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Tertawa itu sehat lhoo.. 

Salah satu perasaan terbaik di dunia adalah tertawa. Apalagi bila bisa 
tertawa lepas hingga terasa pada perut. 

Tertawa membawa kita berbaur bersama dan membangun koneksi 
yang menakjubkan. Dari cekikikan kecil sampai terbahak-bahak, bisa 
mengubah suhu ruangan  keluarga jadi hangat.

Menurut para ahli, saat tertawa ada perubahan fungsi tubuh. Denyut 
jantung dan tekanan darah meningkat, otot-otot wajah dan tubuh 
merenggang. Tarikan napaspun makin cepat, sehingga pasokan oksigen 
yang dikirim ke dalam jaringan tubuh lebih banyak.

Tertawa juga jadi obat paling mujarab. Bisa mengembalikan semangat 
dan bikin badan lebih sehat. Karena peredaran darah dan gula darah 
menjadi stabil. Sistem imunitas tubuh meningkat, membuat pikiran jadi 
lebih rileks, sehingga bisa meredakan stres. 

Tidak hanya menyenangkan, tertawa bisa menyehatkan tubuh. Jadi, 
selama tertawa belum dilarang.. yuuk kita tertawaaa….

TIPS SEHAT



MY HEART, YOUR HEART.

DARI REDAKSI

Itu tema World Heart 
Day (WHD) atau Hari 
Jantung Sedunia tahun ini, 
yang diluncurkan  World 
Heart Federation.  Dalam 
memperingati Hari Jantung 
Sedunia (29 September) tahun 
ini, Yayasan Jantung Indonesia 
mengajak masyarakat untuk 
olahraga bersepeda santai 
bersama.

Dengan tema Jakarta 
Heart Bike, YJI menggandeng 
Transmedia dan CT ARSA 
Foundation untuk ajang 
sepeda santai, sambil mengkampanyekan 
pentingnya menjaga kesehatan jantung 
sejak dini. Olahraga seperti senam dan 
naik sepeda santai dipercaya bisa menjadi 
sarana menjaga dan meningkatkan stamina 
tubuh agar tetap sehat.

Tak hanya berlangsung seru dan 
meriah, Jakarta Bike Heart 2019 yang 
mengambil jarak tempuh sejauh 25 km ini 
juga sukses menjadi sarana menyampaikan 
pesan tentang pentingnya gaya hidup 
sehat terutama guna mendukung 
kesehatan jantung dan pembuluh darah.

Sebelumnya kami juga 
menggelar rangkaian kegiatan 
kampanye bertajuk “Road To 
World Heart Day”. Diantaranya, 
peluncuran kampanye I Heart My 
Heart yang membidik generasi 
millennial dan kunjungan ke 20 
komunitas olahraga di sejumlah 
kota.

Dalam edisi ini, Heartnews 
juga akan mengajak Anda 
berkenalan dengan Yayasan 
Jantung Indonesia Cabang Utama 
Jawa Barat yang aktif mengajak 
anak muda hidup sehat. 

Rangkaian acara Heart At Work di 
sejumlah kantor dan penggalangan dana, 
serta jumpa komunitas olahraga di 3 kota, juga 
bisa disimak dalam Heartnews kali ini. Selamat 
membaca!

Salam Jantung Sehat

Esti Nurjadin

BHD keren
tanpa
rokok

@kerentanparokok
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Ready… Get Set..Go!!!!

Kibaran bendara start Ketua Umum YJI Esti 
Nurjadin dan Komisaris Transmedia Ishadi SK 
disaksikan mantan Menpora Haryono Isman, 
menandai dimulainya Jakarta Heart Bike 2019. 
Minggu 29 September 2019 lalu, melepas 1500 
peseda dari halaman kantor Transmedia di Jl. 
Kapten Tendean, Jakarta Selatan.

Melalui rute sepanjang 25 km, peserta 
begitu semangat menggowes sepeda 
menyusuri jalan Wolter Mongindisi, Jenderal 
Sudirman, Teuku Umar, Rasuna Said dan 
kembali ke Tendean. Oh iya, sebelumnya 
para peserta juga beramai-ramai melakukan 
stretching atau pemanasan agar terhindar dari 
kram.

Acara yang digagas Yayasan Jantung 
Indonesia bersama Transmedia dan disponsori 
Omron ini memang digelar untuk merayakan 
Hari Jantung Sedunia atau World Heart Day 
2019.

“Harapannya, lewat kegiatan gowes 
bareng ini, masyarakat lebih peduli menjaga 
kesehatan jantung. Rutin olahraga, jaga pola 
makan, tidak merokok, dan cek kesehatan 
secara rutin, “ ujar Esti.

Acara kian meriah dengan kehadiran 
Duta YJI Mikha Tambayong yang berada 
di garis terdepan. Menurut artis cantik 
ini bersepeda sangat bermanfaat 
untuk menjaga kesehatan. “Kalau aku 
memang suka olah raga. Nah, bersepeda 
santai ini selain murah, juga sehat dan 
menyenangkan,” tutur dara berambut 
panjang ini.

