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PRAKATA
Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik
Indonesia Nomor 59 Tahun 2018
tentang Ijazah, Sertifikat kompetensi, Sertifikat profesi, Gelar, dan Tata Cara
Penulisan Gelar di Perguruan Tinggi, didalamnya diantaranya adalah tentang
Surat Keterangan Pendamping Ijazah (SKPI).
Surat Keterangan Pendamping Ijazah (SKPI) adalah dokumen yang memuat
informasi tentang pemenuhan kompetensi lulusan dalam suatu Program Pendidikan
Tinggi. SKPI memuat informasi tambahan tentang prestasi akademik mahasiswa,
mencakup prestasi mahasiswa bidang kokurikuler, ekstrakurikuler, atau pendidikan
nonformal.
Memenuhi Permenristekdikti Republik Indonesia tersebut di atas,
Universitas Ciputra memfasilitasi mata kuliah klaster sebagai mata kuliah pilihan.
Salah satu klaster yaitu “Leizure Wellness and Lifestyle (LWL)”, dialokasikan
sebanyak 3 SKS. Buku ajar HEALTHY LIFESTYLE Era 4.O ini diterbitkan untuk
menjadi buku panduan dalam materi Lifestyle.
Era 4.0 mengkondisikan kehidupan serba digital, cepat dan produftif. Pola
hidup yang mendukung kesehatan yang prima, bugar dan produktif; akan mampu
menikmati kwalitas kehidupan unggul.
Harapan penulis, buku ajar ini akan memudahkan para peserta didik untuk
mengikuti perkuliahan dalam klaster Lifestyle. Lebih dari itu, pihak yang merasa
perlu bisa menggunakan buku ini untuk menambah wawasan materi HEALTHY
LIFESTYLE, dan mempraktekkan dalam kehidupan sehari-hari.
Saran dan asupan dengan tujuan perbaikan buku ajar HEALTHY
LIFESTYLE ERA 4.0, akan dicatat dan diperhatikan dengan ucapan terima kasih.

Surabaya, 25 Desember 2019
Salam sehat,
Penulis

Dr.dr. Hudi Winarso, M.Kes., Sp.And.(K)
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GLOSSARY
Aktifitas sehat

: Aktifitas (olahraga) yang bermanfaat, tidak merugikan

Berat badan ideal

: Berat badan yang dalam penghitungan BMI (body mass
...index) dalam rentang normal (BMI 20 -25)

Denyut nadi

: denyut nadi per menit

Endocrine disruptors : bahan yang mirip atau menyerupai hormon dalam tubuh,
………………………...yang potensial mengganggu fungsi hormon
Era industri 4.0

: era digitalisasi dalam teknologi dan industri

Hormon
: bahan protein atau non-protein yan dihasilkan tubuh,
………………………...berfungsi memfasilitasi faal tubuh
Infertilitas
: pasangan yang sudah menikah minimal 1 tahun,
…………………………berhubungan seks normal, istri belum hamil (belum
…………………………mempunyai anak)
Konsep Holistik
: konsep aspek lengkap biologis-psikologis-sosial-spiritual,
………………………...bahkan juga kultural
Lingkar perut

: ukuran lingkaran perut yang diukur setinggi pusar

Makanan sehat
: makanan yang tidak mengandung bahan yang berpotensi
………………………...mengganggu kesehatan
Mutasi kuman
: perubahan genetik
………………………….karakteriktik kuman

yang menyebabkan

perubahan

Sehat menurut badan dunia WHO : sehat yang menyeluruh (holistic), tidak hanya
terbebas dari kecacatan
Target zone
: zona daerah yang menjadi target latihan dengan
…………………………memperhitungkan denyut nadi maksimal
Infeksi Menular Seks (IMS) : infeksi yang ditularkan melaui hubungan seks

vi

BAB 1
PENDAHULUAN

Rencana pembelajaran sub klaser HEALTHY LIFESTYLE mempunyai tujuan
agar peserta didik :
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Mampu menjelaskan konsep sehat
Mampu menjelaskan konsep sehat fisik
Mampu menjelaskan konsep berat badan ideal dan obesitas
Mampu menjelaskan konsep olahraga sehat
Mampu menjelaskan konsep diet yang baik
Mampu menjelaskan tentang seksulatitas sehat
Mampu menjelaskan tentang kesehatan psikologis
Mampu menjelaskan tentang kesehatan sosial dan spiritual
Mampu membuat perencanaan konsep healthy lifestyle

Materi pembelajaran dialokasikan sebesar 3 SKS.
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BAB 2
KONSEP SEHAT

Kesehatan dan kebugaran seseorang ditentukan oleh vitalitas pembuluh darah.
Sebaliknya jika pembuluh darah alirannya tinggal kurang dari 30%, diantaranya
karena penumpukan lemak (atherosclerosis) di dinding pembuluh darah, maka
gangguan kesehatan akan terjadi. Pembuluh darah coroner yang memberi makan
otot jantung jika tak mampu memasok darah dengan cukup, artinya teerjadi
gannguan jantung coroner

Gambar 1. Pembuluh darah jantung

Kesehatan seseorang ditentukan oleh kebugaran pembuluh darahnya. Salah satu
rahasia awet sehat yaitu mengupayakan agar pembuluh darah dalam kondisi prima.
Proses tersebut harus diupayakan sejak usia muda
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Jika pembuluh darah yang bermasalah tersebut pembuluh arteri didalam
penis, maka pria tersebut akan mengalami disfungsi ereksi organik. Sedangkan
jika pembuluh darah dalam otak yang bermasalah, saluran buntu, maka orang
mengalami gangguan stroke type obstruktif.
Menjaga kebugaran pembuluh darah harus dilakukan sejak muda. Umumnya
penumpukan pembuluh darah (plaque) terjadi sekitar usia 15 tahun -17 tahun, tetapi
jika terjadi kegemukan sejak muda maka potensi gangguan pembuluh darah
(atherosclerosis) akan terjadi pada umur yang lebih muda; jika terjadi kegemukan
sejak muda maka potensi gangguan pembuluh darah (atherosclerosis) akan terjadi
pada umur yang lebih muda.
Konsep sehat menurut WHO yaitu sehat yang menyeluruh (holistic),
biopsikososial (biologis-psikologis-sosial), dan tidak hanya bebas dari kecacatan.
The University of East Carolina memberikan batasan yang lebih luas yaitu kondisi
keseimbangan aspek fisik, intelektual, emosional, pekerjaan, spiritual dan
lingkungan dalam aspek kehidupan.
No. Dimensi

Fakta

1.

Pekerjaan

Karier sejalan dengan minat dan nilai-nilai individu

2.

Fisik

Cara aktifitas fisik yang sehat

3.

Sosial

Hidup harmoni dengan sesama dan lingkungan
Berkontribusi positif pada komunitas

4.

Intelektual

Jangan berdiam diri saja, harus tetap produktif

5.

Spiritual

Iklas, pasrah dan syukur terhadap yang kita jalani
Terbuka terhadap pemikiran orang lain dan yang menjadi
kepercayaan orang lain. Konsisten mememegang nilainilai yang kita percayai

6.

Emosi

Berfikir positif dan optimis
Tabel 1. Lingkup sehat
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SUGGESTION FOR PRACTICING HEALTHY LIFE STYLE
•

Enough sleep or rest

•

Healthy diet

•

Regular exercise

•

Avoid or Manage stress

•

Healthy sex

Era industry 4.0 yang serba digital dan cepat, secara langsung ataupun tidak
langsung mempengaruhi pola hidup dan kualitas hidup masyarakat. Penggunaan
sarana

elekronik

menjadi

bagian

kehidupan

keseharian.

Gelombang

elektromagnetik yang dihasilkan peralatan elektronik dimungkinkan akan
mengganggu faal tubuh, khususnya sel-sel muda lebih rentan terganggu. Sel sperma
(spermatozoa) yang selalu terjadi produksi baru tiap 64 hari, relative potensial
untuk terganggu. Paparan berlebih gadget dan penggunaan yang salah, antara lain
menggunakan laptop dengan cara diletakkan di atas paha (jawa “dipangku”), adalah
contoh penggunaan yang beresiko mengganggu kualitas sperma. Panas yang
dihasilkan gadget, serta gelombang elektromagnetiknya yang membuat masalah.
Pemesanan makanan lewat jasa antar, merupakan budaya baru yang praktis.
Pertanyaannya, apakah bahan yang digunakan (minyak, sayur) adalah jenis yang
baik dan bebas dari bahan jelek pengganggu hormon (endocrine disruptors), sering
tidak menjadi perhatian konsumen. Pertimbangan praktis, enak dan tidak mahal
yang dibutuhkan konsumen.
Makanan berkuah panas yang dikirim ke konsumen, hampir pasti menggunakan
bahan berkomponen plastik. Kondisi seperti ini potensial akan mengganggu
kesehatan. Bahan pelentur plastik yaitu Methoxy Ethanol (2-ME) adalah bahan
yang toksik untuk sperma, menggganggu fungsi hati dan ginjal. Studi yang telah
dilakukan: hewan coba diberi asupan 2-ME dosis 100 mg/kg berat badan, selama 3
minggu, hasilnya kualitas sperma terjadi gangguan berat, serta terjadi gangguan
fungsi hati dan ginjal.
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Manfaat penggunaan teknologi digital dalam banyak hal efisien dan praktis.
Dampak lainnya yaitu mobilitas fisik akan semakin minim. Jika era 4.0 dinikmati
tanpa memperhatikan keseimbangan gerak tubuh (olahraga) yang benar, maka pola
penyakit kardiovaskuler dan penyakit degeratif akan semakin meningkat. Pola
penyakit dan masalah kesehatan mulai berubah, banyak terjadi pada umur yang
lebih muda. Kanker kelenjar getah bening, kanker darah, gangguan tumbuh
kembang, kegemukan, Diabetes mellitus, hipertensi, stroke, serta banyaknya kasus
infertilitas adalah masalah yang harus diantisipasi.
Namun demikian dampak negative disruption teknologi tersebut harus
dicermati dan diantisipasi, agar manfaat kita dapatkan, dan kualitas hidup tidak
terganggu.

