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CEGAH! 
SILENT KILLER
Hipertensi kini 
menyasar usia muda 

GANGGUAN 
IRAMA JANTUNG 
PADA WANITA

HINDARI SERANGAN JANTUNG

•  Ingin berhenti merokok? 
 Ini kuncinya

•  Bugar dengan tidur berkualitas

•  Pola makan alami, lebih sehat
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Ada dua hal  penting yang baru-baru ini telah 

kita lalui, yakni HARI HIPERTENSI SEDUNIA dan 

HARI TANPA TEMBAKAU SEDUNIA. Mengapa 

keduanya dianggap penting ? Bagaimana tidak, 

karena ternyata dari data, mereka yang nyawanya terengut 

karena gangguan jantung, sekian persen dibarengi dengan 

hipertensi dan diantaranya adalah perokok.

Tema yang diusung pada World Hypertension Day  

2017, yang dirayakan setiap tgl 17 Mei ini adalah Know 

Your Numbers atau Ketahui Angkamu. Tujuannya, untuk 

meningkatkan kepedulian seluruh kalangan di dunia 

terhadap tekanan darah agar terhindar dari bahaya tekanan 

darah tinggi (hipertensi).

Sementara itu World Hypertension League (WHL) 

mencatat ada lebih dari 50% populasi penderita hipertensi 

di seluruh dunia yang tidak menyadari kondisinya sendiri. 

Karena itu WHL, The International Society of Hypertension 

(ISH) dan AHA (American Heart Association) menyuratkan 

sebuah saran untuk menurunkan target tekanan darah ke 

120/80 mmHg. Angka ini sama dengan target penderita 

hipertensi tanpa komplikasi.

Apa makna di balik Hari Tanpa Tembakau Sedunia 

(World No Tobacco Day) ? Hari istimewa yang setiap 

tahun diperingati tgl 31 Mei ini, kali ini mengungkapkan 

data bahwa menurut WHO, 860 juta perokok tinggal di 

negara miskin atau berpendapatan rendah.  Ternyata 10% 

dari pengeluaran rumah tangga mereka, telah  dihabiskan 

untuk membeli rokok.  Mermang untuk tahun ini, program 

ditujukan lebih menekankan kepada masalah ekonomi. 

Bukan berarti bahwa merokok hanya ‘memiskinkan’ 

manusia tapi bahaya kesehatannya juga luar biasa. 

Kematian akibat produk tembakau secara global di tahun 

2020 akan mencapai 8 juta setiap tahunnya. Belum 

lagi, sekarang saja perokok pasif yang meninggal akibat 

menghirup asap  rokok setahun ada 600.000 orang.

Sehubungan dengan hal tersebut di atas, tolong 

viral kan bahwa menurut penelitian, “setahun berhenti 

merokok dapat mengurangi risiko serangan jantung 

sebesar 50%............”
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GO RED FOR WOMEN

Y ang perlu diwaspadai oleh kaum wanita 

Indonesia, bahwa  penyakit jantung menjadi 

penyebab ke 1 dari 3 kematian wanita di 

dunia. Setiap 80 detik 1 perempuan di dunia 

meninggal karena serangan jantung. Serangan 

jantung pada perempuan mengakibatkan dampak yang 

lebih fatal bagi perempuan dibanding pria. Bayangkan, 90% 

perempuan di dunia memiliki satu atau lebih  faktor risiko 

timbulnya penyakit jantung.

Terkait fenomena itu, PT Boston Scientific Indonesia, 

perusahaan yang bergerak di bidang teknologi kesehatan, 

bekerja sama dengan Yayasan Jantung Indonesia dan 

Perhimpunan Dokter Spesialis Kardiovaskular Indonesia (PERKI) 

menggelar seminar “Love your Heart, Total Beauty in Life : A 

Woman`s Heart Awareness Campaign Talkshow” pada tgl 7 

Mei lalu. Peserta seminar yang rata-rata berusia 25-50 tahun 

ini diharapkan mampu untuk menjadi edukator dan pemberi 

pertolongan pertama. Seminar ini menampilkan pemicara 

pakar di bidang kesehatan jantung , yaitu Dr. dr. Antonia Anna 

Lukito, SpJP(K), FIHA dari RS Siloam Lippo Village, Ketua 

POKJA Woman Cardiology PERKI dan dr. Siska Suridanda Dany, 

w a r t a

D alam rangka HUT Kecamatan 

Balaraja, Kabupaten Tangerang pada 

tanggal 30 April 2017 lalu diadakan 

senam bersama SJS di lapangan 

Kecamatan Balaraja. Senam yang 

dipimpin para pelatih dari Klub Jantung Sehat ini 

diikuti sekitar 1.000 peserta. Acara semakin meriah 

dengan hadirnya pelawak Doyok dan Kadir. 

SpJP(K), FIHA dari RS Jantung dan Pembuluh Darah Harapan 

Kita, Duta Go Red for Woman , dan Pengurus YJI.

Penyelenggara berharap melalui seminar ini para peserta 

dapat mentransfer pengetahuan tentang penyakit jantung 

kepada orang-orang di sekitar mereka dan dapat menjalani 

pola hidup sehat agar terhindar dari penyakit jantung dan 

pembuluh darah.

Masih berkaitan erat dengan kampanye Go Red for 

Women (GRFW) ini, Yayasan Jantung Indonesia mengambil 

momen yang tepat saat penayangan film KARTINI di Cinema 

XXI, Plaza Senayan, Jakarta Selatan, Selasa (4/4). Kepada para 

penonton yang hadir, terutama kaum wanita, telah dibagikan 

goody bag berisi brosur tentang GRFW, 11 fakta kesehatan 

jantung, dan lain-lain.

Film arahan sutradara Hanung Bramantyo itu diputar 

serentak di tiga teater dan ditonton oleh tiga komunitas, 

antara lain komunitas Yayasan Warna Warni Indonesia 

pimpinan Nina Akbar Tanjung. Acara ini dihadiri para senias 

yang terlibat dalam pembuatan film ini, antara lain Christine 

Hakim (aktris), Hanung Bramantyo (sutradara) dan Robert 

Ronny (produser). 

SJS MERIAHKAN HUT 
KECAMATAN BALARAJA
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PELATIHAN PUBLIC SPEAKING UNTUK KJS

Memperingat World Heart Day 2016 lalu, Yayasan 

Jantung Indonesia mengadakan pelatihan 

public speaking untuk para anggota Komunitas 

Jantung Sehat area DKI Jakarta, Jawa Barat, dan 

Banten. Pelatihan ini diharapkan bisa bermanfaat 

bagi para anggota KJS sebagai frontliner gerakan jantung sehat 

di Indonesia. Hadir sebagai trainer adalah Petty Tunjungsari 

Murdargo, Msi dan Dewi Hughes. 

SARASEHAN KESEHATAN JANTUNG

M inggu 26 Februari 2017, Yayasan Jantung 

Indonesia mengadakan Kegiatan Sarasehan 

Kesehatan Jantung - Penyakit Jantung dan 

Pembuluh Darah bersama dr. Olfi Lelya, 

SpJP, Pengurus, Pelatih dan Anggota KJS 

se-Kecamatan Cilandak. Kegiatan juga dihadiri oleh Camat 

Cilandak, Kepala Bagian KIE dan Pengurus BPKJ DKI Jakarta. 

Dr. K.K Akinroye, Direktur eksekutif Nigerian Heart 

Foundation (NHF) telah  melakukan kunjungan 

ke Yayasan Jantung Indonesia pada Kamis 13 

Juli 2017. Beliau disambut oleh Ibu Ira Soenar 

Pulungan, Ketua Bagian KIE YJI. Selain berkeliling 

ruangan di YJI, beliau mendapat penjelasan mengenai fungsi 

setiap bagian, terutama Bantuan Medis, KIE dan Support Direct.

Acara dilanjutkan Sharing Experience dengan  

memperlihatkan beberapa kegiatan YJI dalam bentuk video, 

foto. Tampak Dr. K.K Akinroye terkesan dengan apa yang 

dilakukan oleh YJI dan berharap Indonesia Heart Foundation 

dan Nigerian Heart Foundation dapat melakukan kerjasama 

lebih lanjut dalam bidang promotif.

Dr. K.K Akinroye juga menjabarkan tentang WHF The 

Emerging Leaders Programme, yaitu program capacity building 

yang ditujukan untuk remaja, dan bisa diaplikasikan dalam kegiatan 

Heart At School di Indonesia serta Program CSR (Corporate 

Sosial Responsbility) dan Tax From Tobacco di Nigeria. Beliau 

juga menjabarkan bagaimana Palm Oil Company yang banyak 

mendukung kegiatan mereka di Nigeria, terkait dengan CSR 

tersebut.

Diskusi dilanjutkan dengan pembahasan September Month 

selama 1 bulan menjelang World Heart Day 2017 dengan 

mengadakan lomba seni untuk anak dan bazaar. NHF sangat 

tertarik untuk mengetahui lebih lanjut mengenai program YJI 

terutama:

• Tick Sign-Omron

• Fundraising Program/Support Direct Debit Program

KUNJUNGAN 
EXECUTIVE 
DIRECTOR 
NIGERIAN HEART 
FOUNDATION
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YJI DI ASMIHA 2017

P erhimpunan Dokter Spesialis Kardiovaskular 

Indonesia (Perki) kembali menggelar acara 

tahunan bertajuk Annual Scientific Meeting 

of Indonesian Heart Association (Asmiha). 

