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KATA PENGANTAR
 

Lebih dari 60 tahun arah pembangunan di bidang kesehatan selama ini 
menekankan pengendalian terhadap penyakit menular, kondisi yang ada ternyata 
belum dapat tertanggulangi, tetapi pada satu sisi lain penyakit tidak menular (PTM) 
datanya menunjukkan peningkatan sehingga akan terjadi masalah baru bagi 
kesehatan masyarakat di Indonesia (double bourden). 

World Health Organization (WHO) menyebutkan ratio penderita gagal 
jantung di dunia 1 (satu) sampai 5 (lima) orang setiap 100 penduduk, merupakan 
penyebab kematian utama. Datanya setiap tahun ± 12 juta orang di dunia 
meninggal karena serangan jantung, sedangkan di Indonesia 20 juta atau sekitar 
10% penduduk Indonesia adalah penderita penyakit jantung yang menempati 
urutan tertinggi penyebab kematian (SKRT Depkes 2003). 

Dengan telah berdiri Direktorat Pengendalian Penyakit Tidak Menular (Dit 
PPTM) di lingkungan Dirjen Pengendalian Penyakit dan Penyehatan Lingkungan 
(Dirjen PP dan PL), maka diharapkan pengendalian penyakitjantung dan pembuluh 
darah dapat terlaksana secara menyeluruh dan terpadu sesuai dengan salah 
satu tugas pokok dan fungsi Departemen Kesehatan berdasarkan Keputusan 
Menteri Kesehatan Nomor 1575/Menkes/XI/2005 tentang organisasi dan tata kerja 
Departemen Kesehatan adalah membuat standar dan pedoman. Untuk 
melaksanakan kebijakan Departemen Kesehatan dalam pencegahan dan 
penanggulangan penyakit Hipertensi, dan merujuk pada angka prevalensi 
hipertensi yang terus meningkat dari tahun ke tahun maka diperlukan suatu strategi 
yang dapat membantu petugas maupun masyarakat untuk dapat mengetahui 
sedini mungkin kecenderungan penyakit hipertensi, serta belum adanya pedoman 
yang berlaku secara nasional bag. penatalaksanaan hipertensi, maka perlu disusun 
buku Pedoman Penemuan dan Tatalaksana Hipertensi. 

Oleh karena itu buku ini akan dijadikan pedoman bagi petugas propinsi, kabupaten/ 
kota dan pelaksana lapangan lainnya, sehingga penyakit jantung dan hipertensi 
dapat terkendali dengan cepat dan tepat. 

Semoga buku ini dapat menjadi pedoman petugas kesehatan propinsi, 
kabupaten/kota dalam penanggulangan penyakit tidak menular khususnya 
penyakit Jantung dan Hipertensi. 
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BABI
 
PENDAHULUAN
 

A. Latar Belakang 

Pembangunan bidang kesehatan di Indonesia saat ini dihadapkan pada beban 
ganda, di satu pihak penyakit menular masih merupakan masalah kesehatan masyarakat 
karena masih banyak kasus belum terselesaikan, bahkan beberapa penyakit menular 
yang semula dapat dikendalikan muncul kembali dengan penyebaran tidak mengenal 
batas-batas daerah maupun batas antar negara. Dilain pihak telah terjadi peningkatan 
kasus penyakit tidak menular (PTM), yang merupakan penyakit akibat gaya hidup serta 
penyakit-penyakit degeneratif. Kecenderungan ini juga dipacu oleh berubahnya gaya hidup 
akibat urbanisasi, modernisasi dan globalisasi. 

Berdasarkan Survei Kesehatan Rumah Tangga (SKRT) tahun 1980, 1986, 1992, 
1995 dan 2001, trend proporsi penyebab kematian telah bergeser dari penyakit menular 
ke penyakit tidak menular. Hal ini dapat dilihat pada Tabel 1. 

Tabel1.
 
Proporsi penyebab kematian
 

antara penyakit tidak menular dan menular tahun 1980 - 2001
 

Jenis Penyakit 1980 1986 1992 1995 2001 

Menular 69.49 % 60.48 % 50.72 % 48.46 % 44.57 % 

Tidak Menular 25,41 % 33.83 % 43.60 % 45.42 % 48.53 % 

Sumber : SKRT2003 

Proporsi penyebab kematian karena penyakit kardiovaskuler tahun 1986, 1992, 
1995 dan 2001 cenderung meningkat. Hal ini dapat dilihat pada Tabel 2. 

Tabel2.
 
Proporsi penyebab kematian
 

menurut jenis penyakit kardiovaskuler di Indonesia tahun 1986 - 2001
 

Jenis Penyakit 1986 1992 1995 2001 

Jantung Iskemik 2,5 % 2,8 % 3,0 % 14,9 % 

11,5 %. Stroke 5,5 %, 10.5 %, 9.8 % 

Sumber : SKRT 

Faktor-faktor risiko penyakit Kardiovaslerantara lain merokok, obesitas, diet rendah serat 
tinggi lemak dengan akibat gangguan kadar lemak dalam darah, dan kurangnya olah 
raga. Diperoleh data bahwa di Indonesia terdapat 28 % perokok pada usia 10 tahun ke 
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atas, kurang aktivitas fisik merupakan proporsi terbanyak yaitu 92% dari penduduk 
usia 15 tahun ke atas di pulau Jawa dan Bali terutama untuk kelompok perempuan. 
Overweight dan obesitas lebih tinggi preva/ensinya pada perempuan dan cenderung 
meningkat dengan bertambahnya umur. 

Sedangkan angka penderita Hipertensi kian hari semakin mengkhawatirkan, seperti 
yang dilansir oleh The Lancet tahun 2000 sebanyak 972 juta (26%) orang dewasa di 
dunia menderita Hipertensi. Angka ini terus meningkat tajam, diprediksikan oleh WHO 
pada tahun 2025 nanti sekitar 29% orang dewasa di seluruh dunia yang menderita 
Hipertensi. 

Tabel3.
 
Prevalensi hipertensi menurut jenis kelamin
 

di 3 kecamatan Jakarta Selatan tahun 1988 - 2000
 

Jenis Kelamin 1988 1993 2000 

Laki-Iaki 13,6% 16,5% 22,0% 

Perempuan 13,6% 17,0% 22,7 % 

Sumber: Monica Project 

Pada saat ini hipertensi adalah faktor risiko ketiga terbesar yang menyebabkan 
kematian dini, hipertensi berakibat terjadinya gagal jantung kongestif serta 
penyakit cerebrovasculer. Gejala-gejalanya antara lain pusing, sakit kepala, keluar 
darah dari hidung secara tiba-tiba, tengkuk terasa pegal, dan lain-lain. Penyakit 
ini dipengaruhi oleh cara dan kebiasaan hidup seseorang, sering disebut sebagai 
the killer disease karena penderita tidak mengetahui kalau dirinya mengidap 
hipertensi .Penderita datang berobat setelah timbul kelainan organ akibat 
Hipertensi. Hipertensi juga dikenal sebagai heterogeneouse group of disease 
karena dapat menyerang siapa saja dari berbagai kelompok umur, sosial dan 
ekonomi. Kecenderungan berubahnya gaya hidup akibat urbanisasi, modernisasi 
dan globalisasi memunculkan sejumlah faktor risiko yang dapat meningkatkan 
angka kesakitan hipertensi. 

Pada saat ini Departemen Kesehatan telah menyusun kebijakan dan 
strategi nasional pencegahan dan penanggulangan penyakit Hipertensi yang 
meliputi 3 komponen utama yaitu survailans penyakit Hipertensi, promosi dan 
pencegahan penyakit hipertensi serta manajemen pelayanan penyakit Hipertensi. 
Kebijakan tersebut tidak mungkin dilaksanakan hanya bersandarkan pad a 
kemampuan pemerintah, tetapi harus melibatkan seluruh potensi yang ada di 
masyarakat. Untuk melaksanakan kebijakan Departemen Kesehatan dalam 
pencegahan dan penanggulangan penyakit Hipertensi, dan merujuk pad a angka 
prevalensi Hipertensi yang terus meningkat setiap tahunnya maka diperlukan 
suatu strategi yang dapat membantu petugas maupun masyarakat untuk dapat 
mengetahui sedini mungkin kecenderungan penyakit Hipertensi, serta belum 
adanya pedoman yang berlaku secara nasional bagi penatalaksanaan Hipertensi, 
maka perlu disusun buku Pedoman Penemuan dan Tatalaksana Hipertensi. 
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B.	 Tujuan 

1.	 Tujuan Umum : 

Terkendalinya penyakit hipertensi di masyarakat melalui penemuan dan tata 
laksana penyakit hipertensi. 

2.	 Tujuan Khusus : 

a.	 Sebagai acuan bagi para pelaksana program upaya kesehatan masyarakat 
untuk penemuan dan tatalaksana penyakit Hipertensi. 

b.	 Sebagai pedoman dalam pengawasan dan pembinaan serta peningkatan 
mutu penemuan dan tatalaksana penyakit Hipertensi. 

C.	 Ruang Lingkup 

Ruang Iingkup dari buku pedoman ini adalah pada pedoman teknis penemuan dan 
tata laksana penyakit Hipertensi dalam rangka menghambat kecenderungan 
peningkatan penyakit Hipertensi di masyarakat. 