Era industry 4.0 adalah kemajuan teknologi dan kebutuhan yang harus kita
jalani. Namun demikian dampak negatif disruption teknologi tersebut harus
dicermati dan diantisipasi, agar manfaat kita dapatkan, dan kualitas hidup
tidak terganggu.
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Exercise is Medicine (EIM) adalah salah satu program internasional yang berpusat
di Indianapolis, Amerika Serikat beranggota di 34 negara, meliputi 139 campus.
EIM Universitas Ciputra menjadi yang pertama di Indonesia sejak diterima sebagai
anggota pada 27 Nopember 2019.

Surat penerimaan keanggotaan sebagai berikut:

Thank you for expressing interest in the Exercise is Medicine On Campus
program. University Ciputra is now officially registered in EIM On Campus
and listed on our website. Congratulations and welcome to the EIM family!
Please take a look at our EIM-OC Action Guide that provides implementation
details. Our new webinar resources - EIM On Campus 101 and Implementing
EIM on Your Campus - also provide insights from other EIM - OC advisors.
Also attached to this email is a copy of the EIM-OC logo, which you can use
in promotional efforts. We typically provide our registered schools with a
customized EIM logo, but unfortunately, our graphic designer is out for the
week. I have sent him a request for a logo for University Ciputra. I will send
that logo to you upon his return.

We look forward to seeing how Exercise is Medicine progresses at University
Ciputra. Please let me know what additional questions or needs you have.

Best,
Shelby Mandla
Exercise is Medicine Program Manager
401 W. Michigan Street
Indianapolis, IN 46202
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Berdiri dari kiri : Dr. Adrianta, Ir. Yohannes Somawiharja (Rektor), DR. Denny
Bernadus (Yayasan), DR. Hudi Winarso, Dr. R.Imam Santosa, Dr. Hanna, Dr.
Jemima, Dr. Florence Pribadi.
Duduk : Bu Indri, dan dr. Stefani Nurhadi, Sp.KK.

EIM bersama Civitas akademika
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EIM di Bukit Universitas Ciputra

Visi & Misi
Visi : Menjadikan gaya hidup sehat sebagai budaya kampus
Misi :
1. Melakukan aktifitas fisik yang sehat dan menyenangkan
2. Mempromosikan aktifitas fisik yang sehat, disertai pengukuran tanda vital
3. Memfasilitasi penambahan informasi ilmiah tentang aktifitas sehat

Objectives
1. Making movement a part of daily campus culture
2. Assessing physical activity at every health visit
3. Providing tools necessary to strengthen healthy physical activity habits
4. Connecting with health fitness specialist to provide referrral system for
exercise prescription

Ayo bergabung. Seminggu 2 kali beraktifitas bersama
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OBESITAS

Kegemukan sejak remaja akan meningkatkan potensi 2 kali lipat
mengalami gangguan jantung coroner pada usia 55 tahun

BMI = berat (kg): Tinggi (meter)2
(BMI = Body Mass Index)

BMI

STATUS

< 20

Underweight

20 - 25

Normal

25 - 30

Overweight

30 - 40

Obese

> 40

Morbidly Obese

Tabel 2. Body Mass Index (BMI)

Salah satu rahasia sehat dan bugar yaitu mengupayakan tubuh dalam
rentang berat badan ideal. Dan Untuk laki-laki, lingkar perut jangan lebih
90 cm. Untuk wanita, lingkar perut tidak lebih 80 cm

Healthy diet, regular exercise, istirahat cukup, manajemen stres yang baik,
dan healthy sex, merupakan tahapan kehidupan yang yang harus diupayakan untuk
mencapai vitalitas tubuh yang baik.
Healthy diet. Jika system pencernaan bersih, tubuh akan dapat melawan
penyakit dengan mudah. Seseorang yang sehat memiliki karakteristik lambung dan
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usus yang baik. Lakukan makan dan minum secara bijaksana, berhenti makan
sebelum kenyang. Berhenti makan 5 jam sebelum tidur.
Tidak adanya serat makanan dalam daging menyebabkan kotoran didalam usus
besar sangat berkurang sehingga usus besar bekerja lebih keras daripada biasanya
untuk mengeluarkan sedikit kotoran dengan gerakan peristaltik. Otot usus menjadi
semakin tebal dan besar sehingga usus besar (colon) menjadi semakin kaku.
Kotoran stagnan yang terkumpul dalam diverticula, menghasilkan racun,
menyebabkan mutasi genetik dan atau polip.

Istirahat cukup. Pergilah tidur dalam waktu yang sama setiap malam, dan
dapatkan tidur 6-8 jam tanpa terputus.

Multi vitamin. Vitamin bekerja sebagai anti-oksidan, menetralkan bahan
kurang baik (oksidan) yang masuk tubuh. Satu hal penting, multi vitamin lebih baik
daripada satu macam vitamin. Hal tersebut karena vitamin bekerja melalui netralisir
radikal bebas tetapi akan membentuk radikal bebas yang baru. Walaupun vitamin
dibutuhkan tubuh dan bermanfaat, namun demikian jangan mengkonsumsi dalam
jumlah berlebih, karena akan malah merugikan tubuh.

Konsumsi multi vitamin lebih baik daripada satu jenis vitamin. Hal tersebut
karena vitamin bekerja melalui netralisir radikal bebas, kemudian akan
membentuk radikal bebas yang baru.
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Berikut kebutuhan harian vitamin dan mineral*:
No.

Vitamin/Mineral

Kebutuhan

Manfaat, sifat

rata-rata
harian
1.

Vitamin A

1000 mcg

Kesehatan

mata,

integritas

membrane sel. Sifat: fat soluble
2.

Betacarotene

2.4 mg

Anti-oksidan,

memperbaiki

kerusakan sel, proteksi sperma.
Sifat: larut dalam air
3.

Asam Folat

300 mcg

Co-enzym, sintesa asam nukleat,
pembentukan sel darah merah

4.

Vitamin C

60 mg

Sintesa kolagen, penyembuhan luka,
sintesa adrenalin. Sifat: larut dalam
air

5.

Vitamin D

5 mcg

Membantu

penyerapan

Kalsium

untuk tulang dan gigi.
6.

Vitamin E

10 mg

Anti-oksidan,

kekuatan

otot,

sperma. (Atlet memerlukan sampai
400 mg/hari)
7.

Selenium

75 mcg

Anti-oksidan,

pertumbuhan

sel,

melawan infeksi
8.

Zinc

15 mg

Anti-oksidan,

co-factor

signaling hormone.
*Berlaku untuk umur : 16 tahun – 64 tahun
Tabel 3. Kebutuhan harian Vitamin dan Mineral
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enzyme,

Positive thingking. Hiduplah dengan penuh gairah, berfikir positif. Saat hidup
penuh syukur, maka tubuh akan memproduksi hormon bahagia (serotonin,
endorfin) yang akan memberi dampak yang baik terhadap faal tubuh kita.
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BAB 3
KESEHATAN FISIK (PHYSICAL HEALTH)
Kebugaran jasmani adalah gerakan yang membutuhkan kerja otot sehingga
tubuh akan membakar kalori. Aktif bergerak bukan hanya akan melunturkan lemak
tubuh, melainkan juga menurunkan risiko depresi sehingga kualitas hidup juga akan
meningkat.

Terdapat setidaknya 5 tipe latihan kebugaran jasmani, yaitu:
a.

Latihan stamina atau aerobik: manfaat latihan kebugaran jasmani ini untuk
menyehatkan jantung, paru-paru, sistem pernapasan, dan stamina tubuh
secara umum. Contoh latihan stamina adalah jalan kaki, jogging, berenang,
dan bersepeda.

b. Latihan kekuatan: untuk membentuk atau memperkuat otot, misalnya

melakukan angkat berat atau olahraga dengan resistance band.
c.

Latihan keseimbangan: agar tidak mudah terjatuh, misalnya melakukan
olahraga tai chi atau berdiri dengan satu kaki.

d. Latihan fleksibilitas: untuk meregangkan otot agar tetap lentur dan tidak

kaku, misalnya yoga.
e.

Latihan penyeimbang komposisi tubuh: agar volume otot, tulang, air, dan
lemak di dalam tubuh seimbang.

