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Hipertensi Tanpa Keluhan, 
Rajin Cek Tekanan Darah

Kadang kita beranggapan bahwa selama kita tidak 
merasakan keluhan apa pun, maka itu berarti 
kondisi tubuh kita baik-baik saja. Padahal saat 
diukur dengan tensimeter, kita terbukti memiliki 
gejala hipertensi. Karena merasa baik-baik saja, 
maka kita pun merasa tak perlu mempunyai pola 
hidup sehat, juga tak perlu minum obat. Asal 
tahu saja, bahwa hipertensi memang bisa saja 
tak memunculkan keluhan. 

Gejala hipertensi bisa saja memang tak terasa 
dan keluhannya berbeda-beda. Ada yang merasa 
jantungnya berdebar-debar terus, terasa kaku 
pada leher, nyeri kepala seperti merasa seperti 
berputar, ada tekanan, sering kesemutan dan 
mata kabur. Yang perlu diperhatikan adalah 
meskipun gejala hipertensi tidak kita rasakan, 
kerusakan yang terjadi dalam tubuh akibat 
hipertensi terus berlanjut. Apa yang harus kita 
lakukan, jika kita sudah pernah didiagnosis/ 

dinyatakan mengidap hipertensi oleh dokter, 
namun tanpa muncul keluhan?

Ketua Indonesian Society on Hypertension (INA-
SH) mengatakan memang ada beberapa faktor 
yang menyebabkan tensi seseorang tinggi namun 
tidak mengalami gejala sakit kepala. Namun hal 
ini justru menjadi alarm tanda bahaya bagi yang 
sudah mengidap hipertensi. Sayangnya, banyak 
masyarakat yang belum sadar atau masih enggan 
memeriksakan kesehatan yang terkait hipertensi. 
Ada yang beralasan malas, tapi ada pula yang 
tidak ke dokter karena merasa badannya baik-
baik saja tanpa keluhan. Menurut Indonesian 
Society of Hypertension (InaSH) di negara maju 
seperti Amerika saja, hanya 70 persen orang 
yang sadar akan hipertensi dan yang betul-betul 
berobat tidak lebih dari 30 persen. 
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Satu-satunya cara mendiagnosis hipertensi 
adalah dengan melakukan tes tekanan darah. 
Namun perlu dipahami bahwa hasil pemeriksaan 
tekanan darah di dokter dan di rumah bisa berbeda 
karena rasa gugup setiap berada di rumah sakit 
atau di tempat praktik dokter, tekanan darah kita 
dapat naik pada setiap kunjungan sehingga hasil 
yang terlihat dari pemeriksaan dokter pun bahwa 
tekanan darah kita umumnya tinggi. Fenomena 
ini disebut juga “White Coat Hypertension”.

Jika memiliki White Coat Hypertension, 
kemungkinan risiko tekanan darah tinggi bisa 
terus meningkat di masa depan. Oleh karena 
itu, penting untuk memeriksa tekanan darah 
oleh dokter atau ahli kesehatan lain secara 
rutin setidaknya setiap 6 sampai 12 bulan. Ini 
akan memberi banyak waktu untuk membuat 
perubahan gaya hidup yang mungkin bisa 
membantu.

Ketika dilakukan pemeriksaan tekanan darah 
menghasilkan dua angka, yaitu angka yang lebih 
tinggi dan angka yang lebih rendah. Angka yang 
lebih tinggi didapat ketika jantung berkontraksi 
(Sistolik), sedangkan angka yang lebih rendah 
didapatkan ketika jantung berelaksasi (Diastolik). 

Berikut ini tabel penggolongan tekanan darah 
untuk usia 20 – 65 tahun:

Faktor Hipertensi

1. Faktor Keturunan  

Riwayat hipertensi pada keluarga juga salah 
satu penyebabnya. Tak heran jika anak-anak 
dari keluarga dengan riwayat hipertensi punya 
potensi lebih besar untuk mengidap penyakit 
yang sama.

2. Kelebihan berat badan

Jagalah pola makan, Sebab sistem Renin-
Angiotensin-Aldosteron yang berfungsi 
mengontrol volume darah dalam tubuh akan 
rusak saat terjadi obesitas pada seseorang 
sehingga darah yang keluar akan semakin 
tidak terkendali dan dapat memicu tekanan 
darah naik.

