
Penyakit jantung dan pembuluh darah (kardiovaskuler) merupakan masalah kesehatan 

utama di negara maju maupun negara berkembang, dan menjadi penyebab kematian 

nomor satu di dunia setiap tahunnya. Hipertensi merupakan salag satu penyakit 

kardiovaskular yang paling umum dan paling banyak disandang masyarakat
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Ketahui
Tekanan

Darahmu
Ketahui
Tekanan

Darahmu

adalah suatu keadaan dimana tekanan darah sistolik 
> 140 mmHg dan atau tekanan darah diastolik < 90 mmHg.

Hipertensi.
(Tekanan Darah Tinggi)

Keluhan-keluhan yang sering dikeluhkan 
oleh penderita hipertensi antara lain :

sakit 
kepala

merasa
gelisah

jantung
berdebar

penglihatan 
menjadi kabur

rasa sakit 
di dada

mudah 
lelah

pusing
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Fakta dan Angka
Hipertensi
Menurut catatan Badan Kesehatan Dunia - WHO tahun 
2011, 1 milyar orang di dunia menderita hipertensi, dua 
pertiga diantaranya berada di negara berkembang yang
berpenghasilan rendah sedang. Prevelensi hipertensi akan
terus meningkat tajam diprediksikan pada tahun 2025 
nanti sekitar 29% orang dewasa di seluruh dunia 
menderita hipertensi. Hipertensi telah mengakibatkan 
kematian sekitar 8 juta orang setiap tahunnya. 1,5 juta 
kematian terjadi di Asia Tenggara, yang sepertiga 
populasinya menderita hipertensi

Berdasarkan Riset Kesehatan Dasar - RISKESDAS 2013
prevalensi hipertensi pada penduduk berumur 18 tahun 
keatas, di Indonesia adalah sebesar 25,8%. Prevalensi 
hipertensi tertinggi di provinsi Bangka Belitung (30,9%), 
dan terendah di provinsi Papua (16,8%). 

di Indonesia

Nilai Prevalensi 
Hipertensi

< 16,6%
18,6% - 23,4%
>23,4%

Hipertensi

Pravelensi Hipertensi
Tertinggi di Bangka Belitung 

30,9%

Pravelensi Hipertensi
Terendah di Papua

16,8%

Provinsi Kalimantan Selatan, Kalimantan Timur, dan 
Jawa Barat merupakan provinsi yang mempunyai 
prevalensi hipertensi lebih tinggi dari angka nasional
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Umur > 18 Tahun

Penyebab 
Hipertensi

Berdasarkan penyebabnya, hipertensi dapat 
dibagi menjadi 2 kelompok, yaitu :
1. Hipertensi essensial atau primer yang 

tidak diketahui penyebabnya (90%)
2. Hipertensi sekunder yang penyebabnya dapat 

ditentukan (10%), antara lain kelainan pembuluh
darah ginjal, gangguan kelenjar tiroid (hipertiroid),
penyakit kelenjar adrenal (hiperaldosteronisme)
dan lain-lain

Untuk menegakkan diagnosis hipertensi dilakukan 
pengukuran darah minimal 2x dengan jarak 1 minggu.

Menurut JNC - VII (2003) hipertensi diklasifikasikan 
sesuai tertera pada tabel 1

TABEL 1
Klasifikasi hipertensi menurut JNC - VII 2003

Kategori TDS (mmHg) TDD (mmHg)

Normal

Pra-hipertensi

Hipertensi tingkat 1

Hipertensi tingkat 2

Hipertensi Sistolik Terisolasi

< 120

120 - 139

140 - 159

> 160

> 140

< 80

80 - 89

90 - 99

dan

atau

atau

atau

atau

> 100

< 90

(The Seventh Report of the Joint National Commi�ee on Prevention, Detection, 
Evaluation, and Treatment of High Blood Pressure/JNC-VII,2003)

Hipertensi sistolik terisolasi (HST) didefinisikan sebagai
tekanan darah sistolik > 140 mmHg dengan tekanan 
darah diastolik < 90 mmHg

