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SEHAT menurut Badan Dunia Kesehatan/WHO
• Sehat adalah keadaan kesejahteraan (well being) 

fisik, mental/jiwa dan sosial, tidak hanya bebas 
dari penyakit dan kecacatan

• S E H A T:
– Bisa sekolah/bekerja/kegiatan sehari-hari 

dengan lancar, tidak ada keluhan sakit, merasa 
tenang dan bahagia, serta siap untuk bekerja 
sama dengan orang lain atau mengikuti 
kegiatan sosial

S E H A T



Universitas Sehat

Universitas Sehat atau Healthy university adalah 
sebuah pendekatan kesehatan secara 
holistik/komprehensif pada setting universitas untuk 
menciptakan lingkungan belajar yang meningkatkan 
kesehatan, kesejahteraan dan keberlanjutan 
masyarakatnya (Healthy Universities Network England, 2010). 



Mengapa kita perlu universitas yang sehat?
• Staf pendidik/dosen dan tenaga pendidik yang  sakit kemudian 

meninggal sebelum pensiun di UGM naik dari tahun ke tahun
• Beberapa mahasiswa juga sakit dan meninggal selama masa study
• Sebagian mahasiswa di salah satu prodi tidak dapat magang karena 

tidak lolos tes kesehatan (tekanan darah dll. tinggi di usia muda) 
• Lulusan tidak terserap di tempat kerja karena tidak lolos tes kesehatan
• Universitas adalah panutan dari masyarakat dan diharapkan dapat 

menghasilkan lulusan yang tidak hanya cerdas, baik, humanis, namun 
juga produktif



Problems and Current Conditions

58% from 611 graduates of Faculty of Engineering had 
inadequate medical conditions (ECC, 2014)

Some staffs were die due to non communicable 
diseases in their productive age

There is an increasing trend of lifestyle diseases 
among productive age. 

8 from 22 students of Vocational School UGM were failed in 
their internship application due to health problem



Berapa kali dalam sebulan mbak mas, 
Ibu Bapak Saudara? 

• Beli obat gosok
• Minum obat penghilang nyeri – demam
• Pijat
• Minum hangat yang tidak biasanya (jahe….kencur…), 

yang harus beli di luar kebiasaan
• Merasa lelah dan “malas” kerja
• Menjadi emosi an – “baper”
• Merasa tertekan



Pernahkah terpikir oleh Ibu Bapak 
Saudara? 

• BPJS/JKN hanya membayar pengobatan dan pelayanan 
kesehatan, TIDAK menukar uang transportasi, konsumsi 
menunggu  dan biaya kehilangan jam kerja

• Jika sakit juga berarti kehilangan jam kerja, jam untuk 
belajar dan mengerjakan tugas

• Pemulihan setelah sakit sangat bervariasi – bisa langsung 
kerja, bisa saja tidak seperti sebelum sakit

• Bahwa dengan jalan kaki secara teratur bisa mengurangi 
keperluan yang sebetulnya tidak diperlukan jika Ibu, Bapak, 
Saudara sehat



Perbandingan biaya hidup 
sehat dan sakit diabetes

Rp. 112.000- / month

Rp 80.000,-/bulan

Harga hidup sehat

 Freq Harga
Buah-buahan 
(transportasi & 
parkir) 12 80000 960.000
T O T A L   960.000

Harga untuk sakit diabetes 
setahun (anggota JKN/BPJS)

Freq Price Amount
 Iuran JKN 12 25.000 300000

Obat diabetes 12 0 0
Vitamin C 12 45000 540000
Pemeriksaan 
darah 
laboratorium 4 50000 200000
Transportasi 
untuk ambil 
obat atau ke 
dokter 6 50000 300000
T O T A L   1340000



Sehat (85%*) Sehat (70%**)

Pergeseran Beban Penyakit 2000 vs 2010

Mengeluh Sakit (30%**)Mengeluh Sakit (15%*)

mber :Susenas2000*                                                                                             Susenas 2010***



*



 Prevalensi 
Penyakit Tidak 
Menular/PTM 

Riskesdas 2013-
2018 

(Riset Kesehatan 
Dasar)

Rank
Jenis PTM Prevalensi

(%)
2013 2018

1 Hipertensi 25.8 34.1
2 Stroke 7 10.9
3 Gagal ginjal kronis 2 3.8
4 Diabetes 1.5 2
5 Penyakit jantung 1.5 1.5
6 Kanker 1.4 1.8
7 TBC 0.4 0.4



PTM – Penyakit Tidak Menular

• PTM didefinisikan sebagai kondisi kesehatan yang waktu untuk 
menjadi sakitnya cukup lama, biasanya lebih dari tiga bulan. 

