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HUT ke-40 Yayasan Jantung Indonesia

BERDETAK 4 DEKADE YJI

Pameran Kolaborasi 11 Perupa Kontemporer
dan 16 Perancang Busana & Aksesoris
SITA SATAR :

PERLUNYA NETWORKING!

DARI REDAKSI

J

elang penghujung tahun ini, beragam acara telah
digelar untuk memperingati Hari Jantung Sedunia
dan Hari Ulang Tahun Yayasan Jantung Indonesia, yang
jatuh pada tanggal berdekatan.
Mengambil tema “Show Your Heart”, menginjak
usia 40 tahun, YJI menggunakan dunia seni guna
meningkatkan kesadaran dan kepedulian masyarakat
dalam menjaga kesehatan jantungnya dan orang-orang
yang dicintai. Diantaranya, dengan menggelar pameran
virtual karya seni dari para seniman kontemporer dan
perancang busana Ibukota, juga peluncuran buku
“Berdetak, 4 Dekade Yayasan Jantung Indonesia”.

CIPLUKAN, SI MUNGIL KAYA
ANTIOKSIDAN

M

asih ingat buah yang satu ini? Bagi yang masa kecilnya sering main di
sawah atau tepi sungai, pasti ingat dengan buah Ciplukan. Buah yang
juga dikenal sebagai Goldenberry inimemang kerap tumbuh liar di pematang
sawah, ladang dan tepian sungai. Buahnya berwarnahijau kekuningan dan
dilindungi tudung.
Namanya Ciplukan, enak dimakan langsung sebagai camilan sehat. Cita
rasanya manis asam tapi menyegarkan. Dijadikan campuran salad maupun
smoothies juga sedap. Buah mungil bernama latin Physalis Angulata dan
Physalis minima ini, sejak dulu dikenal punya banyak nama. Orang Sunda
menyebutnya Cecendet. Orang Madura biasa menyebutnya Yor-Yoran dan di
Bali, buah ini dijuluki Keceplokan.
Asal tahu saja, buah ciplukan bukanlah buah sembarang buah. Buah
tanaman liar ini banyak dimanfaatkan sebagai obat. Tidak hanya buahnya,
akar dan daun ciplukan juga bermanfaat sebagai obat herbal yang bisa
menyembuhkan sejumlah penyakit. Makanya belakangan ini, Ciplukan naik
kelas, dari buah liar menjadi bua super. Sejumlah supermarket mulai banyak
menjual buah tanaman semak ini.

Untuk Profil kali ini, menampilkan Sita Satar, Ketua
Bidang Dana YJI. Kami juga menyajikan kisah penyintas
jantung bawaan dari pedalaman Kalimantan Selatan. Fitria Aziffa beruntung mendapatkan
uluran tangan YJI untuk menjalani operasi jantung di RS Harapan Kita. Kini, bocah cilik itu
perlahan membaik sebelum menjalani operasi jantung tahap selanjutnya.
Sederet info sehat juga bisa Anda simak dalam HEARTNEWS edisi kali ini. Salah
satunya si asam segar buah Ciplukan, kini naik daun sebagai buah berkhasiat bagi
kesehatan.

DA

Selamat Membaca!
Salam Sehat,

Esti Nurjadin

PENGURUS HARIAN YAYASAN JANTUNG INDONESIA

Dari buku Ragam dan Khasiat Tanaman Obat karya Hieronumus Budi
Santoso, tanaman Ciplukan memiliki zat yang bermanfaat untuk kesehatan.
Antara lain: bunganya sarat vitamin C. Tak hanya bunganya saja, akar dan
batang Ciplukan juga mengandung saponin dan flavonoid. Bahkan daunnya
kaya polifenol dan asam klorogenat.
Sejumlah senyawa tanaman ciplukan ini dipercaya dapat mengatasi
berbagai gangguan kesehatan, seperti memperkuat imun tubuh karena kaya
vitamin C danantioksidan. Sejumlah penelitian juga menyebutkan Ciplukan
berperan membantu mengatasi hipertensi dan diabetes.
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TOPIK UTAMA