Tak cuma ikut bersepeda, Mikha 
bersama Ketua Bidang Komunikasi 
sekaligus Ketua Penyelenggara Jakarta 
Heart Bike Mela Sabina dan dr.Ario Soeryo 
Kuncoro, SpJP Ketua Bidang Kuratif YJI, 
juga angkat bicara dalam program Good 
Morning yang disiarkan langsung oleh CNN 
Indonesia. Mela Sabina mengajak milenial 
untuk rutin olahraga karena penyakit jantung 
bisa menyerang di usia muda. “Karena 
penderita jantung saat ini sudah merambah 
ke usia muda.”

Selesai Good Morning CNN, Uya Kuya 
pun mengajak Esti Nurjadin dan Mikha 
Tambayong untuk berbagi cerita tentang 
bagaimana menjaga kesehatan jantung di 
program Live Pagi Pagi Pasti Happy.

JAKARTA HEART BIKE
Sayangi Jantung Dengan Bersepeda Santai
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Jakarta Heart Bike juga dimeriahkan 
dengan seabrek kegiatan dan hadiah 
doorprize yang menarik. Sejumlah peserta 
mengaku senang, karena acaranya sangat 
seru. Yoga misalnya. Ia sengaja ikut ajang 
ini bersama komunitas sepeda BPJS TK.

“Berkat acara ini saya jadi tahu apa 
itu Yayasan Jantung Indonesia berikut 
kantornya, juga imbauanya pentingnya 
menjaga kesehatan jantung sejak dini,” 
ungkap Yoga dengan ceria.

Setiba di garis finish, seluruh peserta 
bisa ikut cek tekanan darah dan gula 
darah yang disediakan YJI secara gratis. 
Untuk mengisi perut tersedia aneka 
jajanan di Food Bazaar. Sebagai puncak 
acara, doorprize tetap jadi bagian yang 
paling ditunggu. Ada tensimeter dari 
Omron, jam tangan Garmin, asesoris 
sepeda, sampai alat elektronik. Dan yang 
paling ditunggu-tunggu adalah, sepeda 
lipat Brompton!  

DOORPRIZE SEPEDA LIPAT!
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HEART BIKE 2019 DI     KOTA

mengenakan kaos merah bisa mengikuti 
senam jantung sehat. Meski gerakan 
senam jantung tergolong sederhana tapi 
sangat ampuh untuk menjaga kesehatan 
sekaligus mendongkrak stamina tubuh 
agar selalu bugar.

PALEMBANG HEART BIKE 2019
Sementara di hari yang sama, di 

ibukota Sumatra Selatan, Palembang 
Heart Bike 2019 juga berlangsung 
meriah. Masyarakat tampak antusias ikut 
memperingati Hari Jantung Sedunia yang 
jatuh pada Minggu, 29 September 2019. 
Sejak pukul 06.00 pagi para goweser 
mengayuh sepedanya menyusuri jalan 
utama di kota mpek-mpek hingga finish.  
Usai gowes, digelar Senam Hip Heart dan 
Senam Kreasi dengan gerakan dance 
kekinian. 

YJI Cabut Sumatra Selatan berharap 
popularnya olahraga sepeda bagi 
masyarakat, kian meningkat dan besar 
antusiasnya dalam menjalani pola hidup 
sehat

TANJUNGPINANG HEART BIKE
Di Tanjungpinang, Kepulauan Riau, ribuan 

warga antusias mengikuti Tanjungpinang Heart 
Bike. Ajang sepeda santai yang dilaksanakan  
pada Minggu, 22 September ini, dibuka oleh Plt 
Gubernur Provinsi Kepri, H. Isdianto. Diikuti oleh 
banyak komunitas sepeda Tanjungpinang dan 
Tanjung Uban, diantaranya TXC, Wahid Bike 
Community (WBC), BNI Cycle, Capung Rider dan 
Uban Go.

Warga juga begitu antusias melakukan cek 
darah dan senam sehat di Gedung Daerah Kota 
Tanjungpinang. Ketua Yayasan Jantung Indonesia 
(YJI) Cabang Utama Kepri, Yuniarni Pustoko Weni 
mengajak masyarakat untuk hidup sehat dan 
menjaga kesehatan jantung sejak dini.

KENDARI HEART BIKE 2019
Tak mau kalah dengan Jakarta dan 

Tanjungpinang. Kendari Heart Bike 2019, juga 
menggelar super meriah di ibukota Sulawesi 
Tengggara. Ajang sepeda santai untuk 
memperingati Hari Jantung Sedunia atau World 
Heart Day ini diikuti sekitar  600 peserta.

Selepas acara sepeda santai, peserta yang 

Kemeriahan puncak perayaan Hari Jantung Sedunia bukan hanya dirasakan di Jakarta, 
tapi juga di seluruh Indonesia. Selain Jakarta Heart Bike, Yayasan Jantung Indonesia juga 

menggelar acara Heart Bike di 3 kota; Tanjungpinang, Kendari dan Palembang. Nah, seperti 
apa kemeriahannya… yuk simak foto-fotonya berikut ini.

3
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Menggalang dana memang terus dilakukan 
oleh YJI, agar salah satu tujuan YJI : membantu 
operasi bagi anak dengan kelainan jantung, 
tetap berjalan. 

