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Paruh pertama tahun 2021 telah berlalu, namun kita 
semua masih berjuang mengatasi pandemi Covid-19. 

Meski begitu, hal ini tidaklah memadamkan semangat 
kami untuk tetap berkarya.

Beragam kegiatan telah kami gulirkan. Berkaitan 
dengan momen Hari Hipertensi Sedunia yang jatuh 
tanggal 17 Mei, Yayasan Jantung Indonesia menggandeng 
sejumlah pihak untuk menggelar rangkaian webinar yang 
mengangkat tema hipertensi dan gaya hidup sehat di 
masa pandemi.

Ada pula cerita menarik dari Festival Keren Tanpa 
Rokok guna mengajak masyarakat berhenti merokok 
dan waspada akan bahaya rokok. Selain webinar dengan 
sejumlah pembicara tokoh nasional, ada juga “Youth Talk 
#Quit Not Switch: Keren Tanpa Rokok” yang menampilkan 
sederet pemuda inspiratif yang hidup tanpa rokok.

Tips olahraga aman dan bisa dilakukan di rumah, 
informasi ringan tentang manfaat tanaman herbal daun 
kelor dan tempe si superfood, juga bisa Anda simak dalam 
Heartnews edisi kali ini.

Selamat membaca, tetap jaga kesehatan.

Salam Sehat,

Esti Nurjadin

Si hijau daun ini, namanya kelor. Tanaman herbal bernama Latin Moringa oleifera ini 
sudah lama dikenal dan bisa dijadikan obat. Meski aslinya dari India Utara, kelor bisa 

tumbuh di Asia, Afrika, dan Amerika Selatan.

Manfaat daun kelor untuk kesehatan dan kecantikan datang dari tingginya kandungan 
antioksidan yang telah dibuktikan secara ilmiah. Antioksidan adalah senyawa yang bekerja 
melawan radikal bebas di tubuh. Kadar radikal bebas yang tinggi dapat menyebabkan stres 
oksidatif, yang berhubungan dengan penyakit kronis, seperti jantung dan diabetes tipe 2.

Ekstrak daun kelor juga digunakan sebagai tambahan dalam suplemen atau vitamin. 
Karena selain antioksidan, daun kelor juga mengandung vitamin A, B1 (tiamin), B2 
(riboflavin), B3 (niasin), B-6 folat dan asam askorbat (vitamin C), kalsium, kalium, besi, 
magnesium, dan fosfor seng.

Selain itu, ekstrak daun kelor juga bisa menjadi pengawet makanan. Kelor mampu 
meningkatkan umur simpan daging dengan mengurangi oksidasi karena kelor juga memiliki 
sifat antijamur, antivirus, antidepresan, dan anti-inflamasi.

Aneka Olahan Daun Kelor
Daun kelor sangat rendah lemak dan tidak mengandung kolesterol berbahaya. 

Rasanya juga enak untuk dikonsumsi dengan dimasak sayur bening. Caranya, petik daun 
kelor lalu bersihkan. Pipil jagung dan haluskan bawang merah dan bawang putih.

Didihkan air, masukkan racikan bumbu halus, rimpang kunci dan jagung sekitar 5 
menit. Lalu masukkan daun kelor, bubuhkan sedikit garam dan gula. Cukup 3 menit. 
Sayur daun kelor pun siap disajikan.

Kelor juga bisa diolah menjadi jus segar atau diseduh menjadi Teh Daun Kelor. 
Cuci bersih dan keringkan daun kelor sampai kadar airnya tersisa 5 persen. Lalu, 

seduh dengan air panas dan beri sesendok kecil madu. Secangkir teh kelor pun 
siap diseruput untuk menghangatkan tubuh Anda.

KHASIAT MORINGA (KELOR)
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TOPIK UTAMA

Tahukah Anda, 1 dari 3 
orang di dunia mengidap 

hipertensi? Data ini tentu 
mengejutkan yaa…. Namun, 
yang lebih mengejutkan, jika tidak 
ditangani dengan baik, hipertensi bisa 
menyebabkan penyakit jantung dan 
stroke. Nah, dalam rangka memperingati 
Hari Hipertensi Dunia yang jatuh pada 
17 Mei lalu, Yayasan Jantung Indonesia 
menggelar serangkaian webinar dengan 
tema hipertensi.

Dalam webinar Hipertensi dan Gaya 
Hidup Sehat, Menteri Kesehatan Budi 
Gunadi Sadikin mengungkapkan hipertensi 
termasuk dalam 5 penyakit yang paling 
banyak di Indonesia.  “Kami akan 
mengurangi prevalensi hipertensi dari 
hulu ke hilir. Kami memprioritaskan untuk 
mengedukasi masyarakat bagaimana 
cara menghindari risiko hipertensi, karena 
mencegah lebih baik daripada mengobati,” 
ujar Menkes Budi.

Di ajang webinar yang digelar 
22 Mei lalu ini, Ketua Perhimpunan 
Dokter Spesialis Kardiovaskular 
Indonesia (PERKI), Isman Firdaus juga 
menjelaskan kiat mencegah hipertensi. 

“Ada banyak cara 

mencegah 
hipertensi. 
Mulai dari stop merokok, jaga pola 
makan dan membatasi asupan garam 
paling banyak 5 gram sehari atau setara 
dengan 1 sendok teh”.

Olahraga Kurangi Tekanan Darah
Olahraga  juga dipercaya 

berpengaruh besar dalam mencegah 
dan mengontrol hipertensi. Spesialis 
jantung dari PERKI Manado, dr.Victor 
Joseph, mengungkapkan olahraga rutin 
bisa mengurangi tekanan darah tinggi.  
Journal of The American Society of 
Hypertention menunjukkan olahraga juga 
bisa menurunkan tekanan darah orang 
lanjut usia.

