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Pendahuluan
Hampir tiga perempat kematian karena  

penyakit tidak menular (PTM), dan 82%   

dari 16 jutaan orang yang meninggal  

karena PTM belum mencapai umur 70  

tahun.

Berdasarkan data dari World Health  

Organization (WHO) sebanyak 75 persen  

beban kematian karena PTM terjadi di  

negara berkembang, kejadiannya  

meningkat lebih cepat dan terjadi pada  

kelompok usia yang semakin muda.

Kematian dini yang terjadi pada  

pasien PTM  sering terjadi pada  

masyarakat dengan pendapatan  

menengah ke bawah, yang kesulitan  

mendapatkan asuransi kesehatan /  

akses kesehatan sering terbatas.

Meningkatnya PTM  dipengaruhi  

penggunaan rokok, kurangnya  

olahraga, alkohol, serta diet/ pola  

makan yang berbahaya.

PTM merusak kesehatan individu,

keluarga dan masyarakat, sampai

sistem kesehatan.
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Pendahuluan
Indonesia dalam beberapa dasawarsa terakhir menghadapi masalah Triple  

Burden Diseases yaitu penyakit menular (PM) , penyakit tidak menular (PTM) dan  

kejadian new emerging diseases.

P M terdiri kejadian re-emerging  

diseases: kemunculan kembali  

penyakit yang sudah menurun  

kasusnya/ tidak terjadikasus.

Co: malaria, tuberculosis, kolera.

New emerging diseases, penyakit  

baru muncul di populasi dan  

perluasan host (misal dari hewan ke  

manusia) cepat berhubungan serta  

peningkatan penyakit yang dapat  

terdeteksi. Co: HIV/AIDS Flu  

Burung

PTM Penyakit merupakan  

penyakit yang tidak bisa  

ditularkan dari satu individu ke  

individu lainnya.

Kejadian (prevalensi) penyakit tidak menular di Indonesia menurut Survei Kesehatan  

Rumah Tangga (SKRT) tahun 2012 pada kelompok usia 25-34 tahun adalah 9,3% dan  

meningkat seiring bertambahnya usia pada kelompok usia 53-64 tahun sebesar 15,5%.  

Kejadian ini naik menjadi sebesar 69,91%. ( Kementrian Kesehatan RI ,2019)
2



Hipertensi  

57.7%

Stroke  

18.4%

Diabetes Mellitus  

14.4%

Ginjal Kronik  

6.4%

Kanker  

3%

Proporsi Kejadian Penyakit Tidak Menular di Indonesia

sumber: Riskesdas RI, 2018.
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1. APA ITUPTM?

Penyakit yang tidak ditularkan dari orang ke orang,  

yang berkembang perlahan dalam jangka waktu yang  

panjang (kronis).

Penyakit yang bukan karena infeksi kuman, termasuk  

penyakit kronis degeneratif antara lain penyakit  

jantung, stroke, diabetes melitus, hipertensi, depresi.

PTM adalah penyakit yang disebabkan perilaku dan  

lingkungan tidak sehat.
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Karakteristik  
Penyakit  

Tidak Menular

PTM terjadi akibat interaksi  

antara non-living agent dengan  

host. Da la m ha l ini m a nusia da n  

lingkungan sekitar

5



1.Tidak ditularkan

2.Etiologi sering tidak jelas

3.Agent penyebab: non-living  

agent

4.Durasi penyakit panjang (kronis)

5.Fase subklinis dan klinis panjang  

untuk penyakit kronis.

Karakteristik
Penyakit

Tidak Menular

6



1.Agent

1.Agent dapat berupa non living agent:

a.kimiawi

b. fisik

c.mekanik

d.psikis

2. Agent PTM sangat bervariasi, dari yang sangat sederhana sampai yang kompleks.

3. Suatu penjelasan tentang PTM tidak akan lengkap tanpa mengetahui spesifikasi dari  

agent tersebut.

4.Suatu agent tidak dapat menular dapat menimbulkan tingkat keparahan yang  

berbeda, yang dinyatakan dalam skala pathogenitas.