D. Sasaran 

Terselenggaranya program pengendalian penyakit Hipertensi pada sarana kesehatan 
dan masyarakat oleh petugas kesehatan. 

E.	 Landasan Hukum 

1. Undang-undang no. 23 tahun 1992 tentang Kesehatan 

2. Undang - Undang no. 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan daerah 

3. Undang-undang no 33 tahun tentang Perimbang keuangan antara pemerintah 
pusat dan daerah. 

4. Undang-undang no 29 tahun 2004 tentang Praktik kedokteran. 

5. Peraturan Presiden no. 7 tahun 2005 tentang Rencana pembangunan jangka 
menengah nasional. 

6.	 Keputusan Menteri Kesehatan RI No. 1575/Menkes/XI/2005, tentang 
Organisasi dan tata kerja Departemen Kesehatan RI. 

7. Keputusan Menteri	 Kesehatan RI Nomor 1457/Menkes/SK/X/2003, tentang 
Standar pelayanan minimal bidang kesehatan di kabupaten/kota. 

8. Keputusan Menteri Kesehatan RI Nomor 1479/Menkes/SK/X/2003, tentang 
Penyelenggaraan surveilans epidemiologi penyakit menular dan penyakit tidak 
menular terpadu. 

9. Program pembangunan nasional (PROPENAS). 

10. Sistem kesehatan nasional tahun 2004. 

F.	 Pengertian 

1.	 Hipertensi adalah suatu keadaan dimana tekanan darah seseorang adalah ~140 

mm Hg (tekanan sistolik) dan/atau ~90 mmHg (tekanan diastolik) ( Joint National 
Committe on Prevention Detection, Evaluation, and Treatment of High Pressure 
VII,2003). 

2.	 Faktor risiko adalah factor-faktor yang dapat mempengaruhi terjadinya suatu 
penyakit.(Survailans PTM, 2003) 
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3.	 Penyakit Jantung Koroner (PJK) adalah penyakit yang terjadi sebagai manifestasi 
dari penurunan suplai oksigen ke otot jantung akibat dari penyempitan atau 
penyumbatan aliran darah arteri koronaria yang manifestasi kliniknya tergantung 
pada berat ringannya penyumbatan arteri koronaria.(Perki, 2004) 

,
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BAB II
 

PENGORGANISASIAN DAN STRATEGI
 

A. Pengorganisasian 

Oalam rangka menunjang pelaksanaan program pengendalian faktor risiko 
penyakit Hipertensiyang berbasis kornunitas , upaya-upaya kesehatan perlu dilaksanakan 
melalui pola - pola struktur organisasi. Besar atau kecilnya satu kesatuan organisasi 
sangat berpengaruh terhadap kegiatan rutin dan pembangunan dari pokok program, 
sehingga suatu struktur organisasi akan selalu berubah. Pengorganisasian dalam 
pelaksanaan pencegahan dan penanggulangan faktor risiko penyakit Hipertensi 
dimaksudkan agar program yang dilaksanakan dapat lebih efektif, efisien dan berkualitas 
serta dapat memanfaatkan segala sumber daya atau potensi yang ada diwilayah kerjanya. 
Gambaran pengorganisasian harus dapat menyerap aspirasi yang berkembang 
dimasyarakat. 

Organisasi disusun sesuai dengan tingkatan dan keterkaitan secara langsung 
dalam struktur. Adapun bagan alur pengorganisasian pengendalian penyakit jantung dan 
pembuluh darah sebagai berikut: 

DIREKTORAT
 
JENDERAL
 

PENGENDALIAN
 

I
 
DINKES PROPINSI 

I
 
DINKES
 

KABUPATENI
 

L
 
PUSKESMAS
 
PENGELOLA
 

I
 
DESA POSBINDU 

Bagan 1 

Alur pengorganisasian pengendalian penyakit jantung dan pembuluh darah. 

Peran masing-masing unit kerja adalah sebagai berikut : 

1.	 Pusat 

a.	 Mengembangkan pedoman tentang survailans penyakit Hipertensi. Oi semua 
tingkat pelayanan dengan melibatkan organisasi profesi, pengelola program dan 
pelaksana pelayanan yang dibutuhkan dalam pencegahan dan penanggulangan 
penyakit Hipertensi. 
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b.	 Membina, mengawasi dan memfasilitasi program pencegahan dan 
penanggulangan penyakit hipertensitingkat nasional melalui penetapan kebijakan 
nasional, standarisasi dan pengaturan dengan bimbingan dan pengendalian. 

c.	 Mendorong dan memfasilitasi berfungsinya jaringan kerjasama antar institusi 
pelayanan dalam upaya pencegahan dan penangulangan hipertensi. 

d.	 Meningkatkan kegiatan promosi dan pencegahan dalam pelayanan hipertensi di 
institusi pelayanan 

e.	 Mengembangkan pelayanan hipertensi berbasis masyarakat 
f.	 Melakukan monitoring dan evaluasi. 

2.	 Propinsi 
a.	 Mengembangkan pedoman dan instrument. 
b.	 Mengembangkan berbagai model surveilans penyakit hipertensi 
c.	 Menyebarluaskan informasi. 
d.	 Melakukan advokasi kepada penentu kebijakan di tingkat Propinsi 
e.	 Melakukan monitoring dan evaluasi. 

3.	 Kabupaten/kota 
a.	 Membuat kebijakan tentang pengendalian (surveilans, promosi kesehatan dan 

manajemen pelayanan) penyakit Hipertensi dan faktor risiko penyakit jantung dan 
pembuluh darah. 

b.	 Melakukan pelatihan penemuan kasus dan penatalaksanaan penyakit tidak 
menular khususnya penyakit Jantung dan Pembuluh darah bagi tenaga kesehatan 
di Puskesmas 

c.	 Melakukan advokasi kepada penentu kebijakan di tingkat kabupaten 
d.	 Melakukan monitoring dan evaluasi 

4.	 Rumah sakit 
a.	 Melakukan deteksi dini terhadap penyakit hipertensi dan faktor risiko. 
b.	 Melakukan pencatatan pelaporan tentang hipertensi dan faktor risiko. 
c.	 Melakukan penyuluhan. 
d.	 Melakukan faktor rujukan. 
e.	 Melakukan pengobatan. 

5.	 Puskesmas 
a.	 Melakukan deteksi dini terhadap penyakit Hipertensi dan faktor risiko berikut tata 

laksana. 
b.	 Melakukan pencatatan dan pelaporan. 
c.	 Melakukan penyuluhan. 
d.	 Melakukan sistem rujukan bila terdapat kasus yang tidak dapat ditangani. 

B. Strategi 

Strategi program pencegahan dan penanggulangan hipertensi yaitu : 

1.	 Menggerakkan dan memberdayakan masyarakat dalam pencegahan dan 
penanggulangan hipertensi. 

2.	 Memfasilitasi dan mendorong tumbuhnya gerakan dalam pencegahan dan 
penanggulangan hipertensi. 

3.	 Meningkatkan kemampuan SDM dalam pencegahan dan penanggulangan hipertensi. 
4.	 Meningkatkan surveilans rutin dan faktor risiko, registri penyakit, surveilans kematian 

yang disebabkan hipertensi. 

IIPEDOMAN TEKNIS PENEMUAN DAN TATALAKSANA PENYAKITHIPERTENSI 



5.	 lV1eningkatkan akses masyarakat terhadap pelayanan ( penemuan/ deteksi dini dan 
tata laksana hipertensi). 

6.	 Melaksanakan sosialisasi advokasi pada pemerintah daerah legislatif dan stakehold
ers untuk terlaksananya dukungan pendanaan dan operasional. 

Pencegahan dan penanggulangan hipettensl seyogyanya harus dilaksanakan secara 
komprehensif dan terpadu, karena berbagai wadah kerjasama lintas sektoral perlu 
dikembangkan dengan berpedoman pada strategi five level of preventif ( 5 tingkatan 
pendekatan pencegahan dan penanggulangan ) hipertensi sebagai berikut : 

Skema Bagan Strategi Komprehensif Kesehatan Masyarakat Dalam
 
Pengendalian Hipertensi
 

HARAPAN KE DEPAN I 
Peningkatan KasusPolaKondisiPenurunan Kualitas 

Kapasitas KejadianLingkungan PerilakuResiko Penya- Hidup Yang
Fungsional/ --; Kematian-----1Dan Sosial r1 Hidupkit terhadap r---. M baik hingga
Rekurensi mendadakSehatmenunjangPopulasi Kematian 
Penurunan Berkurang
 

Faktor Resiko
 
DETEKSI DINI
 

Kesehatan 

I
TATA LAKSANA KASUS DAN MANAJEMEN PELAYANAN II 

IPROMOTIFI 
PREVENTIFI I KURATIF IREHABILITATIFI 

I PENDEKATAN Mengembang Mengembangkan
karl 

manajemenManajemcn1. Mendorong dan 
rehabilitasi kasus KaSU5 AkutMelakukanMelakukan Deteksi memfasilitasi 
kronis dengan danPengendalian faktor Dini terhadap faktor terbentuknya 