Prognosis

Prognosis pendertita hipertensi bukan hanya ditentukan
oleh derajat hipertensi, tetapi juga ada tidaknya faktor
risiko kardiovaskular lainnya, kerusakan organ target,
atau penyakit penyerta, sebagai berikut :

Hipertensi

1. FAKTOR RISIKO KARDIOVASKULAR, yaitu :
a.
b.

c.
d.
e.

f.
g.
h.

tingginya tekanan darah sistolik dan diastolik
umur (laki-laki usia >55 tahun) dan (perempuan
usia >65 tahun)
perokok
obesitas
displidemia dengan nilai kolesterol 
LDL > 3.36 mmol/L (>130 mg/dL) dan/atau 
kolesterol HDL < 1.0 mmol/L (<40mg/dL)
diabetes melitus
riwayat keluarga penyakit kardiovaskular prematur
C-reactive protein (CRP) > 1 mg/dL

2. KERUSAKAN ORGAN TARGET, seperti :

a.

b.

c.

d.

hipertrofi ventrikel kiri (EKG, echocardiografi,
atau foto toraks dada)
proteinuria atau peningkatan kadar kreatinin plasma :
laki-laki >115 - 113 μmol/L (1.34-1.6 mg/dL), 
perempuan >107 - 124 μmol/L (1.25-1.45 mg/dL)
pemeriksaan ultrasonografi atau radiologi terbukti
adanya plak aterosklerosis (di aorta, arteri karotis, 
ateri iliaka, atau arteri femoral)
penyempitan arteri retina lokal atau merata/luas

3. PENYAKIT PENYERTA, yaitu :
a.

b.

c.

d.

penyakit serebrovaskular : stroke iskemik, pendarahan 
serebral, atau TIA
penyakit jantung : infark miokard, angina, 
revaskularisasi koroner, atau gagal jantung kongestif
penyakit ginjal : nefropatik diabetika atau gagal 
ginjal - kreatinin : laki-laki > 133 μmol/L (1.6 mg/dL), 
perempuan > 124 μmol/L (1.45 mg/dL)
penyakit pembuluh darah perifer : diseksi aneurisma 
atau penyakit arteri yang simptomatis, retinopati 
akibat hipertensi lanjut : pendarahan, 
eksudat/papoledema

Selain faktor - faktor tersebut diatas, obat-obatan 
yang diberikan, kondisi pribadi pasien dan situasi 
sosial ekonomi pasien juga ikut berpengaruh
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Peningkatan Gaya Hidup Sehat 
dengan Perilaku CERDIK dan PATUH

Promosi kesehatan untuk berperilaku CERDIK 
dalam mengatasi Penyakit Tidak Menular

Cek kondisi 
kesehatan

secara berkala Enyahkan
asap rokok

Rajin 
aktifitas
fisik

Diet sehat
dengan kalori
seimbang 

Istirahat
yang cukup Kendalikan

stress

Program PATUH bagi yang sudah menyandang PTM 
diselenggarakan agar mereka rajin kontrol dan minum obat

Tetap diet 
sehat dengan
gizi seimbang

Periksa kesehatan 
secara rutin dan

ikuti anjuran
dokter

Atasi penyakit 
dgn pengobatan

yang tepat
dan teratur

Upayakan
beraktivitas
fisik dengan

aman

Hindari rokok,
alkohol dan zat 

karsinogenik
lainnya

Kriteria Merujuk
Pasien Hipertensi

HIPERTENSI DERAJAT 1 Tekanan darah > 140/90 - <159/99 mmHg HIPERTENSI DERAJAT 2 Tekanan darah > 160/100 mmHg

Nilai risiko kardiovaskular
Nilai kerusakan organ target

Nilai penyakit penyerta dan diabetes

Mulai upaya perubahan pola hidup
Koreksi faktor risiko kardiovaskular

Tanggulangi penyakit penyerta dan diabetes

Tentukan risiko total / absolut

Penanggulangan dengan obat

Penanggulangan dengan obat

Nilai risiko kardiovaskular
Nilai kerusakan organ target

Nilai penyakit penyerta dan diabetes

Tingkatkan upaya perubahan pola hidup
Koreksi faktor risiko kardiovaskular

Tanggulangi penyakit penyerta dan diabetes

Bila target tekanan darah tidak 
tercapai dan ada penyakit penyerta 
atau kerusakan organ target