HUT ke-40 YJI

BERDETAK 4 DEKADE
YAYASAN JANTUNG INDONESIA
Menginjak usia 40 tahun, Yayasan Jantung Indonesia (YJI) merayakan hari jadinya
dengan serangkaian kegiatan menarik. Puncaknya perayaan ulang tahun dilakukan secara virtual 9
November 2021, dengan tiup lilin virtual dan peluncuran buku “Berdetak: 4 Dekade
Yayasan Jantung Indonesia” sekaligus pameran seni rupa.
Menurut para pengurus YJI, buku ini
merupakan apresiasi terhadap kerja keras
dan pengabdian para pendiri, pengurus,
dokter, dan relawan, yang telah berdedikasi
penuh selama 40 tahun, bekerja sama
dengan pemerintah dalam menurunkan
angka penyakit jantung di Indonesia.
Menggandeng desainer Didit
Hediprasetyo sebagai Direktur Kreatif dari
Adhvan Media, proses pembuatan buku ini
dijadikan momentum untuk penggalangan
dana bagi pasien penyakit jantung bawaan
dari keluarga prasejahtera.
Sesuai tema
“Show Your Heart”,
sederet seniman dan
perancang busana
beken mendonasikan
karya bertema
“jantung” dengan
tujuan meningkatkan
kepedulian tentang
pentingnya kesehatan
jantung. Selain
Didit, ada desainer
kondang seperti
Adrian Gan, Auguste Soesastro, Ghea
Panggabean, Harry Halim sampai Sebastian
Gunawan yang ikut dalam pameran.
Ketua Umum Yayasan Jantung
Indonesia Esti Nurjadin mengungkapkan
sejak awal didirikan, YJI mengusung misi
membantu masyarakat kurang mampu
untuk mendapatkan akses medis maupun
finansial demi kesehatan jantung.
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“Ini adalah hasil jerih payah seluruh
komponen YJI dalam hal penggalangan
dana, serta dukungan para donatur,
sehingga berbagai program promotif,
preventif, kuratif, dan rehabilitatif dapat
berjalan dengan baik,” ujar Esti.
Meski harus menghadapi tantangan
pandemic Covid-19, tidaklah menyurutkan
semangat para pengurus untuk terus
kreatif menggalang dana dan menjalankan
program edukasinya.
Apresiasi dari Ibu Negara
Meski dilakukan secara daring,
ucapan selamat dari para menteri
dan selebritis terasa menyemarakkan
acara. Apalagi Ibu Negara Iriana Joko
Widodo juga memberikan sambutan
dan apresiasinya kepada YJI yang telah
memberikan edukasi dan bantuan kepada
anak dengan penyakit jantung bawaan.
Sebagai apresiasi, YJI juga
memberikan Heart Award dan Lencana
Tanda Jasa Darma Bakti, Tanda Jasa Bakti
Utama, Lencana Tanda Jasa Satya Utama
dan Lencana Tanda Jasa Krida Nirmala
kepada sejumlah pengurus di cabang
dan pusat.
Usai penandatanganan kerjasama
dan dukungan dengan PT. Omron
Indonesia, acara pun ditutup dengan foto
bersama.
Jaya terus Yayasan Jantung Indonesia!
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TOPIK UTAMA

HEART AWARD

Untuk Bu Suhardani & RS Harapan Kita

Pameran Kolaborasi 11 Perupa
Kontemporer dan 16 Perancang
Busana & Aksesoris

A

pa jadinya kalau organ jantung
jadi tema utama para seniman
dalam berkarya seni termasuk
merancang busana? Jawabannya
bisa disaksikan dalam pameran
virtual karya seni rupa dan busana serta
perhiasan di Museum Nasional, Jakarta.
Tentunya masih dalam peringatan
4 dasawarsa kehadiran YJI di tengah
masyarakat, mengusung tema “Show You
He(art)”, yang mengeksplorasi makna ganda
dari jantung, yaitu metafora emosi atau
perasaan, plus makna literal sebagai organ
jantung dalam tubuh. Jantung sekepalan
tangan, tapi jadi bagian terkuat dalam tubuh,
jadi pusat kelangsungan hidup manusia.

M

asih dari rangkaian semarak Ulang
Tahun ke-40, untuk pertama kalinya,
YJI juga meluncurkan “Heart Award”
2021. Menurut Tim Penghargaan, yakni
Dewi A Tungka, Laksmiati Hanafiah dan
Firdanerri Sani, Heart Award merupakan
bentuk penghargaan tertinggi dan apresiasi
terhadap individu atau organisasi yang telah
berjasa besar dalam kegiatan promotive,
preventif dan kuratif di bidang kesehatan
jantung, agar tercipta masyarakat Indonesia
yang lebih sehat.
Prof. DR Dede Kusmana dan Ketua
Umum YJI Esti Nurjadin memberikan
perhargaan Heart Award di kediaman Bu
Bus. Yaa.. sejak muda hinga diusia kini 93
tahun, Ibu Bus masih terus berdedikasi
dan aktif mengembangkan YJI serta
menyebarluaskan pentingnya kesehatan
jantung kepada masyarakat.
“Bu Bus memberikan banyak sekali
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Tema ini mengajak masyarakat luas untuk
berpacu dalam kebaikan, dan menjadikan
hidup ini lebih bermakna.
Pameran tertutup ini, berlangsung
sejak HUT YJI hingga 31 Januari 2022.
Menghadirkan beragam karya 16 desainer
mode dan 11 perupa, dengan membawa
pesan senada, membangkitkan kepedulian
pada pentingnya kesehatan jantung.
Yang dipamerkan? Ada lukisan, gaun,
jaket, juga tas, perhiasan hingga set
peralatan makan yang memukau.
Pameran ini bisa disaksikan di website
YJI : https://inaheart.or.id/40TahunYJI/

dan memprakarsai sejumlah acara untuk
mengembangkan Yayasan. Diantaranya,
sepeda sehat, mempopulerkan Senam
Jantung dan merintis Klub Jantung
Remana,”ujar Prof Dede penuh haru.
Selain Ibu Bus, YJI juga memberikan
penghargaan Heart Award kepada Rumah
Sakit Jantung Nasional Harapan Kita
sebagai institusi yang telah berjasa besar
dalam kegiatan promotive, preventif dan
kuratif dalam bidang kesehatan jantung
dan pembuluh darah, untuk menciptakan
masyarakat Indonesia yang lebih sehat.
“Terima kasih Yayasan Jantung
Indonesia, semoga penghargaan ini
menginspirasi dan meningkatkan
semangat kami untuk bisa lebih baik
berkarya untuk bangsa dan negara,”
ungkap dr Iwan Dakota usai menerima
penghargaan.
Tetap jaya Yayasan Jantung Indonesia!

CARA FAYE
Jacket

ADRIAN GAN
Jacket

SEBASTIAN GUNAWAN SIGNATURE
Gown
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Webinar WHD

Webinar WHD

WASPADA PENYAKIT JANTUNG REMATIK

JAGA JANTUNG SEJAK MUDA!
“Penderita jantung rentan terkena Covid-19. Jadi, mari kita cegah dengan merubah gaya
hidup,” ungkap Direktur P2PTM, Kementerian Kesehatan, dr. Cut Putri Arianie.