Indonesia),  dr. Badai Bhastara, SpJP(K), MM, 
FIHA, dr. Reisa Broto Asmoro, dr. Mutiara 
Simanjuntak, Dr. Vito Damai SpJP(K), M.Kes, 
AIFO-K FIHA, FICA,FAsCC, Mia Hernoto, dan 
Laksamana Yudha.

Yang menarik, mengapa Hipertensi 
dan Covid terkait dengan Milenial yaa? 
“Karena gaya hidup para milenial saat ini, 
sedikit bergerak, betul-betul tidak aktif. 
Banyak asupan junkfood. Sehingga mudah 
memicu hipertensi. Hipertensi termasuk 
komorbid tertinggi untuk Covid-19,”  jelas 
dr. Badai. Hal senada juga disampaikan dr 
Reisa, hipertensi masuk 3 besar komorbid 
di Corona. Dan hingga kini, penularan Covid 
dari milenial cukup tinggi. “Karena mereka 
kerap berinteraksi dan agak lengah dengan 
Prokes.”

Dalam acara ini digelar lomba poster 
Hipertensi dan Pemenang Pertama: 

Agastya Petra Budiyana, 
Wonorejo, Jawa Tengah, 
Pemenang Kedua: Rivani 

Rahmadani, Jakarta Timur 
dan Pemenang ke-3: 

Nugraha sakti, Depok. Pemenang Harapan: 
Muhammaf Hakan Syukur, Jakarta Selatan.

Gaya Hidup & Kaum Milenial
HIPERTENSI ;

“Kalau takut olahraga di 
luar di masa pandemi, bisa 

olahraga di rumah. Seperti naik 
turun tangga, dan senam dangan 

panduan internet,” imbuh dr. 
Victor. 

Sementara itu, Ketum YJI, Esti 
Nurjadin mengatakan hipertensi tak 
hanya diderita lanjut usia, tapi juga 
usia milenial. Sayangnya, masih 
belum banyak yang menyadari bahaya 
hipertensi.“Kenaikan prevalensi 
hipertensi ini berhubungan erat dengan 
pola hidup, antara lain merokok, 
konsumsi alkohol, rendahnya aktivitas 
fisik, kurang sayur dan buah, serta 

tingginya 
konsumsi 
gula garam 
lemak,” 
ujar Esti. 

Padahal, hipertensi 
sebenarnya bisa 
dicegah dengan gaya 
hidup sehat dan rajin 
memeriksa tekanan 
darah secara berkala.

Hipertensi & Kaum Milenial
Masih terkait peringatan Hari 

Hipertensi Sedunia, YJI didukung Omron 
menggelar Webinar “HIPERTENSI & 
Covid Bagi Generasi Milenial”. Selain 
Ketua Umum YJI, Esti Nurjadin, webinar 
ini juga hadir pembicara utama Tomoaki 
Watanabe (Presdir PT.Omron Healthcare 
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Hari Tanpa Tembakau Sedunia :
“KEREN TANPA ROKOK”

Sudah tahu 
dong kalau 

tanggal 31 Mei, 
adalah Hari 
Tanpa Tembakau 
Sedunia atau 
HTTS. Nah, 
di tahun 2021 
ini, Organisasi 
Kesehatan Sedunia 
(WHO) mengusung 
tema Commit to 
Quit atau Komitmen Berhenti Merokok.

Terkait momen ini Komnas Pengendalian 
Tembakau dan Yayasan Jantung Indonesia 
menggelar Festival Keren Tanpa Rokok, 
untuk mengajak masyarakat berhenti 
merokok dan waspada akan bahaya 
rokok. Sejalan dengan tema HTTS 
yang digusung WHO tahun ini.

Salah satu kegiatan utama 
festival adalah Webinar “ Pesan 
Kebangsaan: Rokok, Pandemi 
dan Ketahanan Nasional” 
dengan pembicara utama Prof. 
Emil Salim, Nafsiah Mboi dan 
Arifin Panigoro, yang dilaksanakan 
pada 31 Mei 2021.

Kegiatan lainnya adalah “Youth Talk 
#Quit Not Switch: Keren Tanpa Rokok” yang 
menampilkan sejumlah pemuda inspiratif 
yang hidup tanpa rokok.

Ayo Stop Merokok
Mengingat Covid -19 terkait erat 

dengan salah satunya, perilaku merokok, 
Komnas Pengendalian Tembakau meminta 
pemerintah lebih serius melakukan 
pengendalian konsumsi rokok guna menekan 
angka Covid-19 di Indonesia.

Ketua Umum Komnas Pengendalian 

Setiap peringatan Hari Tanpa Tembakau 
Sedunia (HTTS), tak bosan-bosannya 

para pemerhati Pengendalian Tembakau, 
menyerukan kepada para perokok agar 
puasa merokok (mengisap tembakau) satu 
hari saja, selama 24 jam.

Seruan ini serentak dilakukan di seluruh 
dunia. Mirisnya, makin diingatkan justru 
tiap tahun jumlah perokok terus bertambah. 
Bahkan, di Indonesia, data Riset Kesehatan 
Dasar (Riskesdas) menyebutkan 85 persen 

rumah tangga di Indonesia terpapar asap 
rokok. Akhirnya lama kelamaan anak-anak 
jadi ikut-ikutan merokok.