5.Karakteristik lain yang harus diperhatikan:

a. kemampuan memasuki jaringan

b.kemampuan merusak jaringan (reversible dan irreversible)

c.kemampuan menimbulkan reaksi hipersens

Pathogenitas Agent : kemampuan / kapasitas agent penyakit untuk dapat menyebabkan sakit pada host.
7



2. Reservoir

1. Dapat didefinisikan sebagai organisme hidup, benda mari  

(tanah, udara, air batu) di mana agent dapat hidup,  

berkembang biak dan tumbuh dengan baik.

2. Pada umumnya untuk penyakit tidak menular, reservoir dari  

agent adalah benda mati.

3. Pada penyakit tidak menular, orang yang terekspos/terpapar  

dengan agent tidak berpotensi sebagai sumber/reservoir  

tidak ditularkan.
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3. Relasi Agent - Host
1.Fase Kontak: adanya kontak antara agent dengan host, tergantung

lamanya  kontak, dosis, dan patogenitas.

2.Fase Akumulasi pada jaringan, apabila terpapar dalam waktu lama terus  

menerus.

3.Fase Subklinis.Pada fase subklinis gejala dan tanda belum muncul, namun telah  

terjadi kerusakan pada jaringan, tergantung pada: Jaringan yang terkena,  

kerusakan yang diakibatkan dan sifat kerusakannya (reversible - irreversible,  

kronis, cacat dan mati).

4.Fase Klinis yaitu agent penyakit telah menimbulkan reaksi pada host dengan  

menimbulkan manifestasi (gejala dan tanda)

5.Rute dari keterpaparan melalui:

a. sistem pernafasan

b. sistem digestiva

c. sistem integuman.kulit

d.sistem vaskuler
9



2. JENIS - JENIS PTM

HIPERTENSI

KANKER

DIABETES

CEDERADEPRESI

ALZHEIMER

ARTHRITIS

GANGGUANMENTAL

PENYAKIT JANTUNGKORONER
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Penyakit Jantung Iskemik  

Kanker

Penyakit serebrovaskular  

Penyakit paru obstruktif  

kronis

Sirosis

Diabetes Melitus

PTMyang termasuk 

penyebab utama  

kematian:

PTM yang termasuk  

special –interest, banyak 

menyebabkan masalah  

kesehatan tapi jarang  

jumlahnya:

Osteoporosis

Penyakit Ginjal kronis  

Mental retardasi  

Epilepsi

11



1

Jenis PTM Berdasarkan BAHAYA dan PENANGANAN

2

DIABETES  
MELITUS

penyaki t   

gangguan   

metabol ik   

menahun  ak ibat   

pankreas t idak  

memproduks i   

cukup insulin a tau   

tubuh t idak dapa t   

menggunakan   

insulin yang   

diproduksi.

3

STROKE

kondisi ketika  

pasokan darah  

ke otak terputus  

ak ibat   

penyumba tan   

a tau  pecahnya  

pembuluh darah  

di otak,  

sehingga terjadi  

kemat ian sel-sel  

p a d a  sebagian  

area di otak.

OBESITAS

kelebihan  

berat   

badan dari   

berat   

badan   

ideal.

4

PENYAKIT

JANTUNG

KORONER

ter jadinya  

p enyum b a ta n  

al i ran darah  

pada  arteri   

koroner.
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4. CONTOH PTM YANG  
HARUS RUTINDIPANTAU

HIPERTENSI  

DIABETES

OBESITAS
13



HIPERTENSI
Hiper artinya tinggi, sedangkan tensi adalah tekanan darah jadi  

hipertensi adalah tekanan darah tinggi.

Disebut tinggi bila TD >140/90 mmHg.

KENAPA BISA TERJADIHIPERTENSI?
FAKTOR KETURUNAN:

keturuna n  

umur

asupan makananan  

tinggi garam  

obesitas

stress

merokok dan  

konsumsi alkohol  

makanan t inggi  

lemak/kolesterol  

kurang olahraga  

DM 14



GEJALA YANGDIRASAKAN  
KETIKA HIPERTENSI:

•Mimisan

•Sakit dada

•Berdebar-debar

•Nafas pendek

•Mual/muntah

Nyeri kepala/pusing/terasa  

berat di tengkuk

Sulit tidur

Gangguan penglihatan  

(ma ta  kabur)  

Kelumpuhan

90% pasien hipertensi tidak merasakan gejala! Namun, hipertensi  

diketahui dengan mengukurnya, bukan berdasarkan perkiraan saja.
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.