S

eruan mengubah gaya hidup menjadi
lebih sehat ini terungkap dalam Webinar
Use heart To Connect the Power of Heart,
yang digelar Yayasan Jantung Indonesia
dan Komnas Pengendalian Tembakau,
awal Oktober lalu. Tapi, bagaimana cara
merubah gaya hidup? Tentu, terapkan pola
makan sehat, banyak olahraga, jaga
berat badan, dan hindari rokok serta
alkohol.

DAY

P

enyakit jantung masih menjadi masalah
serius di tanah air. Nah, salah satu jenis
penyakit jantung yang harus dicegah sejak
dini ialah, penyakit jantung rematik (PJR).
Penyakit ini sering terjadi pada anak usia 5
sampai 15 tahun, jarang terjadi pada orang
dewasa.
Pada peringatan Hari Jantung Sedunia
2021, YJI mencanangkan Zero Rema
Indonesia. Ketua Umum Yayasan Jantung
Indonesia, bertekad akan melakukan
eradikasi penyakit jantung rematik ini
dengan program Zero Rema. Untuk itu,
mengajak masyarakat menjaga kesehatan
jantung.
Maka dalam peringatan Hari Jantung
Sedunia yang jatuh setiap 29 September,
YJI bersama Perhimpunan Dokter Spesialis
Kardiovaskuler Indonesia (PERKI) dan
Detik.com, menggelar webinar dengan tema
‘Penyakit Jantung Rematik dan Mengenal
Penyakit Jantung Sejak Dini’. Webinar ini
digelar pada 28 September 2021. Hadir
sederet pakar, dokter spesialis jantung dan
pembuluh darah dr. Ario Soeryo Kuncoro,
Sp.JP(K) FIHA, FAsCC, dr. Herenda
Medishita, Sp.JP, FIHA, dan dokter spesialis
anak dr. Vinny Yoanna, Sp.A.
Terkait hal ini, dr Isman dari PERKI
mengingatkan, kalau penderita PJR juga
rentan terinfeksi covid-19. Perki terus
mengedukasi masyarakat tentng PJR. Juga
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hadir artis Alya Rohali, yang berbagi
pengalaman tentang suaminya
yang telah menjalani operasi
pasang ring.
Pentingnya Nutrisi Ibu Hamil
& Bayi
Dr. Vinny Joana,
di kesempatan lain
mengungkapkan, bagi ibu hamil yang
terinfeksi virus rubella dan CMV, dapat
meningkatkan resiko kelainan jantung
bawaaan. “Jadi, ibu harus menjaga nutrisi
selama masa kehamilannya. Gizi harus
seimbang, konsumsi asam folat, dan rutin
kontrol gula darah , serta tekanan darah.
Yang paling penting, jauhi rokok dan
alcohol!” ungkapnya.
Mencegah Penyaki Jantung Rematik
Tentang gejala Penyakit Jantung Rema,
dr. Aryo memaparkan penyebab hingga
pengobatan penyakit jantung rematik
ini secara rinci. “Cegah penyakit jantung
rematik sejak dini. PJR atau Rheumatic Heart
Disease adalah kerusakan jantung berupa
penyempitan atau kebocoran, terutama katup
mitral, akibat adanya sisa demam rematik,”
ungkap dr Aryo. Jantung rema harus segera
ditangani. Dan dicegah sejak dini.
Webinar ini dimeriahkan dengan Quiz
berhadiah timbangan badan dari Omron,
serta susu Ensure.

Sesi berikutnya, tampil dr.
Vito A. Damay yang mengingatkan
agar kaum muda mulai
melakukan cek jantung. “ Yuk
jaga jantung dari muda. Mulai
dari usia 20 tahun sudah mulai

cek tekanan darah dan jantung,” pungkas
dokter yang juga presenter acara kesehatan
ini dengan semangat.
BAHAYA ROKOK
Sementara dr Yusra Pintaningrum,
lebih menekankan bahaya rokok. Dosen
Fakultas Kedokteran Universitas Mataram
ini mengungkapkan, data di Indonesia
ada peningkatan 5x lipat jumah perokok
perempuan. Jika tak segera berhenti
merokok, perokok perempuan akan
lebih besar resiko kematian mendadak.
“Akibat merokok pada perempuan bisa
menyebabkan aritmia atau gangguan irama
jantung, penyakit jantung coroner, dan

aristoklerosis,” jelas dr. Yusra.
Dr. Melisa Aziz dari PERKI juga
mengungkapkan fakta bahaya di balik rokok
elektrik. “Rokok elektrik juga sarat nikotin
dan zat kimia lainnya,” kata dr. Melisa. Efek
rokok elektrik juga berbahaya. Asapnya bisa
menyebabkan kerusakan pembuluh darah,
sampai gangguan paru.
ANGINA AWARENESS
Sementara dr. Sony Hilal Wicaksono
menghimbau perlunya angina awareness
atau kesadaran akan nyeri dada. “Jangan
abaikan pesan jantung Anda. Seperti nyeri
dada! Kini ada aplikasi untuk mendeteksi
nyeri dada. Namanya Angina Control

Application. Aplikasi ini bisa mendeteksi
dan memonitor nyeri dada sebelum
memeriksakan diri ke dokter.” pesan dr.
Sony.
Tampil sebagai pembicara terakhir,
artis jelita Hana P. Malasan. Presenter acara
petualangan di televisi ini berbagi cerita
tentang kiatnya menjalani gaya hidup sehat.
“Aku rajin olahraga, terutama lari untuk
kebugaran tubuh. Bonusnya… langsing,”
ungkap Hana. Aktris layar lebar ini juga
menceritakan, ia kerap mengingatkan orang
di sekitarnya untuk tak merokok. “Tentunya
dengan cara yang baik yaa…” ujarnya
dengan tersenyum manis.
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PROFIL

Sita Satar

Perlunya Networking!
“Ngobrolnya sambil makan yaa…,” katanya ramah. Di sore hari yang gerimis, sambil
menikmati hangatnya semangkuk bakso, Sita Satar pun membuka obrolan tentang
kiprahnya di Yayasan Jantung Indonesia.

