Setiap tahunnya lebih dari 36 juta orang
meninggal karena Penyakit Tidak Menular
(PTM) (63% dari seluruh kematian). Lebih
dari 9 juta kematian yang disebabkan oleh
penyakit tidak menular terjadi sebelum usia 60 tahun,
dan 90% dari kematian “dini” tersebut terjadi di negara
berpenghasilan rendah dan menengah.
Secara global PTM penyebab kematian nomor satu
setiap tahunnya adalah penyakit kardiovaskuler. Penyakit
kardiovaskuler adalah penyakit yang disebabkan
gangguan fungsi jantung dan pembuluh darah,
seperti:Penyakit Jantung Koroner, Penyakit Gagal jantung
atau Payah Jantung, Hipertensi dan Stroke.
Pada tahun 2008 diperkirakan sebanyak 17,3 juta
kematian disebabkan oleh penyakit kardiovaskuler. Lebih
dari 3 juta kematian tersebut terjadi sebelum usia 60
tahun dan seharusnya dapat dicegah. Kematian “dini”
yang disebabkan oleh penyakit jantungterjadi berkisar
sebesar 4% di negara berpenghasilan tinggi sampai
dengan 42% terjadi di negara berpenghasilan rendah.
Komplikasi hipertensi menyebabkan sekitar 9,4
kematian di seluruh dunia setiap tahunnya. Hipertensi
menyebabkan setidaknya 45% kematian karena penyakit
jantung dan 51% kematian karena penyakit
stroke.Kematian yang disebabkan oleh penyakit
kardiovaskuler, terutama penyakit jantung koroner dan
stroke diperkirakan akan terus meningkat mencapai 23,3
juta kematian pada tahun 2030.
Setiap tahunnya Hari Jantung Dunia diperingati
setiap tanggal 29 September. Untuk meperingati Hari

Heart-Healthy Environment” atau “Lingkungan Sehat
bagi Jantung” yang bertujuan untuk menurunkan risiko
penyakit kardiovaskuler bagi individu, keluarga dan orang
sekitar. Dalam rangka mengendalikan peningkatan kejadian
penyakit, kematian dan kecacatanyang disebabkan penyakit
kardiovaskuler, perlu dilakukan upaya pencegahan dengan
meningkatkan kesadaran masyarakat dengan mengenali
gejala dan risiko penyakit kardiovaskuler sehingga dapat
menentukan langkah-langkah pencegahan yang tepat.
Apa Itu Penyakit Kardiovaskuler?
Menurut definisi kardiovaskuler dari WHO, penyakit
kardiovaskuler adalah penyakit yang disebabkan gangguan
fungsi jantung dan pembuluh darah.Ada banyak macam
penyakit kardiovaskuler, tetapi yang paling umum dan
paling terkenal adalah penyakit jantung koroner dan
stroke.
Apa Saja Faktor Risiko Penyakit Kardiovaskuler?
Faktor risiko penyakit jantung terdiri dari faktor risiko yang
tidak dapat dimodifikasi dan yang dapat dimodifikasi,
yaitu :
Faktor risiko yang tidak dapat dimodifikasi :
1. Riwayat Keluarga
2. Umur

3. Jenis kelamin
4. Obesitas

Faktor risiko yang dapat dimodifikasi :
1.Hipertensi
2.Diabetes Melitus
3.Dislipidemia

5.Kurang aktivitas fisik
6.Diet tidak sehat
7.Stres

Data Penyakit Kardiovaskuler
Tabel1. Estimasi Penderita Penyakit Jantung Koroner pada Umur ≥15 Tahun
Menurut Provinsi Tahun 2013

Sumber: Diolah berdasarkan Data Riset Kesehatan Dasar2013, Badan Litbangkes Kementerian
Kesehatan RI dan Data Penduduk Sasaran, Pusdatin Kementerian Kesehatan RI.
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Berdasarkan
diagnosis
dokter,
prevalensi penyakit jantung koroner di
Indonesia tahun 2013 sebesar 0,5% atau
diperkirakan sekitar 883.447 orang,
sedangkan
berdasarkan
diagnosis
dokter/gejala sebesar 1,5% atau
diperkirakan sekitar 2.650.340 orang.
Berdasarkan diagnosis dokter, estimasi
jumlah penderita penyakit jantung
koroner terbanyak terdapat di Provinsi
Jawa Barat sebanyak 160.812 orang
(0,5%), sedangkan Provinsi Maluku Utara
memiliki jumlah penderita paling sedikit,
yaitu sebanyak 1.436 orang (0,2%).
Berdasarkan diagnosis/gejala, estimasi
jumlah penderita penyakit jantung
koroner terbanyak terdapat di Provinsi
Jawa Timur sebanyak 375.127 orang
(1,3%), sedangkan jumlah penderita
paling sedikit ditemukan di Provinsi
Papua Barat, yaitu sebanyak 6.690 orang
(1,2%).