Tak percaya?
Coba tengok di sekeliling kita. Anak 

usia SMP dan SMA sudah dengan asyiknya 
menyulut rokok di jarinya. Masih ingat kan 
..beberapa tahun silam sempat viral seorang 
balita yang kecanduan rokok dan mampu 
menghabiskan sebungkus rokok 
dalam sehari.

Direktur 
Pencegahan dan 
Pengendalian 
Penyakit tidak Menular, Kementerian 
Kesehatan, Cut Putri Arianie 
mengungkapkan, Riset Kesehatan Dasar 
2013 menunjukkan jumlah perokok muda 

aktif terus meningkat hingga kini. Bahkan, 
Indonesia dijuluki sebagai Baby Smoker 
Country karena banyaknya perokok muda di 
Indonesia.

Data Riskesdas juga menyebutkan, di 
antara perokok anak, 1,5 persen perokok 
mulai merokok di usia yang sangat muda 
yaitu 5 - 9 tahun dan 56,9 persen perokok, 
mulai merokok pada usia 15 sampai 19 
tahun. Ngeriii yaaa…

Adiksi rokok sangat berdampak pada 
tumbuh kembang anak. Jika sesorang mulai 
merokok di bawah usia 18 tahun, akan 
makin sulit untuk berhenti, karena sudah 
kecanduan. Ini membahayakan kesehatan 
mereka.

Jadi, kita, para orangtua, punya 
peran sangat besar untuk mengendalikan 

jumlah perokok anak di negeri ini. 
Disamping itu, orangtua juga 

perlu memberikan 
edukasi kepada anak 
sedini mungkin akan 
bahaya merokok untuk 
kesehatan. Semoga 
langkah ini bisa 
jadi salah satu cara 

mencegah meningkatnya 
angka perokok anak di negeri kita. Yuuuk 
selamatkan anak kita….!

Tembakau Prof.dr. 
Hasbullah Thabrany 
mengungkapkan 
derajat kesehatan 
masyarakat akan 
naik saat konsumsi 
rokoknya bisa 
dikendalikan dan 
ketahanan nasiomal 
otomatis terbentuk 
dari Sumber Daya 

Manusia berkualitas.

“Pemerintah harus tegas melarang iklan 
dan sponsor rokok, buat harganya semahal 
mungkin dan tutup akses rokok pada anak,” 
tambahnya.

Dalam ajang ini, Ketua Umum 
Yayasan Jantung Indonesia, Esti 

Nurjadin mengatakan, pemerintah 
perlu mengambil langkah serius 
terhadap kampanye marketing 
rokok elektrik kepada anak-anak 
dan remaja.

“Rokok elektrik dan rokok 
dengan berbagai rasa menjadi daya 

tarik untuk kaum muda Indonesia 
karena dianggap keren dan trendi. 

Padahal kita tahu kalau penyakit jantung dan 
kardiovaskular tidak lagi hanya menyerang 
kaum lansia, tetapi juga kaum muda,” tegas 
Esti.

Kampanye digital para pegiat media 
sosial dengan mengenakan kaos “Keren 
Tanpa Rokok” juga digelar serentak pada 31 
Mei 2021. Bahkan, Komnas Pengendalian 
tembakau menggandeng WHO Indonesia 
untuk mengajak para perokok mengikuti 
WHO Quit Pledge dengan klik pranala 
rebrand.ly/beraniberhenti bersama 100 
juta orang di dunia yang ditargetkan akan 
berhenti merokok di momen HTTS ini.

Hari Tanpa Tembakau Sedunia ;
Jangan Biarkan Anak Kita Merokok..!
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Cantik dan ramah. Itulah sosok dr. 
Dewi Amin - A. Tungka. Sore itu, di 

gazebo rumahnya yang ditata asri, Dewi 
meluangkan waktunya berbagi cerita 
tentang pengalamannya saat bersama 
Yayasan Jantung Indonesia (YJI) ikut 
menanggulangi Penyakit Jantung di Tanah 
Air.

Ya, wanita kelahiran 1951 ini memang 
telah cukup lama berkarya & mengabdi 
di YJI. Awalnya Dewi tergerak sebagai 
relawan YJI, diajak kakaknya, Dra. Umi 
R. Lengkong MPA, sejak KETUM YJI 
dijabat Almh. Ibu D. Wijaya, hingga masa 
kepemimpinan Ibu Bustanil Arifin (Ibu Dra. 
Umi R. Lengkong,  KETUA Bagian DANA 
saat itu).

Sempat vakum beberapa tahun, ikut 
suami tugas ke ACEH, tahun 2002 mulai 
bergabung lagi dalam kegiatan-kegiatan 
YJI. Pada 2005 masuk dalam jajaran 
Pengurus sebagai Wakil Ketua KOMINFO. 

Berkat ketekunan 
dan kerja tulusnya, 
akhirnya oleh Ibu D. 
Bustanil Arifin dan 
Ibu Mia Hanafiah, 
Dewi didaulat jadi 
Ketua Umum Yayasan 
Jantung Indonesia 
periode 2008 – 2013.

“Banyak sekali pengalaman dan 
kenangan selama saya di YJI. Beberapa 
kegiatan YJI sangat membekas di hati 
saya. Sebut saja Bantuan Operasi untuk 
anak-anak dengan Kelainan Jantung 
Bawaan, menggelar kampanye Go Red 
For Women dan Jakarta Red Run 10 K dan 
Fun Walk, juga launching program BHD,” 
cerita Dewi dengan semangat.