Rujukan
Dilakukan

Faktor Risiko 
Hipertensi
Dibedakan menjadi 2 kelompok, yaitu :

Faktor Risiko yang 
Tidak Dapat Diubah
Faktor risiko yang melekat pada penderita 
hipertensi dan tidak dapat dirubah, antara lain : 
UMUR, JENIS KELAMIN, DAN GENETIK

Faktor Risiko yang 
Dapat Diubah
Faktor risiko yang diakibatkan perilaku tidak sehat 
dari penderita hipertensi antara lain merokok, diet 
rendah serat, konsumsi garam berlebih, kurang 
aktifitas fisik, berat badan berlebihan/kegemukan, 
konsumsi alkohol, dislipidemia, dan stress
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Know Your Number

Kendalikan 
Tekanan Darahmu
dengan CERDIK

Penyakit jantung dan pembuluh darah (kardiovaskuler) 
merupakan masalah kesehatan utama di negara maju 
maupun negara berkembang dan menjadi penyebab 
kematian nomor satu di dunia setiap tahunnya. 

Hipertensi merupakan salah satu penyakit kardiovaskuler 
yang paling umum dan paling banyak disandang 
masyarakat. Data World Health Organization (WHO) 
tahun 2015 menunjukkan sekita 1,13 Miliar orang didunia 
menyandang hipertensi, artinya 1 dari 3 orang di dunia 
terdiagnosis hipertensi. Jumlah penyandang hipertensi 
terus meningkat setiap tahunnya, diperkiran 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.

36,8%
penderita hipertensi 

yang terdiagnosis oleh 
tenaga kesesehatan

dimana

0,7%
penderita hipertensi

yang minum obat

dan hanya

1 dari 3
orang di dunia terdiagnosis 
hipertensi

Hasil RISKESDAS 2013 dan studi di Puskesmas diketahui
bahwa hanya 1/3 penderita hipertensi - 36,8% yang 
terdiagnosis oleh tenaga kesehatan dan hanya 0,7% 
yang minum obat.

Hipertensi terjadi pada kelompok umur 31-44 tahun (31,6%),
umur 45-54 tahun (45,3%), umur 55-64 tahun (55,2%). 
Dari pravalensi hipertensi sebesar 34,1% diketahui bahwa 
sebesar 8,8% terdiagnosis hipertensi dan 1,3% 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.

3144 

4554
5564

31,6%

45,3%

55,2%

Alasan penderita hipertensi tidak minum obat antara lain :

Penderita hipertensi 
merasa sehat

59,8%
Kunjungan tidak

teratur ke fasyankes

31,3%
Minum obat
tradisional

14,5%
Menggunakan 
terapi lainnya

12,5%

Lupa minum 
obat

11,5%
Tidak mampu
membeli obat

8,1%
Terdapat efek
samping obat

4,5%
Obat hipertensi tidak
tersedia di Fasyankes

2%

Data Badan Penyelenggaraan 
Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan 

menyebutkan bahwa biaya pelayanan 
hipertensi mengalami peningkatan 

setiap tahunnya yaitu pada tahun 2016 
sebesar 2,8 Triliun rupiah, tahun 2017 

dan tahun 2018 sebesar 3 Triliun rupiah 

1.

2.

3.

Meningkatkan promosi kesehatan melalui KIE dalam
pengendalian Hipertensi dengan perilaku CERDIK dan
PATUH
Meningkatkan pencegahan dan pengendalian hipertensi
berbasis masyarakat dengan “Self Awareness” melalui
pengukuran tekanan darah secara rutin
Penguatan pelayanan kesehatan khususnya hipertensi,
pemerintah telah melakukan berbagai upaya seperti :

Upaya yang telah dilakukan pemerintah dalam hal ini
Kemenkes RI untuk pencegahan dan pengendalian 
hipertensi diantaranya adalah :

a.

b.

meningkatkan akses ke Fasilitas Kesehatan 
Tingkat Pertama (FKTP)
optimalisasi sistem rujukan, dan peningkatan
mutu pelayanan

4.