• Kondisi ini dapat dicegah dan dikelola dengan 
perubahan gaya hidup, selain dengan obat dan terapi 
lainnya. 

• PTM telah menjadi beban dalam JKN (Jaminan Kesehatan 
Nasional)  pada tahun 2016 kelompok diagnosis penyakit 
jantung kardiovaskuler memiliki beban biaya Rp. 7,4 triliun (Laucereno, 
2017). 



Penyebab Kematian dan Hal-hal yang 
meningkatkan Risiko

• Stroke, penyakit jantung iskemik dan diabetes  
merupakan tiga penyebab utama kematian di 
Indonesia (WHO, 2016). 

• Faktor risiko atau hal-hal yang meningkatkan risiko 
penyakit tertentu untuk PTM di Indonesia adalah:
– kebiasaan merokok, 
– penggunaan alkohol, 
– kenaikan tekanan darah dan obesitas,  
– nutrisi tidak optimal
– aktivitas fisik yang kurang (WHO, 2012).
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ü Konsumsi tinggi serat
ü Tidak merokok

ü Olah raga teratur

1

2

3

3 Perilaku SEHAT yang 
disarankan WHO (untuk 
menghindari penyakit kronis)

GERMAS : 
+ Cek kesehatan secara rutin



Universitas Sehat
Tujuan health promoting university antara lain :
• melindungi kesehatan dan kesejahteraan siswa, tenaga 

kependidikan dan masyarakat luas melalui kebijakan 
yang efektif dan inovatif, 

• mengarahkan kapasitas pengajaran dan penelitiannya ke 
arah kegiatan promosi kesehatan untuk mendukung 
perilaku sehat, dan 

• mengembangkan jejaring promosi kesehatan terpadu 
dan fasilitas yang  berrmanfaat bagi masyarakat sekitar 
(Tsouros et al., 1998).



Inisiatif potensial untuk mahasiswa

Kesehatan 

SELEKSI – 
SKRINING 

KESEHATAN KESEJAHTE
RAAN 

SOSIAL;

- TIDAK 
MEROKOK

- 
BERKENDAR

A AMAN

KESEHATAN 
FISIK DAN 

KEBUGARAN

LINGKUNGAN

EMOSIONAL/ 
SPIRITUAL

INTELEKTUA
L



Inisiatif potensial untuk staf dan 
karyawan universitas

SELEKSI DAN 
SKRINING 

KESEHATAN

PROGRAM 
PENJANGKAUAN

PROGRAM 
KEBUGARAN

PEMANTAUAN PTM 
DAN REDUKSI 

RISIKO

PROMOSI TIDAK 
MEROKOK

KONSELING 
KESEHATAN / 

SOSIAL





MANFAAT KAMPUS BERBASIS 
PROMOSI KESEHATAN



Universitas Berbasis Promosi Kesehatan



Universitas Berbasis Promosi Kesehatan



Area Universitas Berbasis Promosi 
Kesehatan menurut AUN-Asean University Network

Sistem dan infrastruktur
1) Kebijakan universitas sehat
2) Gedung yang aman, lingkungan yang 

bersih, aman dan hijau
3) Pelayanan kesehatan, konseling dan 

dukungan 
4) Kesempatan setara dan ramah untuk 

disabilitas
5) Kurikulum dan ko-kurikulum promosi 

kesehatan
6) Pembangunan kapasitas untuk 

promosi kesehatan
7) Riset tentang promosi kesehatan 
8) Kesukeralaan universitas
9) Anggaran untuk mendukung 

Universitas Sehat

Area tematik
1) Zero tolerance areas/area toleransi 0

a)  Rokok
b) Konsumsi alkohol
c) Penggunaan obat-obatan terlarang
d) Berjudi
e) Kekerasan,  bullying and sexual harassment
f) Keamanan berkendara, termasuk penggunaan 

helm yang standar 
2) Area promosi kesehatan

a) Literasi kesehatan
b) Kesejahteraan mental 
c) Interaksi sosial (e.g. kegiatan  mahasiswa)
d) Aktifivitas fisik dan mobilitas  
e) Diet sehat dan nutrisi seimbang
f) Perilaku seksual aman
g) Keseimbangan hidup dan kerja (integrasi) and 

healthy ageing/lansia sehat



Health Promoting University

“An approach to create a learning 
environment and organizational 
culture that enhance the health, 
wellbeing and sustainability of its 
community and enables people to 

achieve their full potential”