3. Konsumsi garam berlebihan

Garam akan menahan cairan di dalam tubuh 
sehingga volume darah juga meningkat. 
Dengan meningkatnya volume darah maka 
tekanan pada pembuluh darahpun juga akan 
naik.

4. Kurangnya aktifitas fisik

Aktifitas fisik sangat baik bagi tubuh terutama 
jantung kita. Gaya hidup yang tidak banyak 
bergerak akan meningkatkan resiko penyakit 
tekanan darah tinggi, penyakit jantung 
koroner hingga stroke.

Sumber Gambar: http://www.pengobatanhipertensi.info/

Sumber Gambar: http://www.pengobatanhipertensi.info/
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5. Usia

Makin bertambah usia seseorang, tekanan 
darah pun akan meningkat. Kita tidak dapat 
mengharapkan bahwa tekanan darah saat 
muda akan sama jika kita bertambah tua 
karena bertambah usia akan menyebabkan 
arteri makin kaku sehingga resistensi terhadap 
aliran darah menjadi lebih besar dan tekanan 
darah meningkat.

6. Stress

Tingginya tingkat stress secara bertahap dapat 
meningkatkan tekanan darah.

Cegah Hipertensi, Jangan Sampai Terjadi 
Komplikasi

1. Membatasi asupan garam

Garam sebetulnya sangat penting untuk 
tubuh. Namun, ketika tingkat asupan garam 
sangat tinggi, garam akan menarik banyak 
cairan ke dalam darah sehingga volume dan 
tekanan dalam pembulu darah meningkat. 
Kondisi tersebut yang kemudian menyebabkan 
tekanan darah melonjak.  Takaran garam per 
hari bagi individu normal yang disarankan 
adalah 5 gram. Kalau dikira-kira sekitar kurang 
lebih satu sendok teh.

2. Perbanyak olah raga kardio 

Berjalan kaki adalah kebiasan sehat, malahan 
berjalan dengan langkah yang cepat terbukti 
menurunkan tekanan darah hingga 8/6 
mmHg. Selain itu, olahraga ringan dan 
mudah dapat mengefisiensi suplai oksigen ke 
jantung, dampaknya kinerja jantung jadi lebih 
stabil. Butuh 30 menit total dalam seminggu, 
dengan jarak dan kecepatan yang bervariasi 
agar tekanan darah tetap normal.

3. Makan Semangka 

Buah semangka memiliki kandungan vitamin 
A dan C, Kalium, Magnesium, dan nutrisi 
penting lainnya. Selain itu, penelitian telah 
menunjukkan bahwa suplemen ekstrak 
semangka dapat membantu orang dewasa 
yang mengalami obesitas untuk membantu 
mengontrol tekanan darah mereka. Ini salah 
satu buah yang sering dianjurkan untuk 
mereka yang mengalami tekanan darah tinggi.

Jika tekanan darah tinggi dibiarkan begitu 
saja, ini bisa merusak pembuluh darah dan 
organ dalam tubuh dan bisa menyebabkan 
komplikasi hipertensi seperti, Stroke, 
Serangan Jantung, Gagal Ginjal, Dimensia dan 
Aneurisma. Disiplin tinggi dalam menerapkan 
gaya hidup sehat akan memberikan dampak 
positif yang signifikan pada tekanan tekanan 
darah. Beberapa penderita penyakit hipertensi 
bahkan tidak perlu mengonsumsi obat-obatan 
karena berhasil menerapkan perubahan gaya 
hidup untuk menormalkan tekanan darah.

Sumber Gambar: http://bangka.tribunnews.com
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Anak tidak mau makan yang lain selain 
chicken nugget  atau  sosis? Atau, si kecil lebih 
suka bermain daripada makan nasi? Meski 
merepotkan dan kadang bikin jengkel, pilih-pilih 
makanan adalah fase yang wajar di masa tumbuh 
kembang anak. Anak balita biasanya susah 
makan dan terkesan memilih-milih makanan 
atau biasa disebut anak yang picky eater. Ia 
akan makan jika ia menyukai makanan tersebut 
dan tidak memakannya jika tidak menyukainya. 
Namun, apabila dibiarkan menjadi picky eater 
maka kesehatan anak bisa terganggu karena 
tubuh mereka akan kekurangan nutrisi. Apabila 
anak kekurangan nutrisi, maka akan berdampak 
terhadap kenaikan berat badan mereka dan 
daya tahan tubuh sehingga rentan sakit. Untuk 
itu, para orang tua perlu memutar otak untuk 
menyiasati anak yang picky eater.