Penanganan melibatkan unsurresiko pada populasi resiko yang memicu Kebijakan Publik Gawat orqanisasidenganterjadinya Penyakit yang mendukung Darurat profesi,penanggulanganJantung dan Stroke di semuaPengendalian 
Pengelolarnerokok, peningkatan tingkat 

pelayanan 
Penyakit jantung 

Program dan gizi seimbang, dan dan Stroke 
dengan Pelaksanapeningkatan aktifitas 2. Meningkatkan 
rnehbatkan Pelayanan di 

Pengetahuan dan organisasi berbagai
Kesadaran Masya orotcsl, tingkalan
rakat Mengenai Pola ponqelola 

Perilaku hidup sehat program dan 
pelaksana 
pelayanan yang 
dibuluhkan 
dalam 
pengendalian 
uenyakit jantung 

PENANGGULANGAN DAN IPENGENDALIAN 

I KomplikasiKONDISI/KEADAAN SEKARANG I 
Pola 

Perilaku 
Hidup 

Tidak Sehat 

H 
Rekurensi 

Resikol 
Disabilitas 

-1 
Kejadian 
Kematian 
Mendadak 

Menjadi 
Kasus Utama 

Serangan 

Faktor Penyakit
Kondisi JantungResiko Lingkungan danMeningkat H r-.~ Dan Sosial Pembuluh 
yang Tidak Darah yang 
Mendukung Fatall 

Dekompensasi 

-


Sistematika penemuan kasus dan tatalaksana penyakit Hipettensi meliputi : 

1.	 Penemuan kasus dilakukan melalui pendekatan deteksi dini yaitu melakukan kegiatan 
deteksi dini terhadap faktor risiko penyakit hipertensi yang meningkat pada saat ini, 
dengan cara screening kasus (penderita). 
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2.	 Tatalaksana pengendalian penyakit Hipertensi dilakukan dengan pendekatan: 
a.	 Promosi kesehatan diharapkan dapat memelihara, meningkatkan dan melindungi 

kesehatan diri serta kondisi lingkungan sosial, diintervensi dengan kebijakan publik, 
serta dengan meningkatkan pengetahuan dan kesadaran masyarakat mengenai 
prilaku hidup sehat dalam pengendalian hipertensi. 

b.	 Preventif dengan cara larangan merokok, peningkatan gizi seimbang dan aktifitas 
fisik untuk mencegah timbulnya faktor risiko menjadi lebih buruk dan menghindari 
terjadi Rekurensi ( kambuh ) faktor risiko. 

c.	 Kuratif dilakukan melalui pengobatan farmakologis dan tindakan yang diperlukan. 
Kematian mendadak yang menjadi kasus utama diharapkan berkurang dengan 
dilakukannya pengembangan manajemen kasus dan penanganan 
kegawatdaruratan disemua tingkat pelayanan dengan melibatkan organisasi 
profesi, pengelola program dan pelaksana pelayanan yang dibutuhkan dalam 
pengendalian hipertensi. 

d.	 Rehabilitatif dilakukan agar penderita tidak jatuh pada keadaan yang lebih buruk 
dengan melakukan kontrol teratur dan fisioterapi Komplikasi serangan hipertensi 
yang fatal dapat diturunkan dengan mengembangkan manajemen rehabilitasi kasus 
kronis dengan melibatkan unsur organisasi profesi, pengelola program dan 
pelaksana pelayanan di berbagai tingkatan. 
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BAB III
 

SURVEILANS
 

Penatalaksanaan hipertensi berbasis pada kesehatan masyarakat (public health) 
didahului oleh pengumpulan data dan informasi. Merujuk pada kebijakan yang ada, data 
dan informasi yang dibutuhkan adalah yang berhubungan dengan kesakitan, kematian 
serta faktor risiko. Beberapa sumber data dan informasi yang dapat menjadi acuan antara 
lain adalah dari SURKESNAS, SKRT, SP2RS, RR puskesmas. 

Penggunaan data dari SURKESNAS, SKRT dimaksudkan bila pada daerah yang 
rencananya akan dilakukan intervensi tidak mempunyai data dan informasi yang spesifik 
daerah tersebut, surveilans yang dilakukan dimasyarakat ditujukan bagi factor risiko 
penyebab hipertensi, seperti pola makan, aktifitas, merokok. 

Surveilans hipertensi meliputi surveilans faktor risiko, surveilans (registri) penyakit 
dan surveilans kematian. Surveilans faktor risiko merupakan prioritas karena lebih fleksibel 
dan lebih sensitif untuk mengukur hasil intervensi dalam jangka menengah. 

Dalam melakukan surveilan, berbagai pihak dan organisasi kemasyarakatan dapat 
diikut sertakan baik organisasi yang formal (governance organization) maupun non for
mal (non governance organization). Metoda surveilans yang diterapkan sesuai dengan 
anjuran WHO adalah metoda STEP 1 yaitu data tentang gaya hidup dan faktor risiko 
yang dapat diperoleh melalui wawancara. 

Adapun daftar pihak yang dapat diikut sertakan antara lain: 

•	 Puskesmas, Dokter praktek, Poliklinik, bidan, perawat dengan melakukan pencatatan 
dan pelaporan angka kesakitan dan faktor risiko 

•	 Organisasi kemasyarakatan (Posbindu). 

•	 Dinas kesehatan Kab/Kota 

•	 BTKL 

•	 Dinas Kesehatan Propinsi. 

•	 Rumah Sakit 

Survailans dapat dilakukan dengan 

•	 Mengumpulkan data: 

- data rutin
 

- bila tidak ada maka dapat dimulai dengan melakukan survai step 1
 

•	 Survei Step 1 dan Step 2 

•	 Survei faktor risiko PTM 

•	 Diseminasi data 
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BAGAN SURVEILANS FAKTOR RISIKO
 

• Surveilan Faktor Risiko 

• SURKERNAS data morbiditas dan mortalitas 

• SKRT data morbiditas dan mortalitas 

,.
 
DATA DAN
 

INFORMASI
 

PROMOSI • Pola hidup sehaUtidak merokok 
• Diet seimbang 
• Aktivitas fisik KESEHATAN ~ 

• Training, Wawancara PELAYANAN 
• BMI/linpingping

~ KESEHATAN 
• tensi 

Format surveilans dapat dibuat sesuai dengan tingkatan dan institusi penyelenggara 
surveilan yang akan dilakukan. Pada tingkat puskesmas, format surveilans berupa 
perpanjangan dari dlaqnosa hipertensi yang dibuat terhadap pasien. Bila seorang pasien 
terdiagnosa sebagai penderita hipertensi, tindakan selanjutnya adalah mengisi form faktor 
risiko yang dibuat 
Pada organisasi masyarakat yang melakukan surveilans faktor risiko, metoda STEP yang 
digunakan sebagai format surveilans terhadap semua komunitas dengan batasan umur 
tertentu. 
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BABIV
 
PROMOSIKESEHATAN
 

Tujuan dari promosi adalah untuk meningkatkan kesadaran masyarakat akan 
pentingnya pencegahan dan penanggulangan PTM agar tidak menderita penyakit 
hipertensi, pencegahan dimaksud dengan menjalankan pola hidup sehat, berupa diet 
seimbang dengan mengurangi konsumsi lemakjenuh, garam dan memperbanyak makan 
sayur-dan buah-buahan, tidak merokok, perbanyak aktivitas 

Promosi Pencegahan dan Penanggulangan hipertensi dilakukan dengan 
menjalin jejaring kerja, sebagai visi untuk membentuk forum komunikasi prima,dalam 
melakukan promosi dapat dibentuk kelompok-kelompok dalam pembelajaran, memotivasi 
dan melakukan perubahan pola hidup 

Promosi bagi Pencegahan dan Penanggulangan hipertensi yang efektif bila 
dilakukan dalam- intensitas yang memadai serta berkesinambungan dan dalam waktu 
yang cukup lama, promosi dapat dilakukan dengan menggunakan: Media cetak dan 
elektronik Tahapan dalam melakukan promosi adalah sebagai berikut: 

1. Menentukan materi/isi 

2. Menyediakan bahan promosi 

3. Melakukan pelatihan kader kesehatan 

4. Menentukan sasaran promosi 

5. Jenis promosi yang dilakukan antara lain: 

a. Promosi Penanggulangan masalah merokok 

b. Promosi Peningkatan gizi seimbang 

c. Promosi Peningkatan aktivitas fisiko 
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BABV
 

PENEMUAN KASUS
 

A. Definisi 

Penyakit Hipertensi atau yang lebih dikenal penyakit darah tinggi adalah suatu 
keadaan dimana tekanan darah seseorang adalah ~140 mm Hg (tekanan sistolik) dan/ 
atau ~90 mmHg (tekanan diastolik) ( Joint National Committe on Prevention Detection, 
Evaluation, and Treatment of High Pressure VII,2003). 
Nilai yang lebih tinggi (sistolik ) menunjukan fase darah yang dipompa oleh jantung, nilai 

yang lebih rendah ( diastolik ) menunjukan fase darah kembali ke dalam jantung. 