Tahun ini, Asmiha 2017 dihelat pada tanggal 

20 -23 April di Ritz Carlton, Kuningan, Jakarta. Bertema 

Pendekatan Multidisipliner untuk Penyakit Jantung dan 

Pembuluh Darah di Semua Tingkatan Layanan Kesehatan, 

acara yang sudah berlangsung ke-26 kali ini membahas 

berbagai tantangan yang dihadapi para profesional di 

bidang kardiovaskular pada  era perkembangan teknologi. 

Asmiha ke-26 ini dihadiri oleh sekitar 1.800 profesional 

kesehatan. Acara ini juga menampilkan berbagai 

pencapaian di bidang kardiovaskular, seperti  pencegahan, 

kemajuan teknologi kesehatan dan juga penelitian. Yayasan 

Jantung Indonesia yang selalu berkomitmen untuk 

menyosialisasikan kesehatan jantung, menganggap acara 

seperti ini sangat penting untuk masa depan kesehatan 

jantung di Indonesia. 

OUTBOUND KLUB JANTUNG REMAJA

R emaja sebagai pelopor gaya hidup 

sehat yang kreatif dan inovatif, perlu 

mendapat wadah kegiatan seperti  Klub 

Jantung Remaja. Untuk itulah Yayasan 

Jantung Indonesia melaksanakan 

Program TOT Outbound di Batutapak Cidahu 

Sukabumi, pada tanggal 19-21 Mei 2017. Kegiatan 

Outbound ini bertujuan memberikan edukasi dan 

pengalaman kepada remaja Yayasan Jantung Indonesia 

agar lebih kompeten dalam mengajarkan dasar dasar 

kepemimpinan, character building di kalangan remaja. 

Dalam kegiatan ini juga ada  games seru yang diikuti 17 

orang peserta dari beberapa daerah cabang Yayasan 

Jantung Indonesia, di antaranya Medan, Palembang, 

Banten, Bengkulu, DKI Jakarta dan Sukabumi. Program 

ini akan menjadi program utama Klub Jantung Remaja 

yang diharapkan bisa diikuti oleh siswa sekolah, karang 

taruna, dan lain lain. 

U ntuk lebih mempererat tali silaturahmi 

dan kerjasama, Ketua YJI Cabang 

Utama Maluku, Ibu Far Far, SH,MH 

berkunjung ke kantor YJI Pusat pada 

Kamis, 15 Juni 2017 lalu. Ketua YJI 

Utama Cabang Maluku diterima dengan ramah oleh 

Ketua Umum YJI, Ibu Syahlina Zuhal dan Sekretaris 

Umum, Ibu Erna Sambuaga.

KUNJUNGAN KETUA YJI UTAMA 
CABANG MALUKU
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HEART AT SCHOOL

K lub Jantung Remaja (KJR) Yayasan Jantung 

Indonesia pada Rabu, 12 April 2017 lalu 

memberikan penyuluhan tentang bahaya 

merokok di di SMKN 8 Pejaten Jakarta 

Selatan. Acara yang dimulai dari pukul 10.00 

ini diikuti oleh 200 siswa dan berlangsung dengan lancar. 

Dalam kesempatan ini, KJR mempresentasikan tentang bahaya 

merokok dan profil tentang KJR.  

Hal yang sama telah dilakukan pula di SMA Perguruan 

Cikini. Sebanyak 50 siswa tampak antusias mengikuti kegiatan 

Heart at School yang diadakan Klub Jantung Sehat. Para 

peserta mendapat pengetahuan tentang kesehatan jantung dan  

bahaya merokok. 

Sebelumnya, untuk menyebar luaskan bahaya merokok, 

Klub Jantung Remaja berkunjung ke SMKN 3 Kemayoran, 

pada Jumat, 10 Maret 2017 lalu. Sebanyak 51 siswa mengikuti 

penjelasan dari KJR tentang bahaya merokok bagi kesehatan. 

Dan. agar diikuti lebih banyak peserta, maka SMKN 3 kembali 

mengundang KJR pada Sabtu, 18 Maret 2017. 

Namun yang paling dramatis adalah saat Yayasan Jantung 

Indonesia mengadakan penyuluhan bahaya merokok di SD 

Cendrawasih 2 Kebayoran Jakarta Selatan Jumat 24 Maret 

2017. Acara ini dihadiri oleh 50 siswa-siswi kelas 3, 4, 5 dan 

6, kepala sekolah, guru serta orangtua siswa selaku komite 

sekolah. Selain pemaparan materi bahaya merokok, juga 

diputar video tentang dampak kesehatan dari perokok aktif 

dan pasif. Tiba-tiba Naura, salah satu peserta dari kelas V 

tampak menangis setelah diputarkan video tersebut. Katanya, 

ayahnya perokok aktif,  “Aku selalu mengingatkan ayah untuk 

tidak merokok, tetapi tidak mempan. Ayah selalu berbohong 

kepadaku dan merokok sambil bersembunyi. Aku ingin ayah 

berhenti merokok,” ujar Naura. Yayasan Jantung Indonesia 

memberikan apreasiasi kepada Naura atas semangatnya untuk 

menyadarkan ayahnya tentang bahaya merokok. 

Yang menarik adalah acara di sebuah perguruan tinggi, di 

hadapan para mahasiswa rumpun ilmu kesehatan se-Indonesia. 

Medical Usakti Cup merupakan kompetisi tingkat nasional 

yang terdiri dari lomba futsal, basket, badminton, vocal group, 

tari tradisional dan scientific yang diadakan setiap tahun oleh 

Fakultas Kedokteran Universitas Trisakti Jakarta. Tahun ini ke 

lima kalinya berlangsung Medical Usakti Cup. Tema tahun ini  

membawa misi kesehatan dan berpartisipasi dalam penyadaran 

hidup sehat khususnya 

Jakarta. Medical Usakti 

Cup 2017 “Hypertension”, 

bekerja sama dengan 

Yayasan Jantung 

Indonesia, menggelar 

talkshow tentang kaitan 

kebiasaan olahraga 

dengan kesehatan 

jantung.
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P erkembangan teknologi dan kemampuan 

dokter jantung di RSSA Malang semakin 

meningkat. Rumah sakit milik Pemprov Jatim 

itu kini menangani pasien jantung bawaan, 

mulai dari echo hingga katerisasi. Contohnya, 

seorang penderita jantung bawaan, TWR, 27 tahun, warga 

Kampung Maduran, Kelurahan Sisir, Kota Batu  yang dikirim 

Yayasan Jantung Indonesia (YJI) Cabang Malang Raya ini 

mendapatkan pemeriksaan di RSSA Malang. “Ini merupakan 

kali pertama pasien YJI mendapat pemeriksaan secara 

lengkap di RSSA Malang,’’ kata Ketua YJI Cabang Malang Raya 

Jantung Hj. Dewanti Rumpoko (21/5). 

Dengan pemeriksaan secara lengkap tersebut, maka akan 

menghemat biaya untuk penanganan selanjutnya. “Setelah 

pemeriksaan, pasien kemudian dibawa ke Jakarta untuk 

pembedahan,’’ kata Dewanti. Selama ini, penderita jantung 

bawaan dari YJI ditangani ahli jantung di RSSA Malang, tapi 

pemeriksaan tidak secara lengkap. “Dengan pemeriksaan 

lengkap di sini, pasien pun hanya menunggu jadwal saja. 

Begitu jadwal ditentukan, pasien pun berangkat ke Jakarta 

dan langsung ditangani tanpa pemeriksaan awal’’ ucapnya.

Untuk operasi jantung, pasien YJI Malang Raya dikirim ke 

RS Harapan Kita atau RS Siloam Jakarta. Dan seluruh biaya 

saat berada di Jakarta ditanggung oleh YJI.  Sejak tahun 2004 

lalu, YJI Cabang Malang Raya sudah mengirimkan 82 pasien 

penderita jantung bawaan untuk operasi.Tahun 2017 ini, ada 

12 pasien jantung bawaan dari YJI Cabang Malang Raya yang 

masuk daftar tunggu. “Awalnya kami menangani pasien dari 

Malang Raya saja, tapi kenyataannya banyak pasien luar daerah 

MOU RSSA Malang dengan YJI Malang Raya
yang juga mendaftar di YJI Cabang Malang Raya,’’ 

kata Dewanti.

Untuk mengukuhkan kerjasama itu, telah dilakukan 

penandatanganan Memorandum Of Understanding (MOU) YJI 

Cabang Malang Raya dan RSSA Malang. Dari RSSA Malang dihadiri 

langsung Wakil Direktur bidang Pelayanan Medik dan Keperawatan 

RSSA Malang dr Hanif Nur Syahdu Sp S, KSMF, Kepala Departemen 

dr Sasmoyo Widito Sp JP (K), dr Novi Kurnianingsih Sp JP, 

Dewanti Rumpoko Ketua YJI Cabang Malang Raya, Prof Dr dr  

Djanggan Sargowo  Sp PD, Sp JP (K) wakil YJI Cabang Malang 

Raya dan Sekretaris YJI Cabang Malang Raya Mujiono.

Dr Hanif Nur Syahdu Sp S, KSMF, menyambut baik kerjasama 

tersebut.”Ini merupakan kehormatan bagi kami mendapatkan 

kepercayaan dari YJI Cabang Malang Raya, dimana seluruh 

penanganan pemeriksaan diserahkan kepada kami. Selain 

ini, kami juga sedang mempersiapkan operasi bedah jantung 

untuk pertama kalinya. Insya Allah operasi bedah jantung akan 

dilakukan Agustus mendatang,” tandasnya. 