N

ama Sita Satar memang lekat dengan
Yayasan Jantung Indonesia. Apalagi,
sebagai Ketua Bidang Dana Yayasan Jantung
Indonesia, peran Sita amatlah penting. 10
tahun mengetuai Bidang Dana YJI bukan
waktu yang pendek. Beragam acara pun
sudah digelar untuk menggalang dana.
“Yaa…saya memang suka mengelola
acara dan menggalang dana untuk membantu
mereka yang membutuhkan. Nah, di YJI saya
bisa berkreasi menggelar acara, beragam
event sampai Debutante Ball,” ungkap wanita
yang selalu tampil chic ini.
Awalnya, Sita bergabung dengan YJI
setelah diajak salah seorang tantenya yang
menjadi pengurus YJI. Dimulai dari bagian
secretariat sampai akhirnya Sita dipercaya
menjadi Ketua Bidang Dana.
Namun, yang paling membuat
Sita senang terlibat di YJI
adalah, YJI punya visi dan
misi yang jelas.
“Visinya jelas yaa…
Membantu anak-anak dengan
kelainan jantung bawaan
dan mengedukasi
masyarakat tentang
pentingnya menjaga
kesehatan jantung,”
ungkapnya.
Tahun ini,
Sita bersama
teman- teman
pengurus,
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menggelar Pameran Seni secara virtual
sekaligus peluncuran buku “Berdetak: 4
Dekade Yayasan Jantung Indonesia” di
Museum Nasional, Jakarta. Ajang yang
memamerkan beragam karya seni dari
busana sampai tas dan perhiasan ini menjadi
puncak acara Hari Ulang Tahun ke 40
Yayasan Jantung Indonesia.
Ngomong-ngomong apa sih rahasia sukses
menghimpun dana?
“Networking!” jawabnya tegas. Istri
ekonom Rizal Satar ini mengungkapkan
dirinya beruntung memiliki banyak teman
dari berbagai kalangan dan profesi. Tentu
saja hal ini sangat memudahkannya
bergerak, menggelar acara guna
menghimpun dana dalam waktu singkat.
Di tengah pandemi Covid-19, ibu dua
anak ini lebih berhati-hati saat beraktivitas.
Selain lebih banyak melakukan kegiatan
secara daring, ia juga sangat menjaga
protocol kesehatan.“ Pelan-pelan.
Pokoknya jangan sampai kendor protokol
kesehatannya.”
Cinta Kegiatan Sosial
Apa yang membuat wanita kelahiran
30 Desember 1956 ini sangat mencintai
kegiatan sosial?
“Hmm…apa ya? Satisfying. Kepuasan
batin,” ujarnya serius.
Sita juga rajin mengajak temantemannya agar mau berdedikasi penuh
untuk membantu orang lain. “Saya selalu
nyontohin untuk teman-teman agar mau
berdedikasi.” jelasnya manis.

Mantan perenang
nasional ini juga bercerita
pernah bertemu dengan
seorang pemain kartu
Tarot yang menyebut
dirinya kelak akan dimintai
pertolongan banyak orang.
“Waduuh..saya sempat bingung.
Biarpun nggak percaya, setelah sekian
lama, baru deh sadar. Barangkali itulah
makna dibalik ucapan sang peramal.
Lewat Yayasan Jantung Indonesia saya
bisa selalu menolong banyak orang,” ujar
pengagum Audrey Hepburn ini dengan
tulus.
Sejak remaja, alumnus Fakultas
Sastra UI ini memang aktif di berbagai
acara dan organisasi sosial. Saat
ini, selain di YJI, Sita juga tercatat
sebagai pengurus di Yayasan Seni
Rupa Indonesia, Maritage Indonesia,
Himpunan Wastaprema, dan Lions Club.
Kecintaannya pada dunia seni diturunkan
dari ayahnya Guru Besar UI sekaligus
Bapak Antropologi Indonesia, Prof. Dr
Koentjaraningrat.
Lantas, kapan waktu untuk keluarga?
Oh.. buat penggemar kain tradisional
ini, keluarga selalu nomor satu. Tak heran
ia selalu menyempatkan waktu untuk
travelling bersama keluarga tercinta.
“Semakin aneh negaranya, semakin
senang,” katanya dengan tawa berderai.
Selain mengunjungi kota-kota romantis
seperti Paris atau Venesia, Sita juga
menyukai negeri eksotis seperti Maroko
dan Afrika Selatan. Bepergian ke
mancanegara juga memberinya banyak
inspirasi untuk mengasah jiwa seni dan
menggali ide acara yang menarik
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TIPS