Tabel2.

Estimasi Penderita Penyakit Gagal JantungUmur ≥15 Tahun
Menurut Provinsi Tahun 2013

Sumber: Diolah berdasarkan Data Riset Kesehatan Dasar 2013, Badan Litbangkes Kementerian
Kesehatan RI dan Data Penduduk Sasaran, Pusdatin Kementerian Kesehatan RI.

Tabel3.

Berdasarkan
diagnosis
dokter prevalensi penyakit gagal
jantung di Indonesia tahun 2013
sebesar
0,13%
atau
diperkirakan sekitar 229.696
orang, sedangkan berdasarkan
diagnosis dokter/ gejala sebesar
0,3% atau diperkirakan sekitar
530.068 orang.
Berdasarkan
diagnosis
dokter,
estimasi
jumlah
penderita
penyakit
gagal
jantung terbanyak terdapat di
Provinsi Jawa Timur sebanyak
54.826
orang
(0,19%),
sedangkan Provinsi Maluku
Utara
memiliki
jumlah
penderita paling sedikit, yaitu
sebanyak 144 orang (0,02%).
Berdasarkan
diagnosis/
gejala,
estimasi
jumlah
penderita
penyakit
gagal
jantung terbanyak terdapat di
Provinsi Jawa Barat sebanyak
96.487 orang (0,3%), sedangkan
jumlah penderita paling sedikit
ditemukan di Provinsi Kep.
Bangka Belitung, yaitu sebanyak
945 orang (0,1%).

Estimasi Penderita Penyakit Stroke Umur ≥15 Tahun
Menurut Provinsi Tahun 2013

Jumlah penderita penyakit
stroke di Indonesia tahun 2013
berdasarkan diagnosis tenaga
kesehatan (Nakes) diperkirakan
sebanyak 1.236.825 orang
(7,0‰), sedangkan berdasarkan
diagnosis
Nakes/gejala diperkirakan sebanyak 2.137.941
orang (12,1‰).
Berdasarkan
diagnosis
Nakes
maupun
diagnosis/
gejala, Provinsi Jawa Barat
memiliki estimasi jumlah penderita terbanyak yaitu sebanyak
238.001 orang (7,4‰) dan
533.895 orang (16,6‰), sedangkan Provinsi Papua Barat
memiliki jumlah penderita paling sedikit yaitu sebanyak 2.007
orang (3,6‰) dan 2.955 orang
Sumber: Diolah berdasarkan Data Riset Kesehatan Dasar 2013, Badan Litbangkes Kementerian
Kesehatan RI dan Data Penduduk Sasaran, Pusdatin Kementerian Kesehatan RI.

(5,3‰).
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Tabel4.

Estimasi Penderita Penyakit Jantung Koroner, Gagal Jantung, dan Stroke Umur ≥15 Tahun
Menurut Kelompok Umur Tahun 2013

Sumber: Diolah berdasarkan Data Riset Kesehatan Dasar2013,
Badan Litbangkes Kementerian Kesehatan RI dan Data Penduduk Sasaran, Pusdatin Kementerian Kesehatan RI.

Penderita penyakit jantung koroner, gagal jantung dan stroke banyak ditemukan pada kelompok umur 45-54 tahun, 55-64 tahun dan 65-74 tahun.Namun demikian, berdasarkan diagnosis/gejala, penyakit jantung koroner, gagal
jantung dan stroke cukup banyak pula ditemukan pada penduduk kelompok umur 15-24 tahun.
Tabel5.