Maka lewat Bagian Dana, pada Rabu, 17 
Juli, digelar fundrising dengan tema Table 
Setting “Mahadisyon & Sepiring Indonesia”, 
berkolaborasi dengan Iwan Tirta Private 
Collection, bertempat di Iwan Tirta Home. 

Sementara pada 18 Agustus 2019, UNPAR 
Bandung Runners yang diselenggarakan UNPAR 
Bandung juga memberikan donasi  sebesar 
Rp. 5.000.000,- ke YJI. Serah terima donasi ini 
diberikan oleh Rektor Unpar Prof. Mangadar 
Situmorang, didampingi Komisaris OCBC 
NISP kepada YJI, diwakili oleh Ibu Kurnia Tony 
S. Djajakusumah, Ketua Cabang Utama YJI 
Jawa Barat. Penyerahan donasi ini dilakukan 
di Kampus Universitas Katolik Parahyangan, 
Bandung.

Metro Indah Mall Bandung pun ikut 
memberikan donasi ke YJI. Sepuluh ribu 
rupaih dari pendaftaran para peserta di 
acara FunRun yang digelar pada Minggu, 6 
Oktober 2019. Donasi ini diserahkan oleh 
Aries Apaino, GM Metro Indah Mall, Bandung, 
kepada YJI Cabut Jabar yang diwakili oleh 
Ibu Kurnia Tony. 

Tak ketinggalan, ASSA Ren Car, selama 1 
bulan seluruh karyawanya di challenge untuk 
banyak melangkah setiap harinya. Dari jumlah 
total langkah setiap karyawan, dikonversi ke 
rupiah dan jumlahnya diserahkan ke YJI. 

Juga Aidan and Ice juga mendonasikan 
hasil penjualan produk assesorinya ke YJI, 
dalam rangka “6th Of Aidan and Ice The Book 
Club”, di Masari – Senayan City. Donasi yang 
diberikan sinilai 10% dari penjualan produk 
Aidan and Ice juga Masari, plus 100% dari 
hasil penjualan produk Aidan and Ice, khusus 
Red Danzon Brooch.

Langkah, Lari sampai Aksesori… 
SEMUA UNTUK YJI

KEGIATAN DANA
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Kunjung ke Komunitas Olahraga …
PEMERIKSAAN CO2, JADI POIN UTAMA.
HASILNYA…?

Menjelang acara Jakarta Heart Bike yang 
digelar YJI kerjasama dengan Transmedia, terkait 
Hari jantung Sedunia (29 September), YJI juga 
mengkampanyekan kesehatan jantung ke generasi 
milenial, dengan berkunjung ke komunitas 
olahraga yang ada di Jakarta, Bandung dan Serang. 
Diantaranya : Workout Embassy, Indo Sweat 
Camp, Zona8, 361, IndoRunner, LDR Indonesia, 
Jak B Runners, Caiden, Riot, Serang Running Club, 
Pemprov DKI Runner, Barstard SW Bandung, 
TebetTian, Banteng SW

Sebelum latihan, seluruh anggota melakukan 
cek CO2 dalam tubuh dengan smokelizer. Dan 
setelah latihan, YJI juga melakukan demo Bantuan 
Hidup Dasar. Tujuanya, agar generasi minimal bisa 
melakukan pertolongan pertama ketika tiba-tiba 
di hadapkan peristiwa ada yang pingsan. Seluruh 
peserta yang hadir, begitu antusias mengikuti 
kegiatan ini.  Kunjung ke komunitas lari ini, jelas 
disambut baik oleh seluruh komunitas yang 
dikunjungi. 

Ada sekitar 20 komunitas 
olahraga di Jakarta, Bandung 
dan Banten yang dikunjungi YJI, 
sosialisaikan kesehatan jantung, 
sambil demo Bantuan Hidup 
Dasar dan pemeriksaan CO2 
dalam tubuh.

Seperti kita tahu, adanya 
Hari Jantung Sedunia tujuannya 
jelas,  untuk meningkatkan 
kesadaran masyarakat tentang 
penyakit kardiovaskular, 
sekaligus membantu melawan 
dan menurunkan beban penyakit 
ini secara global.  Makanya Hari 
Jantung Sedunia ini menjadi 
momen paling tepat untuk 
mengkampanyekan kesehatan 
jantung. Agar masyarakat bisa 
hidup sehat dan terhindar dari 
penyakit jantung.

LAPORAN KHUSUS

- Edisi 20198



- Edisi 2019 9



Nina, demikian ia akrab disapa, 
mengaku sejak lama tertantang untuk 
ikut menanggulangi penyakit jantung di 
Indonesia. Kini, meski tak lagi jadi ketua 
umum, wanita kelahiran 5 April 1960 
ini masih terus terlibat dalam berbagai 
kegiatan Yayasan jantung Insonesia.

CINTA SESAMA TANPA BATAS

Dunia sosial memang sudah lama 
digeluti oleh wanita kelahiran Solo, 
59 tahun silam ini. Anak ke 7 dari 11 
bersaudara ini menyadari jiwa sosialnya 
memang tumbuh sejak kecil.   

Saat menjadi Ketua Umum YJI, Nina 
juga aktif menggalakkan kampanye 
pentingnya hidup sehat untuk menjaga 
kesehatan jantung. Mengingat ada lebih 
dari 3000 Klub Jantung Sehat dan Klub 
Jantung Remaja. Klub-klub ini harus terus 
mengembangkan diri, agar pelayanannya 
mampu menjangkau seluruh Indonesia.  