Pelatihan PO (P nol) 
YJI Malang Raya

Hari Sabtu 22 April 2017, bertempat di Pendopo 

Agung Pemerintah Kabupaten Malang, YJI 

Cabang Malang mengadakan Pelatihan PO ( P 

nol ) yang diikuti 50 orang calon pelatih Klub 

Jantung Sehat(KJS) utusan dari KJS se-Malang 

Raya. Pelatihan ini dibuka oleh dr Cholid Tri Cahyono, MKes, SpJP, 

Kepala Devisi Rehabilitasi Instalasi Pelayanan Jantung Terpadu 

RSUD dr Saiful Anwar Malang dan Pengurus YJI Cabang Malang Raya.

Tetap Latihan Meski Puasa

B ulan puasa lalu tak menghalangi Klub Jantung 

Sehat Geuceu, Aceh untuk tetap latihan 

bersama. Para peserta selalu tampak antusias 

mengikuti Senam Jantung Sehat demi menjaga 

kesehatan jantung. Diharapkan dengan rutin 

latihan, semakin banyak masyarakat yang akan tertarik ikut 

latihan tersebut. 
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T ahukah Anda, ada lebih dari 10 

milyar puntung rokok mengotori 

lingkungan kita setiap hari? 

Seluruhnya mengandung lebih 

dari 7000 bahan kimia beracun, 

ditambah lagi asap rokok menyumbang emisi 

karsinogen (zat pemicu kanker) dan gas rumah 

kaca dalam jumlah tak kepalang tanggung yakni 

ribuan ton. 

Bahaya merokok ini tiap tahun diingatkan 

oleh WHO (World Helath Organization) pada 

peringatan Hari Tanpa Tembakau Sedunia yang 

jatuh pada setiap tanggal 31 Mei. Tepat pada 

HARI TANPA 
TEMBAKAU 
SEDUNIA 2017

Rokok 
Ancam 
Pembangunan

Katakan TIDAK pada rokok 
untuk melindungi kesehatan, 
mengentaskan kemiskinan 
dan menjaga lingkungan.

u t a m a
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hari itu para perokok diminta untuk berpuasa 

merokok selama 24 jam serentak di seluruh 

dunia. Tujuannya, agar menarik perhatian dunia 

mengenai menyebarluasnya kebiasaan merokok 

dan dampaknya terhadap kesehatan. Ide hari 

tanpa tembakau ini dicetuskan pada tahun 1987 

oleh negara-negara anggota WHO, dan dalam 

satu dasawarsa terakhir,  gerakan ini menuai reaksi 

baik berupa dukungan dari pemerintah, aktivis 

kesehatan, dan organisasi kesehatan masyarakat. 

Termasuk tantangan dari para perokok, petani 

tembakau, maupun industri rokok yang umumnya 

merupakan industri raksasa.

Tahun ini WHO mengusung tema “Tembakau 

– Ancaman bagi Pembangunan”. Seperti 

diungkapkan WHO Director-General , Dr. 

Margaret Chan, “ Tembakau meningkatkan 

kemiskinan, menurunkan produktivitas ekonomi 

dan pemenuhan pangan keluarga miskin, serta 

menyebabkan polusi udara.” WHO menyoroti 

ancaman tembakau pada pembangunan 

sebuah bangsa dan mengharapkan campur 

tangan pemerintah tiap negara di dunia untuk 

menerapkan regulasi ketat terhadap industri 

tembakau. Diantaranya dengan melarang promosi 

dan iklan rokok, menganjurkan penggunaan 

bungkus rokok polos, menaikkan cukai rokok serta 

menciptakan ruang publik tertutup dan tempat 

kerja yang bebas asap rokok. 

Akibat yang dihasilkan dari merokok memang 

tidak main-main. Setiap tahunnya ada 7 juta 

kematian yang disebabkan oleh rokok. Selain 

dampak buruk pada kesehatan, rokok juga 

meningkatkan angka kemiskinan. Menurut data 

WHO, 860 juta perokok tinggal di negara miskin 

atau berpendapatan rendah dan 10% pengeluaran 

rumah tangga dihabiskan untuk membeli rokok.  

Artinya, dana untuk keperluan yang lebih penting, 

seperti pangan, kesehatan dan pendidikan anak 

menjadi berkurang. Tembakau juga membawa 

dampak negatif lain pada anak-anak, seperti 

data WHO yang menunjukkan kalau 10%-14% 

anak dari keluarga petani tembakau lebih sering 

HARI TANPA TEMBAKAU 
DI INDONESIA 
Dalam memperingati Hari Tanpa Tembakau Sedunia 

2017, Pemerintah Indonesia melalui Kementerian 

Komunikasi dan Informatika (Kemenkominfo) 

menghimbau kepada Lembaga Penyiaran Radio dan 

Televisi di seluruh Indonesia untuk tidak menyiarkan 

iklan rokok pada tanggal 31 Mei 2017, mulai pukul 

00:00 sampai dengan pukul 24:00 waktu setempat. 

Himbauan ini sesuai dengan amanat Undang-Undang 

Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan dan 

Peraturan Presiden Nomor 109 Tahun 2012, tentang 

Pengamanan Bahan yang mengandung Zat Adiktif 

Berupa Produk Tembakau bagi kesehatan, serta Surat 

dari Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 

PK.02.02/Menkes/200/2017 tanggal 12 Mei 2017 

tentang Peringatan Hari Tanpa Tembakau Sedunia 2017.

Sementara Kementerian Kesehatan melakukan 

advokasi dan sosialisasi penerapan Kawasan Tanpa 

Asap Rokok di tujuh tatanan, termasuk di dalam 

lingkungan keluarga. Memang pengawasan oleh 

lingkup terdekat atau keluarga merupakan cara yang 

sangat efektif untuk menurunkan angka kecanduan 

rokok pada anak-anak dan remaja. 

Inovasi terbaru telah diberikan oleh Kementerain 

Kesehatan yaitu layanan Konseling bebas pulsa di 

nomor 0800-177-6565. Layanan tersebut dapat 

diakses oleh siapa saja yang ingin berkonsultasi 

mengenai cara berhenti merokok atau terkait 

kesehatan akibat dampak dari merokok. Penelpon 

dapat berkonsultasi pada hari Senin-Sabtu pukul 

08.00-16.00 WIB. Diharapkan layanan konseling ini 

dapat membantu para perokok yang ingin berhenti 

merokok tapi memiliki keterbatasan akses dan waktu. 

bolos sekolah karena harus bekerja di perkebunan 

tembakau.

Tembakau juga membawa dampak negatif pada 

kaum wanita yang bekerja di pabrik-pabrik rokok. 

60%-70%  buruh rokok adalah kaum wanita, artinya 

para buruh wanita ini hampir setiap hari berada di 

lingkungan yang sarat bahan kimia berbahaya.

u t a m a

Ingin Berhenti Merokok?
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R okok adalah salah satu 

permasalahan kesehatan 

terbesar di Indonesia. Menurut 

Direktur Jenderal Pencegahan 

dan Pengendalian Penyakit 

Kementerian Kesehatan, M. Subuh, jumlah 

perokok aktif sudah mencapai lebih dari sepertiga 

penduduk atau 36,4% dari total penduduk 

Indonesia. Jumlah ini masih ditambah lagi dengan 

perokok pasif yang tiap hari ‘dipaksa’ menghisap 

asap rokok dari perokok di sekitarnya. Padahal 

rokok menjadi penyebab terbesar dari penyakit 

berbahaya seperti jantung, paru-paru dan kanker. 

Melihat bahaya rokok terhadap kesehatan, 

berhenti merokok adalah cara terbaik untuk 

mencegah datangnya penyakit. Sekaligus 

meningkatkan kesehatan secara menyeluruh. 

Namun bagi perokok aktif, berhenti merokok 

tidaklah semudah membalik telapak tangan. 

Sebagian besar mereka yang berusaha berhenti 

merokok akan kembali merokok, meski sudah 

melakukan banyak upaya. 

Apalagi tubuh sudah cukup lama kecanduan 

rokok sehingga untuk berhenti tentunya tidak 

gampang. Selama 3 hari pertama berhenti 

merokok, seorang perokok umumnya akan 

lebih sering batuk yang merupakan cara tubuh 

mengeluarkan racun. Secara mental, mantan 

perokok akan lebih mudah tersinggung, 

menggerutu dan mudah gelisah. 

Mereka yang 
telah berhasil 
menghentikan 
kebiasaan 
merokok, 
angka 
harapan 
hidupnya 
dipastikan 
akan 
meningkat.

Ingin Berhenti Merokok?
METODE EFEKTIF BERHENTI 
MEROKOK
Berhenti merokok memang tidak mudah, tapi ada 

beberapa cara yang bisa diterapkan untuk membantu 

proses menghentikan konsumsi rokok. Bila harga 

sebungkus rokok Rp 20 ribu dan Anda merokok 

sebungkus sehari, maka dalam setahun Anda bisa 

menabung sebesar Rp 7,2 juta. Pada banyak orang, 

keuntungan finansial ini dapat menjadi faktor 

pendorong kuat untuk berhenti merokok.

•  Dukungan keluarga & teman, umumkan pada 

keluarga, teman, rekan kerja dan kerabat kalau 

Anda berniat berhenti merokok. Dorongan dari 

lingkungan terdekat akan memberi efek positif 

dalam usaha berhenti merokok.