PENYINTAS JANTUNG

FITRI AFIZZA

PANTANGAN MAKANAN
Bagi Pasien Penyakit Jantung

K

etika seseorang sudah divonis menderita
penyakit jantung,akibatnya penderita
terpaksa harus terus minum obat dan
cermat memilih jenis asupan makanan agar
tidak memperparah penyakitnya. Mereka
harus meningkatkan konsumsi makanan
menyehatkan jantung, seperti buah, sayur,
biji-bijian, kacang-kacangan, dan ikan kaya
omega 3.
Lantas, apa saja makanan dan minuman
yang dilarang untuk pengidap penyakit
jantung?
Makanan tinggi lemak dan kolesterol.
Penyebab penyakit jantung paling umum
adalah penyempitan dan penyumbatan
pembuluh darah arteri oleh plak. Pada orang
sehat, pembuluh darah ini jadi jalur
mengalirnya darah yang kaya
oksigen ke jantung.
Beda bagi penderita
penyakit jantung, jalur
tersebut jadi lebih
sempit karena plak
yang terbentuk oleh
lemak dan kolestrol
dari konsumsi makanan
setiap hari. Akibatnya, aliran darah menjadi
tidak lancar. Untuk itu, hindari konsumsi
pizza, burger, daging berlemak dan makanan
gorengan.
Daging olahan
Sumber protein hewani, baik untuk
jantung. Nutrisi ini bisa didapat dari daging
sapi segar , bukan daging sapi olahan, seperti
sosis, kornet, atau daging asap yang diproses
dengan tambahan zat pengawet nitrit dan
garam.
Orang yang bermasalah dengan jantung
juga harus mengurangi asupan garam. Dikutip
dari laman Cleveland Clinic, garam dapat
menaikkan tekanan darah dan mengurangi
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aliran darah kaya oksigen ke
jantung. Bila tekanan darah sudah
tinggi, jantung harus bekerja lebih
keras untuk memompa darah ke seluruh tubuh.
Akibatnya, pembuluh arteri bisa rusak dan
akhirnya menyebabkan serangan jantung atau
stroke. Jadi, lebih baik pilih daging sapi segar
tanpa lemak yaa…
Mayonaise dan Margarin
Mayonaise sering kali ditambahkan pada
burger, salad, atau makanan junk food lainnya.
Meskipun enak, tapi penderita jantung harus
menghindari jenis makanan ini.
Konsumsi mayonaise dan margarine yang
mengandung lemak trans, dikhawatirkan akan
memicu kenaikan kolesterol dan memperburuk
penyakit kardiovaskular. Sebagai ganti
mayonaise, gunakan yogurt rendah lemak
tanpa rasa. Juga minyak zaitun, yang
sehat untuk jantung, asal jumlahnya tidak
berlebihan.
Camilan dan makanan asin
Batasi asupan garam,
jadi salah satu aturan
diet pada pasien
penyakit kardiovaskuler.
Jadi, camilan asin, seperti makaroni gurih atau
keripik kentang, sebaiknya tidak dikonsumsi.
Pastikan masakan yang diolah tidak
ditambahkan banyak garam.
Sebagai pengganti camilan, pilih buahbuahan seperti pisang, apel atau buah naga.
Tak hanya makanan, ada juga minuman
yang dilarang, yakni soft drink atau minuman
ringan bersoda. Jenis minuman ini tinggi gula
sehingga dikhawatirkan membuat asupan
kalori per hari jadi berlebihan. Minuman soda
juga minim nutrisi. Lebih baik, minum air putih
dan jus buah atau infused water sebagai
variasi.

MASIH ADA OPERASI LANJUTAN
“Sekarang Fitri sudah mulai ceria… dan mulai sekolah.” Itu cerita Martini, ibu
dari Fitria Afizza, dengan nada riang, melalui sambungan telepon. Siang itu,
Martini menceritakan kondisi putri kecilnya yang mendapat bantuan dari Yayasan
Jantung Indonesia kepada HEARTNEWS.

P

asca operasi bulan Mei 2021 lalu,
kondisi kesehatan Fitri mulai
berangsur membaik. Sebelumnya, bocah
kelahiran Kalimantan Selatan,16 Juli 2016
itu memang menderita kelainan jantung
bawaan. Ada katup jantung yang bocor.
Menurut Martini, sejak usia 6 bulan,
putrinya memang kerap menderita batuk
dan proses tumbuh kembangnya sangat
lambat.
“Dia belum bisa berdiri, padahal
usianya sudah 1
tahun waktu itu.
Setelah bolakbalik diperiksa
dokter, akhirnya
didiagnosa kelainan
jantung bawaan,”
ungkap Martini
sendu.
Keluhan lainnya,
Fitri kerap sesak nafas
dan kukunya membiru.
Setelah dibawa ke
spesialis jantung,
dokter menyarankan
jalan satu-satunya
hanyalah operasi. Tentu
saja
Martini merasa sedih, karena ketiadaan
biaya. Apalagi, suaminya, Muhamad
Nanda hanyalah buruh tani lepas, yang
pendapatannya tidak menentu.
Beruntung Martini mendapat
bantuan dari Yayasan Jantung Indonesia.
Setelah didaftarkan, saat usia Fitri
mencapai 5 tahun. Dengan bantuan dana
dari Bupati Barito Kuala, Martini dan

Nanda membawa Fitri terbang ke Jakarta
untuk mendapat pengobatan. Ditangani
langsung Tim Dokter RS Harapan Kita,
sebulan kemudian Fitri menjalani operasi
jantung. Bocah cilik itupun dengan berani
naik meja operasi demi kesembuhan
jantungnya.
Pasca operasi, dr. Radityo menjelaskan
katup tengah Fitri bocor dan harus
menjalani operasi lanjutan. Tentunya, tetap
harus menjalani
pengobatan dan
rajin kontrol ke
dokter spesialis
jantung.
Kini, kesehatan
Fitri mulai berangsur
membaik. Meski
masih harus
mengkonsumsi
sejumlah obat, Fitri
sudah kembali ceria.
Ia juga rajin minum
susu agar tubuhnya
kuat dan sehat.
Untuk operasi
jantung lanjutan,
hingga saat ini Martini dan Nanda sangat
berharap, masih ada uluran tangan lainya
untuk membantu Fitri.
“Terima kasih banyak Yayasan Jantung
Indonesia. Semoga tetap jaya dan bisa terus
membantu mereka yang membutuhkan,”
ucap Martini.
Semoga operasi lanjutannya bisa
terwujud yaaa Fitri..!
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KESEHATAN

