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I. Pendahuluan 

Penyakit kronis adalah gangguan kesehatan yang berlangsung lama, biasanya 

lebih dari 1 tahun. Kebanyakan penyakit kronis disebabkan oleh gaya hidup yang tidak 

sehat. Jenis penyakit ini sering tidak disadari sampai kondisinya sudah terlanjur parah, 

dan tidak jarang berujung pada kematian. Penyakit kronis cenderung terjadi pada orang 

dewasa yang lebih tua dan biasanya dapat dikendalikan tetapi tidak sembuh. Namun, 

kini penyakit kronis juga banyak diderita pada paruh baya bahkan anak muda.  

Jenis penyakit kronis yang paling umum adalah kanker, penyakit jantung, stroke, 

diabetes, dan radang sendi. Penyakit kronik merupakan suatu kondisi yang dapat 

dikendalikan dan berlangsung lama, akan tetapi sulit untuk sembuh. Penyakit kronis 

bersifat permanen, meninggalkan cacat residual, disebabkan oleh perubahan patologis 

yang irreversibel, memerlukan pelatihan khusus untuk rehabilitasi, atau mungkin 

membutuhkan waktu lama dalam pengawasannya, observasi, atau perawatan. Hal ini 

mempengaruhi populasi penyakit kronis diseluruh dunia. Data dari World Health 

Organisation (WHO) menunjukkan bahwa penyakit kronis termasuk salah satu penyebab 

utama kematian dini diseluruh dunia (Dewi, 2016). 

 

II. Latar Belakang 

Masalah kesehatan penyakit kronis di wilayah kerja Puskesmas Sukadamai sejak 2 

tahun terakhir jumlah hipertensi tahun 2018 sejumlah 2391 orang dan tahun 2019 sejumlah 

1535 orang. Penyakit kronis dapat diderita oleh semua kelompok usia, tingkat sosial 

ekonomi, dan budaya. Penyakit kronis cenderung menyebabkan kerusakan yang bersifat 

permanen yang memperlihatkan adanya penurunan atau menghilangnya suatu kemampuan 

untuk menjalankan berbagai fungsi, terutama muskuloskletal dan organ-organ 

pengindraan.  

Ada banyak faktor yang menyebabkan penyakit kronis dapat menjadi masalah 

kesehatan yang banyak ditemukan hampir di seluruh negara, di antaranya kemajuan dalam 

bidang kedokteran modern yang telah mengarah pada menurunnya angka kematian dari 



penyakit infeksi dan kondisi serius lainnya, nutrisi yang membaik dan peraturan yang 

mengatur keselamatan di tempat kerja yang telah memungkinkan orang hidup lebih lama, 

dan gaya hidup yang berkaitan dengan masyarakat modern yang telah meningkatkan 

insiden penyakit kronis (Smeltzer & Bare, 2010).  

Faktor kurangnya dukungan keluarga dan rendahnya partisipasi masyarakat 

menjadi salah satu kendala dalam penanganan masalah kesehatan ini, karena itu diperlukan 

pemberdayaan masyarakat dalam upaya menurunkan angka kesakitan, sejalan dengan itu 

peran serta masyarakat dalam penanganan penyakit kronis sangatlah penting, peran serta 

masyarakat disini antara lain berupa deteksi dini terhadap orang yang sudah mengalami 

penyakit kronis , termasuk berpartisipasi penanggulangan keadaan darurat penyakit stroke 

atau Luka diabetes. Supaya partisipasi masyarakat tersebut menjadi lebih efektif dan 

efisien perlu dikoordinir dalam suatu wadah yaitu GEMESH (GERAKAN MENGATASI 

PENYAKIT HIPERTENSI). 

GEMESH merupakan salah satu program inovasi Puskesmas Sukadamai yang 

menjadi salah satu upaya kesehatan masyarakat dengan sub kegiatan yang mendukung 

baik upaya promotif, preventif maupun kuratif terhadap penanganan penyakit kronis 

khususnya Hipertensi dengan menjadikan obat keluarga sebagai terapi pendukung dari 

terapi obat konvensional farmasi. 