CINTA KELUARGA

Semua aktivitas Nina tentunya 
juga tak lepas dari dukungan besar 
sang suami, Akbar Tandjung dan empat 
putri cantiknya; Yakni Fitri Krisnawati, 
Karmia Krissanty, Triana Krisandini dan 
Sekar Krisnauli. Meski dibelit beragam 
kesibukan, Nina tetap memberikan 
waktu untuk keluarga tercinta. Bagi 
Nina, Keluarga adalah cahaya hidupnya 
dan sumber kebahagiaannya.

CINTA BUDAYA

Tak hanya bidang kesehatan,  
Nina juga cinta kegiatan pelestarian 
budaya dan sejarah Indonesia. Ia rajin 
membangkitkan minat anak milenial 
untuk mencintai budaya dan sejarah 
nasional. 

Melalui Yayasan Warna Warni 
Indonesia yang didirikannya, Nina 
fokus pada kebhinnekaan. Diantaranya 
dengan membangun Rumah Budaya 
di Solo. Kegiatannya beragam. Mulai 
dari pembinaan seni tari, sejarah  dan 
pembangunan karakter lewat budaya. 
Tak heran kalau dari tangannya lahir 
beberapa buku sejarah. Salah satunya, 
tentang sosok Kartini.

Sebagai Wong Solo, Nina sangat 
mencintai kain Batik Solo. Ia gigih 
mengembangkan Kampung Batik 
Laweyan, Solo, agar mampu mencetak 
produk batik bermutu tinggi. Ia juga 
melestarikan bangunan tua di Solo dan 
menyulapnya menjadi hotel heritage.

Nina Akbar Tandjung
SEMUA KARENA CINTA

Luwes, ayu khas putri Solo. Tapi tegas dalam bersikap. Itulah gaya wanita yang aktif di 
berbagai kegiatan sosial. Krisnina Maharani Akbar Tandjung memang termasuk sosok 

yang punya peran besar dalam Yayasan Jantung Indonesia.

PROFIL
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Itu ucapan Mikha Tambayong di 
hadapan teman-teman yang bekerja 
di CNN, TransTV dan Detik.com, ketika 
Bidang Komunikasi menyelenggarakan 
Heart at Work di kantor Transmedia 
group, pada 31 Juli 2019. 

Antusias pekerja media dari 
Transmedia group ini begitu besar. 
Semangat mereka tetap membara 
mengikuti rangkaian acara sosialisasi 
kesehatan jantung oleh dr.Vito Damai, 
demo Bantuan Hidup Dasar, Senam 
Jantung Sehat dan pemeriksaan 
kesehatan, dari pagi hingga petang. 

“Saya senang dengan acara ini, kita 
jadi sangat tahu keadaan jantung secara 
nyata,” ujar Shanta Curanggana, Bisiness 
Operation Head CNN Indonesia.  

Pada 27 Agustus dan 12 September  
2019, acara serupa juga digelar di 

Trans7 dan TransTV. Antusias yang sama 
dengan rekan media dari Trans TV, CNN 
dan Detik.com, teman-teman Trans7 pun 
begitu besar rasa ingin tahunya.  Selain di 
Transmedia, di awal Oktober, sosialisasi 
kesehatan ini juga hadir di kantor ASSA 
Rent Car. Sekitar 100 karyawan ASSA 
Rent Car semangat mengikuti rangkaian 
acara yang berlangsung dari pagi hingga 
sore hari.

Setelah Jakarta, program Heart 
at Work mulai bergerak ke luar kota. 
Bandung jadi sasaran pertama, dan 
dilaksanakan di Metro Indah Mall (8 
September 2019), menyusul di  Serang 
(18 September 2019), di kantor Dinas 
Perumahana dan Pemukiman Provinsi 
Banten. 

Tunggu di kota lainya yaaa…

“KESEHATAN JANTUNG, INVESTASI KITA.”

KEGIATAN KOMUNIKASI
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Saat ini, Vape atau rokok elektrik 
tengah digandrungi anak muda. Rokok 
elektrik dianggap lebih aman dibanding 
rokok konvensional atau rokok tembakau. 
Mari kita cermati apakah rokok elektrik ini 
aman atau tidak bagi kesehatan tubuh.

Dalam diskusi publik yang digelar 
Komisi Nasional Pengendalian Tembakau 
bertema “Vape, Ancaman atau Solusi” 
beberapa waktu lalu, para pakar 
kesehatan justru mengungkapkan 
fakta sebaliknya. Rokok elektrik sama 
bahayanya dengan rokok konvensional!

Berbeda dengan rokok, vape memiliki 
baterai, elemen pemanas dan cairan 
yang ternyata juga mengandung nikotin, 
propilen glikol atau gliserin. Berbagai 
penelitian juga menunjukkan rokok 
elektrik memiliki substansi yang bersifat 
karsinogenesis, sehingga memiliki resiko 
perubahan sel dan memicu kanker.