B. Klasifikasi Hipertensi 

Penyakit Hipertensi berdasarkan penyebabnya dapat dibagi menjadi 2 golongan yaitu ; 

a. Hipertensi essensial atau primer. 
b. Hipertensi sekunder 

Penyebab dari hipertensi essensial sampai saat ini masih belum dapat diketahui. 
Kuranq lebih 90 % penderita hipertensi tergolong hipertensi essensial sedangkan 10 % 
nya tergolong hipertensi sekunder. Hipertensi sekunder adalah hipertensi yang 
penyebabnya dapat diketahui antara lain kelainan pembuluh darah ginjal, gangguan 
kelenjar tiroid ( hipertiroid ), penyakit kelenjar adrenal (hiperaldosteronisme) dan lain
lain. 
Sentuk hipertensi antara lain hipertensi hanya diastolik, hipertensi campuran (diastolik 
dan sistolik yang meninggi) dan hipertensi sistolik. Hipertensi diastolik sangat jarang dan 
hanya terlihat peninggian yang ringan dari tekanan diastolik, misalnya 120/100 mmHg. 
Sentuk seperti ini biasanya ditemukan pada anak-anak dan dewasa muda sementara itu 
hipertensi sistolik paling sering dijumpai pada usia lanjut. 

Pada tahun 2003, JNC - VII membuat pembagian hipertensi berikut anjuran frekuensi 
pemeriksaan tekanan darah sebagaimana dapat dilihat pada tabel di bawah ini, 

Klasifikasi hipertensi menurut JNC-VII 2003 

Kategori Sistolik(mmHg) Diastolik(mmHg) 

Normal ~120 ~80 

Prehipertensi 120-139 80-90 

Hipertensi derajat 1 140-150 90-99 

Hipertensi derajat 2 ~160 ~100 

C. Epidemiologi 

Hipertensi adalah suatu gangguan pada sistem peredaran darah, yang cukup 
banyak mengganggu kesehatan masyarakat. Pada umumnya, terjadi pada manusia yang 
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berusia setengah umur (Iebih dari 40 tahun). Namun banyak orang tidak menyadari bahwa 
dirinya menderita hipertensi. Hal ini disebabkan gejalanya tidak nyata dan pada stadium 
awal belum menimbulkan gangguan yang serius pada kesehatannya. 
Boedi Darmoyo dalam penelitiannya menemukan bahwa antara 1,8% - 28,6% penduduk 
dewasa adalah penderita hipertensi. 
Prevalensi hipertensi di seluruh dunia diperkirakan antara 15-20%. Pada usia setengah 
baya dan muda, hipertensi ini lebih banyak menyerang pria daripada wanita. Pada 
golongan umum 55 - 64 tahun, penderita hipertensi pada pria dan wanita sama banyak. 
Pada usia 65 tahun ke atas, penderita hipertensi wanita lebih banyak daripada pria. 
Penelitian epidemiologi membuktikan bahwa tingginya tekanan darah berhubungan erat 
dengan kejadian penyakit jantung. Sehingga, pengamatan pada populasi menunjukkan 
bahwa penurunan tekanan darah dapat menurunkan terjadinya penyakit jantung. 

D. Stratifikasi Faktor Risiko 

Faktor-faktor risiko penyakitjantung koroner sebagai akibat dari penyakit hipertensi yang 
tidak ditangani secara baik dibedakan menjadi 2 kelompok , yaitu : 

1. Faktor risiko yang tidak dapat diubah 
Faktor risiko tidak dapat diubah yang antara lain umur, jenis kelamin dan genetik. 

Hipertensi adalah faktor risiko yang paling sering dijumpai. 
a. Umur 

Umur mempengaruhi terjadinya hipertensi. Dengan bertambahnya umur, risiko 
terkena hipertensi menjadi lebih besar sehingga prevalensi hipertensi di kalangan 
usia lanjujt cukup tinggi, yaitu sekitar 40%, dengan kematian sekitar di atas 65 
tahun. 
Pada usia lanjut, hipertensi terutama ditemukan hanya berupa kenaikan tekanan 
darah sistolik. Sedangkan menurut WHO memakai tekanan diastolik sebagai bagian 
tekanan yang lebih tepat dipakai dalam menentukan ada tidaknya hipertensi. 
Tingginya hipertensi sejalan dengan bertambahnya umur, disebabkan oleh 
perubahan struktur pada pembuluh darah besar, sehingga lumen menjadi lebih 
sempit dan dinding pembuluh darah menjadi lebih kaku, sebagai akibat adalah 
meningkatnya tekanan darah sistolik. Penelitian yang dilakukan di 6 kota besar 
seperti Jakarta, Padang, Bandung, Yogyakarta, Denpasar, dan Makasar terhadap 
usia lanjut (55-85 tahun), didapatkan prevalensi hipertensi sebesar 52,5% 
(Kamso, 2000). 

b. Jenis Kelamin 
Faktor gender berpengaruh pada terjadinya hipertensi, di mana pria lebih banyak 
yang menderita hipertensi dibandingkan dengan wanita, dengan rasio sekitar 2,29 
untuk peningkatan tekanan darah sistolik. Pria diduga memiliki gaya hidup yang 
cenderung dapat meningkatkan tekanan darah dibandingkan dengan wanita 
Namun, setelah memasuki menopause, prevalensi hipertensi pada wanita 
meningkat. Bahkan setelah usia 65 tahun, terjadinya hipertensi pada wanita lebih 
tinggi dibandingkan dengan pria yang diakibatkan oleh faktor hormonal. Penelitian 
di Indonesia prevalensi yang lebih tinggi terdapat pada wanita. 

c. Keturunan (genetik) 
Riwayat keluarga dekat yang menderita hipertensi (faktor keturunan) juga 
mempertinggi risiko terkena hipertensi, terutama pada hipertensi primer (esensial). 
Tentunya faktor genetik ini juga dipengaruhi faktor-faktor lingkungan lain, yang 
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kemudian menyebabkan seorang menderita hipertensi. Faktor genetik juga 
berkaitan dengan metabolisme pengaturan garam dan renin membran sel. 
Menurut Davidson bila kedua orang tuanya menderita hipertensi maka sekitar 
45% akan turun ke anak-anaknya dan bila salah satu orang tuanya yang menderita 
hipertensi maka sekitar 30% akan turun ke anak-anaknya. 

2.	 Faktor Risiko Yang Dapat Diubah 
Faktor risiko penyakit jantung koroner yang diakibatkan perilaku tidak sehat dari 
penderita hipertensi antara lain merokok, diet rendah serat, kurang aktifitas gerak, 
be rat badan berlebih/kegemukan, konsumsi alkohol, Hiperlipidemia/ 
hiperkolesterolemia, stress dan konsumsi garam berlebih, sangat erat berhubungan 
dengan hipertensi. 

a.	 Kegemukan (obesitas) 
Kegemukan (obesitas) adalah persentase abnormalitas lemak yang dinyatakan 
dalam Indeks Masa Tubuh (Body Mass Index) yaitu perbandingan antara berat 
badan dengan tinggi badan kuadrat dalam meter (Kaplan dan Stamler, 1991). 
Kaitan erat antara kelebihan berat badan dan kenaikan tekanan darah telah 
dilaporkan oleh beberapa studi. Berat badandan indeks masa tubuh (IMT) 
berkorelasi langsung dengan tekanan darah, terutama tekanan darah sistolik. 
Obesitas bukanlah penyebab hipertensi. Akan tetapi prevalensi hipertensi pada 
obesitas jauh lebih besar. Risiko relatif untuk menderita hipertensi pada orang
orang gemuk 5 kali lebih tinggi dibandingkan dengan seorang yang badannya 
normal. Sedangkan, pada penderita hipertensi ditemukan sekitar 20 -33% memiliki 
berat badan lebih (overweight). Penentuan obesitas pada orang dewasa dapat 
dilakukan pengukuran berat badan ideal, pengukuran persentase lemak tubuh 
dan pengukuran IMT. Pengukuran berdasarkan IMT dianjurkan oleh FAO/WHO/ 
UNU tahun 1985. 
Nilai IMT dihitung menurut rumus : 

Berat badan (kg)
 
Indeks Massa tubuh (IMT) = Tinggi badan dibagi 100 (cm2)
 

Klasifikasi IMT orang dewasa dapat dilihat pada tabel dibawah ini : 

Tabel2
 
Klasifikasi Indeks Massa Tubuh (II\/IT) Menurut WHO
 

Indeks Massa Tubuh 
(IMT) (Kg/cm2) 

Kategori 

<16 

16,00 - 16,99 

17,00 - 18,49 

18,50 - 24,99 

25,00 - 29,99 

30,00 - 39,99 

40 

Kurus tingkat berat 

Kurus tingkat ringan 

Kurus ringan 

Normal 

Kelebihan berat badan tingkat 1 

Kelebihan berat badan tingkat 2 

Kelebihan berat badan tingkat 3 

Sutnber : WHO Exper Committee, 1996 
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Batas ambang dimodifikasi lagi berdasarkan pengalaman klinis dan hasil penelitian di 
beberapa negara berkembang. 