Banyak faktor yang menjadikan mereka picky 
eater. Paksaan orang tua salah satunya. Ya, 
banyak orang tua yang kerap memaksakan 
anaknya untuk makan. Alhasil, anak ngambek 
lalu menutup mulutnya. Ada juga orang tua yang 
memaksa anaknya untuk makan banyak padahal 
anaknya sudah merasa kenyang. Selain itu, orang 
tua juga tidak bisa menciptakan suasana makan 
yang nyaman bagi anaknya, sehingga anaknya 

merasa dipaksakan untuk makan. Jangan sampai 
anak takut bahkan trauma terhadap makanan. 
Gangguan yang disebut post-traumatic feeding 
disorder bisa terjadi apabila mereka pernah 
dicekoki makanan lalu tersedak dan muntah. 
Para orang tua dituntut untuk lebih kreatif 
dalam menyiasati solusi mengatasi anak yang 
picky eater. Nah, cara-cara berikut ini bisa kita 
terapkan:

Tidak membatasi waktu makan anak

Orang tua sebaiknya tidak mematok 
waktu makan anak. Misalnya, anak hanya 
diberikan waktu maksimal 30 menit untuk 
menghabiskan makanannya. Dan apabila 
tidak dihabiskan akan diberikan hukuman. 
Jangan pernah melakukan hal itu karena anak 
akan ketakutan karena akan dihukum. Berikan 
makan ketika anak kita merasa lapar. Jangan 
paksakan ketika mereka sedang tidak lapar.

Pola makan tidak teratur

Ada baiknya bila kita mengatur pola makan 
anak, agar setidaknya anak terbiasa memiliki 
3 waktu makan, diselingi dengan 2 kali 
camilan sehat. Memastikan anak  m e m i l i k i 
pola makan yang teratur dapat mengurangi 
keinginannya untuk makan camilan terlalu 
sering.

Kenalkan sayur dan buah pada anak

Sajikan sayur dan buah untuk mereka dari 
mulai pagi hingga malam hari. Apabila mereka 
terbiasa makan makanan sehat sejak kecil, 
maka kebiasaan baik tersebut akan terbawa 
sampai anak dewasa nanti.

W E L L N E S S Integra Bulletin Vol. XXIX 02 / 2019
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Tips memperkenalkan makanan baru 
pada anak

Agar kebutuhan gizi anak terpenuhi untuk 
pertumbuhan dan perkembangannya, anak 
harus memakan makanan yang beragam agar 
memperoleh beragam zat gizi yang diperlukan 
oleh tubuh. Agar anak suka dengan beragam 
jenis makanan, sebagai orangtua perlu untuk 
memperkenalkan anak terhadap beragam jenis 
makanan. Berikut ini merupakan tips untuk 
memperkenalkan makanan baru pada anak.

Jangan memaksa anak untuk mencoba 
makanan baru 

Sebaiknya tawarkan makanan baru pada 
anak dengan memintanya untuk mencoba 
satu gigitan, tetapi jangan sampai memaksa 
anak. Memaksa anak untuk makan makanan 
tertentu malah akan membuat anak tidak suka 
makanan tersebut. Buruknya, hal ini mungkin 
dapat menimbulkan perdebatan antara ibu 
dan anak sehingga membuat suasana saat 
makan bersama tidak nyaman bagi anak. 
Ciptakan suasana yang menyenangkan saat 
makan, hal ini membantu mempertahankan 
nafsu makan anak.

Sediakan beragam jenis makanan bergizi

Usahakan untuk selalu menyediakan 
beragam jenis makanan bergizi di rumah. Jika 
orangtua menyediakan beragam makanan 
sehat di rumah dan juga memakannya, anak 
akan mengikutinya dan lebih mungkin untuk 
menyukai makan makanan bergizi.

Biasakan makan bersama dengan keluarga 

Sebelum makan bersama, kita bisa 
mendiskusikan menu apa yang diinginkan 
oleh anggota keluarga untuk makan malam. 

Melibatkan anak untuk merencanakan makan 
bersama membuat anak lebih bisa menerima 
makanan yang disediakan.