ANAK DAN PENYAKIT
JANTUNG BAWAAN
Anak dengan penyakit jantung bawaan punya kelainan pada fungsi maupun
struktur jantung. Tugas jantung memang memompa darah yang kaya oksigen dan
nutrisi, ke seluruh tubuh. Tapi bagi si kecil dengan penyakit jantung bawaan, kerja
jantung seperti ini akan alami gejala kelelahan, napas pendek, pembengkakan
pada tubuh, bahkan bisa pingsan.

N

ah, bagi orangtua yang punya anak
berpenyakit jantung bawaan, menjaga
kesehatannya tentu harus lebih cermat. Wajib
konsultasi dengan dokter secara rutin dan
lakukan pola hidup sehat.
Merawat anak dengan penyakit jantung
bawaan, jelas beda dengan anak normal yang
sehat. Perlu lakukan konsultasi lebih lanjut
dengan dokter spesialis jantung, ahli gizi, juga
psikolog yang menangani kondisi anak. Plus,
terapkan beberapa tips berikut, agar kesehatan
anak dengan penyakit jantung bawaan, tetap
terjaga.
Ikuti pengobatan yang disarankan dokter
Anak dengan kelainan jantung, perlu
mendapatkan pengobatan dokter. Tak hanya
untuk mencegah komplikasi yang fatal seperti
gagal jantung kognestif, pengobatan dokter
juga bikin kesehatannya tetap terkontrol.
Peran orangtua mendukung kesehatan
anak dengan penyakit jantung bawaan adalah
bikin janji dengan dokter, temani si kecil
menjalani pengobatan, dan awasi penggunaan
obat dari dokter. Ingat, anak
berpenyakit jantung bawaan
harus ikuti pengobatan
penyakit jantung secara rutin.
Untuk itu, orangtua perlu
memperdalam
wawasan
mengenai
jenis penyakit
jantung
bawaan pada
anak.

14
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Pastikan asupan nutrisi tercukupi
Anak dengan penyakit jantung bawaan,
alami berat badan di bawah angka normal.
Ini karena nafsu makan mereka yang rendah
dan mempengaruhi kesehatan tubuh secara
menyeluruh, juga pertumbuhan badannya
kelak.
Kurangnya asupan nutrisi juga bisa
membuat si kecil lebih mudah sakit dan lelah.
Itulah sebabnya, orangtua sangat perlu
menerapkan diet khusus penyakit jantung
bawaan. Jika si anak masih balita, Ibu harus
tetap memberikan ASI bagi si kecil sampai
usia 1-2 tahun. ASI sangat penting untuk
bayi, karena menyediakan makanan, cairan,
sekaligus komponen yang memperkuat imun
tubuhnya.
Anak juga sebisa mungkin dilarang
mengkonsumsi makanan tinggi garam, gula,
dan lemak. Juga tak dianjurkan mengonsumsi
makanan yang diproses, seperti sosis,
nugget, atau daging asap. Makanan ini bisa
meningkatkan tekanan darah dan memperberat
kerja jantung, sehingga berisiko memicu
kerusakan organ jantung lebih parah.
Jaga kebersihan gigi
Menjaga kebersihan gigi jadi salah satu
kewajiban agar tubuh tetap sehat. Apalagi
pada anak dengan kelainan jantung. Pada usia
anak-anak, masalah gigi dan mulut sangat
rentan bikin gigi berlubang. Kalau dibiarkan,
infeksi bisa menyebar sampai ke jantung. Ini
membahayakan.

Bagi anak dengan
penyakit jantung bawaan,
ajarkan anak untuk rajin
menggosok gigi, paling
tidak 2 kali sehari, pagi hari
dan menjelang tidur. Sesekali
boleh berikan makanan manis
pada si kecil. Tapi tetap harus
batasi, agar gigi tak rusak.
Ajak anak aktif bergerak sesuai kemampuan
Aktivitas fisik, seperti olahraga dapat
membantu anak memperkuat otot dan menjaga
tetap sehat. Juga pada anak yang menderita
penyakit jantung bawaan. Tapi, pilih jenis
olahraga harus sesuai dan intensitasnya, dan
tak boleh berlebihan.

Jika olahraga tidak memungkinkan,
pastikan si kecil tetap beraktivitas tapi tak
berlebihan. Terutama, bagi anak yang sedang
menjalani operasi atau sedang mengikuti
program rehabilitasi jantung.
Pastikan anak bahagia dan bebas stres
Selain kesehatan fisik, yang menjadi
tantangan bagi orangtua dalam merawat anak
dengan kelainan jantung adalah, mengelola
emosi. Kesulitan emosi ini jadi perhatian
orangtua. Ini akan membuat si kecil jadi mudah
stres, cemas, dan tidak aman. Orangtua
perlu membantu menghilangkan rasa cemas,
kesepian, takut, dan stres. Sebaliknya, buat si
kecil jadi merasa aman dan bahagia.