•  Aktivitas fisik, perbanyak olah raga ringan 

seperti berlari dan yoga yang bermanfaat untuk 

mengedalikan keinginan merokok.

•  Menggosok gigi, cobalah untuk lebih 

sering menggosok gigi yang diketahui dapat 

menurunkan keinginan untuk merokok.

•  Terapi pengganti nikotin (NRT), Inhaler, 

semprotan hidung, pelega tenggorokan, gusi 

dan patch kulit yang mengandung sedikit nikotin 

dalam jumlah terukur, memang dirancang untuk 

membantu perokok mengatasi kecanduannya. 

•  Resep dokter, konsultasikan keinginan berhenti 

merokok dengan dokter yang dapat memberi 

resep obat yang tepat.

u t a m a
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S ekitar 2.000 warga Jakarta ikut memperingati Hari 

Hipertensi Sedunia 2017 yang diselenggarakan 

oleh Yayasan Jantung Indonesia (YJI), Minggu 

(14/5/2017) lalu di Ocean Ecopark - Econvention 

Taman Impian Jaya Ancol, Jakarta. Mereka datang 

dari berbagai klub jantung sehat, klub jantung remaja, dan 

masyarakat umum. 

Dalam acara yang mengusung tema Beat of My Heart 

ini digelar sejumlah program edukasi mengenai penyakit 

hipertensi dan kesadaran untuk memeriksa tekanan darah 

dengan rutin. Program yang digelar tersebut antara lain 

pemeriksaan tekanan darah gratis, konsultasi dokter, senam 

jantung sehat, senam hip heart, Zumba, bincang sehat 

HIPERTENSI KINI 
MENYASAR 
USIA MUDA

Hari Hipertensi Sedunia 
diadakan untuk 
mengingatkan kita agar 
selalu peduli pada bahaya 
hipertensi.

l i p u t a n  u t a m a

CEGAH 
SILENT 
KILLER
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dengan topik “Mengenal Hipertensi: Tanda-tanda 

& Bahayanya”, permainan menarik terkait edukasi 

penyakit hipertensi, dan bagi-bagi doorprize. 

Selain itu, dua artis kenamaan Ibu Kota 

juga ikut memeriahkan acara ini, yaitu Diah 

Permatasari dan Adrian Maulana yang berbagi 

tentang gaya hidup sehat mereka. Inspiratif, 

edukatif, sekaligus seru menjadi satu dalam 

acara ini!

  

MELAWAN SILENT KILLER
Dalam sambutannya, Ketua Umum YJI Syahlina 

Zuhal menyerukan perlunya kesadaran setiap 

anggota masyarakat akan bahaya penyakit 

hipertensi atau tekanan darah tinggi sehingga 

angka kejadiannya semakin kecil. Caranya, tentu 

dengan selalu memantau tekanan darah secara 

rutin, baik di rumah sakit maupun dilakukan sendiri 

di rumah. “Kami selalu menganjurkan masyarakat 

untuk menerapkan Panca Usaha Jantung Sehat, 

yaitu Seimbangkan gizi, Enyahkan rokok, Hadapi 

dan Atasi Stres, Awasi Tekanan Darah, dan Teratur 

Berolahraga,” katanya. 

Syahlina menambahkan, kini penyakit 

kardiovaskular seperti hipertensi dan penyakit 

jantung koroner sudah bergeser menyasar 

l i p u t a n  u t a m a

Tekanan darah tinggi berpotensi merusak 

pembuluh darah dan dapat mengakibatkan stroke 

serta serangan jantung yang keduanya adalah  

penyebab kematian ketiga di Indonesia. Mengapa 

demikian?

•  Jika tekanan darah Anda tinggi artinya jantung 

akan bekerja lebih keras memompa darah ke 

seluruh tubuh. Dan jantung membutuhkan 

lebih banyak oksigen. Namun Jika pembuluh 

darah tersumbat maka perjalanan oksigen 

usia muda. Hal itu akibat gaya hidup yang tidak 

sehat. Apalagi hipertensi termasuk salah satu 

penyakit silent killer atau pembunuh diam-diam 

di dunia, termasuk di Indonesia. Karena itu, salah 

satu misi YJI adalah meningkatkan kesadaran 

masyarakat akan pentingnya pencegahan penyakit 

jantung dan pembuluh darah melalui berbagai 

program edukasi. 

Mengacu kepada Laporan Harvard T. H. Chan 

School of Public Health dan World Economic 

Forum 2015 berjudul Economics of Non-

Communicable Diseases in Indonesia, penyakit 

kardiovaskular atau penyakit jantung adalah 

penyakit yang paling sering terjadi di antara 

penyakit tidak menular lainnya dan menyumbang 

37% angka kematian. Laporan tersebut juga 

memperkirakan dari tahun 2012 sampai 2030, 

Indonesia akan menderita kerugian ekonomi 

sebesar USD 1,77 triliun yang disebabkan oleh 

penyakit jantung.

Acara peringatan Hari Hipertensi Sedunia 

tahun ini dihadiri pula oleh Menteri Kesehatan RI 

Prof. dr. Nila F. Moeloek, SpM(K) yang juga ikut 

berpartisipasi dalam berbagai kegiatan seperti 

senam jantung sehat dan periksa tekanan darah. 

terhambat dan pembuluh darah tak mampu 

mengrimkan oksigen secara maksimal. 

Akibatnya akan terasa sakit di dada, sebagai 

tanda bahwa jantung kekurangan oksigen. 

•  Seringkali gejala tekanan darah tinggi 

tidak memberikan sinyal sampai ada organ 

tubuh yang terganggu. Itulah sebabnya 

memeriksa/mencek tekanan darah adalah 

suatu keharusan dan rutin dilakukan 

•  Tekanan darah dapat menjadi penyebab 

kematian karena adanya faktor risiko 

kerusakan pada organ tubuh akibat 

serangan jantung, stroke ataupun 

kerusakan pada ginjal. 

HIPERTENSI Bisa 
Mengakibatkan Kematian
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Dalam kesempatan lain, dr. Siska Suridanda 

Danny, SpJP, FIHA dari Yayasan Jantung Indonesia 

menegaskan bahwa hipertensi tidak mengenal usia, 

jenis kelamin, dan domisili (perkotaan maupun 

desa). “Hipertensi menyebabkan penyumbatan pada 

pembuluh darah. Jika hipertensi tidak terkendali 

maka akan memicu stroke dan serangan jantung 

karena terjadi kerusakan pada pembuluh darah di 

otak dan jantung. Hipertensi dapat pula berdampak 

kepada organ penting lainnya seperti ginjal dan 

mata, serta mengancam ibu hamil dan bayi dalam 

kandungan,” ujarnya. 

Namun demikian, kita tidak perlu takut. Sebab, 

semua ancaman tersebut dapat diredam dengan 

mengendalikan berat badan melalui olahraga teratur, 

mengurangi konsumsi garam,  dan beristirahat yang 

cukup. Yang paling penting adalah melakukan deteksi 

dini dengan memeriksakan tekanan darah secara rutin 

dan mempraktikkan pola hidup sehat. 

PERIKSA TEKANAN DARAH
Dalam sesi pemeriksaan tekanan darah gratis, YJI 

dibantu oleh 100 tenaga medis dari InaSH (Indonesian 

Society of Hypertension) dan lima orang dokter 

untuk konsultasi. Kegiatan ini berhasil menginspirasi 

lebih dari 1.300 orang untuk memeriksakan tekanan 

darahnya. Antusiasme tampak dari ekspresi mereka 

ketika antre pemeriksaan dan konsultasi dengan 

dokter, dengan melihat hasilnya mereka dapat 

mengontrol kesehatannya dengan lebih baik. 

Hari Hipertensi Sedunia atau World 

Hypertension Day diperingati setiap 

tanggal 17 Mei. Pada tahun 2017 ini, 

tema yang diusung adalah Know Your 

Numbers atau Ketahui Angkamu. 

Tujuannya, untuk meningkatkan 

kepedulian seluruh kalangan di dunia 

terhadap tekanan darah agar terhindar 

dari bahaya tekanan darah tinggi 

(hipertensi).

Tentu penyakit ini diperingati bukan tanpa alasan. 

Penyakit hipertensi, seperti disebutkan oleh WHO, 

menjadi penyebab utama kematian yang disebabkan 

oleh masalah pada jantung. Sementara itu World 

Hypertension League (WHL) mencatat ada lebih dari 

50% populasi penderita hipertensi di seluruh dunia 

yang tidak menyadari kondisinya sendiri. 

Masalah inilah yang kemudian mendorong 

l i p u t a n  u t a m a

WHL melakukan inisiasi sebuah kampanye global 

tentang kepedulian terhadap hipertensi pada 

tahun 2005. Mereka kemudian menetapkan 

tanggal 17 Mei sebagai Hari Hipertensi Sedunia 

dan diperingati setiap tahun. 

Pada tahun 2017 ini WHL mengadakan program 

May Measurement Month dari tanggal 1 hingga 

31 Mei 2017 lalu. Disebutkan dalam situs www.

whleague.org, program ini akan berkembang 

menjadi sistem pelaporan kadar tekanan darah 

untuk seluruh dunia. Tujuannya  untuk mendapatkan 

data tekanan darah dari sedikitnya 25 juta orang 

di seluruh dunia yang pada tahun sebelumnya 

belum pernah memeriksakan dirinya. Karena itu, 

program ini melibatkan sejumlah relawan dari 

tenaga kesehatan pada lokasi-lokasi pemeriksaan 

lokal di lebih dari 100 negara, termasuk Indonesia. 