Deteksi dan pemantauan  

hipertensi dapat  di lakukan  

melalui  pemeriksaan tekanan  

darah

DETEKSI DAN PEMANTAUANHIPERTENSI
Hindari aktivitas fisik sebelum  

melakukan pengukuran

Hinda ri m elakukan pengukuran  

da lam kondisi stres.

16



Menjaga berat badan supaya tetap dalam rentang  

normal BMI (18,5 - 24,9)

Mengatur pola makan, kurangi makanan berlemak

/  kolesterol, kurangi konsumsi garam, perbanyak  

sayur dan buah

Hindari minuman beralkohol dan berhenti merokok  

Olahraga teratur 30 menit sehari (berjalan,  

bersepeda)

Hindari stress

MENCEGAHHIPERTENSI

17



Apabila dengan pola hidup sehat tetap tidak bisa  

mengendalikan tensi maka  diperlukan bantuan  

obat-obatan.

Saya sudah menerapkan pola hidup  

sehat, tapi kok masih tinggi tensinya?

Kapan saya harus minum

obat?

Ketika perubahan pola hidup tidak bisa  

mencapai target, dan ketika tekanan darah  

mencapai >160/100 mmHg.

Ada banyak macam  

obat hipertensi  

disarankan untuk  

berkonsultasi dulu  

dengan dokter  

sebelum  

mengkonsumsinya

18



• Merokok

DIABETES
Berasal dari kata Yunani yang berarti pancuran air gula/madu.

Menggambarkan gejala DM yang mana pasien mengeluarkan air kencing  

yang sangat manis sehingga dikenal sebagai penyakit KENCINGMANIS.

MENGAPA BISA TERJADIPADAKU?
• Faktor Usia

• Stress

• Memakan makanan kolesterol tinggi

• Sedang hamil

• Obesitas

• Riwayat keluarga

• Kurangnya aktivitas fisik

19



TANDA DAN  
GEJALADIABETES

• Banyak makan

• Banyak minum

• Banyak kencing

• Mudah lelah

• BB turun

• Kesemutan

• Rasa kebas di kaki

• Penglihatan kabur

• Luka sulit sembuh

• Melahirkan bayi >4kg

:
dikatakan diabetes apabila

ada dua dari tiga gejala.

Banyak makan, banyak minum, banyak

kencing dan penurunan berat badan.

Ditambah dengan keluhan tambahan.

Disertai:

•Gula da ra h pua sa lebih da ri  

120 mg/dl

• Gula darah 2 jam setelah

makan lebih dari 200 mg/dl

•Gula darah lebih dari 200  

mg/dl
20



MENGATASI DIABETES
Pengelolaan DM

Dilakukan untuk menjaga kadar  

gula darah tetap normal  

sehingga kualitas hidup tetap  

baik

Perencaan pola makan sehat  

Olahraga/aktifitas fisik

Minum obat secara teratur dan  

tepat waktu

21



OBESITAS
Obesitas adalah penyakit  

yang ditandai dengan  

penumpukan jaringan  

lemak secara berlebihan  

di dalam tubuh.

Ketika perubahan gaya hidup  

mempengaruhi perubahan  

pola makan dengan konsumsi  

banyak makanan tinggi  

kolesterol, lemak dan kalori  

mengakibatkan tubuh  

menyimpan cadangan energi  

di hati dan lemak =  resiko  

obesitas meningkat.

22



OBESITAS

Persentase lemak tubuh  

pada orang obesitas  

lebih tinggi.

Lemak visceral/lemak perut  

paling berisiko pada  

kesehatan.

Lemak visceral tersimpan di  

perut dan organ-organ  

hati, ginjal, pankreas, usus,  

dan jantung.

Kadar lemak visceral yang  

tinggi dapat menyebabkan  

risiko terjadinya penyakit  

diabetes, penyakit jantung,  

stroke, kanker.