Kunjungan CaProv SULUT ke YJI Pusat

Setelah hampir 2 tahun berkoordinasi
secara daring selama pademi, pada Rabu, 6
Oktober 2021 Yayasan Jantung Indonesia (YJI)
Pusat menerima kunjungan langsung dari dari
YJI Cabang Provinsi (Caprov) Sulawesi Utara
(Sulut).
Ketua YJI Caprov Sulut, Ibu dr. Kartika
Devi Tanos MARS, bersama dengan Sekretaris
YJI Caprov Sulut Ibu dr. Felicia Kalesaran
M.Kes, Bendahara YJI Caprov Sulut Ibu Jeaneta
Rumerung, dan perwakilan staf YJI Caprov
Sulut Maryl Tampone, melakukan kunjungan
yang disambut oleh Ketua Umum YJI, Ibu Esti
Nurjadin, Bendahara Umum YJI Ibu Shahla

Rahardjo, Wakil Bendahara Umum YJI Ibu
Sumiati Gani, Wakil Ketua Bidang Dana YJI Ibu
Cynthia Kemalawati, Ketua Hubungan Pusat &
Daerah YJI Bapak Indaryanto, dan perwakilan
Bidang Preventif Laksmana Yudha.
Dalam kunjungannya, YJI Pusat dan
YJI Caprov Sulut saling berbagi mengenai
program kerja yang sudah dan akan dilakukan
ke depannya. Selain itu, juga mendiskusikan
mengenai kemungkinan strategi, program, dan
kampanye kesehatan jantung di YJI Pusat, yang
bisa diimplementasikan di YJI Caprov Sulut,
juga sebaliknya.
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LAPORAN KHUSUS
Webinar WHD

Jadikan Olaraga Bagian dari Hidup!

baik, stop rokok dan mulai rutin berolahraga.
Kalau kata Angel, berolahraga bukan kurus
sasarannya, “tapi badan sehat, pikiran hepi dan
tidak stress!”

jantung. “Saya kagum dengan Yayasan
Jantung Indonesia yang begitu gencar
dengan beragam programnya mendekatkan
masyarakat dan terus kampanye tentang
kesehatan jantung.”

Sebagai penutup, webinar yang disponsori
oleh Ensure dan Omron ini menghadirkan
dr Ronally Rasmin. Dokter spesialis jantung
ini merangkum semua pengalaman dan gaya
hidup para narsum sebelumnya, yang ternyata
agak kendor dengan kesehatan jantung.
Menurut beliau, tak ada kata terlambat,
“jadikan olahraga kebutuhan hidup yang harus
dipenuhi, bukan dijadikan beban. Ingat, Panca
[5] usaha KeSEHATan jantung ya… “

Untuk menjaga kesehatan jantung ini
ternyata sudah menjadi bagian terpenting
bagi para perempuan yang hadir sebagai
narasumber di webinar ini. Seperti Leani
Ratri, atlet bulutangkis ini sangat care
dengan kesehatan jantung. Saat latihan di
cek tensinya tinggi, ini akan berpengaruh
ke Teknik pukulanya. “Saya kehilangan
akurasi pukulan. Maka saya jaga pola makan,
menghindarai makanan yang tidak sehat,”
ujar Leani.

S

atu lagi kegiatan Yayasan Jantung
Indonesia terkait memperingati
Hari Jantung Sedunia yaitu,
menggelar webinar kerja
bareng dengan detik.com
dan Live di detik.com pada
Rabu sore, 29 September
2021.
Webinar dengan
tema Use
to Connect
ini menghadirkan
pembicara para
perempuan yang inspiratif;
ada Mela Sabina – Ketua Bidang
Komunikasi dan Promotif YJI, Borjana
Pervan – Director of Communication World
Heart Foundation, Leani Ratri Oktila – peraih
2 Medali Emas dan 1 Perak di Paralimpik
Tokyo 2021, Angel Pieters – penyanyi,
Farah Wardani – Art Curator, Shinta
Dhanuwardoyo – CEO of Bubu.com, dan
dr. Ronally Rasmin, Sp.JP[K], FIHA, dokter
spesialis jantung dan pembuluh darah.
Dibuka dengan mengahdirkan Petite Diva,
perempuan bertubuh kekar yang memberi
contoh work out sederhana yang bisa
dilakukan di rumah.
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DAY

Para perempuan yang sarat inspiratif
yang dating dari berbagai bidang kegiatan
ini masing-masing bercerita
bagaimana mereka menjaga
keehatan, agar tubuh tetap
bugar, terutama kesehatan
jantung.
Jika Mela Sabina dari
YJI dan Borjana Pervan
dari WHF, tentu punya
cara yang sama, yaitu
sama-sama melakukan
kampanye untuk memberikan informasi bagi
masyarakat Indonesia juga dunia tentang
bagaimana menjaga kesehatan jantung dan
pembuluh darah. “Kami dari YJI menghimbau
masyarakat untuk menjaga kesehatan
jantung sedini mungkin, baik lewat kegiatan
Heart at School dan Heart at Work, juga lewat
social media youtube, IG dan website,” jelas
Mela Sabina.
Sementara Borjana Pervan
mengingatkan kalau penyakit jantung
masih menjadi penyebab kematian nomor
satu di dunia, Itu sebabnya World Heart
Foundation terus mengkampanyekan agar
kita tetap mengutamakan menjaga kesehatan

Panca SEHAT ini juga tips yang tidak
bosan-bosannya diingatkan YJI untuk
masyarakat : Seimbangkan gizi, Enyahkan
rokok, Hadapi stress, Atasi tekanan darah dan
Teratur berolaharaga.
Yuuk jaga jantung kita yuuuk…!