Tak sampai di situ, saat 
Kepemimpinannya, YJI juga meluncurkan 
Senam Jantung Sehat seri V [2010], 
dalam Jambore Nasional ke-V YJI, diikuti 

1.326 Peserta di Bumi Perkemahan Cibubur. 
Melakukan banyak perjalanan ke daerah 
(setahun 8 daerah) maupun mancanegara. 
Ada Kongres APCC & APHN di Kyoto (2009), 
APHN Meeting di Beijing (2010), Kuala 
Lumpur (2011), Bangkok (2013) dan terpilih 
sebagai BOARD MEMBER APHN [periode 
2009-2011].

Dewi pun giat menggalakkan remaja 
agar jaga kesehatan jantung sedini mungkin 
lewat kegiatan KJR, Lompat Tali Jantung 
Sehat, Senam “Hip Heart” dan Kampung 
Remaja. Pengabdiannya mengkampanyekan 
kesehatan jantung, begitu total.

Soal penggalangan dana Dewi dan para 
pengurus lainnya juga patut berbangga. 
Pada 2010 berhasil menggelar pementasan 
Sendratari Mahabharata di Kedubes 

Amerika. “Dubes Amerika Serikat Scot 
Marciel, bersedia jadi Tuan Rumah dalam 
acara penggalangan dana. Ini pertama 
kali terjadi Kediaman Resmi DUBES AS 
mengijinkan digelar Event Penggalangan 
Dana, bahkan duduk bersama,” kenang Dewi, 
dengani penuh rasa Syukur dan haru.

Event besar lain yang berhasil 
diwujudkan oleh YJI, adalah Jakarta Red 
Run 10 K yang digelar pada Hari Jantung 
Sedunia yang diikuti 8000 peserta. Ini 
merupakan “Detak Jantung Pertama” Lari 
Marathon. Selanjutnya, Lomba Lari jadi 
agenda rutin dengan tema yang beragam.

Hal lain yang membuatnya “Berbesar 
Hati” adalah pencapaian target dibidang 
medis. “Kita selalu melebih target. 
Misalnya, target 26 pasien, ternyata jumlah 
pasien yang bisa dibantu biaya operasinya 
jadi 60 orang. Ada kepuasan batin 
tersendiri bagi kami keluarga besar YJI.”

Prinsip Hidup dan Jiwa sosial Dewi 
rupanya terbentuk dari keluarganya, 
terutama sosok ayah, alm. SM Amin 
(Krueng Raba Nasution). Ia sangat dekat 

dengan ayahnya [Sang ayah pada 10 
Nopember 2020 lalu, dianugrahi gelar 
Pahlawan Nasional oleh Negara], dan 
banyak memberi nasehat berharga. Mulai 
dari Nilai Kejujuran, ANTI Korupsi, Rajin 
Berbagi dan Menghargai Sesama.

DEWI AMIN A. TUNGKADEWI AMIN A. TUNGKA
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Olympic Day adalah kegiatan Gerakan 
Olimpiade internasional yang 

tujuannya, mempromosikan partisipasi 
masyarakat untuk olahraga, khususnya 
menjelang Olimpiade. Gerakan 
ini dilakukan pada bulan Juni dan 
diselenggarakan oleh Komite Olimpiade 
Nasional (NOCs).

Kenapa Juni?
Karena Komite Olimpiade 

International (IOC) resmi didirikan 
pada 23 Juni 1894, lewat upaya Pierre 
de Coubertin. Dia mempromosikan 
olahraga kompetitif sebagai kebangkitan 
Olimpiade kuno.

Nah menjelang Olimpiade 2020 
Tokyo yang dilaksanakan pada 23 
juli – 10 Agustus 2021, NOC Indonesia 
berkolaborasi dengan Yayasan Jantung 
Indonesia menggelar 2020 STEPS 
VIRTUAL OLIMPIC DAY WALK.

Kegiatan 2020 STEPS VIRTUAL 
OLIMPIC DAY WALK ini bisa diikuti 
siapa saja, berlangsung dari 19-27 Juni 

2021. Caranya gampang, peserta hanya 
berjalan sejauh 2020 langkah, dan 
mengabadikan kegiatan tersebut. Upload 
foto kegiatan berjalan ini berikut caption 
atau keterangan foto yang menarik, 
sambil tag lokasi di mana peserta 
melangkah. Tentunya jangan lupa ikuti 
protokol kesehatan.

Ternyata antusiame masyarakat 
cukup besar, dari ribuan peserta yang 
mendaftar, terpilih 90 peserta yang 
dianggap paling menarik. Proses 
menentukan 90 peserta yang menarik ini 
ternyata tak mudah. Panitia perlu bekerja 
selama satu minggu dan hingga larut 
malam, karena semua materi peserta 
sangat menarik.

Selamat kepada pemenang. Bagi 
peserta yang belum beruntung, tetap 
semangat yaa.. Terus berolahraga, terus 
melangkah, dan jaga kesehatan serta 
taati prokes di mana pun dan kapan saja...

O L Y M P I C O L Y M P I C 
DAY WALK,DAY WALK,  
Hanya 2020 
L a n g k a h !

“Menurut testimoni orang yang 
mengenal Beliau, ayah sosok yang 
Humble, banyak berkontribusi kepada 
Negara. Sejak Belia, Ayah terlibat aktif 
dalam organisasi Kepemudaan saat 
itu, juga berlanjut dalam persiapan 
Kemerdekaan,” kenang Dewi bangga 
tentang sang ayah [ayah 2x menjabat 
Gubernur Sumatera Utara dan 1x Gubernur 
Riau].