Secara fisik, manfaat latihan kebugaran jasmani yang dapat kita rasakan antara lain
adalah:
1. Mengontrol berat badan
Anggapan bahwa berolahraga dapat menurunkan berat badan memang
benar. Semakin berat latihan kebugaran jasmani yang kita lakukan, semakin
banyak kalori yang terbakar. Sedangkan bagi yang sudah memiliki berat
badan ideal, olahraga juga bisa membantu menjaga agar bobot tubuh tidak
mudah naik. Untuk mendapatkan manfaat kebugaran jasmani, tidak harus
berlatih di pusat olahraga. Cukup konsisten bergerak secara aktif, misalnya
rajin berjalan kaki serta memilih naik tangga daripada elevator.
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2. Menurunkan risiko penyakit berat
Serangan jantung dikenal sebagai silent killer yang seringkali tidak
menunjukkan gejala apapun. Jika tidak ingin terkena masalah ini di
kemudian hari, lakukan latihan kebugaran jasmani secara rutin. Olahraga
terbukti dapat melancarkan peredaran darah sehingga kita tidak rentan
terkena penyakit jantung. Selain menyehatkan jantung, manfaat latihan
kebugaran jasmani lainnya adalah untuk menghindarkan dari penyakit
seperti Diabetes mellitus (kencing manis).

3. Meningkatkan stamina
Latihan teratur mampu melancarkan peredaran oksigen dan nutrisi ke
seluruh tubuh, serta membuat sistem kardiovaskular (jantung dan paru-paru)
bekerja lebih efektif. Ketika sistem kardiovaskular lebih sehat, maka energi
akan lebih banyak diproduksi oleh tubuh sehingga dapat melakukan
aktivitas lebih banyak. Peningkatan energi juga dapat meningkatkan
kehidupan seksual, terutama bagi laki-laki. Pria yang sering berolahraga
lebih jarang mengalami disfungsi ereksi dibanding mereka yang jarang
beraktivitas fisik.

4. Membuat tidur lebih nyenyak
Endhorphin (endogenic morphin) yang dikeluarkan tubuh karena olahraga,
akan menyebabkan tidur lebih nyenyak. Tidur yang nyenyak memberi
kesempatan tubuh beristirahat, bangun tidur terasa segar, selanjutkan
kinerja menjadi lebih baik/produktif.

Walaupun olahraga memberikan manfaat yang baik, namun jika dilakukan secara
berlebih atau tidak mengikuti aturan (kaidah) yang ada maka hasilnya bisa
merugikan.
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Medical Check up
Periksa kesehatan secara berkala merupakan hal yang penting untuk memonitor dan
menjaga kesehatan. Hal tersebut agar jika ada yang abnormal dan sedini mungkin
diketahui, akan lebih baik dalam penatalaksanaannya.

Beberapa pemeriksaan fisik rutin yaitu :
-

Berat badan

-

Lingkar perut

-

Tekanan darah

Sedangkan pemeriksaan laboratorium dasar yang perlu pemeriksaan yaitu :
-

Kadar gula darah

-

Kadar lemak darah

-

Fungsi hati : SGOT, SGPT

-

Fungsi Ginjal : BUN, Serum kreatinin

Untuk pasangan yang mau menikah :
Check infeksi menular seks

3.1. Endocrine Disruptors
Penelitian International Pollutants Elimination Network (IPEN) di Tropodo
Sidoarjao (Jawa Timur) pada nopember 2019 mendapatkan sejumlah sampel ayam
kampung milik warga yang sehari—hari mencari makan di tumpukan limbah
plastik impor, menghasilkan telur-telur yang memiliki tingkat kontaminasi racun
dioksin. Konsentrasi dioksin dalam telur ayam kampung tersebut, cukup besar, 70
kali lebih tinggi dari standar keselamatan yang ditetapkan European Food Safety
Authority (EFSA).
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Endocrine disrupting chemicals (EDC) adalah bahan kimia yang mengacau fungsi
hormon di dalam tubuh, prosesnya dengan 3 cara yaitu menyerupai (kemiripan)
dengan hormon (mimics), menghambat hormon (blocked), dan atau mengganggu
hormon (interfere).

Gambar 2. Cara EDC menngganggu hormon

Endocrine Disrupting Chemicals (EDC) berasal dari lingkungan antara lain:
Fungisisa, Pestisida, Herbisida, Logam berat, Industri kimia, Industri farmasi,
hormon sintetik, dan atau produk perseorangan; yang potensial mengganggu
kinerjan hormon dalam tubuh.

EDC GROUP
No.
1.

GROUP

MATERIAL

Industrial

Dioxins, Polychlorinated biphenyls
(PCBs), Alkylphenols

2.

Agricultural

Pesticides,

Insecticide,

Herbicide,

Fungicide, Phytoestrogens
3.

Residential

Pthalates, Polybrominate biphenyls,
Bisphenol

4.

Pharmaceutica

Parabens

5.

Heavy metals

Cadmium (Cd), Lead (Pb), Mercury
(Au)

Table 4. Penghasil dan Jenis EDCs
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Hampir seluruh hormon dalam tubuh dimungkinkan bisa dikacau oleh Endocrine
disruptors Chemical.

Gambar 3. Hormon dalam tubuh yang bisa terganggu

Dampak dari gangguan bersifat spesifik, terkait jenis hormone yang terganggu.


Setiap poros hormon bisa menjadi target dari gangguan EDCs, gangguannya
bisa bersifat tunggal (jenis hormon tertentu, atau target organ tertentu)
dalam

lingkup

poros

Hipothalamus-Pituitary-Thyroid

(HPT),

Hipothalamus-Pituitary-Gonad (HPG), Hipothalamus-Pituatary-Adrenal
(HPA), yang menjadi organ target dari EDCs.


EDCs bisa mengacau homeostasis metabolisme energi, yang selanjutnya
berdampak pada system lemak tubuh (peningkatan jumlah dan ukuran sel
lemak), selanjutnya terjadi gangguan keseimbangan regulasi endokrin
jaringan lemak dan peningkatan produksi adipocytokin, penurunan laju
metabolisme basal (basal metabolic rate), dan gangguan kontrol pusat lapar
kenyang. Hal tersebut menjadi predisposisi terjadinya kegemukan.
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Gangguan pada berbagai jenis EDCs., gangguan terkait jenis organ :


Jika hormon pertumbuhan yang terganggu maka anak mengalami gangguan
tumbuh kembang (stunting)



Jika hormon reproduksi yang terganggu, maka kualitas sel benih
(reproduksi) seseorang dalam kondisi jelek



Jika hormon tiroid yang terganggu, selain produk hormon tiroid bemasalah,
dimungkinkan

banyak hormon lain ikut terganggu. Hormon tiroid

merupakan hormon “induk” (the mother of hormone).

REPRODUCTIVE SYSTEM
EDCs

Jenis

Anti-androgenic + weak estrogenic

17 beta Estradiol, Diethylstilbestrol

Phytoestrogen*

Isoflavonoids,

Cumestans,

Lignans,

Stilbens
Pesticides

Organophosphates,

Carbamates,

Organochlorin
Plasticizers and chemicals produced Dioxin
by

incomplete

combustion

of

polyvinyl chloride (PVC), paper and
putrescible substances
Industrial

Phenol, Dioxin, heavy metals, flames
retardants

The time of EDCs expose

initial stage of development

Ovary

Germ cell nest destruction, meiosis,
follicle formation, vitali

Male

impared spermatogenesis, undescendent
testis, Testicular dysgenesis syndrome,

Tabel 5. EDCs Terhadap Organ Reproduksi
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Hasil evaluasi penulis :
Pada kasus mikro penis, sebanyak 70% saat bawah lima tahun (balita)
mengkonsumsi susu kedelai (diantaranya karena mengalami alergi,
kemudian susu yang dikonsumsi ganti). Susu kedelai mengandung fitoestrogen (Genistein), yang berdampak anti-androgen. Hal tersebut karena,
untuk perkembangan organ reproduksi pria, diperlukan hormon androgen.
Jika hormon androgen sub-normal, maka perkembangan organ reproduksi
pria akan bisa terganggu.

THYROID GLAND
EDCs
Perchlorate and Thiocyanate

Inhibit

Sodium-Iodide

(NIS)→

impair

symporter
thyroid

channel
function→

hypothyroidism
Thiocyanate

present in cigarrete smoke

Perchlorate

Explosives, fertilizer, air-bags
Tabel 6 : EDCs pada Kelenjar Thyroid

EDCs and ENDOCRINE GLAND CANCER
Risk factor in development tumors
Fungicides, Pesticides, PDBE, organochlorides, PCB, testicular cancer
DDT, dichlorodiphenyldichloroethylene (DDE), arsenic,
cadmium
Pesticides, TCDD, PCB

Thyroid cancer

PCB, dioxin, cadmium, phytoestrogens, DES, furans, Breast cancer
ethylene oxide
Tabel 7. EDCs dan Kanker

Referensi Utama:
Lauretta R. (2019)Endocrine Disrupting Chemicals: Effects on Endocrine Glands.
Frontiers in Endocrinology, Volume 10, Article 178
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3.2. Pola makan sehat
Seseorang dengan pola makan sehat akan menjadikan badan lebih bugar,
sehat, dan jauh dari penyakit. Substansi pola makan sehat adalah memenuhi syarat
aspek kuantitas (porsi), dan memenuhi syarat secara kualitas.
Indikator bahwa kuantitas (porsi) makanan sudah benar yaitu jika berat
badan seseorang berada pada rentang berat badan ideal. Jika kurus berarti porsi
perlu ditambah, sebaliknya jika gemuk/obesitas maka porsi makan perlu dikurangi.
Sedangkan makanan yang sehat secara kualitas yaitu jika bahan makanan tidak
mengandung (atau minim) bahan jelek. Masalahnya di era ini, tidak mudah mencari
bahan makanan yang sehat. Kebanyakan sayur yang diperjual belikan, disemprot
pestisida/insektisida. Sayur seperti tersebut tampilannya tampak bagus karena
daunnya utuh. Insektisida/pestisida termasuk kategori endocrine disrupturs
(pengacau hormon) yang cara kerjanya denga menempati reseptor hormon tubuh.
Dengan reseptor hormone ditempati pestisida/insektisida, maka hormon tubuh
tidak dapat berfungsi sebagaimana mestinya.
Kebutuhan kalori
Jumlah kebutuhan kalori harian tergantung umur, berat badan dan level aktifitas
seseorang. Level aktifitas dikelompokkan menjadi 4 kategori :