Anggapan kalau rokok elektrik bisa 
menjadi alat bantu berhenti merokok, 
Ikatan Ahli Kesehatan Masyarakat 

Indonesia (IAKMI) menolak. Menurut 
IAKMI, alih-alih berhenti merokok, 
berbagai penelitian di beberapa negara 
menunjukkan kalau para perokok justru 
terjerat pada rokok elektrik sekaligus juga 
rokok konvensional sebagai pengguna 
ganda (dual users). 

Sementara, WHO dalam konferensi 
WHO Framework Convention On Tobacco 
Control tahun 2014 lalu menyimpulkan, 
tak ada cukup bukti yang menyatakan 
rokok elektrik dapat membantu 
seseorang stop merokok.

Public Health England mengingatkan, 
penggunaan rokok elektrik jangka 
panjang juga berbahaya. Mengingat riset 
terhadap rokok elektrik masih pada tahap 
awal, apalagi belum sebanyak rokok 
tembakau, tapi nikotin dalam vape tetap 
dapat menimbulkan gangguan pada 
pembuluh darah arteri dan meningkatkan 
risiko penyakit jantung. Jadi,  jika ingin 
tetap sehat, berusahalah berhenti dari 
keduanya, rokok konvensional juga rokok 
elektrik. 

BAHAYA DI BALIK ROKOK ELEKTRIK

KESEHATAN
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Hayo… siapa yang punya hewan 
kesayangan di rumah…  

Selain bikin gemees.. membelai dan 
menggelus bulu halus kucing, anjing atau 
kelinci, cukup menenangkan lhoo. Kontak fisik 
seperti ini, menurut hasil riset yang dilakukan 
oleh Mental Health Foundation dan Cats 
Protection, ternyata, memiliki efek positif pada 
kesehatan mental.  

Punya hewan peliharaan tak hanya 
mengusir rasa sepi di rumah, tapi juga secara 
tidak langsung mengajarkan tanggungjawab 
pada diri sendiri. Ada banyak hal yang bisa kita 
dapatkan dengan memelihara hewan. 

Mencegah Stres 
Membelai si Pus atau Blacky, hamster, 

kura, atau peliharaan lainya ternyata 
menimbulkan perasaan relaks. Tubuh akan 
melepaskan hormon serotonin dan dopamin 
yang bikin hati tenang dan bahagia, bahkan 
bisa mengurangi depresi. Begitu juga bagi yang 
memelihara ikan-ikan cantik yang berenang di 
kolam atau akuarium, dengan memandangnya 
saja, bikin perasaan lebih tenang dan pikiran 
lebih jernih.

Melatih Tanggung Jawab
Secara psikologis, punya hewan 

kesayangan juga membangkitkan rasa memiliki 
dan tanggung jawab terhadap mahluk lain. 

Merawatnya, memberi makan, dan tetap 
mengawasi kesehatannya. Hati juga lebih lemah 
lembut dan penuh cinta dan kasih. 

Menjaga Emosi
Saat emosi naik turun alias bad mood, 

coba deh peluk hewan kesayangan. Dijamin, 
hati langsung bahagia. Apalagi melihat tingkah 
lucunya yang menggemaskan, atau bermain 
dengan mereka, akan memicu tawa gembira dan 
bisa mengusir galau hati sang pemilik.

Jadi Lebih Aktif
Memelihara hewan secara tidak langsung 

bikin jadi banyak bergerak. Seperti ngajak 
anjing jalan-jalan, main bersama, atau rutin 

kasih makan dan mandiin kucing atau anjing. 
Yang pemelihara ikan pun, perlu membersihkan 
akuarium atau kolam secara rutin. Jadi lebih 
banyak bergerak.

Teman untuk Berinteraksi
Hewan-hewan peliharaan yang lucu-lucu 

itu, memang tidak bicara, tapi mereka mengerti 
bahasa kita. Berinteraksi dengan hewan 
peliharaan; anjing, kucing, atau burung, juga 
sangat baik untuk psikologis manusia. Apalagi 
kalau hewan peliharaan tersebut memberi 
respon yang baik dan manja. Adduhh..pasti 
pemiliknya merasa bahagia.  Jadi,  sangat 
menyenangkan bila di rumah ada hewan 
peliharaan.

PUNYA HEWAN PELIHARAAN, 
MENYEHATKAN LHOO!

KESEHATAN
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SERUNYA JAMDA DKI-3
Semangat menjaga kesehatan jantung 

kian penting dirasakan masyarakat, terutama 
di kalangan anak muda. Untuk itu. Jambore 
Daerah Klub Jantung Sehat kembali digelar di 
sejumlah daerah. Salah satunya KJS provinsi 
DKI Jakarta.

Jambore Daerah III KJS ini memang digelar 
dengan tujuan menggalang silaturahmi dan 
keakraban antar anggota Klub Jantung Sehat 
di DKI Jakarta. Tema tahun ini, “Meningkatkan 
Kemampuan Kub Jantung Sehat dalam 
pelayanan promotif dan preventif bagi 
masyarakat”.

Jamda kali ini diikuti 400 anggota KJS 
di wilayah DKI Jakarta, dan berlangsung 
pada tanggal 3-4 Agustus lalu, di Pasir Mukti 
Camping Ground, Bogor, Jawa Barat. Dibuka 
oleh Ketua Umum YJI Esti Nurjadin dengan 
senam bersama.