Ayah pula yang menginginkan Dewi 
jadi dokter. Meski sempat cuti 13 tahun 
karena menikah dan ikut suami bertugas 
ke Banda Aceh, “Akhirnya setelah dibujuk 
sahabat, juga ingat ayah yang ingin ada 
putrinya jadi dokter, saya lanjut kuliah 
lagi,” kenang Dewi.

Dari sekian lama berkecimpung di 
YJI, ada 2 hal yang amat berkesan bagi 
Dewi. Ia kenal dengan 2 Tokoh yang tak 
“lepas” dari sejarah perjalanan YJI. Satu, 
mengenal baik almh. Ibu Durghi Widjaya, 
Ketua Yayasan Jantung Dewi Sartika. 
“Beliau wanita baik hati, bersahaja, 

penyabar dan keibuan. Tak pernah  
melihat ekspresi marah atau susah dari 
beliau. Selalu tersenyum mengayomi para 
yunior. Apalagi terhadap saya yang saat 
itu masih sangat muda,” kenangnya.

Kedua, sempat kenal Dr. Michael 
E. de Bakey, Dokter Ahli Bedah Pintas 
Jantung Koroner dari Houston Methodist 
Hospital, Texas, USA, yang diundang oleh 
Pemerintah Indonesia atas prakarsa Ibu 
Tien Soeharto & Ibu D. Bustanil Arifin 
(saat itu Ketum Pertama YJI). Dokter 
Bakey ini pula yang mengusulkan 
Indonesia harus ada rumah sakit spesial 
jantung, Inilah “Cikal Bakal” berdirinya RS 
JANTUNG HARAPAN KITA

Kini, dr. Dewi masih menjadi Anggota 
Pengawas YJI. Di masa pandemi ini, 
selain masih banyak beraktivitas secara 
daring, juga tekun merawat “geng 
hijau” alias tanaman hias di rumahnya, 
di bilangan Duren Tiga Selatan, Jakarta 
Selatan.
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TIPS

WILDA SAHRI SAFITRI
MINAT KERJA DI FARMASI

YUUK… BAHAGIAKAN HATI ..

“Waspada yaa… jika sering pingsan,” pesan 
gadis manis ini saat mengawali ceritanya.

Oh ..rupanya inilah 
yang dialami Wilda 

Sahri Safitri, salah satu 
penyintas kelainan jantung 
bawaan saat masih anak-
anak.

Wilda mengenang setiap 
kali ikut Upacara Bendera 
atau olahraga bersama, 
dirinya kerap jatuh pingsan. Para guru di 
SDN Srengseng 06 Pagi, Jakarta, bahkan 
sudah hapal jika Wilda, pelajar kelahiran 
Sukabumi, 10 Desember 2000 ini, sering 
lemas atau pingsan.

“Memang siih sejak usia 3 bulan Wilda 
memang sering sakit-sakitan. Kurus. 
Nggak mau makan. Biarpun rajin berobat ke 
Puskesmas, tapi nggak sembuh-sembuh,” 
kenang Sudarsih, ibunda Wilda.

Menyadari kondisi kesehatan putri kecilnya, 
Sudarsih bersama suaminya Asep Setiawan, 
lantas membawa Wilda berobat ke 
puskesmas. Namun dokter justru merujuk 
Wilda ke RSUD Tarakan Jakarta Barat, untuk 
menjalani pemeriksaan jantung.

Selain sering pingsan dan sesak napas, 
dokter curiga karena kuku Wilda selalu 
berwarna biru. Hasilnya? Dokter spesialis 
jantung mendiagnosa Wilda menderita 
kelainan jantung bawaan.

“Jantungnya bocor, dan harus segera 
dioperasi,” ucap Sudarsih menirukan 
pernyataan sang dokter.

Meminta Bantuan YJI
Biaya operasi jantung yang tidak sedikit 
membuat orang tua Wilda kelimpungan. 

Jangankan untuk operasi, untuk keperluan 
sehari-hari saja terkadang penghasilan sang 
ayah tidak mencukupi. Beruntung, seorang 
tetangga memberi informasi tentang Yayasan 
Jantung Indonesia.

Tanpa pikir panjang, Wilda dan 
orang tuanya pun mendatangi 
kantor YJI di kawasan 
Menteng, Jakarta Pusat, untuk 
meminta bantuan operasi 
jantung. Singkat cerita, setelah 
menanti selama 6 bulan, 
akhirnya pada Mei 2008, di 
usia 7,5 tahun Wilda menjalani 
operasi jantung di RS Harapan 
Kita, Jakarta.

“Saya sempat nggak sekolah 
sebulan untuk pemulihan 
pascaoperasi,” kata wilda 

mengenang. Seiring berjalannya waktu, kondisi 
fisik Wilda pun meningkat pesat. Penggemar 
spageti ini tak lagi mudah pingsan.

“Saya bisa olahraga ringan. Jogging atau jalan 
pagi. Sekarang berat badan malah naik terus,” 
katanya tersipu bahagia.

Kini, Wilda berusia 21 tahun dan telah lulus dari 
SMK Farmasi Bakti Kencana, Sukabumi, Jawa 
Barat.

“Saya ingin menjadi Apoteker. Mungkin, 
gara-gara sejak kecil langganan berobat ke 
Puskesmas ya,” guraunya.

“Semoga YJI bisa tetap membantu pasien 
yang kurang mampu. Termasuk mengedukasi 
pentingnya menjaga jantung sejak dini. Terima 
kasih banyak Yayasan Jantung Indonesia,” 
imbuhnya sambil tersenyum manis menutup 
pembicaraan.

Tetap sehat yaa Wilda..