Level aktifitas 1 :
Sebagian besar waktu untuk duduk, membaca, menonton TV, menulis,
mendengarkan radio. Tanpa olah-raga



Level aktifitas 2 :
Main music, pekerja kantor, aktifitas ringan



Level aktifitas 3 :
Pekerja teknik dan professional, staf manajer dan administrative, guru,
dosen, olah-raga 1 kali per minggu



Level aktifitas 4 :
Mahasiswa, penjahit, tenaga mekanik, olah-raga 2 kali per minggu



Level aktivitas 5 :
Buruh, Pekerja konstruksi, olah-raga 3 kali per minggu
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Estimasi enerji yang dibutuhkan untuk laki-laki dewasa (kcal/hari)
Level aktivitas fisik
19 tahun -29 tahun

1

2

3

4

5

3.2

3.5

60 kg

2.22 2.39 2.72

65 kg

2.34 2.51 2.84 3.34 3.68

70 kg

2.44 2.63 2.99 3.49 3.85

75 kg

2.56 2.75 3.10 3.63 4.01

80 kg

2.65 2.84 3.23 3.80 4.18

Rerata

2.44 2.62 2.98 3.49 3.84

(dikutip dari: Complete book of Mens’s Health, Dr. Sarah Brewer)
Tabel 8. Kebutuhan Kalori
Kebutuhan kalori harian adalah kebutuhan kalori yang digunakan untuk aktifitas
sehari-hari, antara lain: bernafas, gerak, dan metabolisme lainnya. Jika asupan
kalori lebih dari kebtuhan harian maka kelebihan enerji yang ada akan disimpan
dalam tubuh sehingga berat badan tambah.
Kualitas makan
Saat banyak model diet, pertanyaannya: apakah semua model diet tersebut
baik untuk kesehatan? Model diet yang bagaimana yang baik untuk kesehatan?
Pola diet yang baik, adalah diet dengan kandungan lengkap yaitu : protein,
karbohidrat, lemak, vitamin dan mineral. Proporsi kandungan bahan makanan
tersebut perlu disesuaikan terkait umur. Pada anak dalam tumbuh kembang maka
porsi protein lebih tinggi dibanding orang-tua. Pada kondisi lainya, orang-tua justru
memerlukan asupan anti-oksidan (vitamin dan mineral), yang jenis anti-oksidannya
menyesuaikan dengan kondisi status kesehatan individu. Yang memiliki saki maag,
jangan memilih vitamin C, karena bisa mengganggu (iritasi) terhadap lambung.
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Komposisi. Porsi karbohidrat sebesar 50-55% total enerji. Porsi protein
sebesar 12 -15% total enerji. Lemak, jangan lebih 30% total enerji. Hindari lemak
trans (trans fat) dan lemak yang sudah terpakai (used fat). Cholesterol < 200 mg per
hari.
Karbohidrat

50 -55%

Protein

12 – 15%

Lemak

< 30%

Sayur

Bebas pestisida, melancarkan pencernaan

Vitamin

Sebagai anti-oksidan

Mineral

Co-enzym
Tabel 9. Komposisi Makanan

Gaya hidup yang semakin sibuk membuat banyak orang tidak sempat
mempersiapkan makanan sendiri, beralih ke makanan cepat saji. Makanan olahan
sering banyak mengandung lemak trans, salah satu jenis lemak yang potensial
mengganggu kesehatan.

Lemak trans.
Lemak trans adalah salah satu jenis lemak tak jenuh Lemak tak jenuh adalah
molekul lemak yang mengandung ikatan ganda antar atom karbon. Karena karbon
berikatan ganda, maka atom karbon yang terhubung dengan hydrogen menjadi lebih
sedikit.
Konsumsi lemak trans akan berpotensi meningkatkan resiko penyakit jantung
coroner, melalui peningkatan kadar LDL (low density lipoprotein) dan menurunkan
HDL (high density lipoprotein). Yang banyak mengandung lemak trans (trans fat)
yaitu susu, produk daging, makan yang dipanggang, camilan, makan gorengan,
biscuit kalengan, krimmer, dan margarin.
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Cara menghindari lemak trans: memperbanyak buah dan sayur, gandum utuh, ikan,
kacang-kacangan. Gunakan minyak sayur alami, misalnya olive oil. Batasi
makanan gorengan dan panggang dengan minyak sayur terhidrogenasi. Cermati
label makanan, dan pilih yang sehat.

Makanan yang banyak mengandung lemak trans Yaitu :
-

Makanan yang digoreng
Margarin
Krimer

Adanya komponen serat dalam makanan makanan penting untuk :
-

Menghambat pengosongan lambung

-

Stabilisasi kadar gula darah

-

Mencegah konstipasi

-

Menghambat penyerapan lemak

Beberapa hal yang harus diperhatikan agar tidak memberi dampak yang merugikan
tubuh :
1. Dosis yang terlalu besar akan bisa merugikan tubuh
2. Hati-hati jika mengkonsumsinya dikombinasi bersama obat lain
3. Perhatikan ada tidaknya kontra indikasi
4. Produk kedaluarsa
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3.3. Olahraga sehat
Olahraga secara teratur memberi manfaat yang baik, diantaranya
mengurangi stress. Setelah olahraga, tubuh akan mengeluarkan hormone
endhorphin yang menyebabkan rasa rileks dan segar. Hormon endhorphin juga
meningkatkan nilai ambang nyeri, sehingga memberi dampak yang baik bagi tubuh.
Olah-raga banyak memberi manfaat, tetapi jika dilakukan tanpa
memperhatikan kondisi badan, maka kondisi sebaliknya bisa terjadi.
Manfaat olahraga :
1. Mencegah Penyakit
Mayo Clinic menyatakan bahwa gabungan antara berolahraga selama 30 menit
setiap hari dengan diet rendah lemak jenuh, serta menghindari penggunaan
tembakau bisa mengurangi risiko penyakit jantung. Sedangkan American Cancer
Society menyebutkan olahraga teratur yang disertai dengan pola makan bergizi
dapat membantu mencegah perkembangan kanker pada orang dengan risiko
genetik. Penyakit lain yang bisa dihindari dengan rutin berolahraga adalah diabetes,
sakit punggung, obesitas, bahkan hingga osteoporosis.
2. Menjaga Fungsi Kognitif
Semakin bertambah usia, fungsi kognitif orang dewasa pun mengalami
penurunan, misalnya menurunnya daya ingat, konsentrasi dan ketelitian. Saat
berolahraga, otak akan terus berkembang dengan membentuk jaringan-jaringan
baru serta menciptakan ratusan koneksi baru antar saraf otak. Olahraga menghindari
risiko demensia, Alzheimer dan gangguan fungsi kognitif lainnya. Fungsi kognitif
yang tetap terjaga tentunya mampu meningkatkan produktivitas kerja.

3. Menjaga Kesehatan Mental
Olahraga dapat melepas hormon endorfin yang memproduksi rasa bahagia yang
dapat meminimalisir stres. Wajar jika setelah berolahraga tubuh terasa lebih segar
dan rileks. Latihan kebugaran secara rutin, tidak harus langsung berolahraga jenis
kardio kelas berat. Cukup sesuaikan dengan kemampuan tubuh, lalu tingkatkan
secara perlahan.
24

Berikut tingkatan latihan kebugaran yang bisa kamu lakukan:
a. Latihan Ringan
Berbagai pekerjaan rumah tangga seperti mencuci piring, mengganti galon air
minum, memasak, menyapu dan mengepel bisa menjadi pilihan. Meski tidak
menghasilkan keringat berlimpah, kegiatan-kegiatan tersebut dapat melatih
pernafasan dan otot tubuh.
b. Latihan Sedang
Aktivitas ini ditandai dengan meningkatnya detak jantung saat berkegiatan,
napas lebih memburu, suhu tubuh meningkat, hingga keluarnya keringat. Latihan
yang

bisa

dilakukan

antara

lain

menari,

naik-turun

tangga,

bersepeda, jogging, berenang, pilates dan yoga.
c. Latihan Berat
Pada tahap ini, tubuh membakar kalori lebih besar, keringat lebih banyak, detak
jantung berpacu cepat, dan langsung terasa pada otot tubuh. Latihan berat yang bisa
dilakukan, misalnya adalah lari, zumba, high intensity interval training (HIIT).