Estimasi Penderita Penyakit Jantung Koroner, Gagal Jantung, dan Stroke Umur ≥15 Tahun
Menurut Jenis Kelamin Tahun 2013

Sumber: Diolah berdasarkan Data Riset Kesehatan Dasar2013,
Badan Litbangkes Kementerian Kesehatan RI dan Data Penduduk Sasaran, Pusdatin Kementerian Kesehatan RI.

Penderita penyakit jantung dan gagal jantung berdasarkan diagnosis dokter maupun diagnosis/gejala diperkirakan
lebih banyak terjadi pada perempuan dibandingkan dengan laki-laki.Berdasarkan diagnosis/gejala, penyakit stroke diperkirakan lebih banyak ditemukan pada perempuan.Namun berdasarkan diagnosis tenaga kesehatan, penyakit stroke
lebih banyak ditemukan pada laki-laki.
Prevalensi hipertensi pada penduduk
berumur 18 tahunke atas di Indonesia
Gambar 1. Prevalensi Hipertensi pada umur ≥18 tahun
tahun 2013berdasarkan diagnosis
Menurut Provinsi di Indonesia Tahun 2013
tenaga kesehatan sebesar 9,4%, dan
pengukuran tekanan darah sebesar
25,8%. Berdasarkan diagnosis tenaga
kesehatan,
prevalensi
tertinggi
terdapat pada Provinsi Sulawesi Utara,
sementara
itu
berdasarkan
pengukuran, prevalensi tertinggi
terdapat pada Provinsi Kepulauan
Bangka Belitung sebesar 30,9%.
Prevalensi terendah berdasarkan
diagnosis tenaga kesehatan maupun
pengukuranterdapat pada Provinsi
Papua, yaitu sebesar 16,8%. Hipertensi
merupakan salah satu faktor risiko
penyakit kardiovaskuler. Provinsi di
Pulau Sulawesi dan Kalimantan
merupakan provinsi dengan prevalensi
hipertensi cukup tinggi , sementara itu
prevalensi penyakit jantung koroner,
gagal jantung dan stroke di beberapa
provinsi di Pulau Sulawesi dan
Kalimantan juga cukup tinggi (Tabel 1,
Sumber : Riset Kesehatan Dasar 2013, Badan Litbangkes Kementerian Kesehatan RI
Tabel 2 dan Tabel 3).
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Gambar 2. Prevalensi Diabetes pada umur ≥15 Tahun
Menurut Provinsi di Indonesia Tahun 2013

Sumber :

Riset Kesehatan Dasar 2013, Badan Litbangkes Kementerian Kesehatan RI

Gambar 3. Proporsi Obesitas Sentral pada umur ≥15 Tahun
Menurut Provinsi di Indonesia Tahun 2013

Sumber : Riset Kesehatan Dasar 2013, Badan Litbangkes Kementerian Kesehatan RI

Gambar 4. Prevalensi Hipertensi pada Umur ≥18 tahun, Obesitas Sentral dan Diabetes
pada Umur ≥15 Tahun Menurut Jenis Kelamin di Indonesia Tahun 2013

Prevalensi diabetes pada pendu
-duk berumur 15 tahunkeatas di
Indonesia tahun 2013berdasarkan
diagnosis dokter dan diagnosis/
gejala sebesar 1,5% dan 2,1%.
Prevalensi tertinggi berdasarkan
diagnosis dokter terdapat
di
Provinsi DI Yogyakarta sebesar
2,6%, sementara berdasarkan
diagnosis/gejala tertinggi terdapat
di Provinsi Sulawesi Tengah.
Prevalensi terendah berdasarkan
diagnosis
dokter
maupun
diagnosis/
gejala
terdapat
diProvinsi Lampung sebesar 16,8%.
Walaupun prevalensi penyakit
jantung koroner di Provinsi DI
Yogyakarta tidak terlalu tinggi,
namun prevalensi penyakit stroke
di provinsi tersebut termasuk
tertinggi di Indonesia. Provinsi
Sulawesi Tengah juga memiliki
prevalensi
penyakit
jantung
koroner dan stroke cukup tinggi
(Tabel 1 dan Tabel3).
Proporsiobesitas sentral pada
penduduk berumur 15 tahun
keatas
di
Indonesia
tahun
2013darah sebesar 26,6%. Proporsi tertinggi terdapat pada
Provinsi DKI Jakarta sebesar 39,7%
dan proporsi terendah terdapat
pada Provinsi Nusa Tenggara
Timur sebesar 15,2%. Provinsi DKI
Jakarta memiliki prevalensi penyakit jantung koroner, gagal jantung
dan stroke yang cukup tinggi
(Tabel 1, Tabel 2 dan Tabel 3).