Di situasi pandemi Covid saat ini, pikiran 
tak menentu pasti berkecamuk di kepala.  

Keadaan ini bisa berakibat negatif bagi diri 
sendiri juga orang lain. 

Yuuuk kita tenangkan hati, bebaskan diri 
dari kondisi yang tak menyenangkan, dengan 
beberapa cara agar bisa mengurangi tingkat 
stress. Bahagiakan diri kembali dengan cara:

Tersenyum & Tertawa
Studi yang dilakukan pada 2011 

menunjukkan bahwa, berpikir tentang sesuatu 
yang bikin kita   tersenyum & tertawa, bisa 
membuat kita merasa lebih bahagia. Pada 
penelitian lain yang dilakukan pada 2003 
oleh Clark University menemukan bahwa, 
tersenyum dapat mengaktifkan kenangan positif. 
Tersenyum & tertawa mampu menghilangkan 
stress, meningkatkan mood dan mengurangi 
gejala kecemasan dan depresi..

Berdoa & Bersyukur
Spiritualitas dan keterlibatan seseorang 

dalam agama dapat membuatnya merasa lebih 
baik dan tenang. Menurut review yang dilakukan 
pada lebih dari 300 studi tentang hubungan 
antara spiritualitas dan kesehatan, berdoa juga 
dipercaya dapat menghilangkan stres. Jadi, 
hadirkan selalu rasa syukur di sela-sela waktu 
sibuk Anda, agar hati merasa tenang dan damai.

Berjalan -jalan di taman
Ada banyak manfaat kesehatan yang 

bisa didapat dengan menghabiskan waktu 
di alam. Penelitian di Inggris membuktikan 
bahwa orang makan merasa lebih bahagia 
ketika berada di lingkungan asri dan hijau.

Mendengarkan musik
Menurut sebuah studi yang diterbitkan 

dalam Journal of Positive Psychology, 
mendengarkan musik dengan irama ceria, 
bisa membuat orang memiliki suasana hati 
yang baik.

Inilah cara instan agar bisa bahagia 
dan mengurangi tingkat stres. Tetap 
senyum, tertawa, berdoa dan dengarkan 
music sambal memandang alam 
pegunungan, baikk langsung 
atau lewat video. Ada rasa 
nyaman dan tenang. 
Cobaa dehh..!

PENYINTAS JANTUNG

Setiap orang tentu pernah merasa kecewa pada diri sendiri, atau stres. 
Stres, bisa berpengaruh buruk terhadap kesehatan dan bisa menurunkan 

sistem kekebalan tubuh, serta fungsi otak.
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TIPS

OLAHRAGA AMAN DI RUMAH JURUS ANTI
SAAT WFH

Jenis olahraga yang disarankan adalah yang 
bersifat individual dan bisa dilakukan di 

rumah sendiri, tanpa melibatkan banyak orang 
sehingga risiko penularan virus corona bisa 
ditekan. Di bawah ini di antaranya:

Jalan Pagi

Jalan kaki termasuk olahraga paling 
aman untuk menjaga kebugaran. Tak 
perlu alat khusus, berjalan kaki di seputar 
lingkungan rumah sekitar 30 menit di pagi hari 
sudah sangat membantu 

Jalan kaki menjadi lebih baik ketimbang 
lari. Apalagi jika kita punya niat untuk 
menambah jumlah langkah setiap hari. Studi 
Asosiasi Jantung Amerika Serikat yang 
dipublikasikan pada 2017 mengungkapkan, 
jalan cepat sama efektifnya dengan jogging. 
Cara ini bisa menurunkan sejumlah faktor 
penyebab penyakit jantung dan stroke. 

Plank

Plank kelihatannya simpel. Tapi butuh 
upaya ekstra untuk konsisten melakukan 

gerakan olahraga ini. Manfaatnya, 
memperbaiki postur tubuh, meningkatkan 
fleksibilitas tubuh dan memperkuat otot. 
Caranya :
• Tubuh lurus menghadap lantai atau 

matras.
•  Topang tubuh dengan kedua lengan 

membentuk sudut 90 derajat. Siku dan 
ujung kaki menjadi tumpuan.

•  Posisi tubuh mesti lurus horizontal, tarik 
otot perut ke dalam.

•  Pertahankan posisi ini selama beberapa 
detik. Ulangi dan tingkatkan durasi plank 
secara berkala.

Yoga

Yoga, membuat kita mampu 
mengendalikan emosi dan pikiran. Secara 
tidak langsung, aktivitas yoga akan 
membantu kerja paru, sirkulasi darah, 
dan jantung menjadi lebih optimal. Juga 
bermanfaat menjaga kebugaran fisik dan 
psikis, serta memperbaiki postur tubuh. 

Caranya mudah. Di kanal YouTube 
tersedia banyak gerakan Yoga yang bisa 
dipraktikkan. Sebagai pemula, pilih yang 
gerakan paling mudah. Jangan memaksakan 
diri melakukan gerakan yang sulit.

Pandemi bukanlah halangan untuk 
berolahraga, tapi justru bisa memberikan 
motivasi tambahan dan  membantu 
meningkatkan kebugaran. 
Tetap di rumah saja yaa…

Siapa yang masih work from home, tunjuk 
tangan…. Iyaa.. virus covid-19 dari muka 

bumi ini masih tetap ada, menyebabkan 
banyak pekerja kantor yang harus bekerja 
di rumah. Waspada yaa… jika terlalu banyak 
duduk, mengundang datangnya low back 
pain atau sakit punggung bawah.

Apa itu low back pain? Low back pain 
adalah sakit punggung bawah yang ditandai 
dengan gejala nyeri, tegang, atau kaku otot 
yang bisa menjalar hingga ke kaki.