WHO menganjurkan orang dewasa memenuhi kebutuhan latihan kebugaran ini
dengan intensitas:


150 menit latihan fisik sedang atau 75 menit aktivitas fisik berat dalam
sepekan



300 menit aktivitas fisik sedang dalam sepekan jika sudah terbiasa

Latihan ditingkatkan jika sudah terbiasa olahraga rutin, misalkan dari latihan
sedang, kemudian ke latihan yang lebih berat. Pastikan berlatih sesuai dengan
kemampuan dan prosedur untuk meminimalisir risiko cedera saat berolahraga.
Jangan lupa, pakaian serta perlengkapan untuk keamanan selama

berlatih.

Pemanasan dan peregangan adalah wajib, sebelum olahraga dilakukan.
Berikut patokan yang bisa digunakan agar hasil olahraga optimal, dengan
menyesuaikan tujuan latihan.
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TARGET ZONE (% DURATION

FITNESS GOAL

MHR)

Very Hard (90% - Less than 5 Performance and speed, suitable for
100%)

min

athetic training

Hard (80% 90%)

2 - 10 min

Increase

maximum

performance

capacity – suitable for everyone
during short exercise

Moderate

(70% - 10 – 40 min

80%)

Improvement aerobic fitness during
moderately long exercise

Light (60% - 70%)

40 – 80 min

Basic indurance and fat burning –
suitable for everyone during short to
moderately long exercises

Very Light (50% - 20 – 40 min

Simple

60%)

management and recovery

exercise

for

weight

Tabel 10: Target Zone

Target Zone :


MHR = maximum heart rate



Denyut nadi saat istirahat = 60 – 100 kali per menit



Denyut nadi maksimal =(220 – umur) x ….%

Olahraga sehat :


Olahraga dilakukan secara bertahap, teratur dan terukur.



Memperhatikan kaidah FITT (frekuensi, Intensitas, Time, Type)
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Bertahap, jika tidak pernah olahraga, jangan karena terlalu semangat, langsung 4
kali seminggu. Harus dilakukan pentahapan, setelah 2 minggu, kemudian bisa
ditingkatkan.
Teratur, olahraga rutin 2 (dua) kali dalam seminggu lebih baik daripada 6 kali
seminggu tapi hanya 1 minggu dalam sebulan.
Terukur, evaluasi nadi dan tekanan darah dalam olahraga merupakan hal yang baik
dan penting. (gunakan acuan target zone, seperti tersebut di atas).
FITT. Olahraga 2 – 5 kali seminggu, tiap kali minimal 30 menit (tidak termasuk
pemanasan), dan nadi dihitung tidak melebihi batasan nadi maksimal latihan,
hasilnya akan menyehatkan.
Type, artinya jenis olahraga yang dilakukan harus memperhatikan tipe (kondisi)
tubuh kita. Untuk yang gemuk jangan olahraga yang fully weigh bearing, misalnya
: lompat. Renang, sepeda onthel, dan jalan cepat; relatif aman. Yang disebut jalan
cepat yaitu 2 langkah dalam 1 detik.

Catatan:
Olahraga yang dengan hentakan (lompat, lari) sebaiknya tidak dilakukan saat
seseorang berumur lebih dari 40 tahun. Hal tersebut karena umumnya kondisi
tulang sudah mengalami penipisan (osteoporosis). Pria mengalami andropause
(kamar hormone testosterone menurun rata-rata pada usia 40 tahun). Wanita
mengalami menopause pada rata-rata usia 47 tahun. Pada kedua kondisi tersebut
(andropause dan menopause) terjadi pengurangan/penurunan kadar hormone yang
mempengaruhi ketebalan tulang. Beban yang berlebih, baik karena olahraga
ataupun kegemukan akan menyebabkan permukaan sendi tidak rata, jika terjadi
pada sendi lutut, orang mengalami osteoarthritis (sendi terasa sakit dan kaku dalam
saat digerakkan).
Usia lebih dari 40 tahun, jangan olahraga yang banyak hentakan, olahragalah yang
non fully weight bearing. Usia 40 umumnya pria mengalami andropause. Usia 47
tahun adalah usia rata-rata wanita mengalami menopause.
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Angkat berat. Latihan angkat beban (berat), tidak dianjurkan untuk yang berbakat
terjadi varikokel (varises pada daerah kantung zakar). Varikokel bisa menyebabkan
gangguan kualitas sperma. Hal tersebut karena pembuluh darah daerah kantung
zakar (plexus pampiniformis) mengalami pelebaran, yang berdampak terjadi refluks
aliran darah. Karena darah memberi dampak suhu daerah testis yang meningkat
maka akan menyebabkan gangguan morfologi sel sperma.

Gambar 4. Varikokel
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BAB 4
KESEHATAN PSIKOLOGIS (PSYCHOLOGICAL HEALTHY)

Mental yang sehat akan mampu mengoptimalkan potensi dirinya dalam
menghadapi tantangan hidup, serta menjalin hubungan positif dengan orang lain.
Sebaliknya, orang yang kesehatan mentalnya terganggu akan mengalami gangguan
suasana hati, kemampuan berpikir, serta kendali emosi yang pada akhirnya bisa
mengarah pada perilaku buruk.
Penyakit mental dapat menyebabkan masalah dalam kehidupan sehari-hari,
tidak hanya dapat merusak interaksi atau hubungan dengan orang lain, namun juga
dapat menurunkan prestasi di sekolah dan produktivitas kerja.
Terdapat beberapa jenis masalah kesehatan mental :
1. Stres
Stres adalah keadaan ketika seseorang mengalami tekanan yang sangat
berat, baik secara emosi maupun mental.
Stres akan menyebabkan gelisah, cemas, dan mudah tersinggung. Stres juga dapat
mengganggu konsentrasi, mengurangi motivasi, dan pada kasus tertentu, memicu
depresi. Stres bukan saja dapat memengaruhi kondisi psikologi, tetapi juga dapat
berdampak kepada cara bersikap dan gangguan kesehatan fisik.
Beberapa dampak stres terhadap perilaku sampai yang bermasalah, antara lain:


Menjadi penyendiri dan enggan berinteraksi dengan orang lain.



Enggan makan atau makan secara berlebihan.



Marah-marah, dan terkadang kemaharan sulit dikendalikan.



Menjadi perokok atau merokok secara berlebihan.



Mengonsumsi minuman beralkohol secara berlebihan.



Penyalahgunaan obat-obatan narkotika.
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Masalah kesehatan yang dapat timbul akibat stres:


Gangguan tidur



Lelah



Sakit kepala



Sakit perut



Nyeri dada



Nyeri atau tegang pada otot



Penurunan gairah seksual



Obesitas



Hipertensi



Diabetes



Gangguan jantung

Faktor-faktor yang dapat menyebabkan seseorang mengalami stres, sebagian
di antaranya adalah masalah keuangan, hubungan sosial, atau tuntutan di dalam
pekerjaan. Untuk mengatasi stres, kunci utamanya adalah mengidentifikasi akar
permasalahan dan mencari solusinya.
Penanggulangan stres juga bisa dilakukan dengan mengaplikasikan nasihatnasihat yang disarankan dalam manajemen stres yang baik, seperti:


Belajar menerima suatu masalah yang sulit diatasi atau hal-hal yang tidak
dapat diubah.



Selalu berpikir positif dan memandang bahwa segala sesuatu yang terjadi di
dalam hidup ada hikmahnya.



Meminta saran dari orang terpercaya untuk mengatasi masalah yang sedang
dialami.



Belajar mengendalikan diri dan selalu aktif dalam mencari solusi.



Melakukan aktivitas fisik, meditasi, atau teknik relaksasi guna meredakan
ketegangan emosi dan menjernihkan pikiran.



Melakukan hal-hal baru yang menantang dan lain dari biasanya guna
meningkatkan rasa percaya diri.



Menyisihkan waktu untuk melakukan hal-hal yang disukai.



Melibatkan diri dalam kegiatan-kegiatan sosial untuk membantu orang lain.
Cara ini dapat membuat seseorang lebih tabah dalam menghadapi masalah,
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terutama jika bisa membantu seseorang yang memiliki masalah lebih berat
dari yang dialaminya.


Menghindari cara-cara negatif untuk meredakan stres, misalnya merokok,
mengonsumsi minuman beralkohol secara berlebihan, atau menggunakan
narkoba.



Bekerja dengan mengedepankan kualitas bukan kuantitas, agar manajemen
waktu lebih baik dan hidup juga lebih seimbang.

2. Gangguan Kecemasan
Gangguan kecemasan adalah kondisi psikologis ketika seseorang mengalami
rasa cemas berlebihan secara konstan dan sulit dikendalikan, sehingga berdampak
buruk terhadap kehidupan sehari-harinya.
Rasa cemas biasanya timbul pada suatu kejadian tertentu saja, misalnya saat akan
menghadapi ujian di sekolah atau wawancara kerja. Namun pada penderita
gangguan kecemasan, rasa cemas ini kerap timbul pada tiap situasi. Itu sebabnya
orang yang mengalami kondisi ini akan sulit merasa rileks dari waktu ke waktu.
Selain gelisah atau rasa takut yang berlebihan, gejala psikologis lain yang
bisa muncul pada penderita gangguan kecemasan adalah berkurangnya rasa percaya
diri, menjadi mudah marah, stres, sulit berkonsentrasi, dan menjadi penyendiri.