Diharapkan, May Measurement Month menjadi 

Tentang HARI HIPERTENSI SEDUNIA
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HARI HPERTENSI SEDUNIA DI MEDAN
Peringatan Hari Hipertensi Sedunia 2017 tak hanya 

dilaksanakan di Jakarta. Pada hari Minggu (14/5) YJI 

Cabang Utama Sumatera Utara menggelar acara 

perkenalan pengurus baru sekaligus memperingati Hari 

Hipertensi Sedunia. Ribuan warga hadir dalam peringatan 

ini dan mengikuti berbagai rangkaian acara yang 

diselenggarakan oleh YJI, seperti pemeriksaan kesehatan 

gratis, cek gula darah dan kolesterol, pemeriksaan EKG, 

donor darah, dan juga senam jantung sehat. 

Diharapkan, dengan memperingati Hari Hipertensi 

Sedunia ini masyarakat makin sadar akan pentingnya 

pemeriksaan tekanan darah dan menjalankan pola hidup 

sehat agar terhindar dari bahaya hipertensi. 

TALKSHOW DI TV
Hari Hipertensi Sedunia 2017 juga diperingati YJI dengan 

mengadakan sejumlah acara. Salah satu rangkaian acara 

untuk mengedukasi masyarakat tentang hipertensi 

yakni mengadakan talkshow di acara Intermezzo pada 

stasiun televisi iNews, Rabu (3/5/2017). Dalam talkshow 

tersebut dihadirkan narasumber dr. Santoso Karo Karo, 

SpJP dari Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia yang 

memaparkan bahaya penyakit hipertensi atau darah tinggi 

dan bagaimana penanggulangan serta pencegahannya. 

“Mengubah gaya hidup menjadi lebih sehat mutlak dilakukan 

agar terhindar dari bahaya hipertensi,” tandas dr. Santoso.

Selain dr. Santoso, hadir pula instruktur senam dari 

YJI, Hang Rahardjo bersama beberapa pelatih senam 

untuk memperagakan senam jantung sehat. Pasangan 

host acara, Marina Nasution dan Rio Dalimunthe pun ikut 

bergerak bersama para peserta senam di studio. 

l i p u t a n  u t a m a

Untuk kegiatan pemeriksaan tekanan darah ini, 

YJI kembali menggandeng PT Omron Healthcare 

Indonesia, sebuah perusahaan terkemuka yang 

memproduksi peralatan monitor kesehatan jantung 

dan alat-alat kesehatan lainnya. Kerja sama antara 

YJI dan PT Omron Healthcare Indonesia ini telah 

terjalin dengan baik sejak tahun 2007. 

Presiden Direktur PT Omron Healthcare 

Indonesia, Kazuhide Kondo, menyatakan 

kegembiraannya dengan hubungan kerja sama ini. 

“Kami mendukung visi Yayasan Jantung Indonesia 

untuk memberikan edukasi mengenai pengendalian 

hipertensi dan setuju dengan upaya mengukur 

tekanan darah secara teratur di rumah karena hal 

ini dapat membantu deteksi hipertensi sejak dini,” 

paparnya dalam acara jumpa pers yang diadakan 

pada hari Rabu (3/5/2017) di kantor Yayasan Jantung 

Indonesia, Jl. Teuku Umar No. 8, Jakarta Pusat. 

Tepat di acara peringatan Hari Hipertensi Sedunia 

ini, Omron meluncurkan produk baru berteknologi 

terkini, yaitu alat pengukur tekanan darah digital 

HEM-7280T. Alat ini dapat memonitor data tekanan 

darah, di mana pun dan kapan pun melalui aplikasi 

Omron Connect dengan cara melakukan sinkronisasi 

nirkabel dengan ponsel. Aplikasi Omron Connect 

dapat diunduh di www.omronconnect.com/setup 

dan dapat di-install pada ponsel berbasis Android 

maupun iPhone berbasis IOS.

dasar kuat untuk secara signifikan meningkatkan 

pemahaman masyarakat tentang hipertensi. 

Sebuah penelitian terbaru yang dilakukan 

oleh World Hypertension League (WHL) dan 

The International Society of Hypertension (ISH) 

dipresentasikan dalam AHA (American Heart 

Association) Scientific Session di New Orleans, 

Los Angeles, AS pada tahun 2016 lalu. Presentasi 

berjudul “Clinical Management of Hypertension: 

Moving Forward from SPRINT-Global Implication” 

tersebut menyuratkan sebuah saran untuk 

menurunkan target tekanan darah ke 120/80 

mmHg. Angka ini sama dengan target penderita 

hipertensi tanpa komplikasi. 

Kita tahu, target tekanan darah yang selama 

ini digunakan untuk penderita hipertensi berusia 

50 tahun ke atas dengan berbagai komplikasi 

adalah 140/90 mmHg. Nah, dengan penurunan 

target sistolik sebanyak 20 mmHg ini diharapkan 

dapat mencegah penderita hipertensi mengalami 

gangguan atau serangan jantung mematikan 

dengan lebih baik.
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S etelah selama 15 tahun mengalami “mati 

suri”, aktivitas YJI Sumatera Utara dan Kota 

Medan kembali bergairah. Satu sosok yang 

berperan dalam transformasi tersebut 

adalah Hj. Rita Maharani, SH (47 tahun).

Sejak terpilih sebagai Ketua Yayasan Jantung 

Indonesia Cabang Utama Sumatera Utara pada tahun 

2014, YJI Sumatera Utara mengalami perubahan 

yang positif. Salah satu program yang gagasannya 

yang telah lekat di hati masyarakat adalah acara 

senam jantung sehat setiap hari Minggu di Lapangan 

Merdeka, Medan. 

            

Seperti apa pelaksanaan acara senam bersama di 

Lapangan Merdeka tersebut?

Setiap hari Minggu, kira-kira 7.000 orang ikut 

berpartisipasi dalam acara senam jantung sehat. 

Senam jantung sehat adalah olahraga dengan 

gerakan-gerakan yang disusun untuk merawat 

kesehatan jantung dan pembuluh darah. Selain 

masyarakat umum, Bapak Wali Kota serta Kepala-

Kepala Dinas SKPD (Satuan Kerja Perangkat Daerah) 

dan para anggotanya juga ikut.

Senam berlangsung selama kira-kira 1 jam. 

Dimulai setiap pukul 06.30 dan seluruh peserta 

mengenakan baju bernuansa warna merah dan putih. 

Diawali dengan pemanasan oleh para instrusktur 

YJI Sumatera Utara. Setelah selesai, biasanya 

ada pemeriksaan kesehatan gratis (jantung 

dan tekanan darah) dari Rumah Sakit-

Rumah Sakit dan Dinas Kesehatan 

Kota Medan. 

Adakah program YJI Sumatera Utara 

yang unik atau berbeda dari YJI di 

daerah lain?

 Kami pernah mengadakan lelang di acara ulang 

tahun Kota Medan untuk menggalang dana. Hal itu 

karena dana di YJI Cabang Sumatera Utara tidak ada 

karena sempat mengalami mati suri. 

 Hj. Rita Maharani, SH

Mendukung 
Kota MEDAN 
yang SEHAT

Berhasil menggerakkan 
masyarakat Kota Medan untuk 
lebih berupaya memiliki jantung 
yang lebih sehat.

p r o f i l
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p r o f i l

BIODATA

Nama : Hj. Rita Maharani, SH 

Lahir  : Seikarang, 25 September 1970

Suami  : Drs. H.T. Dzulmi Eldin S, M.Si.

Pengalaman :

•  Ketua Yayasan Jantung Indonesia 

Cabang Utama Sumatera Utara 

 (2014 s.d 2019)

•  Ketua TP PKK Kota Medan (2016-2021)

•  Ketua Penasehat Dharma Wanita 

Persatuan 

 Kota Medan (2016-2021)

•  Ketua Penasehat GOPTKI Kota Medan 

 (2016-2021)

•  Penasehat HIMPAUDI Kota Medan 

 (Periode 2014 – 2018)

•  Ketua TP PKK Kota Medan (2014-2016)

•  Ketua DEKRANASDA Kota Medan 

•  BUNDA PAUD Kota Medan

•  Pembina IWAPI (Ikatan Wanita 

Pengusaha Indonesia) Kota Medan

Kami juga sudah dua kali mengadakan 

pelatihan instruktur senam. Saat ini sudah ada 300 

instruktur di Kota Medan. Namun masih belum 

memadai. Untuk rencana selanjutnya, saya sudah 

berjumpa dengan Ketua Umum Yayasan Jantung 

Indonesia Pusat, Ibu Sahlina Zuhal, mengenai 

pengadaan pelatihan instruktur untuk seluruh 

Sumatera Utara tahun ini. 

Pelan-pelan, kami juga sudah meraih prestasi. 

Salah satunya Juara 2 Nasional Lomba Senam 

Jantung Sehat Seri IV Jambore Nasional 

di Cibubur.

 

Merasa terbeban “membangkitkan” 

YJI Sumatera Utara dari kondisi mati suri?

Tidak, ini sudah kewajiban saya. Apalagi 

kegiatan ini sangat positif untuk mendukung 

Kota Medan yang sehat. Saat berhasil Juara 2 

Nasional saya merasa terharu. Setelah beberapa 

lama kami vakum, ternyata anggota-anggota YJI 

cabang Sumatera Utara semangat sekali untuk 

menunjukkan kepada daerah lain bahwa YJI 

cabang Sumatera Utara eksis.

