas api kecil
sambil diaduk hingga gelatin larut dan bening, angkat.

3.

Kocok hingga kaku putih telur dengan mikser berkecepatan
tinggi. Masukkan putih telur kocok ke dalam campuran
stroberi secara bertahap, sambil di aduk rata dengan
spatula/pengocok kawat.

4.

Bagi rata mousse stroberi dalam gelas-gelas saji. Simpan
dalam lemari es hingga dingin.

5.

Keluarkan mousse dari lemari es. Menjelang disajikan hias

Strawberry Mousse
UNTUK: 6 GELAS

RESEP DAN FOTO: Buku PRIMARASA Jamuan Siang Hari Akhir Pekan Istimewa

BAHAN:

dengan stroberi iris dan krim kocok.
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