Berdasarkan Tabel 5 diketahui
bahwa perempuan lebih banyak
terkena penyakit jantung dan gagal
jantung, sedangkan laki-laki lebih
banyak terkena penyakit stroke.
Hipertensi, obesitas dan diabetes
merupakan faktor risiko penyakit
kardiovaskuler.
BerdasarkanGambar
5
diatas
diketahui bahwa perempuan lebih
banyak mengalami hipertensi,
obesitas sentral dan diabetes
dibandingkan dengan laki-laki.

Sumber : Riset Kesehatan Dasar 2013, Badan Litbangkes Kementerian Kesehatan RI
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Gambar 5. Proporsi Faktor Risiko Penyakit Kardiovaskuler pada Umur ≥10 Tahun
Menurut Jenis Kelamin di Indonesia Tahun 2013

Sumber : Riset Kesehatan Dasar 2013, Badan Litbangkes Kementerian Kesehatan RI

Pada penduduk berumur 10 tahun keatas, berdasarkan kebiasaan
merokok didapatkan bahwa laki-laki
lebih banyak yang merokok setiap
hari dibandingkan dengan perempuan. Berdasarkan aktivitas fisik yang
diukur dalam seminggu terakhir
didapatkan bahwa proporsi aktivitas
fisik yang dilakukan oleh laki-laki dan
perempuan hampir sama. Berdasarkan konsumsi makanan didapatkan
bahwa laki-laki lebih banyak yang
mengonsumsi makanan atau minuman manis sebanyak 1 kali atau lebih
setiap harinya, sedangkan perempuan lebih banyak yang mengonsumsi
makanan berlemak sebanyak 1 kali
atau lebih setiap harinya.

Sumber DayaKesehatan Terkait Penyakit Kardiovaskuler
Gambar 6. Jumlah Dokter Spesialis Penyakit Dalam dan Penyakit Jantung yang
Memiliki Surat Tanda Registrasi Menurut Provinsi per Januari 2014

Sumber : Konsil Kedokteran Indonesia Kementerian Kesehatan RI

Provinsi DKI Jakarta, Jawa Barat dan Jawa Timur merupakan provinsi dengan dokter spesialis penyakit dalam dan penyakit jantung terbanyak berdasarkan surat tanda registrasi (STR) yang telah terdaftar pada Konsil Kedokteran Indonesia per
Januari 2014.Sedangkan di beberapa provinsi lainnya, yaitu Kalimantan Utara, Gorontalo, Sulawesi Barat, Maluku, Maluku
Utara dan Papua Barat tidak terdapat dokter spesialis penyakit jantung dan hanya sedikit dokter spesialis penyakit dalam.
BerdasarkanGambar1diatas diperkirakan rasio dokter spesialis jantung dan penderita penyakit jantung koroner dan gagal
jantung di Provinsi DKI Jakarta sebesar 1:268 dan 1:57, yang artinya bahwa 1 dokter spesialis jantung menangani sebanyak
268 pasien penyakit jantung koroner dan 57 pasien penyakit gagal jantung.
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Tabel 6. Jumlah Penyakit Terbanyak Rawat Jalan dan Rawat Inap Pasien Tingkat
Lanjut dengan Jaminan Kesehatan Masyarakat (Jamkesmas) tahun 2012

Sumber :Jamkesmas 2012

Penyakit tidak menular menciptakan beban ekonomi cukup tinggi untuk negara, yaitu melalui pembiayaan

Kenali Ta

kesehatan.Berdasarkan Tabel 6 dapat dilihat bahwa penyakit jantung merupakan salah satu penyakit terbanyak pada
pasien rawat jalan dan rawat inap yang menggunakan Jamkesmas pada tahun 2012.Total biaya yang dikeluarkan untuk
rawat jalan tingkat lanjut penyakit jantung sebesar Rp 3.264.033.343, sedangkan untuk rawat inap tingkat lanjut
sebesarRp 22.995.073.768