23



CARA MENENTUKAN KRITERIA OBESITAS

Penentuan kriteria  

obesitas menggunakan  

hasil penghitungan  

Indeks massa tubuh  

( IMT)

IMT perhitungan yang  

didapatkan dari  

membagi  berat badan  

(da lam kilogram)  

dengan ukuran tinggi  

badan (da lam meter).
berat badannya.

Rumus

IMT = Berat  b a d a n ( k g )  

Tinggi  b a d a n

( m ² )

Keterangan :

pengukuran  IMT tepat d i gunakan   

u n t u k  orang y a n g  berusia 20  

t a h u n  ke atas

IMT bisa d i jad ikan  pa tokan agar   

seseorang waspada terhadap24



Arti IndeksMassa Tubuh

IMT dapat digunakan  

sebagai alat penilaian  

untuk membantu  

diagnosis suatu penyakit.

.

Ukuran yang digunakan untuk  

mengetahui status gizi  

seseorang yang didapatkan  

dari perbandingan berat dan  

tinggi badan.

Cara termudah untuk mengetahui  

apakah seseorang berisiko  

mengalami suatu penyakit kronis  

atau tidak.

25



Bagaimana saya dikatakan obesitas,  
dan apa yang harus saya lakukan?

Lakukan :
Mengatur pola makan  

Mengatur pola hidup

Aktivitas fisik / olahraga  

Kelola stress

Minum air putih cukup
26



5.

KERUGIANPTM

27



KERUGIANPTM:

• Jantung ( 10,5T)

• Kanker ( 3,4T)

• Stroke (2,5T)

•Ggal ginjal ( 2,3T)

• Talesemia ( 490 M)

Penyebab kematianterbanyak:

• Jantung coroner (36,9 %)

• Kanker (9,7%)
•Diabetes Melitus dengan

komplikasi ( 9,3%)

• Tubercolosis ( 5,9%)
•Penyakit paru obstruktif kronis

(peradangan pada paru-paru

dalam jangka panjang (2,9%)

Pembiayaankesehatan  

terbanyak (Rp):

28



BahayaTrenKasusPTM

Ancaman penyakit PTM akan  

berdampak besar bagi sumber  

daya manusia dan perekonomian  

Indonesia karena penanganannya  

membutuhkan biaya yang besar  

dan memerlukan teknologi tinggi

Faktor resiko untuk timbulnya PTM  

yang bersifat kronis/menahun  

belum ditemukan secara  

keseluruhan.

Satu faktor resiko dapat  

menyebabkan penyakit yang  

berbeda-beda, misalnya merokok,  

dapat menimbulkan kanker paru,  

penyakit jantung koroner, kanker  

tenggorokan.

Salah satu upaya dengan  

melakukan "CERDIK' dan PATUH

29



6.

MENCEGAH DAN  

MENGELOLAPTM

30



Mencegah PTM dengan 'CERDIK'

E R D

Diet sehat  

dengan  

kalori  

seim ba ng,

KIC
Cek  

kondisi  

keseha ta n  

secara  

berkala.

Enya hka n  

asap  

rokok.

Kenda likan  

stress.

Rajin  

a ktivitas  

fisik.

Istira ha t  

yang  

cukup.
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Mengelola PTM dengan 'PATUH'

P
Periksa  

keseha ta n  

secara  

rutin

T
Tetap Diet  

sehat  

dengan  

gizi  

seim ba ng,

H
Progra m  

PATUH

dila kuka n  

bagi  

penderita  

PTM agar  

rajin  

kontrol  

dan  

minum  

obat

U
Upayakan

a ktivitas  

fisik  

dengan  

aman

A
Atasi

penyakit  

dengan  

pengoba ta n  

secara  

tepat dan

teratur

Hindari  

rokok,  

alkohol  

dan zat  

ka rsinogen
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M e m a n t a u  PTM me la l u i pe ran   

ak t i f  p a d a posb indu

Posbindu PTM merupakan peran  

serta masyarakat dalam  

melakukan kegiatan deteksi dini  

dan pemantauan faktor risiko  

PTM yang dilaksanakan secara  

terpadu, rutin, dan periodik.