BATAS AMBANG IMT DIINDONESIA SEBAGAI BERIKUT : 

Tabel3
 
Klasifikasi Indeks Massa Tubuh (IMT) Orang Indonesia
 

IMT (Kg/cm2) Kategori Keadaan 

< 17 

17,0-18,5 

Kekurangan berat badan tingkat berat 

Kekurangan berat badan tingkat ringan 

Kurus 

18,5 - 25,0 Normal 

> 25,0 > 27,0 

> 27 

Kelebihan berat badan tingkat rinqan 

Kelebihan berat badan tingkat berat 

Gemuk 

Sumber: Oil. Gizi Oepkes RI Jakarta, 1994 

b. Psikososial dan Stress 

Stress atau ketegangan jiwa (rasa tertekan, murung, rasa marah,dendam, rasa 
takut, rasa bersalah) dapat merangsang kelenjar anak ginjal melepaskan hormon 
adrenalin dan memacu jantung berdenyut lebih cepat serta lebih kuat, sehingga 
tekanan darah akan meningkat. Jika stress berlangsung lama, tubuh akan berusaha 
mengadakan penyesuaian sehingga timbul kelainan organis atau perubahan 
patologis. Gejala yang muncul dapat berupa hipertensi atau penyakit maag. 
Diperkirakan, prevalensi atau kejadian hipertensi pada orang kulit hitam di Amerika 
Serikat lebih tinggi dibandingkan dengan orang kulit putih disebabkan stress atau 
rasa tidak puas orang kulit hitam pada nasib mereka. 
Stress adalah suatu kondisi yang disebabkan oleh adanya transaksi antara individu 
dengan lingkungannya yang mendorong seseorang untuk mempersepsikan adanya 
perbedaan antara tuntutan situasi dan sumber daya (biologis, psikologis, dan 
sosial) yang ada pada diri seseorang (Damayanti, 2003). Peningkatan darah akan 
lebih besar pada individu yang mempunyai kecenderungan stress emosional yang 
tinggi (Pinzon, 1999). 
Dalam penelitian Framingham dalam Yusida tahun 2001 bahwa bagi wanita 
berusia 45-64 tahun, sejumlah faktor psikososial seperti keadaan tegangan, 
ketidakcocokan perkawinan, tekanan ekonomi, stress harian, mobilitas pekerjaan, 
gejala ansietas dankemarahan terpendam didapatkan bahwa hal tersebut 
berhubungan dengan pening-katan tekanan darah dan manifestasi klinik penyakit 
kardiovaskuler apapun. Studi eksperimental pada laboratorium animals telah 
membuktikan bahwa faktor psikologis stress merupakan faktor lingkungan sosial 
yang penting dalam menyebabkan tekanan darah tinggi, namun stress merupakan 
faktor risiko yang sulit diukur secara kuantitatif, bersifat spekulatif dan ini tak 
mengherankankarena pengelolaan stress dalam etikologi hipertensi pada manusia 
sudah kontroversial (Henry dan Stephens tahun 1997 dalam Kamso, 2000). 
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c. Merokok 

Zat-zat kimia beracun seperti nikotin dan karbon monoksida yang dihisap melalui 
rokok yang masuk ke dalam aliran darah dapat merusak lapisan endotel pembuluh 
darah arteri,dan mengakibatkan proses artereosklerosis, dan tekanan darah tinggi. 
Pada studi autopsi, dibuktikan kaitan erat antara kebiasaan merokok dengan 
adanya artereosklerosis pada seluruh pembuluh darah. Merokokjuga meningkatkan 
denyutjantung dan kebutuhan oksigen untuk disuplai ke otot-ototjantung. Merokok 
pada penderita tekanan darah tinggi semakin meningkatkan risiko kerusakan pada 
pernbuluh darah arteri. 

d. Olah Raga 

Olah raga yang teratur dapat membantu menurunkan tekanan darah dan 
bermanfaat bagi penderita hipertensi ringan. Pada orang tertentu dengan 
melakukan olah raga aerobik yang teratur dapat menurunkan tekanan darah, tanpa 
perlu sampai berat badan turun. 

e. Konsumsi Alkohol Berlebih 

Pengaruh alkohol terhadap kenaikan tekanan darah telah dibuktikan. Mekanisme 
peningkatan tekanan darah akibat alkohol masih belum jelas. Namun, diduga 
peningkatan kadar kortisol, dan peningkatan volume sel darah merah serta 
kekentalan darah berperan dalam menaikan tekanan darah. Beberapa studi 
menunjukkan hubungan langsung antara tekanan darah dan asupan alkohol, dan 
diantaranya melaporkan bahwa efek terhadap tekanan darah baru nampak apabila 
mengkonsumsi alkohol sekitar 2-3 gelas ukuran standar setiap harinya. 

Oi negara barat seperti Amerika, konsumsi alkohol yang berlebihanberpengaruh 
terhadap terjadinya hipertensi. Sekitar 10% hipertensi di Amerika disebabkan oleh 
asupan alkohol yang berlebihan di kalangan pria separuh baya. Akibatnya, 
kebiasaan meminum alkohol ini menyebabkan hipertensi sekunder di kelompok 
usia ini. 

f. Konsumsi Garam Berlebihan 

Garam menyebabkan penumpukan cairan dalam tubuh karena menarik cairan di 
luar sel agar tidak dikeluarkan, sehingga akan meningkatkan volume dan tekanan 
darah. Pada sekitar 60% kasus hipertensi primer (esensial) terjadi respons 
penurunan tekanan darah dengan mengurangi asupan garam. Pada masyarakat 
yang mengkonsumsi garam 3 gram atau kurang, ditemukan tekanan darah rata
rata rendah, sedangkan pada masyarakat asupan garam sekitar.7-8 gram tekanan 
darah rata-rata lebih tinggi. 

g. Hiperlipidemia/Hiperkolesterolemia 

Kelainan metabolisme lipid (Iemak) yang ditandai dengan peningkatan kadar 
kolesterol total, trigliserida, kolesterol LOL dan/atau penurunan kadar kolesterol 
HOL dalam darah. Kolesterol merupakan faktor penting dalam terjadinya 
aterosklerosis yang mengakibatkan peninggian tahanan perifer pembuluh darah 
sehingga tekanan darah meningkat. Untuk jelasnya dapat dilihat tabel di bawah 
ini 
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Batasan kadar lipidllemak dalam darah 

Komponen Lipid Batasan (mg/dl) Klasifikasi 

Kolesterol Total < 200 Yang diinginkan 

200 - 239 Batas tinggi 

> 240 Tinggi 

Kolesterol LOL < 100 Optimal 

100 - 129 Mendekati optimal 

130  159 Batas tinggi 

160 - 189 Tinggi 

> 190 Sanqat tlnqqi 

Kolesterol HOL < 40 Rendah 

> 60 Tinaai 

Trigliserida < 150 Normal 

150 - 199 Batas tinggi 

200 - 499 Tinggi 

> 500 Sangat tinggi 

( Sumber " Data Laboratorium Klinik Prodia 2002 -2005 ) 

E.	 Identifikasi Tanda Dan Gejala Hipertensi 

Keluhan-keluhan yang tidak spesifik pada penderita hipertensi antara lain: 
1. Sakit kepala 
2. Gelisah 
3. Jantung berdebar-debar 
4. Pusing 
5. Penglihatan kabur 
6. Rasa sakit didada 
7. Mudah lelah, dan lain-lain. 

Gejala akibat komplikasi hipertensi yang pernah dijumpai sebagai berikut 
1) Gangguan Penglihatan 
2) Gangguan Saraf 
3) Gangguan jantung 
4) Gangguan Fungsi Ginjal 
5) Gangguan Serebral ( otak ) yang mengakibatkan kejang dan perdarahan pembuluh 
darah otak yang mengakibatkan kelumpuhan, gangguan kesadaran hingga koma. 

F.	 Upaya Deteksi Faktor Risiko 

Oalam melaksanakan kegiatan skrining untuk mendeteksi faktor risiko penyakit hipertensi 
dengan melakukan beberapa tahapan sebagai berikut : 

1.	 Wawancara dengan menggunakan kuesioner yang meliputi identitas diri, riwayat 
penyakit, riwayat anggota keluarga yang menderita OM, Penyakit Jantung Koroner, 
Hiperkolesterol 
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2.	 Pengukuran tekanan darah dan denyut nadi. 
3.	 Pengukuran indeks antropometri yaitu pengukuran berat badan, tinggi badan, lingkar 

pinggang, dan Iingkar pinggul. 

4.	 Pemeriksaan laboratorium darah antara lain Tes Toleransi Glukosa Oral (TTGO) bagi 
yang belum tahu atau bleum pernah terdiagnosis. TTGO yaitu pemeriksaan kadar 
gula darah pada 2 jam setelah minum larutan 75 gr glukosa, Kadar Kolesterol Darah 
( Kolesterol Total, LDL, HDL dan Trigliserida ). 

G. Metode Pemeriksaan 

1.	 Pemeriksaan Indeks Massa Tubuh 

Indeks massa tubuh (IMT) adalah hasil pembagian berat badan dalam kilogram 
dengan tinggi badan kuadrat dalam meter ( BB kg / TB 2 m ). 

