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KELOMPOK PEDULI PENYAKIT HIPERTENSI  



I. Pendahuluan 

Tekanan darah tinggi/ hipertensi adalah kondisi medis dimana terjadi 

peningkatan tekanan darah secara kronis (jangka waktu lama). Penyakit ini adalah 

salah satu jenis penyakit yang sangat berbahaya. Penderita hipertensi di dunia saat 

ini diperkirakan mencapai lebih dari 800 juta orang. Sebanyak 10-30 % dari jumlah 

penduduk dewasa hampir di setiap Negara.  

Data World Health Organization (WHO) tahun 2015 menunjukkan sekitar 

1,13 Miliar orang di dunia menyandang hipertensi, artinya 1 dari 3 orang di dunia 

terdiagnosis hipertensi. Jumlah penyandang hipertensi terus meningkat setiap 

tahunnya, diperkirakan pada tahun 2025 akan ada 1,5 Miliar orang  yang terkena 

hipertensi, dan diperkirakan setiap tahunnya 10,44 juta orang meninggal akibat 

hipertensi dan komplikasinya. 

Institute for Health Metrics and Evaluation (IHME) tahun 2017, menyatakan 

bahwa dari 53,3 juta kematian didunia didapatkan penyebab kematian akibat 

penyakit kardiovaskuler sebesar 33,1%, kanker sebesar 16,7%, DM dan gangguan 

endokrin 6% dan infeksi saluran napas bawah sebesar 4,8%. Data penyebab 

kematian di Indonesia pada tahun 2016 didapatkan total kematian sebesar 1,5 juta 

dengan penyebab kematian terbanyak adalah penyakit kardiovaskuler 36,9%, 

kanker 9,7%, penyakit DM dan endokrin 9,3% dan Tuberkulosa 5,9%. IHME juga 

menyebutkan bahwa dari total 1,7 juta kematian di Indonesia didapatkan faktor 

risiko yang menyebabkan kematian adalah tekanan darah (hipertensi) sebesar 

23,7%, Hiperglikemia sebesar 18,4%, Merokok sebesar 12,7% dan obesitas sebesar 

7,7%. 

Riskesdas 2018 menyatakan prevalensi hipertensi berdasarkan hasil 

pengukuran pada penduduk usia ≥18 tahun sebesar 34,1%, tertinggi di Kalimantan 

Selatan (44.1%), sedangkan terendah di Papua sebesar (22,2%). Estimasi jumlah 

kasus hipertensi di Indonesia sebesar 63.309.620 orang, sedangkan angka kematian 

di Indonesia akibat hipertensi sebesar 427.218 kematian. 

Hipertensi terjadi pada kelompok umur 31-44 tahun (31,6%), umur 45-54 

tahun (45,3%), umur 55-64 tahun (55,2%). Dari prevalensi hipertensi sebesar 

34,1%  diketahui bahwa sebesar  8,8% terdiagnosis hipertensi dan 13,3% orang 



yang terdiagnosis hipertensi tidak minum obat serta 32,3% tidak rutin minum obat. 

Hal ini menunjukkan bahwa sebagian besar penderita Hipertensi tidak mengetahui 

bahwa dirinya Hipertensi sehingga tidak mendapatkan pengobatan. 

Hipertensi disebut sebagai the silent killer karena sering tanpa keluhan, 

sehingga penderita tidak mengetahui dirinya menyandang hipertensi dan baru 

diketahui setelah terjadi komplikasi. Kerusakan organ target akibat komplikasi 

Hipertensi akan tergantung kepada besarnya peningkatan tekanan darah dan 

lamanya kondisi tekanan darah yang tidak terdiagnosis dan tidak diobati. Organ-

organ tubuh yang menjadi target antara lain otak, mata, jantung, ginjal, dan dapat 

juga berakibat kepada pembuluh darah arteri perifer. 

Upaya yang telah dilakukan dalam pencegahan dan pengendalian Hipertensi 

diantaranya adalah: 

1) Meningkatkan promosi kesehatan melalui KIE dalam pengendalian Hipertensi 

dengan perilaku “CERDIK” dan “PATUH”; 

2) Meningkatkan pencegahan dan pengendalian Hipertensi berbasis masyarakat 

dengan “Self Awareness” melalui pengukuran tekanan darah secara rutin; 

3) Penguatan pelayanan kesehatan khususnya Hipertensi, pemerintah telah 

melakukan berbagai upaya seperti: meningkatkan akses ke Fasilitas Kesehatah 

Tingkat Pertama (FKTP), optimalisasi sistem rujukan, dan peningkatan mutu 

pelayanan; 

4) Salah satu upaya pencegahan komplikasi Hipertensi khususnya Penyakit Jantung 

dan Pembuluh Darah di FKTP melalui Pelayanan Terpadu (PANDU) PTM, 

5) Pemberdayaan masyarakat dalam deteksi dini dan monitoring faktor risiko 

hipertensi melalui Posbindu PTM yang diselenggarakan di masyarakat, di 

tempat kerja dan institusi. 