Seperti apa aktivitas sehari-hari Anda di luar 

kegiatan di YJI?

Mengikuti pengajian-pengajian, juga membuka 

galeri batik dan songket khas Medan. Kebetulan 

saya juga menjabat sebagai Ketua Dewan 

Kerajinan Nasional (DEKRANASDA) Kota Medan. 

Galeri tersebut merupakan salah satu bentuk UKM.

Saya juga berusaha menjaga stamina dan 

kesehatan, khususnya kesehatan jantung, dengan 

rutin ikut senam jantung sehat yang diadakan di 

Lapangan Merdeka setiap hari Minggu. Selain itu 

saya banyak mengonsumsi buah-buahan, ikan, 

dan hanya sedikit nasi (karbohidrat).

Apa motto hidup Anda, lalu siapa inspirator 

terbesar Anda?

Yang penting bahagia, hahaha. Sedangkan 

inspirasi terbesar adalah suami tercinta.
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J angan pernah remehkan Aritmia. Kelainan 

irama jantung ini ternyata bisa berujung pada 

kematian. Untuk mencegahnya tak ada salahnya 

Anda mulai peduli dengan irama jantung Anda. 

Di antara jenis penyakit lain, seperti jantung 

koroner atau serangan jantung, Aritmia memang relatif 

kurang populer. Kasus Aritmia juga tidak sebanyak penderita 

penyakit jantung koroner. Namun, kini Aritmia sudah mulai 

rajin menyapa. 

Aritmia adalah masalah pada irama jantung ketika 

organ tersebut berdetak terlalu cepat, terlalu lambat, atau 

tidak teratur. Aritmia terjadi karena impuls elektrik yang 

berfungsi mengatur detak jantung tidak bekerja dengan 

baik. Secara normal, dalam keadaan istirahat, kecepatan 

denyut jantung manusia berkisar 60–100 detak/menit.

Jenis-jenis Aritmia yang paling umum dijumpai, 

antara lain:

•  Bradikardia - jantung berdetak lebih lambat atau tidak 

teratur.

•  Blok jantung - jantung berdetak lebih lambat dan bisa 

menyebabkan seseorang pingsan.

•  Takikardia supraventrikular - jantung berdenyut cepat 

secara tidak normal.

•  Fibrilasi atrium -  jantung berdetak sangat cepat, bahkan 

pada saat sedang beristirahat.

•  Fibrilasi ventrikel - detak jantung yang terlalu cepat dan 

tidak teratur yang dapat menyebabkan penderitanya 

kehilangan kesadaran atau kematian mendadak.

APA YANG TERASA PADA TUBUH?
Aritmia bisa terjadi tanpa menimbulkan gejala yang disadari 

oleh penderitanya. Munculnya gejala pun tidak serta-merta 

menandakan bahwa kondisi jantung yang dialami sangat 

parah. Gejala yang dapat muncul dan dirasakan antara lain:

•   Rasa berdebar     •  Detak jantung lebih cepat 

  di dada  daripada normal (takikardia)

•   Kelelahan •  Detak jantung lebih lambat

•   Pusing  daripada normal

•  Nyeri dada  (bradikardia)     

•  Sesak napas •  Pingsan

AWASI IRAMA 
Jantung Anda

Kenali gejala, penyebab, dan cara mengobati kelainan irama jantung

j a n t u n g  s e h a t

Berkonsultasi dengan dokter sangat penting jika muncul 

gejala-gejala seperti yang disebut di atas. Hal itu bertujuan 

agar dokter bisa segera mendiagnosa jenis Artimia yang 

dialami dengan cepat dan tepat.

PENYEBAB ARITMIA
Ada beberapa faktor yang dapat meningkatkan risiko 

terjadinya aritmia, di antaranya:

• Ketidakseimbangan kadar elektrolit dalam darah. Kadar 

elektrolit seperti kalium, natrium, kalsium, dan magnesium 

mampu mengganggu konduksi impuls listrik di jantung, 

sehingga meningkatkan risiko terjadinya Aritmia.

• Penggunaan narkoba. Obat-obatan terlarang seperti 

amfetamin dan kokain dapat memengaruhi kinerja jantung 

secara langsung sehingga meningkatkan risiko untuk 

terjadinya fibrilasi ventrikel dan jenis-jenis Aritmia yang lain.

• Efek samping obat-obatan. Beberapa obat batuk dan 

pilek yang dijual bebas di apotek dapat meningkatkan 

risiko seseorang untuk mengalami Aritmia.

• Terlalu banyak mengonsumsi alkohol. Konsumsi alkohol 

dalam jumlah yang berlebihan mampu memengaruhi 

impuls listrik jantung sehingga meningatkan risiko 

terjadinya fibrilasi atrium.

• Terlalu banyak mengonsumsi kafein maupun nikotin 

(merokok). Kafein dan nikotin menyebabkan jantung 

berdetak lebih cepat dan berisiko terjadinya Aritmia.

• Gangguan kelenjar tiroid. Kelenjar tiroid yang terlalu 

aktif atau kurang aktif mampu meningkatkan risiko 

terjadinya Aritmia.

• Sleep apnea obstruktif. Kelainan ini, di mana 

pernapasan menjadi terganggu pada saat tidur, dapat 

meningkatkan risiko bradikardia, fibrilasi atrium, serta 

jenis Aritmia yang lainnya.

• Diabetes. Selain meningatkan risiko Aritmia, diabetes 

yang tidak terkontrol juga bisa meningkatkan risiko 

penyakit jantung koroner dan tekanan darah tinggi.

• Hipertensi atau tekanan darah tinggi. Hipertensi 

akan menyebabkan dinding bilik kiri jantung menebal 

dan menjadi kaku, sehingga aliran listrik jantung akan 

terganggu.
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• Penyakit jantung koroner, gangguan lain pada 

jantung, atau riwayat operasi jantung. Penyempitan 

pembuluh darah arteri jantung, serangan jantung, 

kelainan pada katup jantung, gagal jantung, dan 

kerusakan jantung lainnya adalah faktor risiko dari segala 

jenis Aritmia.

PENGOBATAN ARITMIA
Ada sebagian pasien Aritmia yang tidak membutuhkan 

pengobatan. Dokter biasanya memberi pengobatan jika 

melihat gejala Aritmia pasien berpotensi menjadi lebih 

buruk atau menyebabkan komplikasi. Jenis pengobatan 

yang dilakukan adalah:

• Obat-obatan, misalnya obat-obatan penghambat beta 

yang dapat menjaga denyut jantung agar tetap normal. 

Ada juga obat-obatan antikoagulan seperti aspirin, 

warfarin, rivaroxaban, dan debigatran yang menurunkan 

risiko terjadinya penggumpalan darah dan stroke.

• Alat picu jantung dan implantable cardioverter 

defibrillator (ICD). Untuk menjaga detak jantung tetap 

normal pada kasus-kasus Aritmia tertentu. Alat ini 

dipasang di bawah kulit dada bagian atas pasien. Ketika 

alat ini mendeteksi adanya perubahan ritme jantung, alat 

ini akan mengirim sengatan listrik pendek ke jantung 

guna menghentikan ritme yang tidak normal tersebut 

dan membuatnya kembali normal.

• Kardioversi. Jika suatu kasus Aritmia tidak bisa 

ditangani dengan obat-obatan, kardioversi akan 

dilakukan. Dokter akan memberikan kejutan listrik ke 

dada pasien untuk membuat denyut jantung kembali 

normal. Kardioversi elektrik biasanya diberikan 

pada kasus aritmia fibrilasi atrium dan takikardia 

supraventrikular.

• Metode ablasi. Untuk mengobati Aritmia yang letak 

penyebabnya sudah diketahui. Dokter akan memasukkan 

sebuah kateter dengan panduan X-ray melalui pembuluh 

darah di kaki. Ketika kateter berhasil menemukan 

sumber gangguan ritme jantung, maka alat kecil itu akan 

merusak bagian kecil jaringan jantung tersebut.

Jika Aritmia tidak segera ditangani atau tidak mendapat 

penanganan yang tepat, maka dalam jangka panjang 

pasien bisa mengalami gagal jantung, stroke, bahkan 

bisa berujung kematian. 

PENCEGAHAN ARITMIA
•  Menghindari atau mengurangi stres.

•  Mengonsumsi makanan sehat.

•  Menjaga berat badan ideal.

•  Tidak sembarangan minum obat tanpa petunjuk dokter, 

terutama obat batuk dan pilek yang mengandung zat 

stimulan pemicu jantung berdetak cepat.

•  Membatasi konsumsi minuman keras dan berkafein.

•  Tidak merokok dan berolahraga secara teratur.

j a n t u n g  s e h a t
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d a r i  h a t i  k e  h a t i

YJI BERBAGI
Ungkapan apresiasi dari mereka yang sudah terbantu.

Yayasan 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 bagi keluarga yang kurang mampu. Bantuan biaya yang dimaksud mulai dari tahap pemeriksaan jantung 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:

Saya dengan tulus hati mengucapkan 

beribu terimakasih kepada semua pihak 

yang telah membantu penyembuhan 

anak saya, terutama dari Yayasan Jantung 

Indonesia dan PLN. Anak saya Nurlaila, 

5 tahun, telah menjalani operasi jantung 

dengan sukses pada tanggal 13 Januari 

2016 di RS Siloam Kebun Jeruk Jakarta. 