Gejala fisik yang mungkin menyertai masalah gangguan kecemasan antara lain:


Sulit tidur



Badan gemetar



Mengeluarkan keringat secara berlebihan



Otot menjadi tegang



Jantung berdebar



Sesak napas



Lelah



Sakit perut atau kepala



Pusing



Mulut terasa kering



Kesemutan
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Penyebab gangguan kecemasan umumnya belum diketahui secara pasti,
beberapa faktor diduga dapat memicu munculnya kondis kecemasan, antara lain:
trauma akibat intimidasi, pelecehan, dan kekerasan di lingkungan luar ataupun
keluarga.
Faktor risiko lainnya adalah stres berkepanjangan, gen yang diwariskan dari
orang tua, dan ketidakseimbangan hormon serotonin dan dopamin di dalam otak
yang berfungsi mengendalikan suasana hati. Gangguan kecemasan dapat dipicu
oleh penyalahgunaan minuman keras dan obat-obatan terlarang.
Pada kondisi tertentu, seseorang bisa mengalami depresi. Depresi merupakan
gangguan suasana hati yang menyebabkan penderitanya terus-menerus merasa
sedih. Depresi juga dapat menyebabkan masalah fisik, mengubah cara berpikir,
serta mengubah cara berperilaku penderitanya. Tidak jarang penderita depresi sulit
menjalani aktivitas sehari-hari secara normal. Bahkan pada kasus tertentu, mereka
bisa menyakiti diri sendiri dan mencoba bunuh diri.

Beberapa gejala psikologi seseorang yang mengalami depresi:


Kehilangan ketertarikan atau motivasi untuk melakukan sesuatu.



Terus-menerus merasa sedih, bahkan terus-menerus menangis.



Merasa sangat bersalah dan khawatir berlebihan.



Tidak dapat menikmati hidup karena kehilangan rasa percaya diri.



Sulit membuat keputusan dan mudah tersinggung.



Tidak acuh terhadap orang lain.



Memiliki pikiran untuk menyakiti diri sendiri atau bunuh diri.

Dampak depresi terhadap kesehatan fisik yang mungkin dapat terjadi:


Gangguan tidur dan badan terasa lemah.



Berbicara atau bergerak menjadi lebih lambat.



Perubahan siklus menstruasi pada wanita.



Libido turun dan muncul sembelit.



Nafsu makan turun atau meningkat secara drastis.



Merasakan sakit atau nyeri tanpa sebab.
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Saat stress dan atau depresi, hormone yang dihasilkan tubuh akan menyebabkan
ketidaknyamanan. Sebaliknya saat gembira dan penuh cinta, hormon baik yang
akan bekerja, meningkatkan daya tahan tubuh. Karenanya bergembiralah!
Menyanyilah! Hati yang gembira adalah obat.
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BAB 5
KESEHATAN SOSIAL DAN SPIRITUAL (SOCIO-SPIRITUAL HEALTHY)

Kesehatan Sosial
Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) menyadari pentingnya kesehatan
sosial, termasuk definisi kesehatannya yang resmi: "Kesehatan adalah keadaan
kesehatan fisik, mental dan sosial yang lengkap dan bukan hanya tidak adanya
penyakit atau kelemahan."

Cara meningkatkan kesehatan sosial
1. Menjaga hubungan baik
Jagalah hubungan baik dengan teman dan keluarga. Caranya dengan
meluangkan waktu berkumpul bersama atau menjaga hubungan lewat via
telpon, email, atau media sosial lainnya.
2. Seimbangkan kepentingan pribadi dan social
Menghabiskan waktu dengan orang lain itu sehat, tetapi juga memerlukan
waktu untuk diri sendiri. Temukan keseimbangan yang sehat.
3. Keterampilan komunikasi yang efektif
Miliki keterampilan komunikasi yang efektif dengan berkomunikasi secara
terbuka, memupuk kepercayaan, dan kuasai manajemen konflik.
4. Menjadi diri Anda
Merasa nyaman dengan diri sendiri dalam segala situasi adalah kunci.
5. Terbuka terhadap hubungan baru
Terlibat dengan orang lain dalam komunitas, menunjukkan rasa hormat
terhadap perbedaan dapat memperluas jaringan sosial.

Kesehatan Spiritual.
Kesehatan spiritual menjadi hal yang mutlak diperlukan seorang manusia
untuk mencapai derajat kesehatan yang menyeluruh. Spiritualitas berasal dari
kata ‘spiritus’ yang artinya adalah nafas kehidupan. Spirit merupakan kekuatan
yang tidak terlihat yang memberikan nafas bagi kehidupan kita, menghidupkan kita,
dan memberikan kita energi.
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Spiritualitas merupakan proses transformasi melalui berbagai aspek
kehidupan yang terintegrasi meliputi fisik, emosional, pekerjaan, intelektual dan
rasional. Spiritualitas sangat berkaitan dengan kreativitas, cinta, pengampunan,
kasih sayang, kepercayaan, penghormatan, kebijaksanaan, keyakinan, dan rasa akan
kesatuan.
Spiritualitas memberikan ekspresi bahwa ada sesuatu didalam diri kita; yang
berkaitan dengan perasaan, dengan kekuatan yang datang dari dalam diri kita,
dengan mengetahui diri terdalam kita. Spiritualitas merupakan sebuah istilah
dimana banyak orang menginginkannya untuk dapat dimasukan kedalam
kehidupan kita. Spiritualitas dapat merefleksikan nilai seperti memberikan
kontribusi kepada umat manusia serta alam semesta. Peran spiritualitas sangat
berperan penting bagi kehidupan kita baik terhadap kehidupan berkeluarga,
beragama bahkan pada kehidupan kerja kita.
Spiritualitas memiliki dua komponen yaitu vertikal dan horizontal.
Komponen vertikal dalam spiritualitas adalah hasrat untuk melampaui ego
atau self-esteem diri. Komponen vertikal ini bisa berkaitan dengan Tuhan, jiwa,
alam semesta, kekuatan tertinggi atau sesuatu lainnya. Komponen horizontal lebih
kepada perwujudan sesuatu yang tidak dapat dilihat. Sedangkan, komponen
horizontal dalam spiritualitas adalah hasrat untuk melayani orang lain. Komponen
horizontal ini ditunjukkan dengan bagaimana seseorang berusaha untuk membuat
perbedaan melalui tindakannya. Komponen horizontal ini lebih kepada perwujudan
sesuatu yang dapat dilihat.
Spiritualitas membantu individu dalam menemukan makna dan tujuan
dalam hidup mereka dan lebih menunjukkan nilai personalnya. Nilai personal ini
merefleksikan hasrat untuk membuat perbedaan dan membantu untuk membuat
dunia lebih bermakna. Maka dari itu, memiliki spiritualitas dikehidupan sehari–hari
sangat penting untuk membuat kita menjadi individu yang utuh dan bermakna.
Tidak dapat dikatakan menjadi sebuah makna spiritualitas yang baik, bila
keberimanannya tersebut disebabkan pengharapannya untuk mendapatkan pujian
atau karena ketakutan pada hukuman-Nya. Akan tetapi idealnya adalah karena ingin
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mengenal dan mencintai-Nya semata, bukan karena alasan apa pun yang melatar
belakanginya.
Contoh spiritualitas yang luar biasa adalah saat Ayub seorang yang saleh,
menghadapi musibah yang luar biasa, kehilangan anggota keluarga dan harta
bendanya.

Dengan telanjang aku keluar dari kandungan ibuku, dengan telanjang juga aku akan
kembali ke dalamnya. Tuhan yang memberi, Tuhan yang mengambil, Terpujilah
nama Tuhan! (Ayub 1 : 21)

Dalam ucapan Ayub tersebut terdapat pemahaman :
-

Bahwa kehidupan di dunia adalah sementa. Pada akhirnya semua orang
akan menghadap Sang Pencipta

-

Saat meninggalkan dunia yang fana, tidak akan membawa harta, seperti saat
kita dilahirkan (telanjang)

-

Semuanya adalah milik Tuhan, kita hanya dititipi

-

Bersyukur dalam segala hal.

Konsep spiritual seperti Ayub akan menjadikan manusia tidak stress, apapun yang
terjadi dalam hidup kita. Memang tidak mudah untuk mencapai level spiritualitas
seperti Ayub. Namun kita perlu berusaha memiliki kematangan spiritualitas yang
semakin baik.
Stres identik dengan penyakit. Saat seseorang stress, denyut jantung meningkat,
tekanan darah meningkat, bahkan kadar gula darah juga meningkat. Kalau dari
subnormal meningkat jadi normal, maka artinya baik. Namun jika dari yang diatas
normal (sakit), maka penyakitnya akan semakin serius.
Sebaliknya jika seseorang penuh ucapan syukur, maka akan keluar hormone yang
baik, yang dampaknya akan meningkatkan daya tahan tubuh (telah diteliti dalam
disertasi Doktor Program Studi Psikoneuroimunologi dari Fakultas Kedokteran
Unaiversitas Airlangga).
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BAB 6
KESEHATAN REPRODUKSI