Menurut dr. Rizky Notario H P, SPoT(K), 
spesialis orthopedic dalam Webinar 
“Mencegah Low Back Pain Saat WFH” , 
banyak faktor resiko yang memicu sakit 
punggung bawah. Diantaranya cedera, 
mengangkat beban berat dan bisa juga 
karena posisi duduk saat bekerja di depan 
layar komputer sepanjang hari.

“Posisi membungkuk terlalu lama bisa 
membuat leher dan punggung tegang. 
Dampaknya bisa jadi low back pain,” ungkap 
konsultan tulang belakang di sejumlah 
rumah sakit ini.

Tak perlu cemas. Ada banyak cara 
sederhana guna mencegah datangnya sakit 
punggung bawah berikut ini.

Atur Posisi Saat Bekerja
Saat bekerja dari rumah, hindari posisi 
duduk yang sama, selama lebih dari dua 
jam. Saat bekerja sempatkan melakukan 
peregangan otot atau berjalan sejenak 
setiap dua jam.

Kursi Harus Ergonomis
Perhatikan kursi Anda, apakah sudah 
ergonomis atau belum. Cek dudukan dan 
sandaran kursinya. Cukup pas dan empuk. 
Tinggi kursi harus sesuai agar tubuh tetap 
nyaman. Kaki juga tidak tertekuk sehingga 
peredaran darah lancar.

Atur Tinggi Pandangan Mata
Saat bekerja dengan laptop atau desktop, 
atur tinggi monitor agar tak perlu 
mendongak atau menunduk terus menerus.

Rutin Olahraga
Coba rutin olahraga ringan 2 kali seminggu. 
Pilih yang bisa memperkuat otot punggung 
dan pinggang, seperti berenang, dan jalan 
kaki. Jaga berat badan. Konsumsi makanan 
yang baik untuk tulang, seperti susu, ikan, 
daging dan ceker ayam,

Jadi, sudah siap bekerja dari rumah dengan 
semangat dan anti sakit punggung kan…?!

KESEHATAN

Badan Kesehatan Dunia (WHO) mengampanyekan #HealthyAtHome 
atau #SehatDiRumah lewat kegiatan fisik di tengah pandemi. Menurut WHO, 

olahraga tak hanya bermanfaat untuk kesehatan fisik, tapi juga mental.

SAKIT PUNGGUNG
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RESEP SEHATRESEP SEHAT

AGAR JANTUNG TETAP SEHAT,
Senam Jantung Yuuuk... TEMPE,

Bagus Untuk Kesehatan Jantung

Tempe, pastinya makanan yang 
tak asing buat orang Indonesia. 

Gampang didapat, harganya pun terjangkau. 
Selain itu, tempe juga enak diolah menjadi 
aneka masakan.

Berdasarkan Tabel Komposisi Pangan 
Indonesia, 100 gram tempe mengandung 20 
gram protein nabati, 9 gram lemak nabati 
dan 13,5 gram karbohidrat. Dari 100 gram 
tempe, memenuhi kebutuhan zat gizi mineral 
sehari-hari, seperti kalsium (10%) AKG, 
fosfor (50%) besi (20%) AKG, tembaga 75% 
AKG, kalium 5%, dan magnesium (20%). 
Wooow.. banyak yaaa…

Apa fakta menarik dari Tempe?

Mengandung protein lengkap
Tempe mengandung protein berkualitas 

tinggi dan asam amino yang dibutuhkan 
tubuh. Protein dalam tempe dapat 
membantu mempertahankan jaringan otot 
dan juga membuat enzim yang berguna bagi 
kebutuhan sel. Jadi, tambahkan tempe ke 
dalam menu makanan, untuk meningkatkan 
asupan protein.

Baik untuk jantung
Tempe dan daging sapi sama-sama 

kaya protein lengkap, namun tempe lebih 
baik untuk kesehatan jantung. Semua 
produk nabati bebas kolesterol. Tak 

Bagaimana cara menjaga kesehatan 
jantung?

Sebenarnya tak terlalu sulit untuk 
menjaga jantung tetap sehat. Selain 
mengurangi  konsumsi garam dan 
makanan tinggi kolestrol, juga aktif 
bergerak. Situasi saat ini, tak boleh lagi 
menganut gaya hidup “mager” alias malas 
gerak. Harus rutin berolahraga, harus 
bergerak.

Olahraga apa yang paling bagus untuk 
jantung tetap sehat?

Senam jantung sehat olahraga yang 
paling baik untuk kesehatan jantung. 
Di Indonesia, senam jantung cukup 
popular, bahkan hampir seluruh daerah 
tersebar klub-klub jantung sehat. Senam 
jantung sehat bertujuan merawat jantung 
dan pembuluh darah. Pembuluh darah 
yang sehat, membuat kerja jantung jadi 
optimal, karena kedua organ tersebut 
bekerja saling berhubungan.

Gerakan senam jantung sehat, 
disusun dengan selalu mengutamakan 
kemampuan jantung, gerakan otot 
besar dan kelenturan sendi, agar dapat 
memasukkan oksigen sebanyak mungkin 
ke dalam tubuh.

Idealnya, senam jantung dilakukan 
3 kali seminggu dengan durasi 30 menit, 
agar manfaat senam jantung dapat 
terasa. Berikut manfaat Senam Jantung 
Sehat untuk jantung, antara lain:

Memperbaiki denyut nadi
Manfaat Senam Jantung Sehat, 

memperbaiki denyut nadi. Karena 
denyut nadi, salah satu komponen yang 
terpenting untuk menunjukkan kesehatan 
jantung. Sehingga kesehatan jantung 
bisa terjaga.