Hal yang sama juga diutarakan
Angel Pieters, Sinta Dhanuwardoyo dan
Fara Wardhani yang kesemuanya mulai
mengurangi makanan tak sehat seperti gula
dan gorengan, rubah habit yang kurang

Daftar Pasien Tunggu Operasi 2021
YAYASAN JANTUNG INDONESIA
NO

NAMA

Umur

Daerah Asal

1

DWI RANI INKASARI

P

24 tahun

Malang

2

VERNA DIARAWATI

P

18 bulan

Malang

3

YUVIKA MARISKA

P

6 bulan

Bengkulu

4

ELYAKIM HAPOSAN. S

L

5,5 tahun

Tangerang

5

PRASETYO D. HARTANTO

L

11 tahun

Malang

6

HAFIZA PUTRI ANANTA

L

6 tahun

Malang

7

NAYSA NAZIMA RAMADHANI

P

6 tahun, 7 bulan

Jakarta

8

NAFISAH DWI YULIANI

P

8 bulan

Jakarta

9

ASSYFA PUTRI AZARIA

P

11 bulan

Kutai Kertanegara

10

JESSIKA DWI NUR A.

P

2 tahun

Jawa Timur

11

MUHAMMAD ISTIQFAL JULIAN

L

7 tahun

Malang

12

ALISYA ILMA RAFIAH

P

7 tahun

Boyolali - Jateng

13

RICO YOGA ASMARA

L

15 tahun

Malang

14

ANI WIDAYATI

P

41 tahun

Malang

15

FAZINDA

P

2 tahun

KALBAR

16

AMIRA TRIHAPSARI

P

12 tahun

JATIM
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TIPS

BUKU 40 TAHUN YJI

D

alam peringatan
HUT ke 40
tahunnya, Yayasan
Jantung Indonesia (YJI)
meluncurkan buku
“Berdetak 4 Dekade
Yayasan Jantung
Indonesia”.

MENYIMPAN MAKANAN DI KULKAS

B

uat yang hobi masak, pasti sering
bingung dengan makanan sisa.
Simpan di kulkas memang jadi satusatunya jalan.Tapi, simpan makanan
juga ternyata ada caranya. Agar tetap
sehat, simpan dan hangatkan makanan
tak boleh sembarangan. Untuk
menghindari pertumbuhan bahteri,
sebaiknya simpan makanan kurang dari
2 jam setelah dimasak.
Sebenarnya bila disimpan dengan
benar, makanan matang bisa tahan
lama, kok! Ada beberapa tips dan trick
menyimpan makanan matang di kulkas
agar lebih tahan lama.
Pilih wadah penyimpanan yang baik
Wadah penyimpanan baiknya
berbahan plastik atau kaca. Pastikan
tutupnya rapat. Juga atur posisi
penyimpanan antara bahan makanan
mentah dan yang sudah matang.
Perhatikan waktu penyimpanan
Sebenarnya, makanan matang
tahan disimpan dalam freezer hingga
dua sampai tiga bulan. Tentu dengan
cara menyimpan yang tepat. Sebaiknya

18
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lewat dari tiga bulan, makanan tidak
dikonsumsi lagi. Sementara untuk
kue atau makanan yang terbuat dari
krim, keju, dan telur sebaiknya hanya
disimpan selama tiga hari.
Tulis tanggal penyimpanan
Sering kita lupa kapan waktu
menyimpan makanan. Untuk itu, beri
label yang berisi tanggal penyimpanan
di wadah makanan. Jangan sampai
mengkonsumsi makanan yang lewat dari
batas waktu penyimpanan yang telah
ditentukan.
Selain menyimpan makanan sisa
secara baik dan benar, ada baiknya juga
perhatikan porsi makan harian. Hindari
stok makanan terlalu banyak, agar
nantinya tak perlu membuang buang
makanan.
Naaah.. untuk menghindar
keracunan makanan akibat kontaminasi
bakteri, menghangatkan makanan
sebaiknya suhu tak lebih dari 70°C
dengan waktu cukup singkat. Sebab
makin lama terkena panas, nutrisi dalam
makanan akan berkurang.

Berbentuk coffee table book, berisikan
karya-karya dari 11 seniman kontemporer
dan 16 perancang busana dan perhiasan
yang membangkitkan rasa empati para
donasi, untuk menggalang dana membantu
pasien penyakit jantung bawaan dari
keluarga pra sejahtera. Karya indah ini
merupakan hasil penuangan persepsi
para seniman dan perancang yang terlibat
tentang kesehatan jantung lewat kacamata
seni.
Anda bisa menjadi bagian dari
donatur dan memesan buku ini, dengan

menghubungi sdri. Marni di nomor
081210050944 (SMS/ WhatsApp)
Harga per buku : Rp. 1.900.000.Pembayaran dapat dilakukan melalui
transfer ke Rekening YJI di:
Bank BCA, No. Rek. : 478-3011711
a.n : Yayasan Jantung Indonesia
Kartu Kredit (Visa, Mastercard, JCB)
via payment link, akan dikenakan biaya
tambahan sebesar 2,5%.
Ongkir ke luar kota DKI
Jakarta ditanggung
pembeli.
Terima kasih atas
partisipasi dan
dukungannya untuk
Yayasan Jantung
Indonesia.

TERIMA KASIH
Untuk para sponsor yang berpatisipasi dan
mendukung acara perayaan Hari Ulang Tahun
Yayasan Jantung Indonesia ke 40 :

Keluarga Besar
Yayasan Jantung Indonesia
Turut berduka cita atas wafatnya

Ibu Nur Asia Uno

Hj. RATU RANIA

Binti Muchtar Caropeboka
Ketua YJI Cabang Provinsi
Jawa Barat periode 2010-2020
Semoga Tuhan YME mengampuni dosa dan menerima
amal ibadahnya, diberikan tempat yang mulia di sisiNya.
Dan keluarga yang ditinggalkan diberikan ketabahan,
kesabaran & Keikhlasan.