--Asian University Network (AUN) – Health 
Promotion Network (HPN)



TIPS UNTUK HIDUP SEHAT



1964: Merokok berbahaya untuk 
kesehatan

1986: Dampak rokok terhadap perokok 
pasif

1988: Rokok bersifat adiktif
2004: Rokok menyebabkan penyakit 

pada hampir SEMUA ORGAN TUBUH

1826 : ROKOK DIKETAHUI BERACUN
1950 : MEROKOK BERHUBUNGAN DENGAN 
           KANKER PARU DAN TUMOR LAINNYA
1965 : IKLAN ROKOK DILARANG DI INGGRIS
1971 : IKLAN ROKOK DILARANG   
           DITAYANGKAN DI TELEVISI DI AMERIKA



DIBAKAR
TIDAK DIBAKAR

Rokok pabrik

Rokok kretek

Bidis

Pipa

Cerutu

Shisha

Dikunyah

Disedot
lembab

Disedot
kering

Dikulum

##

Vape
E cigarette



Dampak Perokok Pasif
Bagi ANAK Bagi DEWASA
Tumor otak*
Penyakit telinga tengah
Lymphoma*
Gangguan pernafasan dan 
fungsi paru
Asma*
Sindrom mati mendadak pada 
bayi
Leukemia*
Gangguan saluran pernafasan 
bawah

Stroke*
Iritasi hidung*
Kanker sinus nasalis
Kanker payudara*
Penyakit jantung koroner”*
Kanker paru
Atherosclerosis*
Penyakit Paru Obstrusik Kronis 
(PPOK)*
Asma*
Gangguan pernafasan dan fungsi 
paru*
Gangguan reproduksi dan kelahiran 
prematur

*   Bila ada faktor risiko lain
**  Kosen, 2004

``



ROKOK MENIMBULKAN 
KETERGANTUNGAN  

• Nikotin masuk ke pembuluh 
darah  sampai ke otak dalam 
waktu beberapa detik setelah 
inhalasi 

• Otak memproduksi dopamin  
rasa tenang, nyaman, nikmat 

• Dalam 2 jam setelah merokok 
 kadar turun  mulai gelisah 
 merokok lagi 

Nicotine

Dopamine

Jarvis MJ. BMJ. 2004;328:277-279.

$$



Berhenti merokok
ü Mintalah orang terdekat Anda untuk 
mendukung Anda  teman dekat, pacar, saudara,  
istri bisa mengingatkan 
ü Tarik nafas dalam-dalam dan hembuskan perlahan untuk 
mengatasi keinginan merokok
ü Pada saat keinginan berhenti merokok sangat 
kuat, tariklah nafas dalam-dalam dan katakanlah 
pada diri sendiri bahwa ”saya bisa 
mengatasi keinginan ini”
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Melakukan perubahan 
perilaku

• Memberikan penguat dengan konsekuensi yg 
disukai

Bila berhasil mengurangi atau membatasi 
rokoknya melakukan kegiatan yang disukai, 
misalnya:

- boleh membeli asesoris android, 
- buku kesayangan 
• Meniadakan rangsangan yang tak menyenangkan dari tidak 

merokok, 
– misalnya sedikit “menjauhkan diri” atau “siap mental”  

dengan teman perokok, 
– mencoba “sibuk” agar tidak ingat untuk merokok

• Memberikan tanda atau pengingat utk perilaku yg diinginkan 
secara bertingkat. 



Olah raga? Tidak suka?

32

–Usahakanlah jalan kaki ke 
kampus/bersepeda ke kampus. 

–Bila menggunakan jasa transportasi 
bus, turun dan naik dari tempat 
yang tidak terlalu dekat dengan 
tujuan.

–Gunakan tangga meskipun ada lift 
atau tangga berjalan

–Gunakan gedung, tangga, halaman 
kampus untuk beraktivitas fisik
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–Parkirlah kendaraan agak jauh dari 
gedung kuliah

–Curi waktu untuk  sekedar jalan 
dan cari teman untuk menemani  
 gunakan jogging track ada

–Bila waktu memungkinkan, 
kerjakan tugas rumah, karena 
kegiatan tersebut juga termasuk 
aktivitas fisik



Suka olah raga?