Ajang ini juga dimeriahkan beragam acara 
menarik. Seperti Lomba Senam Kreasi, Mini 
Cross Country, penyuluhan kesehatan, dan 

tes aerobik. Talk show dari dokter tentang 
kesehatan jantung, ternyata memancing 
animo peserta jamboree untuk lebih dalam 
mengetahui seluk beluk kesehatan jantung. 
Sebagai pamungkas, pada malam keakraban, 
api unggun dinyalakan!

JAMDA GIATKAN SENAM JANTUNG SEHAT.

Jambore Daerah dilaksanakan setiap 3 
tahun. Untuk melengkapi rangkaian kegiatan 
promotif dan preventif bagi masyarakat, maka 
ada Gebyar Jantung Sehat se DKI Jakarta yang 
digelar setiap tahun. Dan ada festival Jantung 
Sehat dilaksanakan 5 kali dalam setahun.

Tahun ini, selain di DKI Jakarta, Jambore 
Daerah KJS juga dilaksanakan beberapa 
daerah. Diantaranya di Kutai Kartanegara, 
Kalimantan Timur. Dalam ajang ini, peserta 
diminta lebih giat mengajak masyarakat ikut 
senam jantung sehat. Sebab, dengan jantung 
yang sehat, masyarakat khususnya para ibu, 
bisa lebih maksimal berperan aktif bersama 
mencetak generasi sehat.

KJS + KJR
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KIPRAH YJI JAWA BARAT
Wilujeng Sumping di Tatar Parahiyangan. 

Kali ini Heartnews akan mengulik kiprah 
Yayasan Jantung Cabang Utama Jawa 
Barat. Ternyata YJI Cabang Utama Jawa 
Barat rupanya sejak lama selalu gencar 
mengkampanyekan pentingnya pencegahan 
penyakit jantung dan kardiovaskuler kepada 
generasi milenial.

“Pola hidup dan asupan nutrisi tidak 
sehat telah memicu pergeseran prevelansi 
penderita penyakit jantung. Sering merokok 
dan malas olahraga, juga jadi faktor penyebab 
tingginya angka penyakit jantung di usia 
muda,” ungkap ketua YJI Cabang Utama Jawa 
Barat Ratu Runia Tony Djajakusumah.

Melihat fenomena ini, YJI Jawa Barat 
pun kian gencar menggelar ajang sosialisasi 

pencegahan penyakit jantung. Tahun lalu 
misalnya, ada aksi penandatanganan 
ikrar kebulatan tekad berperilaku 
hidup sehat bagi seluruh peserta. Yang 
menggembirakan, di tahun 2017, YJI Cabut 
Jawa Barat memecahkan rekor dunia 
Gerakan Senam Silat Jantung Sehat di 
Cimahi. Keren euy!

Setiap tahunnya, YJI Cabang Utama 
Jawa Barat tak ketinggalan memperingat 
Hari Jantung Sedunia dengan sejumlah 
rangkaian acara menarik. Nah, tahun ini YJI 
Jawa Barat bersama YJI Pusat menggelar 
acara Heart at Work di Bandung dan 
pemeriksaan kesehatan di ajang Beat Run.

Sukses terusss YJI Jawa Barat!

KJS + KJR
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Dari World Heart Day 2019
SERUNYA JAKARTA HEART BIKE 
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Jika Seleb Bersepeda 
SEPEDA SANTAI BIKIN SEHAT

I want to ride my bicycle ….    I want to 
ride my bike

Saat ini bersepeda memang lagi hits. 
Selain murah karena tak perlu bahan bakar, 
bersepeda juga ramah lingkungan dan 
menyehatkan!

Ada banyak seleb yang jatuh cinta 
dengan bersepeda. Salah satunya  Nirina 
Zubir. Artis film dan ibu 2 anak ini mengaku 
menggowes sepeda minimal 3 kali 
seminggu. Bintang film Keluarga Cemara 
ini bahkan mengoleksi beberapa sepeda.

Bersama sejumlah komunitas 
sepeda dan Korlantas Polri, Nirina sering 
ikut kegiatan yang mengkampanyekan 
pentingnya fasilitas jalur khusus 
sepeda, agar menjaga keselamatan 
dan kenyamanan pesepeda. Kecintaan 
pada sepeda juga mendorong Nirina 
dan suaminya, Ernest Fardiyan Syarif  
bersepeda hingga ke Bali. Bagi Nirina, 
naik sepeda tak hanya membuat tubuhnya 
lebih sehat dan fit, tapi juga bikin  hatinya 
bahagia.

Gara-gara sering beraktivitas di alam 
bebas, artis cantik Nadine Chandrawinata 
juga memilih olahraga sepeda.  “Aku suka 
bersepeda. Jadi, kalau kemana-mana 

lebih memilih naik sepeda,” ujar wanita 
berdarah Jerman ini sambil tersenyum. 
Bersepeda tak cuma murah, tapi juga 
lebih ramah lingkungan.

Bersepeda memang sering 
dilakukan Nadine sejak. Belakangan 
ini senang bersepeda muncul lagi, 
dan ia menemukan kegembiraan baru. 
Nadine  mengajak para pe-sepeda untuk 
memperhatikan keselamatan saat gowes. 
“Jangan abaikan helm dan pake kostum 
yang nyaman. Sebab masih ada beberapa 
yang mengabaikan helm. Ini sangat 
bahaya.” 