Sekali lagi saya ucapkan terimakasih, 

kepada Yayasan Jantung Indonesia 

dan PLN. Semoga semakin sukses dan 

bermanfaat bagi masyarakat banyak.

Nurlaila, 5 tahun, 
Kalimantan Timur

Kepada Yayasan Jantung Indonesia 

saya beserta keluarga saya 

mengucapkan terimakasih atas 

perhatian serta sumbangan yang 

telah diberikan, berupa biaya operasi 

dan lain-lainnya. Saya, Suhailah, 18 

tahun, sangat merasakan dampak 

positif dari keberadaan Yayasan 

Jantung Indonesia. Alhamdulillah 

operasi berjalan sukses, semoga 

Allah SWT memberikan balasan 

yang utama……Amin YRA.

Suhalilah, 18 tahun, 
Jawa Timur

Saya atas nama orang tua  Inayah 

Afianty Assyfa, 3 tahun, ingin 

mengucapkan terimakasih kepada 

Yayasan Jantung Indonesia dan PT 

PLN (Persero) yang telah membantu 

biaya operasi jantung anak saya. 

Opeasi telah dilaksanakan pada 

tanggal 21 Februari 2017. Atas segala 

bantuannya saya bersyukur kepada 

Tuhan YME dan semoga Yayasan 

Jantung Indonesia serta PLN 

semakin jaya dan sukses.

Inayah Afianty A., 3 tahun, 
Kalimantan Timur

Kami haturkan banyak 

terimakasih kepada Yayasan 

Jantung Indonesia dan PT PLN 

(Persero) atas bantuan yang 

diberikan keapada anak kami 

Setyo Balapati, 6 tahun. Semoga 

amalan dan  bantuan mendapat 

balasan setimpal dari Allah SWT. 

Alhamdulillah kondisi anak kami 

sudah membaik dan 

sehat walafiat.  

Setyo Balapati, 6 tahun, 
Malang
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Harap kita menyadari bahwa 

hidup kita kini dikelilingi 

oleh makanan modern 

semisal fast food, junk food, 

maupun produk olahan yang biasanya 

mengandung pengawet, penambah rasa, 

serta makanan/minuman tinggi lemak, 

garam dan kalori. Jika pola makan ini 

dibarengi kurang olahraga, istirahat tidak 

maksimal, bisa terjadi gangguan yang 

dikenal dengan sindrom metabolisme. 

Pengaruhnya antara lain obesitas, 

peningkatan tekanan darah, serta kadar 

gula dan kadar lemak yang tinggi. 

Untungnya, kesadaran masyarakat 

akan pentingnya melakoni hidup sehat 

semakin meningkat. Banyak orang 

kini lebih memilih bahan 

makanan fresh kemudian 

diolah sendiri, serta 

memperbanyak 

asupan sayur dan 

buah-buahan. Yuk ikuti 

pola konsumsi makanan 

alami untuk sehari-hari.

Yang Alami 
SELALU 

LEBIH SEHAT
Lebih sehat dengan menjaga asupan pola makan 

dengan bahan makanan yang alami

EATING CLEAN
Konsep eating clean lebih mengarah 

pada makanan yang bersih dari zat kimia, 

antara lain memperbanyak konsumsi 

buah dan sayur, gandum utuh, protein 

tidak berlemak, menghindari konsumsi 

gula rafinasi, serta menghindari makanan 

kemasan dan cepat saji. Pola makan ini 

tidak hanya fokus pada jenis makanan 

alami tetapi juga cara pengelohannya. 

Mengolah bahan makanan eating clean 

tidak terlalu rumit, hanya memerlukan 

waktu 20-30 menit. 

COLD PRESSED JUICE
Jus yang satu ini dibuat dengan mesin 

khusus yang memiliki teknik putaran 

pisau yang lebih lambat sehingga 

tidak menghasilkan panas saat proses 

pelumatan buah atau sayuran. Dengan 

demikian, kandungan vitamin, mineral, 

dan antioksidan akan tetap terjaga. Kini 

banyak gerai yang menjual cold pressed 

juice ini, tapi membuat sendiri lebih 

terjamin kebersihan dan pastinya sesuai 

selera. 

INFUSED WATER
Cara membuatnya cukup mudah, yaitu 

dengan memberikan potongan buah 

segar dalam botol yang berisi air putih. 

Lemon, jeruk nipis, stroberi, raspberry, 

kiwi, mentimun, dan daun mint segar 

adalah buah-buahan favorit yang 

aroma dan rasanya menyegarkan untuk 

membuat infused water. Dengan infused 

water, kebutuhan tubuh akan cairan 

dan mikronutrisi (vitamin dan mineral) 

diharapkan terpenuhi. 

n u t r i s i

SARAPAN BUAH SEGAR
Memulai hari dengan sarapan buah segar. 

Kenapa? Tubuh memerlukan energi besar 

untuk membuang sisa proses makanan. 

Agar proses pengeluaran lancar, 

sebaiknya pilih makanan yang tidak 

memberatkan pencernaan, misalnya 

sarapan dengan buah yang mudah 

dicerna dan unsur nutrisinya lengkap. 

Pilih buah yang kaya serat, berair dan 

matang di pohon seperti pepaya dan 

melon. Buah yang matang di pohon 

memiliki kandungan gula yang sederhana 

dan tidak memberatkan kerja lambung 

karena memiliki enzim cerna lengkap. 

Agas hasilnya optimal, makanlah buah 

dengan cara perlahan. 

21    Edisi I I  • 2017
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b u g a r  &  s e h a t

Serunya olah tubuh berbasis aerobik: Zumba.

B agi Anda pekerja yang aktif dan selalu 

didera dengan banyak kegiatan, apa 

yang biasanya kurang mendapat 

prioritas? Jawabannya adalah olahraga. 

“Bagaimana lagi? Saya kan, tidak 

punya waktu!” atau “Senin hingga Jumat saya sibuk, 

akhir pekan adalah waktunya bersantai”, mungkin ini 

sebagian alasan yang muncul. Kesibukan yang begitu 

padat di hari kerja kerap membuat kebutuhan untuk 

berolahraga cenderung tersisihkan, atau lebih parah 

lagi: terlupakan. Coba ingat-ingat kembali kapan 

terakhir Anda berolahraga?

ZUMBA, GAYA AEROBIK 
YANG SERU
Seiring dengan perkembangan jaman, dunia olahraga 

dan seni menggerakkan tubuh pun ikut berkembang. 

Anda tentu ingat beberapa tahun lalu hampir di setiap 

pusat kebugaran tersedia kelas senam: Aerobik, Body 

Language, atau Tae Bo. Saat ini, ada jenis senam 

aerobik baru yang sedang naik daun: Zumba. 

Menurut Beto Perez, yaitu pemegang lisensi 

resmi Zumba, konsep olahraga Zumba merupakan 

gabungan dari beragam gerak tari: salsa, meringue, 

mambo, flamenco, chacha, reggaeton, samba, 
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b u g a r  &  s e h a t

hingga bellydance, bhangra, tango, dan hip hop. Jenis 

geraknya pun bervariasi; high impact dan low impact, 

seiring musik yang juga variatif, menggunakan ritme 

cepat maupun lambat. Sejak awal diperkenalkan, 

Zumba mendapat sambutan yang begitu hangat dari 

penggemar olahraga aerobik dan hingga kini terus 

berkembang. Kini di negeri kita, di berbagai pusat 

kebugaran dan tempat latihan senam, Zumba menjadi 

salah satu menu wajib yang terus diminati. 

COCOK UNTUK SIAPA SAJA
Ragam gerakan yang variatif dan iringan musik yang 

fun merupakan sisi interaktif dari Zumba. Tak perlu 

berkecil hati bila Anda belum mengengal aerobik atau 

tidak memiliki dasar tari sama sekali, karena Zumba 

relatif mudah diikuti sekaligus dinikmati. Kalori yang 

terbakar dengan latihan ini pun cukup besar, yaitu 

antara 500-1000 kalori. Itulah, mengapa  Zumba 

semakin banyak peminat. 

Latihan Zumba pada dasarnya bisa dilakukan oleh 

siapa saja, selama tidak memiliki riwayat cedera otot, 

misalnya cedera lutut, sakit pinggang belakang (back 

pain), juga nyeri sendi. 

Berdasarkan jenis latihannya, Zumba terdiri dari 

kategori khusus, yaitu:

•  Zumba Gold, khusus untuk mereka yang berusia 

lanjut namun tetap ingin berlatih untuk kesehatan. 

•  Zumba Toning, berupa latihan kardio dan 

pembentukan, misalnya bagian perut, paha, lengan, 

maupun otot lainnya. 

•  Aqua Zumba, latihan zumba di dalam air.

•  Zumbatomic, latihan zumba untuk anak-anak, 

sekitar 4-12 tahun. 

•  Zumba in the Circuit, latihan intensif 30 menit, 

cukup berat bagi pemula karena bersifat 

metabolism-boosting dan calories blasting.

•  Zumba Gold-Toning, latihan bagi mereka yang 

berusia lanjut, namun titik beratnya pada perbaikan 

kekuatan otot, pembentukan postur, gerak tubuh, 

dan koordinasi.

•  Zumba Sentao, yaitu latihan Zumba dengan 

menggunakan kursi, untuk meningkatkan kekuatan 

dan pembentukan otot dengan menggunakan berat 

badan sebagai tumpuan. 