Kriteria pengelompokan Indeks massa tubuh ( IMT ) menu rut PERKEN I 1998; 

Kurang : < 18,5 

Normal : 18,25 - 24,9 

Lebih 25 - 27 

Obesitas : > 27 

2.	 Cara Mengukur Tinggi Badan Dengan Microtoise 

a.	 Responden diminta untuk melepaskan alas kaki 

b.	 Responden berdiri tegak sejajar dengan garis lurus microtoise 

c.	 Posisi kepala dan bahu bagian belakang, tangan, pantat, dan tumit menempel pada 
dinding tempat microtoise dipasang dan tepat pada garis lurus yang telah dibuat. 

d.	 Pandang responden lurus ke depan (bila perlu peganglah dagunya) dan kedua lengan 
dalam posisi tergantung bebas. Bagian atas telinga dan mata berada pada 1 garis 
lurus. 

e.	 Geser microtoise ke bawah sampai menyentuh bagian atas kepala responden. 

f.	 Pembacaan dilakukan tepat di depan angka (skala) pada garis merah, lurus/beratap 
muka dengan responden. Jika pengukur lebih pendek, naiklah ke atas bangku kecil 
saat membaca hasil pengukuran. 

g.	 Pencatatan dilakukan dengan ketelitian sampai 1 angka di belakang koma (0,1 cm) 

3.	 Cara Mengukur Berat Badan 

a.	 Minta responden untuk digunakan alas kaki, mengeluarkan benda-benda berat yang 
ada di kantong baju/celana dan tidak menggunakan pakaian yang berlebihan. 

b.	 Minta responden untuk naik ke atas timbangan, berdiri tenang, tegak, lengan di samping 
badan, melihat lurus ke depan sampai muncul angka di kaca display. 

c.	 Uniscale dapat diukur sampai ketelitian 0,1 kg. 

d.	 Tuliskan hasil yang didapatkan. 

4.	 Rasio Lingkar Pinggang dan Lingkar Pinggul (RLPP) 

Rasio lingkar pinggang dan pinggul ( RLPP ) adalah satan satu indeks antropometri 
yang menunjukan status kegemukan, terutama central obesity atau abdomen adiposity. 
RLPP adalah lingkar pinggang ( cm ) dibagi dengan Iingkar pinggul ( cm ); skala pengukuran 
adalah rasio. Lingkar pinggang adalah salah satu indeks antropometri yang menunjukan 
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status kegemukan. Pengukuran pinggang diambil titik tengah tulang rusuk terbawah 
dengan spina iliaka dalam em. Skala pengukuran adalah rasio. Lingkar pinggul adalah 
diameter terbesar dari tubuh dibawah pinggang. 

Kategori menurut PERKENI 1998 : 

Laki-Iaki normal : < 0,9 
Lebih : > 0,9 

Perempuan normal : > 0,8 
Lebih : < 0,8 

5.	 Cara Mengukur Lingkar Pinggang dan Lingkar Pinggul 

Alat: Pita ukur yang tidak lentur (bahan fiber glass) 

Cara mengukur Iingkar pinggang (waist circumference) 

a Sebaiknya mengukur duduk di bangku di sisi responden yang berdiri. 
b Ukur titik tengah antara batas bawah tulang iga terbawah dengan tonjolan tulang 

iliaka di sisi tubuh. 
e Lingkarkan pita ukur seeara horisontal melalui titik tengah tersebut. Pita ukur menempel 

langsung ke kulit. 
d Pengukuran dilakukan pada akhir ekspirasi normal dengan kedua lengan tergantung 

rileks di sam ping badan 
e Pembaeaan dilakukan sampai dengan ketelitian 0,1 em 

Cara Mengukur Lingkar Pinggul (hip circumference) 

a	 Sebaiknya pengukur duduk di bangku di sisi respond en yang berdiri. 
b	 Lingkar pinggul adalah Iingkar horisontal terbesar di bawah tonjolan tulang (krista) 

iliaka. 
e	 Lingkarkan pita ukur seeara horizontal 
d	 Pembaeaan dilakukan sampai dengan ketelitian 0,1 em. 

H. Pemeriksaan Tekanan Darah 

a.	 Pengukuran tekanan darah yang umum dilakukan menggunakan alat tensi meter yang 
dipasang 1dihubungkan pada lengan pasien dalam keadaan duduk bersandar, berdiri 
atau tiduran. Tekanan darah diukur dalam posisi duduk atau berdiri, penurunan lengan 
dari posisi hampir mendatar ( setinggi jantung ) ke posisi hampir vertikal dapat 
menghasilkan kenaikan pembaeaan dari kedua tekanan darah sistolik dan diastolik. 

b.	 Untuk meneegah penyimpangan baeaan sebaiknya pemeriksaan tekanan darah dapat 
dilakukan setelah orang yang akan diperiksa beristirahat 5 menit. Bila perlu dapat 
dilakukan dua kali pengukuran selang waktu 5 sampai 20 menit pada sisi kanan dan 
kiri. Ukuran manset dapat mempengaruhi hasil. 

e.	 Sebaiknya lebar manset 2/3 kali panjang lengan atas. Manset sedikitnya harus dapat 
melingkari 2/31engan dan bagian bawahnya harus 2 em di atas daerah lipatan lengan 
atas untuk meneegah kontak dengan stetoskop. 

d.	 Balon dipompa sampai di atas tekanan slstollk, kemudian dibuka perlahan-Iahan 
dengan keeepatan 2-3 mmHg per denyut jantung. Tekanan sistolik dieatat pada saat 
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terdengar bunyi yang pertama ( Korotkoff I ), sedangkan tekanan diastolik dicatat 
apabila bunyi tidak terdengar lagi ( Korotkoff V ). 

Gambar Posisi Pemeriksaan Tekanan Darah 
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BABVI
 

PENATALAKSANAAN
 

A. Pengendalian Faktor Risiko 

Pengendalian faktor risiko penyakitjantung koroneryang dapat saling berpengaruh 
terhadap terjadinya hipertensi, hanya terbatas pada faktor risiko yang dapat diubah, 
dengan usaha-usaha sebagai berikut : 

a. Mengatasi obesitas/menurunkan kelebihan berat badan. 

Obesitas bukanlah penyebab hipertensi. Akan tetapi prevalensi hipertensi pada 
obesitas jauh lebih besar. Risiko relatif untuk menderita hipertensi pada orang-orang 
gemuk 5 kali lebih tinggi dibandingkan dengan seorang yang badannya normal. 
Sedangkan, pada penderita hipertensi ditemukan sekitar 20-33% memiliki berat badan 
lebih (overweight). Dengan demikian obesitas harus dikendalikan dengan menurunkan 
berat badan. 

b. Mengurangi asupan garam didalam tubuh. 

Nasehat pengurangan garam, harus memperhatikan kebiasaan makan penderita. 
Pengurangan asupan garam secara drastis akan sulit dilaksanakan. 

Batasi sampai dengan kurang dari 5 gram ( 1 sendok teh ) per hari pada saat memasak. 

c. Ciptakan keadaan rileks 

Berbagai cara relaksasi seperti meditasi, yoga atau hipnosis dapat menontrol sistem 
syaraf yang akhirnya dapat menurunkan tekanan darah. 

d. Melakukan olah raga teratur 

Berolahraga seperti senam aerobik atau jalan cepat selama 30-45 menit sebanyak 3
4 kali dalam seminggu, diharapkan dapat menrnbah kebugaran dan memperbaiki 
metabolisme tubuh yang ujungnya dapat mengontrol tekanan darah. 

e. Berhenti merokok 

Merokok dapat menambah kekakuan pembuluh darah sehingga dapat memperburuk 
hipertensi. Zat-zat kimia beracun seperti nikotin dan karbon monoksida yang dihisap 
melalui rokok yang masuk ke dalam aliran darah dapat merusak lapisan endotel 
pembuluh darah arteri, dan mengakibatkan proses artereosklerosis, dan tekanan darah 
tinggi. Pada studi autopsi, dibuktikan kaitan erat antara kebiasaan merokok dengan 
adanya artereosklerosis pada seluruh pembuluh darah. Merokok juga meningkatkan 
denyut jantung dan kebutuhan oksigen untuk disuplai ke otot-otot jantung. Merokok 
pada penderita tekanan darah tinggi semakin meningkatkan risiko kerusakan pada 
pembuluh darah arteri. Tidak ada cara yang benar-benar efektif untuk memberhentikan 
kebiasaan merokok. Beberapa metode yang secara umum dicoba adalah sebagai 
berikut: 

a. Inisiatif Sendiri 

Banyak perokok menghentikan kebiasannya atas inisiatif sendiri, tidak memakai 
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pertolongan pihak luar. Inisiatif sendiri banyak menarik para perokok karena hal
hal berikut : 

• Oapat dilakukan secara diam-diam. 
• Program diselesaikan dengan tingkat dan jadwal sesuai kemauan. 
• Tidak perlu menghadiri rapat-rapat penyuluhan. 
• Tidak memakai ongkos. 

b.	 Menggunakan Permen yang mengandung Nikotin 
Kencanduan nikotin membuat perokok sulit meninggalkan merokok. Permen nikotin 
mengandung cukup nikotin untuk mengurangi penggunaan rokok. Oi negara-negara 
tertentu permen ini diperoleh dengan resep dokter. Ada jangka waktu tertentu 
untuk menggunakan permen ini. Selama menggunakan permen ini penderita 
dilarang merokok. Oengan demikian, diharapkan perokok sudah berhenti merokok 
secara total sesuai jangka waktu yang ditentukan. 

c.	 Kelompok Program 
Beberapa orang mendapatkan manfaat dari dukungan kelompok untuk dapat 
berhenti marokok. Para anggota kelompok dapat saling memberi nasihat dan 
dukungan. Program yang demikian banyak yang berhasil, tetapi biaya dan waktu 
yang diperlukan untuk menghadiri rapat-rapat seringkali menyebabkan enggan 
bergabung. 

f.	 Mengurangi konsumsi alkohol. 