Inovasi ini juga bersifat mendukung program utama yang telah rutin menjadi upaya 

kesehatan masyarakat di Puskesmas Sukadamai yaitu Program Pencegahan Penyakit 

Tidak Menular (PTM) dan Program Kesehatan Tradisional (Kestrad). Nyawa dari Gemesh  

adalah Upaya Kesehatan Masyarakat (UKM) dengan menggerakkan pemberdayaan 

masyarakat untuk pencegahan penyakit kronis serta melibatkan kerja sama dengan lintas 

sektor sebagai penggerak aktif masyarakat di semua desa. Namun dalam pelaksanaannya 

juga terkandung Upaya Kesehatan Perorangan (UKP) karena tatalaksana Hipertensi adalah 

per individu, dimana pelayanan kesehatan berorientasi pada pasien. 

 

III. Tujuan  

1. Tujuan Umum 

Meningkatkan derajat kesehatan warga masyarakat 

 

 



2. Tujuan khusus 

a) Adanya suatu wadah untuk pemberdayaan masyarakat untuk menanam tanaman 

herbal di lingkungan rumah. 

b) Ditemukannya masalah Penyakit Hipertensi sedini mungkin. 

c) Mencegah orang yang beresiko Hipertensi agar tidak menjadi sakit. 

d) Menangani orang yang mengalami Hipertensi menjadi sehat. 

e) Mempertahankan orang yang sudah sembuh supaya tidak kambuh. 

 

IV. Kegiatan Pokok dan Rincian Kegiatan 

Program Inovasi GEMESH memiliki serangkaian kegiatan antara lain: 

1. Pelacakan kasus dan Pendataan Penderita Hipertensi  

Pelacakan kasus dan Pendataan penderita dilaksanakan melalui kegiatan: 

• Posbindu (Pos Pembinaan Terpadu) PTM 

• Posyandu Lansia 

• PIS-PK 

• Prolanis 

Dari kegiatan tersebut, didapatkan data penderita by name by address 

2. Kunjungan rumah dalam rangka tatalaksana dan konseling penderita Hipertensi  

Kegiatan kunjungan rumah (Home Care) terhadap penderita Hipertensi untuk 

melaksanakan: 

a. Kunjungan pertama adalah untuk screening penyebab Hipertensi  

b. Kunjungan rutin adalah untuk memantau tekanan darah dan gula darah 

penderita yang dilaksanakan setiap bulan 

c. Pemberian terapi obat anti Hipertensi  

d. Konseling antara lain: 

 Tentang penyakit yang diderita 

 Tentang bahaya komplikasi penyakit Hipertensi  

 Tentang diet mengatasi penyakit 

 Tentang pentingnya aktivitas fisik (olahraga) 

 Tentang pentingnya konsumsi air putih 

 Berhenti merokok 



e. Edukasi tentang TOGA di sekitar yang mudah didapat untuk dimanfaatkan 

sebagai terapi tambahan dalam menurunkan tekanan darah / gula darah. 

3. Sosialisasi TANAMAN OBAT KELUARGA CERIA ( TOKCER ) di desa setempat 

Dalam rangka memberikan pengetahuan tentang peran tanaman obat keluarga dalam 

mengatasi penyakit Hipertensi, maka dilaksanakan Sosialisasi TANAMAN OBAT 

KELUARGA CERIA ( TOKCER ) tingkat desa yang dilaksanakan di semua desa 

dengan mengundang: 

o Kepala Desa 

o Tokoh masyarakat 

o Kader 

o PKK 

4. Pembentukan TANAMAN OBAT KELUARGA CERIA ( TOKCER ) di desa 

setempat 

TANAMAN OBAT KELUARGA CERIA ( TOKCER ) khusus untuk hipertensi 

dilaksanakan dengan tahapan: 

o Pengumpulan bibit beberapa tanaman obat yang didapat di desa setempat, contoh: 

bibit jahe, daun salam, seledri,bawang putih dan lidah buaya, 

o Membudidayakan bibit tanaman obat di rumah kader dan di fasilitas kesehatan 

yang ada di setiap desa 

o Melakukan panen tanaman obat yang telah cukup usia 

o Memberikan edukasi kepada pasien hipertensi dan DM tentang cara membuat 

ramuan herbal dari tanaman kesehatan. 