MEMBUAT HATI SENANG
Sekilas, gerakan Zumba yang banyak berfokus 

pada pinggul, pinggang, dan kaki, memang terlihat 

lebih santai dan tidak sulit untuk diikuti. Latihan 

Zumba baik untuk kesehatan jantung, memperbaiki 

ketahanan tubuh, memperlancar peredarah darah 

dan pernapasan, sekaligus mengencangkan otot 

tubuh. Selain itu, latihan ini menyenangkan karena 

gerakannya mudah diikuti dan menggunakan ritme 

yang variatif, sehingga tidak membosankan. 

Anda tak perlu khawatir bila tidak bisa mengikuti 

semua gerakan seperti yang diajarkan oleh instruktur 

pada latihan pertama. Tubuh Anda akan mulai terbiasa 

dan termotivasi untuk mengikuti seluruh gerakan 

yang ada. Frekuensi latihan yang direkomendasikan 

oleh ACE (American Council of Exercise) dan AFAA 

(American Fitness Aerobic of America) adalah satu jam 

setiap kali latihan, 4-5 kali seminggu. 

Yang paling penting dalam berolahraga Zumba adalah 

enjoy the music and be happy! Selamat ber-Zumba!
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T idur yang nyenyak dan waktu istirahat yang 

cukup adalah kunci untuk mendapatkan 

jantung yang sehat. Berdasarkan penelitian 

yang dilakukan di Center for Cohort 

Studies di Kangbuk Samsung Hospital 

dan Sungkyunkwan University of Medicine di Seoul, 

kebiasaan tidur yang salah meningkatkan gejala-gejala 

penyakit jantung pada usia dini. 

Penelitian yang dilakukan pada 47.000 orang dengan 

rata-rata usia 41 tahun menunjukkan bahwa 50% 

responden yang tidur hanya 5 jam sehari, memiliki kadar 

kalsium lebih tinggi di pembuluh arteri dibandingkan 

mereka yang tidur 7 jam sehari. Sementara mereka yang 

tidur lebih banyak hingga 9 jam sehari, memiliki kondisi 

lebih buruk yakni 70% diantaranya menderita kondisi 

yang sama. Penumpukan kalsium dan kekakuan arteri 

yang diukur melalui kecepatan darah mengalir pada 

mereka dengan pola tidur yang tidak baik merupakan 

peringatan. Hal ini harus diwaspadai jika ingin memiliki 

jantung yang tetap sehat.

Dr. David Mayerson, juru bicara dari American 

Heart Association turut mendukung hasil riset ini dan 

mengaitkannya dengan kondisi tubuh saat tidur. ”Terlalu 

banyak atau kurang tidur tentu akan memengaruhi 

kondisi pembuluh darah. Saat tidur banyak hal yang 

terjadi pada tubuh kita yang  bisa menjadi pemicu hal 

TIDURLAH 
YANG NYENYAK!
Untuk hindari 
Serangan Jantung

Kurang waktu tidur atau terlalu banyak tidur, keduanya sama-sama 
berisiko terhadap kesehatan jantung Anda. 

tersebut seperti perubahan hormon, metabolisme, 

perubahan kimia. Semua itu mampu meningkatkan 

tekanan darah, bahkan sebenarnya memengaruhi kondisi 

kesehatan keseluruhan.”

TIDUR SEPERTI BAYI
Tidur yang nyenyak tidak hanya menyehatkan jantung 

Anda tetapi juga sebagai terapi untuk menghilangkan 

stres, meningkatkan daya tahan tubuh, kesehatan sistem 

pernafasan dan tentunya kondisi mental Anda. 

•  Mereka yang terbiasa berolahraga umumnya memiliki 

kualitas tidur lebih baik. 

•  Hindari konsumsi kafein secara berlebihan, terutama 

mendekati waktu tidur. 

•  Lakukan ritual yang mendukung kualitas tidur seperti 

mematikan lampu saat tidur, minyak aromaterapi di 

kamar tidur, meditasi, atau minum teh chamomile. 

•  Hindari makan berat sebelum tidur, tubuh Anda akan 

sibuk memproses makanan yang baru Anda makan 

sehingga Andapun kesulitan untuk memejamkan mata. 

•  Lupakan masalah kantor, deadline dan hal-hal yang dapat 

memengaruhi kualitas tidur Anda. Jangan gunakan waktu 

tidur untuk browsing ataupun nonton TV. 

•  Buatlah jadwal tidur yang tetap, sehingga “body alarm” 

tubuh Anda dapat bekerja dan membuat kualitas tidur 

Anda lebih baik. 

t i p s
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Resep oleh BERTOLLI OLIVE OIL

MINYAK ZAITUN MEMBANTU MENSTABILKAN KADAR KOLESTEROL DALAM TUBUH. HINDARI KOLESTEROL TINGGI KARENA AKAN MENINGKATKAN RISIKO PENYAKIT JANTUNG.

NASI 
KUNING 

TANPA 
SANTAN

Biasanya hajatan apapun kita sudah terbiasa 

mempesiapkan hidangan nasi Kuning. Kini untuk 

memasak nasi Kuning Anda dapat memakai 

minyak zaitun karena jauh lebih sehat daripada 

santan. Yuk kita coba. Masaklah menggunakan rice 

cooker dan BERTOLLI CLASSICO OLIVE OIL

BAHAN UTAMA

•  1 Liter beras

•  1 batang serai

•  1 helai daun pandan

•  4 lembar Daun Salam

•  65ml Bertolli Classico

BUMBU

•  1 sendok makan 

kunyit bubuk

•  Garam secukupnya

BAHAN PELENGKAP

•  Abon Daging

•  Sambal

•  Bawang Goreng

•  Irisan telur

•  Mentimun & Daun 

kemangi untuk lalapan

CARA MEMBUAT:

•  Cuci beras yang telah disediakan dan haluskan 

semua bahan bumbu. 

•  Masukkan beras yang sudah dicuci ke dalam 

Rice Cooker, tambahkan semua bumbu beserta 

65ml BERTOLLI CLASSICO OLIVE OIL. Kita 

ganti santan dengan minyak zaitun karena lebih 

sehat dan rasa masakan tetap enak. Lalu aduk 

hingga tercampur rata.

TIPS: Agar hasilnya maksimal dan nasi tidak menggumpal, aduk nasi kuning setelah matang dan 

masak kembali selama 10 menit dengan Rice Cooker.

•  Selanjutnya tambahkan daun salam, daun 

serai, daun pandan untk menambah aroma lalu 

nyalakan Rice Cooker hingga matang.

•  Ketika matang, hidangkan nasi kuning dengan 

bahan pelengkap dan lauk sesuai selera. Nasi 

Kuning BERTOLLI CLASSICO OLIVE OIL siap 

disantap.
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r e s e p

Bahan

• 1 lembar kulit tahu kering, 

gunting-gunting

•  Minyak sayur, untuk 

menggoreng

•  2 sdm minyak sayur

•  200 g jamur merang

•  170 g jamur shitake, iris tipis

•  2 sdm kecap asin

•  2 L kaldu sayuran

•  2 sdm miso paste*

•  1 lembar konbu**

•  200 g tahu jepang kotak/

tofu potong 2x2 cm

•  100 g daun labu

•  100 g taoge, siangi

•  5 buah cabe rawit

Bahan

• 150 g gula jawa, sisir

• 700 ml air

• 300 g daging buah melon hijau

• 200 g daging buah avokad

• 300 g es batu

• 800 liter susu kedelai (tawar)

• 20 lembar daun mint

Cara membuat

• Panaskan gula jawa dan air hingga larut. Angkat. 

• Setelah tidak panas, saring. Sisihkan Secara 

terpisah, haluskan buah melon dan avokad dalam 

blender bersama es batu. Sisihkan. 

• Penyajian: Bagi rata sirop dalam gelas. Tuang jus 

melon, jus avokad, diakhiri susu kedelai. Taruh 

daun mint. Sajikan segera.

Makanan tetap bisa enak kok meski disajikan tanpa daging. Ini dia ide cemerlang untuk hidangan lezat di meja makan Anda. 

Juga minuman dari kacang-kacangan plus buah-buahan yang sehat sebagai teman berbincang santai bersama keluarga! 

YANG LEZAT dan SEHAT

Cara membuat

•  Goreng tahu hingga garing. 

 Angkat. Sisihkan. 

•  Rebus mi/tofu hingga matang. 

Angkat. Tiriskan. 

•  Bagi rata ke dalam piring saji. Sisihkan. 

•  Panaskan minyak, tumis semua 

 jamur dan kecap asih hingga jamur 

layu, angkat, sisihkan. 

•  Panaskan kaldu, miso paste, dan 

konbu di atas api kecil hingga 

mendidih. 

•  Masukkan jamur tumis, tofu, 

 daun labu, toge, dan cabai. 

 Masak hingga mendidih. Angkat.

•  Siram kuah panas ke atas mi. 

 Sajikan hangat disertai tahu. 

Sup Miso Pedas
Untuk : 4 Porsi

Susu Kedelai Gula Jawa
Untuk: 10 porsi

*  Miso paste: olahan fermentasi kedelai ala Jepang mirip taoco. 

** Konbu: Gurih, dari rumput laut yang telah dikeringkan. F
o

to
 d

an
 r

es
ep

: M
aj

al
ah

 F
em

in
a 

no
. 1

7/
X

LV
 A

p
ril

 2
01

7

YJI Juli 17 OK.indd   26 10/26/2017   4:38:38 PM



Untitled-1   1 12/20/2016   6:56:35 PM



Untitled-1   1 2/21/2017   4:38:32 PM