Serangan jantung dan stroke akut biasanya merupakan kejadian akut dan sebagian besar disebabkan oleh
penyumbatan yang mencegah darah mengalir ke jantung atau otak.Penyebab utamanya adalah timbunan lemak pada
dinding pembuluh darah yang menyuplai hati atau otak. Mengenali tanda-tanda serangan jantung merupakan hal
penting karena kemungkinan seseorang untuk bertahan dari serangan jantung lebih tinggi jika segera ditangani oleh
tenaga kesehatan.
Berikut adalah tanda-tanda terjadi serangan jantung :
 Rasa sakit, nyeri atau tidak nyaman di tengah dada. Nyeri menjalar ke lengan kiri, bahu, punggung, leher rasa
tercekik atau rahang bawah (rasa ngilu) kadang penjalarannya ke lengan kanan atau kedua lengan.
 Sesak napas
 Mual, muntah atau keringat dingin
 Pusing atau pingsan
Stroke dapat juga disebabkan oleh perdarahan dari pembuluh darah di otak atau dari gumpalan darah. Berikut
adalah Gejala penyakit stroke :
 Rasa lemas secara tiba-tiba pada wajah, lengan, atau kaki, seringkali terjadi pada salah satu sisi tubuh
 Mati rasa pada wajah, lengan atau kaki, terutama pada satu sisi tubuh
 Kesulitan berbicara atau memahami pembicaraan
 Kesulitan melihat dengan satu mata atau kedua mata
 Kesulitan berjalan, pusing, hilang keseimbangan
 Sakit kepala parah tanpa penyebab jelas, dan hilang kesadaran atau pingsan
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troke dapat juga
disebabkan
oleh
perdarah-an
dari
pembuluh darah di otak
atau
dari
gumpalan
darah. Gejala Stroke
dapat
disimpulkan
menjadi
“SEGERA
RAWAT KE RUMAH
SAKIT”

Deteksi Dini Penyakit Kardiovaskuler
Deteksi dinidan penangananawalhipertensi dan faktor risiko lainnya, contohnya melalui kebijakan
kesehatan masyarakat untuk mengurangi paparan terhadap faktor risiko perilaku, telah berkontribusi
secara bertahap terhadap turunnya kematian karena serangan jantung dan stroke di negara berpenghasilan tinggi lebih dari tiga dekade terakhir.Jika hipertensi dapat dideteksi sejak dini maka kemungkinan
terjadinya risiko serangan jantung, gagal jantung, stroke dan gagal ginjal dapat diminimalisir.
Deteksi sejak dini dapat menurunkan biaya pengobatan yang dibutuhkan untuk mencegah serangan jantung dan
stroke.Orang dewasa tanpa terkecualidisarankan untuk memeriksa tekanan darahnya dan mengetahui tingkat tekanan
darahnya.Tekanan darah dapat diukur dengan menggunakan alat pengukur tekanan darah digital.Jika terdeteksi mengalami
hipertensi maka selanjutnya perlu memeriksakan dirinya ke tenaga kesehatan.
Sebagaimana penyakit menular lainnya, perawatan mandiri dapat memfasilitasi deteksi dini penderita hipertensi, kepatuhan terhadap pengobatan dan perilaku hidup sehat, pengendalian dan kewaspadaan yang lebih baik terhadap pentingnya
mencari pertolongan kesehatan jika dibutuhkan.
Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Jantung
Untuk menciptakan lingkungan yang kondusif dalammenjalankan pola hidup sehat, diperlukan kebijakan yang mendukung agar masyarakat termotivasi dalam melaksanakan dan mempertahankan
perilaku hidup sehat.Pemerintah Indonesia telah membuat kebijakan kesehatan sebagai salah satu
cara mencegah dan mengendalikan penyakit tidak menular, diantaranya yaitu :
1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan.
2. Peraturan PemerintahNomor109 Tahun 2012 tentang Pengamanan Bahan yang Mengandung Zat Adiktif berupa
Produk Tembakau bagi Kesehatan.
3. Peraturan Menteri KesehatanNomor 28 Tahun 2013 tentang Pencantuman Peringatan Kesehatan dan Informasi
Kesehatan pada Kemasan Produk Tembakau.
4. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 30 Tahun 2013 tentang Pencantuman Informasi Kandungan Gula, Garam dan
Lemak serta Pesan Kesehatan untuk Pangan Olahan dan Pangan Siap Saji.
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