5.

Salah satu upaya pencegahan komplikasi hipertensi 
khususnya penyakit jantung dan pembuluh darah di 
FKTP melalui Pelayanan Terpadu (PANDU) PTM
Pemberdayaan masyarakat dalam deteksi dini dan
monitoring faktor risiko hipertensi melalui Posbindu 
PTM yang diselenggarakan di masyarakat, ditempat 
kerja serta institusi
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Penyakit jantung dan pembuluh darah (kardiovaskuler) 
merupakan masalah kesehatan utama di negara maju 
maupun negara berkembang dan menjadi penyebab 
kematian nomor satu di dunia setiap tahunnya. 

Hipertensi merupakan salah satu penyakit kardiovaskuler 
yang paling umum dan paling banyak disandang 
masyarakat. Data World Health Organization (WHO) 
tahun 2015 menunjukkan sekita 1,13 Miliar orang didunia 
menyandang hipertensi, artinya 1 dari 3 orang di dunia 
terdiagnosis hipertensi. Jumlah penyandang hipertensi 
terus meningkat setiap tahunnya, diperkiran 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.

36,8%
penderita hipertensi 

yang terdiagnosis oleh 
tenaga kesesehatan

dimana

0,7%
penderita hipertensi

yang minum obat

dan hanya

1 dari 3
orang di dunia terdiagnosis 
hipertensi

Hasil RISKESDAS 2013 dan studi di Puskesmas diketahui
bahwa hanya 1/3 penderita hipertensi - 36,8% yang 
terdiagnosis oleh tenaga kesehatan dan hanya 0,7% 
yang minum obat.

Hipertensi terjadi pada kelompok umur 31-44 tahun (31,6%),
umur 45-54 tahun (45,3%), umur 55-64 tahun (55,2%). 
Dari pravalensi hipertensi sebesar 34,1% diketahui bahwa 
sebesar 8,8% terdiagnosis hipertensi dan 1,3% 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.
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Alasan penderita hipertensi tidak minum obat antara lain :

Penderita hipertensi 
merasa sehat

59,8%
Kunjungan tidak

teratur ke fasyankes

31,3%
Minum obat
tradisional

14,5%
Menggunakan 
terapi lainnya

12,5%

Lupa minum 
obat

11,5%
Tidak mampu
membeli obat

8,1%
Terdapat efek
samping obat

4,5%
Obat hipertensi tidak
tersedia di Fasyankes

2%

Data Badan Penyelenggaraan 
Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan 

menyebutkan bahwa biaya pelayanan 
hipertensi mengalami peningkatan 

setiap tahunnya yaitu pada tahun 2016 
sebesar 2,8 Triliun rupiah, tahun 2017 

dan tahun 2018 sebesar 3 Triliun rupiah 

1.

2.

3.

Meningkatkan promosi kesehatan melalui KIE dalam
pengendalian Hipertensi dengan perilaku CERDIK dan
PATUH
Meningkatkan pencegahan dan pengendalian hipertensi
berbasis masyarakat dengan “Self Awareness” melalui
pengukuran tekanan darah secara rutin
Penguatan pelayanan kesehatan khususnya hipertensi,
pemerintah telah melakukan berbagai upaya seperti :

Upaya yang telah dilakukan pemerintah dalam hal ini
Kemenkes RI untuk pencegahan dan pengendalian 
hipertensi diantaranya adalah :

a.

b.

meningkatkan akses ke Fasilitas Kesehatan 
Tingkat Pertama (FKTP)
optimalisasi sistem rujukan, dan peningkatan
mutu pelayanan

4.

5.