Hindari konsumsi alkohol berlebihan.
 
Laki-Iaki Tidak lebih dari 2 gelas per hari
 
Wanita : Tidak lebih dari 1 gelas per hari
 

B. Terapi Farmakologis 

Penatalaksanaan penyakit hipertensi bertujuan untuk mengendalikan angka 
kesakitan dan kematian akibat penyakit hipertensi dengan cara seminimal mungkin 
menurunkan gangguan terhadap kualitas hidup penderita. Pengobatan hipertensi dimulai 
dengan obat tunggal , masa kerja yang panjang sekali sehari dan dosis dititrasi. Obat 
berikutnya mungkin dapat ditarnbahkan selama beberapa bulan pertama perjalanan terapi. 
Pemilihan obat atau kombinasi yang cocok bergantung pada keparahan penyakit dan 
respon penderita terhadap obat anti hipertensi. Beberapa prinsip pemberian obat anti 
hipertensi sebagai berikut : 

1.	 Pengobatan hipertensi sekunder adalah menghilangkan penyebab hipertensi 

2.	 Pengobatan hipertensi esensial ditujukan untuk menurunkan tekanan darah dengan 
harapan memperpanjang umur dan mengurangi timbulnya komplikasi. 

3.	 Upaya menurunkan tekanan darah dicapai dengan menggunakan obat anti hipertensi. 

4.	 Pengobatan hipertensi adalah pengobatan jangka panjang, bahkan pengobatan 
seumur hidup. 

Jenis-jenis obat antihipertensi : 

1.	 Oiuretik 

Obat-obatan jenis diuretik bekerja dengan mengeluarkan cairan tubuh (Iewat kencing), 
sehingga volume cairan tubuh berkurang mengakibatkan daya pompa jantung menjadi 

E!lPEDOMAN TEKNIS PENEMUAN DAN TATALAKSANA PENYAKIT HIPERTENSI 



lebih ringan dan berefek turunnya tekanan darah. Digunakan sebagai obat pilihan 
pertama pada hipertensi tanpa adanya penyakit lainnya. 

2. Penghambat Simpatis 

Golongan obat ini bekerja denqan menghambat aktifitas syaraf simpatis (syaraf yang 
bekerja pada saat kita beraktifitas). Contoh obat yang termasuk dalam golongan 
penghambat simpatetik adalah : metildopa, klonodin dan reserpin. Efek samping yang 
dijumpai adalah: anemia hemolitik (kekurangan sel darah merah kerena pecahnya 
sel darah merah), gangguan fungsi ahati dan kadang-kadang dapat menyebabkan 
penyakit hati kronis. Saat ini golongan ini jarang digunakan. 

3. Betabloker 

Mekanisme kerja obat antihipertensi ini adalah melalui penurunan daya pompa jantung. 
Jenis obat ini tidak dianjurkan pada penderita yang telah diketahui mengidap gangguan 
pernafasan seperti asma bronkhial. Contoh obat golongan betabloker adalah 
metoprolol, propanolol, atenolol dan bisoprolol. Pemakaian pada penderita diabetes 
harus hati-hati, karena dapat menutupi gejala hipoglikemia (dimana kadar gula darah 
turun menjadi sangat rendah sehingga dapat membahayakan penderitanya). Pada 
orang dengan penderita bronkospasme (penyempitan saluran pernapasan) sehingga 
pemberian obat harus hati-hati. 

4. Vasodilatator 

Obat ini bekerja langsung pada pembuluh darah dengan relaksasi otot polos (otot 
pembuluh darah). Yang termasuk dalam golongan ini adalah prazosin dan hidralazin. 
Efek samping yang sering terjadi pada pemberian obat ini adalah pusing dan sakit 
kapala. 

5. Penghambat enzim konversi angiotensin 

Kerja obat golongan ini adalah menghambat pembentukan zat angiotensin II (zat 
yang dapat meningkatakan tekanan darah). Contoh obat yang termasuk golongan ini 
adalah kaptopril. Efek samping yang sering timbul adalah batuk kering, pusing, sakit 
kepala dan lemas. 

6. Antagonis kalsium 

Golongan obat ini bekerja menurunkan daya pompa jantung dengan menghambat 
kontraksi otot jantung (kontraktilitas). Yang termasuk golongan obat ini adalah : 
nifedipin, diltizem dan verapamil. Efek samping yang mungkin timbul adalah : sembelit, 
pusing, sakit kepala dan muntah. 

7. Penghambat reseptor angiotensin II 

Kerja obat ini adalah dengan menghalangi penempelan zat angiotensin II pada 
reseptornya yang mengakibatkan ringannya daya pompa jantung. Obat-obatan yang 
termasuk .golongan ini adalah valsartan. Efek samping yang mungkin timbul adalah 
sakit kepala, pusing, lemas dan mual. 

Tatalaksana hipertensi dengan obat anti hipertensi yang dianjurkan: 

a. Diuretik: hidroclorotiazid dengan dosis 12,5 - 50 mg/hari 
b. Penghambat ACE/penghambat reseptor angiotensin II : Captopril 25 - 100 mmHg 
c. Penghambat kalsium yang bekerja panjang : nifedipin 30 - 60 mg/hari 
d. Penghambat reseptor beta: propanolol 40 - 160 mg/hari 
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e.	 Agonis reseptor alpha central (penghambat simpatis}: reserpin 0,05 - 0,25 mg/hari 
Terapi kombinasi antara lain: 

i.	 Penghambat ACE dengan diuretik 

ii.	 Penghambat ACE dengan penghambat kalsium 

iii. Penghambat reseptor beta dengan diuretik 

iv. Agonis reseptor alpha dengan diuretic 

Bagan alur pengobatan hipertensi : 

I MODIFIKASI GAYA I 

1
 
Kurangi berat badan Mengurangi asupan garam 
Aktifitas fisik teratur Berhenti merokok 
Hindari minuman beralkohol 

1
 
Tekanan darah normal tidak tercapai 

«140190mmHg, <130180 mmHg pada penderita 
diabetes dan penyakit ginjal kronis 

1
 
Pilihan Obat Untuk Terapi Permulaan
 

I
 

1	 1
 
Hipertensi tanpa indikasi khusus Hipertensi dengan indikasi khususI I 

1
 
Hipertensi derajat 1
 

Umumnya diberikan
 
Diuretic, gol thiazide
 

hipertensi.
 
Bisa dipertimbangkan
 

pemberian penghambat
 
ACE, beta blocker,
 
Antagonis Ca atau
 

Kombinasi
 

I 

1 
Hipertensi derajat 2 

Umumnya diberikan 
kombinasi 2 macam 

thiazide dan 
penghambat ACE 

atau antagonis 
(ARB) atau beta 

blocker, atau 
antagonis CA 

I 
1 

1
 
Obat-obatan untuk 
Indikasi Khusus. 

Obat Anti hipertensi 
lainnya (Diuretik, 

Penghambat ACE, 
ARB, Beta Blocker, 

antagonis Ca sesuai 
yang diperlukan. 

I 

Sasaran tekanan darah tak tercapai 

1
 
Optimalkan dosis atau penambahan jenis obat sampai tekanan darah tercapai.
 

Pertimbangkan konsultasi dengan dokter spesialis hipertensi
 

(Sumber dari Pedoman Tata Laksana Penyakit Kardiovaskuler PERKI ) 
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Keterangan alur pengobatan hipertensi : 

1.	 Pada saat seseorang ditegakkan diagnosisnya menderita hipertensi maka yang 
pertama dilakukan adalah mencari faktor risiko apa yang ada, maka dilakukanlah 
usaha untuk menurunkan faktor risiko yang ada dengan modifikasi gaya hidup, 
sehingga dapat dicapai tekanan darah yang diharapkan. Bila dalam jangga waktu 1 
bulan tidak tercapai tekanan darah normal, maka terapi obat pilihan diperlukan. 

2.	 Terapiobat yang diperlukan sesuai dengan derajat hipertensi dan ada tidaknnya indikasi 
khusus, seperti diabetes mellitus, kehamilan , asma bronchial, kelainan hati dan 
kelainan darah. 

3.	 Terapi pertama obat pili han adalah pertama golongan tiazid, kedua golongan 
penghambat enzim konversi angitensin,kemudian diikuti golongan antagonis kalsium. 