Biasakan juga untuk mengatur waktu makan 

Tiga kali makan utama dan dua kali makan 
selingan. Hal ini untuk membantu membangun 
kebiasaan makan yang baik untuk anak. Juga 
bertujuan untuk mengurangi kebiasaan anak 
makan terlalu banyak camilan ketika ia lapar.

Jangan pernah menjadikan makanan sebagai 
hadiah atau hukuman untuk anak 

Ini dilakukan agar tidak tercipta emosi negatif 
terhadap makanan tertentu pada anak. 
Menjadikan makanan tertentu sebagai hadiah 
membuat makanan tersebut menjadi sesuatu 
yang spesial bagi anak. Dan sebaliknya, 
menjadikan makanan tertentu sebagai 
hukuman membuat makanan tersebut 
dihindari oleh anak.

Perkenalkan anak dengan makanan baru satu 
per satu dan dalam jumlah sedikit 

Jika anak menolak, coba lagi nanti, dan 
terus tawari anak dengan makanan baru. 
Lama-kelamaan anak ingin mencobanya, 
kemudian mengenali rasanya, dan menjadi 
familiar dengan makanan tersebut, sehingga 
ia tidak akan menolaknya lagi. Menawarkan 
makanan baru ke anak secara konsisten dapat 
membantu mengurangi kecenderungan anak 
untuk menolak makanan baru.

Dengan penanganan yang tepat diharapkan 
kebiasaan picky eater bisa dihilangkan, sehingga 
pola makannya membaik dan anak pun bisa 
terbiasa mengonsumsi makanan sehat,   sehingga 
kebutuhan gizi dan nutrisinya bisa seimbang.
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Indonesia timur memang memiliki keindahan 
alam yang luar biasa. Kawasan yang masih alami 
dan terjaga adalah penyebabnya. Hal tersebut 
dikarenakan keindahan destinasi wisata di 
Indonesia timur belum banyak terjamah. Potensi 
serupa hampir dimiliki oleh setiap pulau yang 
berada di daerah tersebut. Seperti keindahan 
destinasi wisata di Pulau Alor ini.

Pulau Alor menyembunyikan sederet kemegahan 
dari keajaiban bawah laut yang mempesona 
hingga budaya yang unik dari orang-orang 
dataran tinggi. Di sini, salah satu akan dimanjakan 
dengan tontonan mulai dari kehidupan laut 
yang memukau, gendang unik Moko, Al Qur’an 
yang tertua di Asia Tenggara, dan desa-desa 
tradisional dataran tinggi.

Banyak wisatawan asing yang pernah ke Pulau 
Alor terkagum-kagum. Sebab, selain dimanjakan 
keindahan taman lautnya, mereka juga 
menemukan fenomena taman laut yang langka 

dan sangat menarik di Alor. Makanya, wajar jika 
wisata bahari Alor dengan panorama bawah laut 
yang spefisik di Selat Pantar menjadi primadona 
dan pemikat bagi para diver kelas dunia.

Tercatat, ada 26 titik diving yang memesona 
wisatawan di sana. Salah satu yang menarik 
perhatian wisatawan adalah Shark Close. Titik 
diving ini sangat menarik karena terdapat 
kumpulan ikan hiu dasar laut yang sangat 
bersahabat dengan para diver. Keindahan bawah 
laut yang terdapat di Alor Besar, Alor Kecil, 
Dulolong, Pulau Buaya, Pulau Kepa, Pulau Ternate, 
Pulau Pantar, dan Pulau Pura, juga mengundang 
decak kagum para diver professional dari Jakarta 
dan Bali untuk datang ke sana.

Pulau Alor, Si Mutiara Dari Timur Indonesia
Sumber Gambar: https://eljohnnews.com
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Selain destinasi pantainya Pulau Alor juga 
terkenal dengan beberapa destinasi wisata 
lainnya seperti:

1. Napak Tilas Sejarah Alor Di Museum 1000 
Moko

Sumber Gambar: https://backpackerjakarta.com

Museum 1000 Moko terletak di Nusa 
Tenggara Timur, tepatnya di Kota Kalabahi, 
Kabupaten Alor. Lokasinya mudah ditemukan 
karena gak jauh dari pusat kota yaitu di Jalan 
Diponegoro. Museum ini dinamakan Museum 
Moko karena merupakan sebuah benda yang 
mewakili kebudayaan masyarakat Alor sebagai 
benda bernilai tinggi. Di dalam museum kalian 
bisa melihat berbagai benda kuno seperti 
alat tenun, kain tenun, gerabah, peralatan 
nelayan, serta tentu saja Moko.