Salah satu upaya pencegahan komplikasi hipertensi 
khususnya penyakit jantung dan pembuluh darah di 
FKTP melalui Pelayanan Terpadu (PANDU) PTM
Pemberdayaan masyarakat dalam deteksi dini dan
monitoring faktor risiko hipertensi melalui Posbindu 
PTM yang diselenggarakan di masyarakat, ditempat 
kerja serta institusi



Hipertensi sering disebut sebagai “the silent killer” 
karena sering tanpa keluhan, sehingga penderita tidak 
tahu kalau dirinya mengidap hipertensi tetapi kemudian 
mendapatkan dirinya sudah terdapat penyakit 
komplikasi dari hipertensi

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

Hipertensi dapat dicegah dengan mengendalikan perilaku 
berisiko dengan merokok, diet yang tidak sehat seperti 
kurang konsumsi sayur dan buah serta konsumsi gula, 
garam, dan lemak berlebih, obesitas, kurang aktifitas 
fisik, konsumsi alkohol berlebihan dan stres.

Berhenti
merokok

Konsumsi
sayur & buah

Batasi gula,
garam, lemak

Jaga berat
badan

Olahraga
teratur

Berhenti 
minum alkohol

Kelola
stres

Dengan mengadopsi gaya hidup sehat, diharapkan 
terjadi penurunan tekanan darah sebagai terlihat 
pada tabel berikut :

Dampak modifikasi gaya hidup terhadap 
penurunan tekanan darah

Modifikasi Rekomendasi Penurunan TD (mmHg)

Berat badan

Diet sehat

Batasi garam

Aktifitas fisik

Batasi alkohol

Pertahankan IMT 
18,5 - 22,9 kg/m2*

Konsumsi sayur & buah,
hindari konsumsi lemak

Konsumsi garam 
< 1 sendok teh kecil

Olahraga teratur : jalan
kaki 30-45 menit (3km)/hari

5 kali per minggu

Laki-laki : 2 unit /hari
Perempuan : 1 unit/hari

5 - 20 mmHg / 
penurunan 10 kg

8 - 14 mmHg

2 - 8 mmHg

4-9 mmHg

8 - 14 mmHg

*IMT standar Asia Sumber : JNC VII (2013)

Hipertensi
The Silent 

Otak

Mata

Jantung

Arteri Perifier

Ginjal

Killer

Data RISKESDAS 2018 pada penduduk usia 15 tahun 
keatas didapatkan data faktor risiko seperti proporsi 
masyarakat yang kurang makan sayur dan buah 
sebesar 95,5%, proporsi kurang aktivitas fisik 35,5%, 
proporsi merokok 29,3%, proporsi obesitas sentral 31%
dan proporsi obesitas umum 21,8%. 

Data tersebut menunjukkan peningkatan jika 
dibandingkan dengan data RISKESDAS tahun 2013
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95,5%

35,5%

31%

29,3%

21,8%

kurang makan sayur & buah

kurang aktivitas fisik

obesitas sentral

merokok

obesitas umum

Pengobatan hipertensi merupakan pengobatan yang 
lama dan terus menerus sepanjang hidup. Penggunaan 
obat-obatan alternatif seperti jamu dan lain-lain mulai 
diindikasikan untuk dimanfaatkan pada indikasi 
promotif, preventif, rehabilitatif, serta paliatif. 

Rekomendasi tindak lanjut berdasarkan pengukuran 
tekanan darah awal pada pasien hipertensi dewasa 
tanpa kerusakan organ target

Rekomendasi tindak lanjut 

Tekanan darah 
awal (mmHg)

Rekomendasi tindak lanjut

Normal

Prehipertensi

Derajat 1 hipertensi

Derajat 2 hipertensi

Pemeriksaan ulang 2 tahun kemudian

Pemeriksaan ulang 1 tahun kemudian,
modifikasi gaya hidup

Pemeriksaan dalam tempo 2 bulan, 
modifikasi pola hidup. Evaluasi atau 

rujuk  dalam tempo 1 bulan

Bila tekanan > 180/110mmHg - evaluasi
dan terapi segera atau rujuk dalam tempo

1 minggu tergantung situasi dan komplikasi

Jamu yang memenuhi standar aman, manfaat, mutu 
adalah jamu saintifik yang telah melalui berbagai 
penelitian untuk mendapatkan evidence 
kemanfaatan ramuan.
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