Melancarkan aliran darah
Fungsi ini sangat penting untuk 

menjaga kesehatan jantung, sebab bisa 
mencegah terjadinya penyakit stroke, 
jantung koroner, dan yang lainnya. Juga 
membantu mengurangi penyumbatan 
pembuluh darah, akibat timbunan lemak 
dan kolesterol.

Jadi, mari hindari penyakit jantung 
sejak dini, dan lakukan olah raga secara 
rutin dan teratur. Jika ingin melakukan 
senam jantung sehat, bisa mengikuti di 
internet atau bisa bergabung ke klub 
jantung sehat di seputar lingkungan 
rumah Anda.

heran, manfaat tempe bagus sekali untuk 
kesehatan Jantung. Tempe mengandung 
isoflavon, yang membantu mengurangi 
kolestrol jahat (LDL) yang biasanya 
membentuk plak keras di pembuluh darah.

Tempe juga banyak mengandung 
lemak tak jenuh majemuk yang berperan 
menurunkan kolesterol jahat, sehingga bisa 
menurunkan resiko serangan jantung.

Menangkal Radikal Bebas
Isoflafon dalam tempe, berperan 

melawan radikal bebas. Antioksidan ini 
membantu mencegah berbagai penyakit 
degeneratif, seperti penyakit jantung 
koroner, tekanan darah tinggi, diabetes dan 
dapat pula mencegah berbagai jenis kanker 
(prostat, payudara).

Mengontrol Kadar Gula Darah
Protein yang terkandung dalam tempe 

sangat baik dikonsumsi penderita diabetes, 
terutama penderita yang bermasalah 
dalam mengkonsumsi sumber protein 
hewani. Bukan hanya kaya isoflavon, serat 
dalam tempe juga mampu mengontrol 
kestabilan gula darah, 
serta memperbaiki 
resistensi insulin 
dalam tubuh.
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NO NAMA Umur Daerah Asal

1 MUHAMMAD FAHREZA 2 tahun Pontianak

2 DWI RANI INKASARI 24 tahun Malang

3 BY. AMIRAH 1 tahun Malang

4 VERNA DIARAWATI 18 bulan Malang

5 YUVIKA MARISKA 6 bulan Bengkulu

6 ELYAKIM HAPOSAN. S 5,5 tahun Tangerang

7 PRASETYO D. HARTANTO 11 tahun Malang

8 HAFIZA PUTRI ANANTA 6 tahun Malang

9 NAYSA N. RAMADHANI 6 tahun, 7 bulan Jakarta

10 NAFISAH DWI YULIANI 2 tahun, 8 bulan Jakarta

11 ASSYFA PUTRI AZARIA 11 bulan Kutai Kertanegara

12 JESSIKA DWI NUR A. 2 tahun Jawa Timur

13 MUHAMMAD I. JULIAN 7 tahun Malang

14 ALISYA ILMA RAFIAH 7 bulan Boyolali - Jateng

15 RICO YOGA ASMARA 15 tahun Malang

16 ANITA WIDAYATI 41 tahun Malang

17 FAZINDA 2 tahun Kalimantan Barat

Daftar Pasien Tunggu Operasi 2021 
YAYASAN JANTUNG INDONESIA

Membutuhkan pelayanan unit pemeriksaan kami,

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

HOBI

Pelihara Kucing Kurangi Risiko 
Serangan Jantung…

Kucing memang hewan lucu dan 
menggemaskan. Tak heran kalau 

si mpus yang malas gerak ini juga 
merupakan binatang peliharaan favorit. 
Apalagi di masa pandemi ini, 
pemelihara kucing baik 
kucing rumahan maupun 
kucing liar, jumlahnya 
kian meningkat. 
Ternyata 
ada kabar 
gembira bagi 
pecinta kucing. 
Sebuah riset 
menyebutkan, memelihara kucing 
dapat menurunkan risiko kematian 
akibat serangan jantung dan penyakit 
kardiovaskular, termasuk stroke.

Fakta mengejutkan memelihara 
kucing dapat menurunkan resiko serangan 
jantung ini dikemukakan oleh para peneliti 
di University of Minnesota’s Stroke 
Institute di Minneapolis, Amerika Serikat 
(AS).

Studi ini dipresentasikan pada 
konferensi American Stroke Association 
pada 2008. Para peneliti meneliti lebih dari 

4.000 pecinta kucing antara usia 30 tahun 
dan 75 tahun, selama periode 10 tahun.

Hasilnya, pemilik kucing menunjukkan 
risiko kematian akibat serangan jantung 

30 persen lebih rendah. Para 
peneliti berharap menemukan 

hubungan antara 
kepemilikan 

kucing dan 
kesehatan 

jantung.

Psikolog klinis berlisensi, Melanie 
Greenberg pun menyebutkan, memeluk 
kucing juga bisa meredakan gejala 
kecemasan. “Membelai kucing merupakan 
kegiatan utama yang pasti dilakukan ketika 
memelihara kucing. Ternyata memelihara 
kucing dapat menyebabkan penurunan 
tekanan darah akibat pelepasan hormon 
oksitosin. Dan hormon oksitosin sendiri, 
bermanfaat meredakan stres,” ungkapnya, 
seperti yang dilansir dari medicaldaily.com.

Jadi, bagi pecinta kucing, rawat kucing 
sebaik mungkin agar tetap sehat. Kucing 
sehat, tuannya pun ikut sehat.
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