TANAMAN OBAT KELUARGA CERIA ( TOKCER ) yang akan dibentuk di setiap 

desa: 

o Tokcer jahe 

o Tokcer lidah buaya 

o Tokcer daun salam 

o Tokcer bawang putih 

o Tokcer seledri 

 

 

 



V. Jadwal Tahapan Inovasi Dan Implementasi Kegiatan 

A. Tahapan Inovasi 

No. KEGIATAN Jan Feb Mar Apr Mei Jun Jul Agt Sept Okt Nov Des 

1. Pelacakan dan 

Pendataan kasus 

Hipertensi  

x                       

2. Perumusan ide 

inovasi  
x x           

3. Pencanangan/Uji 

Coba 

  x                     

4. Implementasi Inovasi     x x x x x x x x x x 

 

B. Implementasi Kegiatan 

No. KEGIATAN Jan Feb Mar Apr Mei Jun Jul Agt Sept Okt Nov Des 

1. Pelacakan dan 

Pendataan kasus 

Hipertensi  

x                     

  

2. Kunjungan rumah 

(Home Care) pasien 

Hipertensi  

x x x x x x x x x x x 

x 

3. Sosialisasi TOKCER   x                     

4. Pembentukan 

Kelompok TOKCER 

tingkat desa 

    x                 

  

 

 

 



 

VI. Cara Melaksanakan Kegiatan 

No. KEGIATAN SASARAN TARGET LOKASI TENAGA 

1. Pelacakan dan 

Pendataan kasus 

Hipertensi  

Seluruh 

warga binaan 

Sukadamai 

4 desa Seluruh 

wilayah 

binaan 

Sukadamai 

Nakes 

Puskesmas 

Sukadamai 

2. Kunjungan rumah 

(Home Care) pasien 

Hipertensi  

Penderita 

hipertensi  

Semua 

penderita 

hipertensi  

Rumah 

penderita 

hipertensi 

Dokter Umum 

Perawat, 

Bidan Desa 

3. Sosialisasi Tokcer 

tingkat Desa 

Kepala Desa, 

toma, kader, 

pkk 

4 desa, per 

desa: 

1 kades, 1 

toma, 2 kader 

Balai Desa di 

4 desa 

Kepala 

Puskesmas, 

Programmer 

Kestrad, 

Perawat  

4. Pembentukan 

TOKCER Setiap 

Desa 

Kader & 

Penderita 

hipertensi  

 

Rumah kader 

& pasien 

penderita 

Hipertensi  

Rumah 

Penderita 

Hipertensi & 

DM dan 

Faskes(pustu) 

di 2 desa 

Programmer 

Kestrad, 

Perawat 

 

 

VII. Evaluasi Pelaksanaan Kegiatan danPelaporan 

Evaluasi pelaksanaan kegiatan dilakukan setelah pelaksanaan kegiatan. Laporan 

evaluasi kegiatan dibuat oleh koordinator Perawat Pencatatan dan pelaporan dilaksanakan 

di Puskesmas, data dan informasi dari hasil pencatatan diolah dan dianalisa dan dilaporkan 

ke Dinas Kesehatan. 

 

VIII. Pencatatan, Pelaporan dan Evaluasi Kegiatan 

1. Pencatatan dan Pelaporan 



 

Pencatatan dilakukan selama kegiatan berlangsung meliputi jumlah kasus pasien 

Hipertensi, serta bibit tanaman herbal yang ditanam dan diberikan. Pelaporan dibuat 

berdasarkan hasil evaluasi dan disampaikan ke Dinas kesehatan Kab. Bogor. 

2. Evaluasi Kegiatan 

Evaluasi dilakukan setelah pelaksanaan kegiatan dan hasilnya diberikan atau 

disampaikan ke Dinas Kesehatan Kabupaten Bogor. 
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