Ada juga Sandy PAS Band, yang 
kebetulan berbaur diantara 1500 peserta 
gowes Jakarta Heart Bike. Dengan nafas 
yang masih ter-engah, Sandy terlihat 
hepi ketika tiba gerbang finish di area 
Transmedia.

“Saya senang bersepeda. Makanya 
saya ikutan fun bike Yayasan Jantung. 
Seru banget. Meski jarak tidak terlalu 
jauh, banyak komunitas yang ikut. 
Bersepda, gak hanya bikin kesehatan 
jantung tetap terjaga, tapi juga jadi ajang 
silaturahmi dengan sesame goweser,” 
ujarnya sambil meneguk air mineral. 

ARTIS BERSEPEDA
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KARAISA NARAYA RAMLI 

Karaisa Naraya Ramli 

Dulu, terlihat lemas, lesu..

Kini.. Lincah dan terus 
bergerak..!

Balita ini, Raya namanya. Umurnya baru 
2 tahun 9 bulan. Imuut dan lucuuu… Apalagi 
kalau senyum.. gemesiin..jadi jatuh cinta. 
Tapi Balita manis nan lucu ini, bulan  Maret 
2019 lalu, baru saja melakukan tindakan 
kateter. Hati siapa yang tidak miris melihat 
putri kecilnya di kateter. 

Karaisa Naraya Ramli, anak pertama dari 
pasangan Novitasar (28tahun) dan Romli 
Irman (28 tahun), lahir pada 7 Oktober 2016, 
di RSUD Cilacap. Ketika lahir, Novi sang ibu 
tidak mendengar tangis bayinya, dan sang 
bayi langsung di bawa ke ruang perawatan. 
Karena tidak ada informasi apa-apa, si cantik 
Rayaa dinaggap tidak ada masalah.

Berapa bulan dari melahirkan, Novi 
pindah ke Jakarta, ikut suami yang bekerja di 
RS Tarakan, sebagai salah satu staf cleaning 
service. Bahagia hadir bayi Raya nampak 
normal. Tangis halusnya terdengar. Sampai 
di usia 14 bulan, Novi dan Romli agak kuatir 
dengan berat badan yang susah naik, juga 

sering batuk juga pilek. Begitu dibawa 
ke dokter, dokter anak yang menangani 
Raya menemukan ada suara lain di denyut 
jantung. Segera disarankan ke dokter 
spesialis jantung. 

Di RS Tarakan Jakarta, dr Sebastian 
SpJ menemukan ada masalah di katup 
jantung tubuh kecil ini. Sayangnya belum 
tuntas pengobatan, Novi sudah membawa 
anaknya pulang kampung, Cilacap, niatnya 
urus BPJS. Di kampung berobat di RSUD 
Cilacap, dokterpun merujuk ke RS Harapan 
Kita Jakarta. Raya kecil diboyong lagi ke 
Jakarta. 

Di RS Harapan Kita, hasilnya Raya 
harus lakukan tindakan kateter. Tapi,  
antrian pasien cukup panjang. Artinya 
Raya baru akan ditangani beberapa  bulan 
kemudian. Novi, sang ibu gelisah. Tapi ibu 
muda ini tidak putus asa dan coba bawa 
ke Puskesmas dekat rumahnya, Cempaka 
Putih. Lagi-lagi, Puskesmas merujuk ke RS 
Pertamina Jaya Jakarta Timur. Perjalanan 
belum berujung, RS Pertamina merujuk ke 
RS Jakarta Heart Center (JHC), Matraman, 
ditangani dr Rubyana SpJ. 

Bersyukur RS JHC segera melakukan 
tindakan kateter untuk Raya, dan 
menyarankan  ke Yayasan Jantung 
Indonesia, untuk mengcover beberapa 
biaya. Alhamdulillah.. Perjuangan Novi 
sang ibu, begitu gigih dan panjang demi 
sang buah hati. Hasilnya, Maret lalu, Raya 
dikateter dan hanya 3 hari di rumah sakit, 
Raya sudah bisa pulang.

“Saya bersyukur. Berkat bantuan YJI, 
Raya bisa segera dikateter. Sekarang saya 
lebih tenang dan senang, Raya sekarang 
lebih lincah, lebih ceria dan tidak cengeng,” 
ucap Novi sumringah bahagia, sambil 
mengejar Raya yang tengah berlari ke 
sana ke mari di kantor Yayasan Jantung 
Indoensia. Bahagianya seorang ibu…. 

SURVIVOR
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GOWEES YUUUK ..!
Bersepeda, sambil menikmati 

pemandangan alam, adalah hal yang sangat 
menyenangkan. Selain itu, bersepeda juga 
jelas menyehatkan.

Selain sebagai alat rekreasi, bersepeda 
membuat tubuh bergerak aktif. Seperti kita 
tahu, tubuh aktif menjadi salah satu syarat 
penting untuk menjaga kesehatan. Apalagi 
jika bersepeda  dilakukan minimal 2,5 jam 
seminggu atau 30 menit setiap hari secara 
rutin, efeknya amat positif bagi kesehatan 
tubuh.