Sasaran Posbindu PTM  

a d a l a h  m a s y a r a k a t us ia   

15 t a h u n  ke  a tas dengan   

kond is i sehat, ber is iko  

m a u p u n  pender i ta PTM

33



DAFTAR PUSTAKA

Noncommunicable diseases.  

https://www.who.int/health-

topics/noncommunicable-

diseases#tab=tab_2

Potret Sehat Indonesia dari Riskesdas2018  

https://www.kemkes.go.id/article/view/181102  

00003/potret-sehat-indonesia-dari-

riskesdas-2018.html

Noncommunicable diseases country  

profiles 2018.  

https://www.who.int/publications/i/item/ncd

-country-profiles-2018

PenyakitMenular Masih Jadi Perhatian  

Pemerintah 

https://www.kemkes.go.id/article/view/1904  

2500004/penyakit-menular-masih-jadi-

perhatian-pemerintah.html

34

http://www.who.int/health-
https://www.kemkes.go.id/article/view/18110200003/potret-sehat-indonesia-dari-riskesdas-2018.html
http://www.who.int/publications/i/item/ncd
https://www.kemkes.go.id/article/view/19042500004/penyakit-menular-masih-jadi-perhatian-pemerintah.html


DAFTAR PUSTAKA

Direktorat Jenderal Pencegahan dan  

Pengendalian Penyakit (2019) Buku Pedoman  

Penyakit Tidak Menular.

Kemenkes RI (2019) Buku pintar kader  

posbindu, Buku Pintar Kader Posbindu.

www.canva.com

Direktorat Jenderal Pencegahan dan  

Pengendalian Penyakit (2019) Buku Pedoman  

Penyakit Tidak Menular.

Apa itu IMT dan bagaimana cara menghitungnya ?

.http://p2ptm.kemkes.go.id/infographic-

p2ptm/obesitas/apa-itu-imt-dan-bagaimana-

cara-menghitungnya

35

http://www.canva.com/
http://p2ptm.kemkes.go.id/infographic-


Sinopsis

Penyakit Tidak Menular ( PTM ) adalah penyakit yang disebabkan perilaku dan

lingkungan tidak sehat. Misalnya kebiasaan merokok, kurangnya berolahraga,

konsumsi alkohol, serta pola makan yang tidak sehat. Trend kasus PTM menunjukkan

peningkatan dari waktu ke waktu dan bergeser dari kelompok usia lanjut pada

kelompok usia remaja.

Penyakit ini membutuhkan biaya perawatan yang tinggi dan dapat menimbulkan

kematian. Oleh sebab itu mengenal jenis-jenis PTM upaya pencegahan dan

pengelolaan PTM menjadi hal yang penting.

Informasi mengenai

sederhana, sehingga

dalam buku ini

hal-hal tersebut disampaikan dalam buku ini secara  

pembaca bisa memahami penjelasan yang disampaikan

36



Cahya Tri Purnami
Lahir di Kota Semarang Jawa Tengah pada tanggal 20 Juli 1968. Setelah

menyelesaikan studi program sarjana (S1) dari Fakultas Kesehatan Masyarakat

Universitas Diponegoro pada tahun 1992, bekerja menjadi staf pengajar pada

fakultas tersebut pada tahu n1994 di bagian Biostatistik dan Kependudukan. Pada

tahun 2000 menempuh pendidikan pascasarjana (S2) pada Program Studi Magister

Ilmu Kesehatan Masyarakat Universitas Diponegoro dengan konsentrasi Sistem

Informasi Manajemen Kesehatan. Pendidikan S3 diselesaikan pada tahun 2020 pada

program studi doktor Ilmu Kedokteran dan Kesehatan UniversitasDiponegoro.

Sejak tahun 1994 sampai saat ini menjadi dosen di Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas

Diponegoro di bagian Biostatistik dan Kependudukan. Mengajar pada mata kuliah kependudukan,

kesehatan reproduksi dan system informasi kesehatan. Pengalaman penelitian dan pengabdian

masyarakat difokuskan di bidang kependudukan tentang fertilitas, mortalitas, pengelolaan data

kesehatan dan pengembangan sistem informasi kesehatan ibu, sistem informasi pemantauan penyakit

tidak menular.

tentangpenulis

37



Dharminto tentangpenulis

Lahir di kota Grobogan Provinsi Jawa Tengah pada tanggal. 03 Februari 1961.