Selain itu, untuk mencegah penyakit hipertensi perlu dilakukan upaya meningkatkan 

pengetahuan masyarakat, salah satunya melalui penyuluhan. Dengan adanya 

penyuluhan hipertensi, diharapkan masyarakat dapat memperoleh informasi 

tentang gejala hipertensi, cara pencegahan, pengobatan dan penanggulangan 

hipertensi dari petugas kesehatan dan dapat melindungi diri dan keluarga dari 

penyakit tersebut. 



II. Latar Belakang 

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  

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. 

Salah satu jenis penyakit kronis yang angka kematiannya cukup tinggi adalah 

hipertensi. Hipertensi merupakan suatu kondisi tekanan darah yang melebihi batas 

normal, yakni sistolik ≥ 140 mmHg dan diastolik ≥ 90 mmHg. Tekanan darah 

normal manusia adalah 120/80 mmHg. Umumnya penderita tidak menyadari jika 

dirinya menderita hipertensi, karena hipertensi seringkali tanpa tanda dan gejala. 

Hipertensi sering disebut sebagai silent killer. 

Berdasarkan penelusuran masalah di wilayah Puskesmas Sukadamai sejak 1 

tahun terakhir tercatat jumlah hipertensi sebesar 1789 orang tahun 2018. Oleh 

karena itu, perlu adanya terobosan baru dalam mengatasi masalah kesehatan 

tersebut melalui inovasi KOPI PAHIT (Kelompok Peduli Penyakit Hipertensi Melalui 

Pengobatan Alternatif Bawang Putih). Inovasi berbentuk wadah pemberdayaan 



masyarakat dalam pencegahan dan penanggulangan penyakit hipertensi melalui 

penggunaan obat tradisional. Langkah awal dilakukan pelacakan kasus hipertensi 

dimasyarakat. Selanjutnya dilakukan penyuluhan terkait hipertensi dan penggunaan 

bawang putih sebagai obata tradisional penanggulangan hipertensi. Pemantauan 

juga dilakukan secara rutin kepada sasaran termasuk home visit penderita hipertensi 

di wilayah Puskesmas Sukadamai. 

 

III. Tujuan  

1. Tujuan Umum 

Meningkatkan derajat kesehatan warga masyarakat 

2. Tujuan khusus 

a. Meningkatkan pengetahuan masyarakat tentang penggunaan obat 

tradisional untuk mengendalikan hipertensi  

b. Meningkatkan pengetahuan masyarakat tentang gejala dan pencegahan 

hipertensi  

c. Menurunkan angka kematian akibat hipertensi 

d. Mempercepat penanganan kasus hipertensi  

 

IV. Kegiatan Pokok dan Rincian Kegiatan 

Kunjungan rumah terdiri dari 2: 

 Kunjungan awal untuk melaksanakan screening penyebab Hipertensi 

 Kunjungan rutin untuk mengevaluasi hasil tatalaksana terapi 

 

Langkah-langkah kunjungan rumah terdiri dari: 

1. Petugas memastikan identitas penderita berdasarkan data by name by address 

2. Petugas melakukan anamnesa keluhan penderita terkini termasuk efek samping 

pengobatan 

3. Petugas mengukur berat badan penderita 

4. Petugas melakukan pemeriksaan tekanan darah untuk penderita Hipertensi  

5. Petugas mencatat hasil pemeriksaan di form yang disediakan 

6. Petugas memberikan obat sesuai diagnosa 



7. Petugas memberikan konseling dan edukasi tentang bawang putih 

 

V. 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 kopi pahit 

( kegunaan bawang 

putih ) di 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  

 

VI. Jadwal Tahapan Inovasi dan Pelaksanaan Kegiatan 

A. Tahapan Inovasi SEGAR KEMARI 

No. Tahapan Waktu Kegiatan Keterangan 

1. Latar Belakang 

Masalah 

Januari  2019 Masalah tingginya angka 

kesakitan akibat hipertensi 

2. Perumusan Ide Januari  2019 Perumusan ide dari masukan 

semua pihak/ koordinasi 

dengan Kepala Puskesmas 

3. Perancangan Februari 2019 Menyusun tim pengelola 

inovasi dan linsek 

4. Implementasi Februari 2019 Implementasi kegiatan KOPI 

PAHIT kepada pasien 

 

 



 

 

 

B. Pelaksanaan 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 Kopi pahit  

(bawang putih) 

 

x 

          

 

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 jumlah bawang putih yang di konsumsi selama dalam 

pemantauan. Pelaporan dibuat berdasarkan hasil evaluasi dan disampaikan ke 

Dinas kesehatan Kabupaten Bogor. 

2. Evaluasi Kegiatan 

Evaluasi dilakukan setelah pelaksanaan kegiatan dan hasilnya diberikan atau 

disampaikan ke Dinas Kesehatan Kabupaten Bogor. 

 

KEPALA PUSKESMAS SUKADAMAI 

 

 

 

 

dr. Sylvia Sinchona 

NIP. 197104182014122001 



 