Bersepeda termasuk olahraga yang 
banyak penggemarnya, tua, muda bahkan 
anak-anak sekalipun. Saat ini banyak orang 
memilh bersepeda untuk menghabiskan 
waktu luangnya, di dalam kota, ke luar 
kota, juga ke luar negeri. Bahkan tak sedikit 
juga yang memilih ke tempat kerja dengan 
sepeda. 

Selain menyenangkan, bersepeda 
pun termasuk olahraga kardio. Dengan 
bersepeda, membuat denyut jantung 
berdetak dengan mantab dan membantu 
meningkatkan kebugaran kardiovaskular 
sebesar 3-7 persen. Kinerja jantung, 
paru-paru, dan sistem sirkulasi darah akan 
meningkat. Jika bersepeda dilakukan secara 
teratur, bisa menurunkan kadar kolesterol 
jahat dalam darah, menguatkan otot jantung, 

dan menurunkan tekanan darah.  

Selain untuk menjaga kesehatan jantung, 
mau berapapun kecepatannya, bersepeda 
mampu membakar sejumlah kalori. The 
Compendium of Physical Activities Tracking 
Guide menyebutkan kalau bersepeda selama 
satu jam, dapat membakar kalori sebanyak 
150 pound, seperti yang dikutip dari Reader’s 
Digest, Sabtu (8/72017). Tapi jumlah kalori 
yang dibakar tentunya berbeda berdasarkan 
kecepatan yang digunakan masing-masing 
pesepeda. Artinya, bersepada mampu 
menurunkan berat badan.

Bagi yang baru bersepeda biasanya 
mengayuh dengan kecepatan 10 mph. Tapi, 
bagi yang sudah terbiasa, bisa mengayuh 
dengan kecepatan 14 – 15 mph. Untuk 
memaksimalkan jumlah kalori yang dibakar, 
rasanya perlu waktu bersepeda 20-30 menit 
setiap hari.  

Secara keseluruhan, bersepeda 
menawarkan banyak manfaat. Selain bisa 
membuat tubuh lebih sehat dan langsing, tapi 
juga berkontribusi mengurangi tingkat polusi.  
Apalagi mengayuh sepeda ke wilayah dengan 
pemandangan alam yang indah, pikiran pun 
jadi ikut tenang. 

Jadi… gowees yuuuk…

OLAHRAGA
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POKE BOWL UNIK DI LIDAH
Ingin makan enak dan tubuh 

tetap langsing.  Jangan khawatir. 
Cobain deh, menu yang satu ini. 
Tampilannya cantik, segar dan 
lezatnya memantik lidah!

Berbeda dengan salad biasa, 
Poke Bowl  berisi salmon, tuna 
segar, dan kacang-kacangan yang 
disiram dressing atau saus istimewa. 
Ada nasinya, pilihannya White Sushi 
Rice atau Brown Rice.

Berdiri hampir 3 tahun, Honu 
Poke n Matcha Bar di bilangan 
Kemang, Jakarta Selatan ini selalu 
ramai pengunjung. Biasanya, 
pengunjung memesan Storch, Swish, 
Yugo atau Two & Two. semangkuk 
Swish berisi potongan salmon segar, 
dilengkapi irisian wortel, alpukat, 
taburan biji labu, almond, dan 
edamame. Sensasi saus shoyu yang 
asam manis, ampuh membuat lidah 
menari.

Lain lagi dengan Yugo. Salmon 
segar disandingkan dengan wakame 
atau rumput laut, benar-benar 
jodoh sempurna untuk menyehatkan 
pencernaan.

MENU DARI HAWAAI

Duh, jadi penasaran soal Poke 
Bowl. Poke Bowl berasal dari Hawaii 
yang terinpirasi sajian sashimi Jepang. 
Dulunya, Poke Bowl hanya makanan 
pembuka, tapi kini jadi sajian utama 
yang memanjakan selera.

Menurut sang pemilik, Jenda 
Badilangoe, Kevin Rumantir dan 
Sashia Rosari, resto mereka memang 
menawarkan alternatif sajian yang 
unik dan lebih sehat.  “Semua salmon 
dan tuna di sini dijamin kesegarannya. 
Itu sebabnya, kami memilih chef yang 
sudah pengalaman membuat sushi 
dan sashimi selama 20 tahun,” ungkap 
Jenda. Begitu juga sayuran dan biji-
bijiannya. Agar tetap segar dan bebas 
pestisida, Jenda bekerjasama dengan 
sejumlah petani lokal.

Oh iya, di sini juga ada sederet 
minuman matcha yang diolah dari daun 
teh berkualitas tinggi dengan proses 
khusus. Matcha beraroma wangi ini 
kaya antioksidan dan dipercaya baik 
untuk menjaga kesehatan jantung. 

MENU SEHAT
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Membutuhkan pelayanan unit pemeriksaan kami,

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

Terima kasih kepada semua pihak yang telah 
mendukung acara Jakarta Heart Bike, pada Minggu, 

29 September 2019, dalam rangka memperingati Hari 
Jantung Sedunia 2019, yang telah menjadi bagian dari 

Gaya Hidup Sehat.