2. Berkunjung ke Pusat Kain Tenun Khas Nusa 
Tenggara Timur

Kain Tenun merupakan mata pencaharian 
utama masyarakat Pulau Ternate. Namun, 
sebagian besar masyarakat ada pula yang 
bermata pencaharian sebagai nelayan. Karena 
kekayaan lautnya yang masih dalam kondisi 
bersih, jernih dan dipenuhi banyak ikan.

3. Sunrise di Pantai Mali

Apabila selama ini banyak mereka pemburu 
senja ingin menghabiskan waktu melihat 
matahari terbenam, maka setelah melihat 

matahari terbit di Pantai Mali, mereka pasti 
akan jatuh cinta dengan pesona sunrise di 
sana. Pantai Mali adalah pantai yang terletak 
di Pulau Alor, Kota Kalabahi, NTT, yang jaraknya 
kurang lebih 15-20 menit dari pusat kota bila 
mengendarai sepeda motor.

4. Berkunjung ke Perkampungan Tradisional 
Monbang

Sumber Gambar: https://news.detik.com/

Perkampungan tradisional Monbang berada di 
Desa Kopidil Kecamatan Alor Barat Laut. Jarak 
dari Kalabahi sekitar 7 km. Perkampungan 
tradisional Monbang ini dapat ditempuh 
dengan kendaraan roda 4 dalam waktu 
45 menit. Potensi yang dapat dinikmati di 
Perkampungan asli suku Kabola adalah rumah 
adat, lagu, tarian khas suku Kabola dan busana 
spesifik dari kulit kayu. Dalam perjalanan 
kalian akan disuguhi pemandangan indahnya 
Teluk Mutiara.

Untuk pergi ke pulau Alor dapat kita tempuh 
dengan transportasi udara dari kota Kupang, 
Ibukota Propinsi Nusa Tenggara Timur (NTT) 
ke kota Kalabahi Alor dengan jarak tempuh 
penerbangan sekitar 55 menit. Transportasi 
dikota Kalabahi Alor dapat kita gunakan Mikrolet/
Bemo, Bus, Panser/Jeep, Ojek dan juga mobil 
rental. Untuk penginapan dan makanan kita 
dapat memilih beberapa hotel dan restoran 
yang ada, tetapi tidak akan menemukan hotel 
berbintang disana.
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Gaya hidup sehat sebetulnya bukanlah menjadi 
hal yang baru. Namun, tren konsumsi makanan 
sehat dan organik memang sedang digandrungi 
belakangan ini. Salah satu menu makanan sehat 
yang ngetren adalah smoothie bowl. Mangkuk 
berisi buah-buahan yang dihancurkan menjadi 
smoothies, dengan potongan aneka buah dan 
taburan biji-bijian sebagai topping memang 
begitu menggoda bagi para pecinta makanan 
sehat dan khususnya, para vegetarian. Lalu, apa 
sih istimewanya semangkuk smoothie bowl dan 
bagaimana cara membuat smoothie bowl sendiri 
di rumah? Yuk intip resepnya dibawah ini:

Bahan Smoothie Bowl:

* 1 buah naga merah

* 2 buah pisang

* 100 gr oatmeal pisang

* 2 buah mangga

* 10 buah stroberi

* 100 ml susu low fat

* 1 sdm madu

* 1 buah kiwi

* 70 gr granola

Cara membuat Smoothie Bowl:

1. Siapkan buah, potong buah stroberi, 
mangga, pisang dan buah naga.

2. Masukkan buah-buahan yang sudah 
dipotong ke dalam blender.

3.   Masukkan oatmeal instant, susu low fat, 
dan madu, lalu blender hingga halus.

4.   Siapkan topping, iris tipis buah stroberi, 
kiwi, pisang dan mangga

Smoothie bowl bisa jadi menu sarapan yang sehat 
dan mengenyangkan atau camilan yang praktis 
dan enak. Kamu bahkan bisa bereksperimen 
dengan menambahkan sedikit sayur seperti 
bayam, selada, atau mentimun agar smoothie 
bowl semakin kaya gizi. Let’s try!

Smoothie Bowl

Sumber Gambar: www.bakerita.com
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