34

– Carilah olah raga yang paling digemari
– Cari teman yang memiliki hobi olah raga yang 

sama 
– Sesuaikan jadwal berolah raga dengan jadwal 

kegiatan belajar dan kegiatan lainnya.. 
– Untuk memicu keteraturan, ikutilah klub atau 

perkumpulan olah raga, minimal di kampus 



Mengatur pola makan

35

• Pengolahan makanan dilakukan secukupnya
• Awasi lemak dan kurangilah mengkonsumsi gula dan 

garam
• Cek kebutuhan vitamin dan mineral untuk tubuh
• Minum banyak air putih 
• Makanlah secara perlahan-lahan, teratur dan tidak 

berlebihan
• Makan bersama orang lain dan duduklah bila makan`



Mengatur pola makan:
strategi untuk yang kost

36

• Sediakan roti, crackers, sereal atau buah 
untuk makan pagi di kost. 

• Survei tempat makan yang bersih, yg 
memiliki air mengalir

• Belilah makanan dengan tempat yang di 
bawa dari rumah/kost, dan makanlah di 
tempat kost.

• Bawalah buah setiap ke kampus, bila lapar 
bisa langsung dikonsumsi, 



Mengatur pola makan:
strategi untuk anak kost

37

• Usahakan selalu makan 3 kali sehari dengan 
menu kombinasi

• Bila memungkinkan, 1 kali makan dari yang 
3 kali sehari  porsi sayurnya banyak 

• Bila suka susu (kalau tidak, susu kedelai), 
sediakan selalu di tempat kost.

• Bila di kost/asrama/rumah sewa terdapat 
fasilitas untuk memasak, sediakan bumbu 
dasar, garam dan gula (pengganti MSG), 
bawang merah dan putih serta saos tiram. 



Stress????

38

• perasaan tertekan, cemas dan tegang  
• Dalam bahasa sehari-hari dikenal sebagai pola respon 

terhadap stimulus, baik nyata maupun imajinasi yang 
menuntut individu untuk melakukan penyesuaian, baik fisik, 
kognitif, perilaku dan emosi

• Stimulus tersebut disebut stressor atau penyebab stress.  
Stress tidak selamanya berakibat jelek. 

• Kompetisi olah raga dan ujian  sebagai contoh, justru dapat 
memacu individu untuk tampil prima. 



Pengatasan Stress

39

• Mengatur Waktu
– Tentukan kepentingan primer 
– Arahkan perilaku untuk 

mendukung kepentingan 
primer

– Beri prioritas yang berbeda 
pada saat yang berbeda

– Sediakan waktu yang 
berkualitas

      



Pengatasan Stress
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• Komunikasi secara efektif dan asertif
– efektif: antar pemberi dan penerima pesan 

sama-sama mengerti dengan jelas tentang 
pesan yang disampaikan

– Asertif: memiliki kepercayaan dan harga diri, 
bertindak secara rasional dan dewasa, 
menyatakan secara langsung yang diinginkan, 
serta menghargai dan memahami orang lain 
seperti yang dilakukan terhadap diri sendiri.
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• Perlambat secara fisik
• Istirahat
• Buat perubahan aktivitas
• Beristirahatlah sejenak 
• Sediakan waktu untuk berpikir
• Buat mekanisme pelepasan diri
• Sediakan waktu untuk menyendiri
• Kembangkan mekanisme 

pelepasan

Ada 14 Petunjuk untuk rileks:



Mental Health 
Campaign

Integrated Health Post for NCD 
Risk Factors Screening 

(Faculty-based)

Gathering Commitment on Healthy 
University

Healthy Cafeteria & 
Traffic Light Food

Weekly Aerobic Exercise

Media 
Publication 

about Health

Healthy University Initiation in UGM (2018 - 
now)

Creating jogging track 



Main Themes



Terima kasih atas 
Perhatian dan 

mari kita dukung 
HPU UGM

Beberapa 
contoh



kampanye 
mengguna
kan 
Tangga



Pengaturan sampah





Kampus bebas asap kendaraan
Bisakah ?



Pelayanan Konseling



Kantin Sehat



Ramah terhadap Disabilitas



Pojok ASI



Toilet bersih dan nyaman



Gedung yang ramah lingkungan dan hijau



Tempat untuk santai dan 
rekreasi bagi civitas akademika



Tempat untuk santai dan rekreasi 
bagi civitas akademika



Kebun sayur dan buah untuk supply kantin dan 
keperluan civitas akademika



Sarana olah raga yang luas dan nyaman



Sarana olah raga yang 
luas dan nyaman





Menjadikan Lansia (civitas 
akademika dan masyarakat) yang 

sehat, produktif dan bahagia



Terima kasih – Matur nuwun