Menyelesaikan studi S1 di Fakultas Kedokteran Universitas Diponegoro pada tahun

1987 dan melanjutkan studi S2 Ilmu Kesehatan Masyarakat Universitas Airlangga

pada tahun 1997. Penulis sejak tahun 1988 menjadi staf pengajar di Fakultas

Kesehatan Masyarakat Universitas Diponegoro. Berkaitan dengan tulisan buku saku

ini, penulis mempunyai pengalaman mengajar mata kuliah tentang Ilmu Kesehatan

Masyarakat, Biostatistik, Manajemen Data.

Penulis juga menjadi konsultan di bidang analisis data penelitian pada berbagai bidang ilmu kesehatan

maupun kedokteran. Penelitian yang dilakukan antara lain berkaitan dengan ilmu kependudukan,

kesehatan reproduksi serta pengelolaan data. Beberapa kegiatan pengabdian yang dilakukan berkaitan

dengan materi buku ini adalah refreshing bidan desa dalam pencatatan dan pelaporan PWS KIA dalam

mendukung MDG’s ke 4 di Kabupaten Wonosobo pada tahun2013

38



Dilahirkan di Jember tahun 1970. Pendidikan S1 Kesehatan Masyarakat di FKM UNAIR

diselesaikan selama 8 semester pada tahun 1994. Selanjutnya Pendidikan S2 (magister) pada

bidang Health System Methode di Universitas Toulouse III, Perancis pada tahun 2002.

Sedangkan gelar Ph.D (S3) diselesaikan pada tahun 2016 di Institute for Population and Social

Science (IPSR), Mahidol University, Thailand. Alamat email saya agushybana@gmail.com dan

agushybana@lecturer.undip.ac.id. Saya mengajar di Fakultas Kesehatan Masyarakat sejak tahun

1995 pada peminatan Biostatistik dan Kependudukan. Mata kuliah utama yang diampu antara

lain Biostatistik, Biostatisk Lanjut, Dasar Kependudukan, Demografi sosial, Survei cepat, Aplikasi

komputer, sistem informasi kesehatan dan Sistem informasigeografis.

Fokus utama penelitian dan kegiatan pengabdian kepada masyarakat yang telah dilakukan selama ini adalah pada tema-

tema kesehatan ibu dan anak, sistem informasi kesehatan ibu, sistem peringatan dini pada masalah kesehatan usia

lanjut, pengembangan alat monitoring dan evaluasi sistemkesehatan.

Beberapa publikasi yang telah dilakukan pada jurnal nasional dan internasional juga terkait dengan kesehatan ibu dan

anak, kependudukan dan pengembangan sistem informasi. Hak cipta yang pernah diperoleh banyak terkait dengan

pengembangan sistem informasi serta pengembangan media promosikesehatan.

Farid Agushybana tentangpenulis

39

mailto:agushybana@gmail.com
mailto:agushybana@lecturer.undip.ac.id


dr. Dwi Jati Setya B tentangpenulis

Lahir di Baucau Timor Timur tahun 1991. Pindah ke Jawa tahun 1995.

Pendidikan S1 kedokteran di FK UNISSULA diselesaikan pada tahun 2015,

kemudian mendapat tugas dokter internship di Batang selesai tahun 2016.

Hingga saat ini bekerja di salah satu rumah sakit swasta di Semarang.

Sejak kecil hobi membaca, menulis, dan membuat kerajinan tangan. Pada

akhirnya memutuskan untuk mendalami hobinya menggambar. Sempat

tergabung dalam komunitas ngomik.com (saat ini sudah ditutup

websitenya) yang menelurkan berbagai komikus handal Indonesia saat ini.

Sesekali masih menyalurkan hobi menggambar dan membuat kerajinan

lainnya di waktu luang. Untuk karya-karya yang bisa dilihat di fanpage

www.facebook.com/drawbyDJ .

40

http://www.facebook.com/drawbyDJ