4.	 Bila terapi tunggal tidak berhasil maka terapi dapat dikombinasikan. 
5.	 Bila tekanan darah tidak dapat dicapai baik melalui modifikasi gaya hidup dan terapi 

kombinasi maka dilakukakanlah sistem rujukan spesialistik. 

c.	 RLljukan 

Rujukan dilakukan bilamana terapi yang diberikan di pelayanan primer belum dapat 
mencapai sasaran pengobatan yang diinginkan atau dijumpai komplikasi penyakit lainnya 
akibat penyakit hipertensi. 
Yang penting adalah mempersiapkan penderita untuk rujukan tersebut sehingga tidak 
menimbulkan persepsi yang salah terhadap hasil pengobatan yang sudah dijalani. 
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BABVII
 

PENCATATAN DAN PELAPORAN
 

Pencatatan dan pelaporan kegiatan Pengendalian PTM khususnya tatalaksana faktor 
risiko penyakit hipertensi diperlukan dalam perencanaan, pemantauan dan evaluasi serta 
pengambilan keputusan. Untuk itu kegiatan ini harus dilakukan secara cermat dan teliti, 
karena kesalahan dalam pencatatan dan pelaporan akan mengakibatkan kesalahan dalam 
menetapkan suatu tindakan. 

A. Pencataan. 

Perlu suatu mekanisme pencatatan yang baik, formulir yang cukup serta cara 
pengisian yang benar dan teliti. Pencatatan dilaksanakan sesuai dengan jenis kegiatan 
yang dilaksanakan, yaitu :pencatatan kegiatan pelayanan Pengendalian PTM khususnya 
Tatalaksana Penyakit hipertensi. Formulir pencatatan terdiri dari : 

1.	 Kartu rawat jalan untuk mencatat identitas dan status pasien yang berkunjung ke 
Puskesmas / sarana pelayanan kesehatan lainnya untuk memperoleh layanan rawat 
jalan. 

2.	 Kartu rawat tinggal sama kegunaanya dengan kartu rawat jalan namun diperuntukan 
bagi pasien rawat inap di Puskesmas Tempat Tidur . 

3.	 Kartu Penderita Hipertensi yang berisikan identitas penderita hipertensi yang dilayani 
di puskesmas dan diberikan kepada penderitanya. 

4.	 Formulir Laporan Bulanan penyakit hipertensi ( sesuai format laporan surveillans yang 
sudah ada) 

5.	 Buku Register. 

Contoh buku register seperti di bawah ini : 

a. Buku Register Tatalaksana. 

b. Buku Register Rujukan.
 

Pada masing-masing buku disesuaikan dengan kondisi setempat.
 

1.	 Buku Register Tatalaksana 

Buku register Tatalaksana berisi data identitas umum dan khusus dari penderita 

Buku register tersebut hendaknya memuat hal-hal sebagai berikut : 

- Nornor urut/kode. 

- Tanggal registrasi 

- Tanggal mulai berobat 

- Nama/lnstansi Unit Pelayanan Kesehatan 

- Jenis Faktor Risiko (sex, umur, pekerjaan, perilaku) 

- Klasifikasi Penderita 

- Regimen yang diberikan 

- Keterangan. 
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2.	 Buku Rujukan 

Selain memuat seperti hal-hal diatas, buku rujukan juga mengandung 
informasi tentang tindakan/terapi yang sudah dilakukan dan mengapa 
penderita dirujuk serta keadaan/kondisi terakhir penderita. 

B. Pelaporan 

l\t1ekanisme pelaporan :
 
Oi Tingkat Puskesmas. Oari pustu, bides ke pelaksana kegiatan di puskesmas.
 
Pelaksana kegiatan merekapitulasi data yang dicatat baik di dalam gedung
 
maupun di luar gedung, serta laporan dari pustu dan bides. Hasil rekapitulasi
 
oleh pelaksana kegiatan diolah dan dimanfaatkan untuk tindak lanjut yang
 
diperlukan dalam rangka meningkatkan kinerja yang menjadi tanggung jawabnya.
 

1.	 Oi tingkat Oinas Kabupaten/Kota hasil rekapitulasi/entri data, setiap tanggal 
15 disampaikan ke pengelola program kabupaten kemudian rekap dikoreksi, 
diolah dan dimanfaatkan sebagai bahan untuk umpan balik, bimbingan teknis 
program dan tindak lanjut yang diperlukan dalam melaksanakan program. 
Setiap tiga bulan hasil rekap dikirimkan ke dinkes propinsi dan Oirektorat 
Jenderal Pengendalian Penyakit dan Penyehatan Lingkungan Oepkes RI. 

2.	 Oi tingkat Oinas Kesehatan Propinsi laporan diterima untuk dikompilasi/direkap 
dan disampaikan untuk diolah dan dimanfaatkan dalam rangka tindak lanjut 
dan pengendalian yang diperlukan. Hasil kompilasi yang telah di olah menjadi 
umpan balik dinkes kabupaten/kota. 

3.	 Oi tingkat Pusat. Hasil olahan yang telah dilakukan oleh Oitjen PP dan PL 
paling lambat 2 (dua) bulan setelah berakhirnya triwulan disampaikan pad a 
pengelola program untuk di anal isis serta dikirimkan ke dinas kesehatan 
propinsi sebagai umpan balik. Hasil laporan yang diolah kemudian dijadikan 
sebagai bahan koordinasi dengan institusi terkait di masing tingkatan. 

Untuk jelasnya dapat dilihat pada bagan alur pelaporan dibawah ini : 
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Bagan Alur Pelaporan Pengendalian Penyakit Hipertensi 

YANMED 

PROMKES 

PROFESI 

POKJA 

LSMIYAYASAN 

-----.~ : Garis Laporan 

--. : Garis Umpan balik 

~ ~: Garis Koordinasi 

Frekuensi Pelaporan : 

DIREKTORAT JENDERAL
 
PENGENDALIAN PENYAKIT
 

DAN PENYEHATAN
 
L1NGKUNGAN DIREKTORAT
 

T I 

.J. 

DINKES PROPINSI
 
BID/SIE. PTM
 

RS, PKM
 

IT
I 

DINKES
 
KABUPATEN/KOTAMADYA
 

BID/SIE. PTM
 
RS,PKM
 

i I 

.J. 

PUSKESMAS
 
PENGELOLA
 
PROGRAM
 

PTM
 

T I 
I 

..I. 

DESA POSBINDU 
KADER PTM 

a.	 Laporan dari Puskesmas ke Dinkes Kabupaten/Kota ini menggunakan formulir standar 
yang sudah ada. Setiap bulan paling lambat tanggal 10 telah terkirimkan. 

b.	 Laporan di Dinkes Kabupaten/Kota ke Propinsi/Pusat dalam disket hasil entry datal 
rekapitulasi frekuensi laporan triwulan dikirimkan paling lambat tanggal 20 bulan 
berikutnya ke Dinkes propinsi I Direktorat Jenderal PP dan PL Depkes RI. 
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BAB VIII
 

MONITORING DAN EVALUASI
 

Monitoring dan evaluasi merupakan salah satu fungsi manajemen untuk menilai 
keberhasilan penemuan dan penatalaksaan penderita hipertensi. Kegiatan ini dilaksanakan 
secara berkala untuk mendeteksi bilamana ada masalah dalam penemuan dan 
penatalaksanaan penderita hipertensi agar dapat dilakukan tindakan perbaikan. 

Pada prinsipnya semua kegiatan harus dimonitor dan dievaluasi antara lain penemuan 
penyakit hipertensi mulai dari langkah penemuan penderita dan faktor risikonya, 
penatalaksanaan penderita yang meliputi hasil pengobatan, dan efek samping sehingga 
kegagalan pengendalian penyakit hipertensi di pelayanan primer dapat ditekan. 

Seluruh kegiatan tersebut harus dimonitor baik dari aspek masukan (input), proses 
maupun keluaran ( output). Cara pemantauan dapat dilakukan dengan menelaah laporan, 
pengamatan langsung dan wawancara dengan petugas pelaksana dan penderita 
hipertensi. 
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BABIX
 

PENUTUP
 

Penyakit hipertensi masih merupakan masalah kesehatan masyarakat di Indonesia. 
Hal ini disebabkan makin meningkatnya usia harapan hidup masyarakat Indonesia dan 
makin tingginya pajanan faktor risiko, yaitu hal-hal yang mempengaruhi atau menyebabkan 
terjadinya penyakit tidak menular pada seseorang atau kelompok tertentu. 

Program pengendalian hipertensi di Indonesia, meliputi: Penyuluhan (KIE), Kemitraan, 
Penemuan dan Tatalaksana Kasus, Surveilans Epidemiologi (kasus dan faktor risiko), 
Upaya Peningkatan Peran Serta Masyarakat dalam Pencegahan dan Penanggulangan 
Penyakit Tidak Menular Melalui Kajian Aspek Sosial Budaya dan Perilaku Masyarakat, 
serta Pemantauan dan Penilaian. 

Pedoman penemuan dan tatalaksana hipertensi dibuat sebagai penjabaran dari tugas 
dan fungsi dan peranan Direktorat PTM, melalui Subdit Penyakit Jantung dan Pembuluh 
Darah. Nantinya pedoman ini diharapkan dapat menjadi acuan bagi petugas kesehatan 
yang mengelola kegiatan pengendalian penyakit jantung dan pembuluh darah, untuk 
menyusun, melaksanakan, memantau, dan mengevaluasi kinerja program. 
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