Kesehatan reproduksi adalah kondisi sehat yang menyeluruh dalam aspek
organ reproduksi serta fungsinya. Pemahaman yang baik tentang organ reproduksi
serta pfungsi dan prosesnya, akan menjadikan seseorang akan bisa menjaga dan
merawat organ reproduksinya dengan baik.
Cakupan kesehatan reproduksi meliputi masa balita (bawah lima tahun), pra
pubertas, pasca pubertas, masa reproduksi aktif, dewasa,dan lanjut usia; mencakup
pria dan wanita.
Fokus pada kesehatan reproduksi remaja, sampai pada masa kuliah,
merupakan masa yang strategis untuk dikelola dengan baik. Pada kondisi yang
kurang menguntungkan, jika pada masa tersebut terjadi masalah maka potensi
menyongsong masa depan akan tidak mudah. Beberapa kasus: pelecehan seks,
kekerasan seks, seks pra nikah, kehamilan di luar nikah, aborsi, infeksi menular
seks (IMS), pornografi adiksi, dan napza (narkotika psikotropik dan zat adiktif),
harus terantisipasi dengan baik.
Hasil penelitian penulis bersama kelompok studi kesehatan reproduksi (KSKR)
Universitas Airlangga tahun 2006 terhadap 1098 mahasiswa di Surabaya, sebagai
berikut:

Tabel 11. Pola Pacaran
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Dari data tersebut yang menarik untuk dicermati yaitu :
1. Sekitar separuh subjek pernah : berpelukan dengan pacar, cium pipi dan
cium bibir
2. Seks pranikah, mahasiswa : 16,3%, sedangkan mahasiswi : 6.5%
3. Yang pernah melakukan anal seks, mahasiswa sebanyak 5.1%, sedangkan
mahasiswi : 2.5%

Tabel 12. Seks Pranikah

Dari tabel 11, yang sudah pernah melakukan hubungan seks didapatkan data :
-

Hubungan seks pertama kali, untuk laki-laki dillakukan saat SMP (35.6%).
Sedangkan untuk wanita, hubungan seks pertama saat SMA (32.4%)

-

Pola hubungan seks laki-laki : dengan pacar = 60%, dengan wanita tuna
susila (WTS)=12.2%, dengan teman (TTM/teman tapi mesra) = 15.6%

-

Pola hubungan seks pranikah wanita: mayoritas (91.7%) dengan pacarnya,
dan dengan teman = 2.6%

-

Angka infeksi Chlamidia trachomatis : laki laki (2.3%) lebih tinggi
dibanding wanita (2.1%).

38

Dari data tersebut di atas, beberapa catatan untuk antisipasi yaitu :
a. Seks education perlu diberikan saat menjelang SMP
b. Pola laki-laki yang melakukan seks pranikah, cenderung pasangan multiple,
resiko terkena infeksi menular seks (IMS) lebih tinggi.
c. Wanita yang melakukan seks pranikah, juga tetap memiliki resiko tertular
infeksi menular seks (IMS), walau mayoritas hubungan seks hanya dengan
pacar.
Wanita yang melakukan seks pranikah cenderung hanya dengan pacarnya
(91.7%). Laki-laki yang melakukan seks pra-nikah cenderung
pasangannya multiple, yang cenderung beresiko lebih tinggi mengalami
infeksi menular seks (IMS). Karenanya wanita yang mengalami seks pranikah, juga akan potensial terkena infeksi menular seks.
6.1. Infeksi Menular seks (IMS)
Beberapa infeksi menular seks tidak menunjukkan tanda, tetapi infeksi
mikroorganisme ada, sehingga potensial menularkan pada pasangan seksnya.
Misalnya: Syphilis jika tidak mendapatkan pengobatan yang adekuat, maka stadium
2 tak terlihat tanda yang jelas tetapi potensial menular ke parner seksnya. Juga
infeksi HIV (human immunodeficiency virus).
Berikut gambar beberapa Infeksi menular seks :
Gambar dikutip dari : Atlas Penyakit Kulit
1. Gonorhoe
Gonorhoe adalah jenis infeksi menular seks yang ditandai dengan keluarnya
nanah dari ujung kemaluan (penis), setelah tertular 3 hari sampai 10 hari
yang lalu (masa inkubasi).
Didalam nanah tersebut terdapat kuman Neiseria gonorhoe. Pria penderita
Gonorhoe beresiko mengalami infertilitas jika nanah tersebut menyumbat
saluran sel benih (obstruksi vas deferens).
Wanita jika tertular Gonorhoe juga beresiko mengalami infertilitas karena
penyumbatan saluran telur (Tuba falopii), atau bisa juga mengalami
kehamilan di luar kandungan (buah kehamilan terperangkap di tuba falopii).
Jika terjadi kehamilan dalam tuba falopii maka resiko keselamatan ibu bisa
terjadi karena perdarahan oleh sebab pecahnya tuba falopii.
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Masalah lain yaitu pengobatan yang tidak tuntas karena minum antibiotik
dengan dosis yang kurang, maka bisa terjadi mutasi kuman. Jadilah kuman
Gonorhoe yang kebal terhadap antibiotik (kasus Vietnam rose).
Penggunaan antibiotik dengan dosis yang kurang (under dose) akan
menyebabkan kuman kebal terhadap antibiotik (mutasi).

Gambar 5. Gonorhoe
2. Syphilis
Syphilis adalah jenis infeksi menular seks yang ditandai dengan munculnya
luka di sekitar kemaluan, dengan sifat luka tidak nyeri saat di tekan),
tertularnya sekitar 10 hari sampai 3 bulan berhubungan seks dengan
penderita.
Syphilis ada 3 stadium. Stadium 1 (ada luka) jika pengobatan tidak tuntas,
infeksi akan berlanjut ke stadium yang lebih lanjut. Tanda bisa tidak
tampak, tetapi potensial bisa menular ke pasangan seks. Wanita hamil yang
ada infeksi Syphilis (Trepanema pallidum), beresiko bayinya mengalam

Gambar 6. Syphilis stadium 1
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3. Chlamydia trachomatis
Chlamydia trachomatis yang adalah parasit obligat intraseluler,
dalam sikulus hidupnya mempunyai 2 macam bentuk yaitu elementary
body (EB) yang mempunyai kapasitas infektif dan reticular body (RB) yang
mempunyai kemampuan replikasi didalam sel eukariotik.
Terdapat 15 serovarian yaitu A, B, Ba, C yang merupakan penyebab
trachoma; serovarian D, E, F, G, H, I, I dan K terkait infeksi traktus
genitalis, konjungtivitis, dan pneuminia pada bayi; serovarian L-1, L2, dan
L-3 sebagai penyebab lymphogranuloma venerum (LV).
Chlamydia trachomatis diketahui merupakan penyebab : cervicitis, pelvic
inflammatory disease dan endometritis pada wanita; dan epididymitis pada
pria; serta uretritis, proctitis, dan conjunctivitis pada kedua pada pria dan
wanita.
Pada pria, infeksi C. trachomatis dikaitkan dengan epididymitis, orchitis,
prostatitis, pembuntuan saluran dan infeksi kelenjar seks aksesori pria
(MAGI). Lebih lanjut diduga infeksi C.trachomatis mengganggu kualitas
sperma secara langsung yang menyebabkan infertilitas.
Identifikasi dan diagnosa yang tepat dan cepat, serta penatalaksanaan yang
rasional terhadap infeksi C. trachomatis akan efektif untuk meminimalkan
efek yang kurang menguntungkan khususnya terkait gangguan fungsi
reproduksi.
Chlamydia memiliki 2 bentuk yaitu elementary body (EB) untuk
kondisi eksra seluler, dan reticulate body (RB) untuk intra seluler.
Untuk kondisi ektra seluler yaitu EB, berbentuk bulat dengan
diameter 300 nm dengan potensi infeksius yang kuat. Setelah melekat pada
sel host, EB secara aktif akan penetrasi kedalam sel memanfaatkan fungsi
fagositosis sel untuk selanjutnya berada dalam phagocytic vesicle.
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Segera setelah EB berada didalam sel host, kemudian terjadi proses
diferensiasi menjadi bentukan coccoid dengan ukuran lebih besar (800-1000
nm) yang merupakan bentuk aktif disebut RB (reticulate body).
RB memiliki membran sel yang lebih tipis dan lebih permiabel
dibanding bentuk EB. RB mempunyai kemampuan multiplikasi yang sangat
tinggi (jam ke-24 optimal) untuk selanjutnya berdiferensiasi menjadi EB
(jam ke-30) dan jam ke 35-40 sel host pecah untuk selanjutnya EB
menginfeksi sel sekitar lebih luas.

Keluhan/Gejala dan infeksi C. Trachomatis
Penelitian yang dilakukan oleh Kelompok Studi Kesehatan
Reproduksi (KSKR) Fakultas Kedokteran Unair menunjukkan bahwa
sangat minim gejala/ tanda dari infeksi C.trachomatis, baik pada pria
ataupun wanita.
Studi dilakukan terhadap 1098 mahasiswa (533 pria dan 565 wanita)
di Surabaya, evaluasi keluhan dan gejala menggunakan kuesioner, teknik
deteksi Chlamydia dengan LCR (Ligase Chain Reaction) dari sampel
kencing pancaran awal (first void urine).
Hasil penelitian didapatkan prevalensi infeksi C.trachomatis sejumlah
5,4% ( 2,3% pria dan 2,1% wanita). Sedangkan keluhan yang bisa
dijadikan prediktor terkait infeksi C.trachomatis pada saluran kencing
yaitu rasa panas saat kencing (burning sensation when urinating).
Infeksi Chlamydia trachomatis dalam sperma menyebabkan
penurunan motilitas spermatozoa dan peningkatan rasio spermatozoa mati,
sehingga berdampak pada penurunan kemampuan fertilisasi dari
spermatozoa.
Pemeriksaan spesimen yang didapat dari sekret organ reproduksi
dan dilakukan uji antigen (PCR dan LCR) memberikan ketepan diagnosa
yang baik.
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Gambar 7. Infeksi Chlamydia trachomatis

4. HIV – AIDS
Seseorang yang di dalam tubuhnya terdapat virus HIV (human imnnuno
deficiency virus), bisa berpenampilan seperti tidak sakit (sehat). Namun jika
daya tahan tubuhnya semakin menurun dan masuk dalam fase AIDS
(Acquired Immunodeficiecy syndrome), saat ini kondis daya tahan tubuh
sangat jelek, maka banyak penyakit akan diderita. Rongga mulut terinfeksi
jamur, paru mengalami infeksi (pneumoni), kulit juga terdapat tanda infeksi,
berat badan turun drastic, dan sering dengan diare kronis.
Saat ini didapatkan bahwa pola penularannya selain karena seks bebas, juga
karena penggunaan jarum suntik terkait napza (narkotika psikotropik zat
adiktif).

Gambar 8. HIV
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Penularan AIDS / HIV:
1. Hubungan seks dengan pasangan yang terinfeksi
2. Kontaminasi dengan darah atau cairan tubuh yang terinfeksi (contohnya
jarum suntik)
3. Infeksi dari ibu ke bayi
4. Penggunaan alat cukur terkontaminasi

Penting :
1. Berfikir matang, sebelum berindak
2. Bertanggung jawab terhadap tindakan yang dilakukan
3. Jangan menyesal kemudian. Tak berguna
HIV tidak ditularkan melalui kulit yang utuh (bergandengan tangan)

6.2. Mitos
Mitos adalah informasi yang berkembang di masyarakat, namun kebenarannya
belum bisa dipastikan.
1. Hubungan seks hanya 1 kali tidak mungkin menyebabkan kehamilan.
Yang benar : Jika wanita masa subur (terjadi ovulasi), jika ada sperma yang
membuahi maka akan terjadi kehamilan.
2. Masturbasi menyebabkan keturunan cacat.
Yang benar : Cacat pada janin terjadi karena saat pembentukan organ
tertentu, jika terjadi gangguan (bahan toksik, infeksi, genetik), pembentukan
organ janin tidak sempurna, lahir bayi cacat.
3. Masturbasi menyebabkan keturunan cacat.
Yang benar : Cacat pada janin terjadi karena saat pembentukan organ
tertentu, jika terjadi gangguan (bahan toksik, infeksi, genetik), pembentukan
organ janin tidak sempurna, lahir bayi cacat.
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4. Infeksi menular seks (IMS) dapat dicegah dengan minum antibiotik sebelum
hubungan seks dengan penderita.
Yang benar : Ada aturan dosis dan jenis antibiotik untuk masing-masing
jenis IMS. Penggunanan antibiotik dosis kurang memadai, akan
menyebabkan mutasi (kuman kebal antibiotik). IMS yang karena penyebab
virus (mis. HIV-AIDS, Herpes) penggunaan antibiotik tidak memberi
manfaat.
5. Keperawanan sseseorang dapat diidentifikasi dari tampilan fisiknya.
Misalnya: bokong “mlorot”
Yang benar : Bentuk fisik sesorang dipengaruhi factor genetik (fisik orangtua), latihan, dan status gizinya.
6. Makan buah yang banyak air, akan menyebabkan organ kewanitaan lebih
basah.
Yang benar : Organ kewanitaan ada masa basah dan ada masa kering. Saat
menstruasi basah karena darah mens, saat masa subur basah karena lendir
masa subur yang berasal dari mulut rahim, hal tersebut karena kadar hormon
estrogen yang tinggi.
Selama basahnya organ kewanitaan bukan karena keputihan, hal tersebut
tidak perlu dikuatirkan.
7. Ukuran penis yang kecil, saat sudah menikah, akan selalu mengganggu
keharmonisan suami istri.
Yang benar : Ukuran penis yang terlalu besar, misalnya lebih dari 20 cm,
akan menimbulkan ketidaknyamanan pada pasangan.
8. Sunat akan menyebabkan pertambahan tinggi badan.
Yang benar : Saat usia puber 10 tahun – 14 tahun), anak saatnya terjadi
penambahan tinggi badan secara bermakna.
(Kalau saja sunat menyebabkan tinggi badan bertambah, apakah jika
sunatnya dilakukan 3 kali, tinggi badan anak juga 3 kali penambahannya.
Jawabnya : tidak)
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9. Sate kambing meningkatkan keperkasaan.
Yang benar: Jika tubuh kurang prima, makan sate kambing secukupnya
akan meningkat kesegaran tubuh.
(Bagaimana jika makan sate kambing 100 tusuk, apakah 10 kali lebih
perkasa dibanding makan 10 tusuk? Jawabnya
: tidak. Yang pasti 100 tusuk akan terlalu kenyang, kolesterol darah akan
meningkat)
10. Mengkonsumsi Ekstasi/sabu-sabu (meth-ampetamin) akan meningkatkan
potensi seks pria.
Yang benar : Proses ereksi terjadi karena pelebaran pembuluh darah di
penis. Ekstasi menyebabkan pembuluh darah penyempit (vaso konstriksi),
dan penggunaan jangka lama akan menyebabkan produksi sperma
terganggu.
11. Pria gemuk selalu memiliki ukuran penis kecil.
Yang benar: Jika gemuknya mulai kecil, maka pertumbuhan ukuran penis
tidak optimal. Jika gemuknya setelah dewasa maka penis seperti terbenam
dalam tumpukan lemak (buried penis). Pria dengan lingkar perut lebih 90
cm akan lebih rentan terkena penyakit metabolik (antara lain Diabetes
mellitus).
12. Obat

penghilang

rasa

sakit

(analgesic)

yang

digunakan

untuk

menghilangkan nyeri haid (dismenorhoe) dapat menyebabkan kandungan
kering
Yang benar : Obat golongan analgesik bersifat iritasi lambung. Yang
menderita maag akan lebih tidak nyaman jika mengkonsumsi obat tersebut.
13. Sperma bisa digunakan untuk masker wajah agar awet muda.
Yang benar : Cairan sperma penderita infeksi virus (HIV, Hepatitis virus
akut), didalam sperma terdapat virus tersebut.
14. Wanita yang menelan sperma bisa menjadi hamil.
Yang benar : Kehamilan berada dalam organ reproduksi. Sesuatu yang
masuk lewat mulut masuk dalam system pencernaan. Beda jalur.
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15. Menopause adalah masa suram bagi wanita.
Yang benar: Jika wanita sudah menopause, tidak mestrusi minimal 1
tahun, berarti tak bisa hamil karena sel telur sudah habis. Menopause
terjadi rata-rata pada wanita usia 47 tahun dan tertua pada usia 57 tahun.
Menopuse adalah proses fisiologis yang biasa, tak usah dikuatirkan. Setiap
wanita pada suatu saat akan mengalami menopause. Yang penting optimis
dan berfikir positif.

6.3. Keputihan
Keputihan adalah keluarnya cairan putih dari organ kewanitaan (vagina)
yang berbau, gatal, atau menimbulkan keluhan lain.
Berbeda dengan lendir masa subur yang dikeluarkan dari organ kewanitaan, bersifat
jernih dan molor, tidak menimbulkan keluhan; artinya saat itu wanita dalam masa
subur. Jika saat masa subur terjadi pembuahan (spermatozoa masuk) maka akan
terjadi kehamilan.
Penyebab keputihan :
1.
2.
3.
4.
5.

Bakteri
Jamur
Virus
Parasit
Keradangan/keganasan

Tampilan fisik dari “keputihan”, terkait dengan penyebab keputihan. Jika karena
jamur, warna “keputihan” seperti susu, gatal, dan umumnya jumlahnya relatif
banyak, sehingga penderita ada keluhan.
Keputihan karena sebab HPV (human papilloma virus), terutama HPV tipe 16 dan
18, potensial bisa menyebabkan menjadi kanker mulut rahim.

Pengobatan:
Therapi keputihan, yang terbaik dengan memperhatikan penyebabnya. Jika karena
jamur, maka obatnya anti jamur. Jika karena bakteri, diobati antibiotic.
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Proses terjadinya keputihan :
Tidak selalu karena hubungan seks, tetapi bisa juga karena cara cebok yang salah,
atau karena cebok dengan air terkontaminasi.

Gambar 9. Keputihan karena jamur
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TUGAS

1. Jelaskan konsep sehat secara holistik!
2. Hitunglah berat badan ideal saudara! Jika berat badan belum dalam rentang
ideal, buatlah rencana untuk mencapai berat badan ideal!
3. FITT (Frekwensi, Intensitas, Time, Type) salah satu konsep olahraga.
Buatlah rencana olahraga dan jenis yang sesuai dengan berat badan
Saudara!
4. Untuk mencapai kebugaran fisik yang prima, buatlah rencana dalamkajian
konsep holistik!
5. Buatlah daftar Endocrine disruptors yang ada di lingkungan Saudara!
6. Di Era 4.0 yang serba digital dan cepat saat ini, materi apa saja yang
potensial mengganggu kesehatan kita?
7. Bagaimanakah manajemen stress yang baik?
8. Bagaimanakah konsep sosial yang sehat?
9. Bagimanakah konsep spiritual yang menyehatkan?
10. Apa yang kita lakukan untuk membangun lingkungan yang sehat?
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