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RINGKASAN

Kepedulian yang kurang tentang pentingnya pemeriksaan kesehatan khususnya
pemeriksaan kadar gula darah (KGD) menjadi salah satu masalah yang
ditemukan. Upaya pemerintah Indonesia dalam pengendalian penyakit Diabetes
Melitus (DM) melalui pencegahan dengan cara melakukan promosi kesehatan dan
preventif. Pengetahuan masyarakat yang rendah tentang penyakit DM, tentang
pencegahan resiko DM, pola hidup yang tidak sehat terkhususnya pola makan
yang buruk dan aktivitas fisik yang kurang yang dapat menyebabkan tinggi gula
dalam darah, sehingga perlu dilakukan edukasi dalam meningkatkan pengetahuan
masyarakat dan menciptakan kehidupan yang lebih sehat. Tujuan Kegiatan ini
adalah menambah informasi kesehatan kepada masyarakat tentang edukasi
pencegahan penyakit Diabetes Melitus. Metode dilakukan dengan ceramah,
diskusi dan tanya jawab sedangkan media menggunakan leaflet. Edukasi yang
disampaikan meningkatkan pengetahuan masyarakat tentang edukasi pencegahan
resiko diabetes, sehingga masyarakat secara mandiri dapat mencegah risiko
penyakit diabetes melitus yang merupakan penyakit degeneratif dan diramalkan
meningkat

setiap

tahunnya.

Diharapkan

pengabdian

selanjutnya

dapat

memberikan informasi mengenai teknik olahraga dalam mencegah risiko DM.
Dengan dilakukannya pengadian tersebut harapan kami semoga permasalahan
yang ada terutama di bidang kesehatan dapat sedikit teratasi

PRAKATA

Puji dan syukur ke hadirat Allah SWT atas izin dan rahmat-Nya kegiatan
Pengabdian kepadaMasyarakat ini yang berjudul Edukasi Penyakit Diabetes Dan
Cara Pencegahannya tahun 2018 dapat terlaksana dengan baik, lancar dan tanpa
kendala apapun. Kegiatan ini tidak akan dapat berjalan dengan lancar tanpa
adanya dukungan dan bantuan dari pihak terkait, baik secara langsung maupun
tidak langsung. Oleh karena itu, kami ingin menyampaikan ucapan terima kasih
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BAB 1
PENDAHULUAN
A.

Analisa Situasi
Diabetes Militus (DM) atau yang dikenal dengan istilah kencing
manis, saat ini merupakaan penyakit yang banyak dijumpai dengan
prevalensi di seluruh dunia sebanyak 4%. Prevalensinya akan terus
meningkat dan diperkirakan akan mencapai 5,4% pada tahun 2025.
Diabetes adalah suatu sindroma yang ditandai dengan peningkatan kadar
glukosa darah disebabkan adanya penurunan sekresi insulin.
Diabetes adalah penyakit tidak menular yang dapat menyerang
segala kelompok umur. Pada diabetes melitus tipe 1 penurunan sekresi itu
disebabkan karena kerusakan sel beta akibat reaksi otoimun sedangkan
pada diabetes melitus tipe 2 penurunan sekresi disebabkan karena
berkurangnya sel beta yang progresif akibat glukotoksisitaslipotoksisitas,
tumpukan amilod dan faktor-faktor lain yang disebabkan oleh resistensi
insulin.
Faktor resiko dan cepat lambatnya seseorang terkena diabetes
mellitus dipengaruhi oleh riwayat keluarga, umur, obesitas (kegemukan),
kurang olahraga, gaya hidup, pola makan, merokok, stress, hipertensi dan
juga dihubungkan dengan wabah virus Covid-19 yang sedang melanda
yang dikarenakan imunitas yang endah pada penderita diabetes mellitus .
Terdapat dua alasan untuk dapat dihubungkan antara diabetes dengan
penyakit virus Covid-19 ini adalah, pertama, sistem kekebalan terganggu,
membuatnya lebih sulit untuk melawan virus dan kemungkinan mengarah
ke periode pemulihan yang lebih lama.kedua, virus dapat berkembang di
lingkungan glukosa darah tinggi.
Oleh karena itu sebagai dosen menyadari akan hal ini, deteksi dini
terhadap penyakit-penyakit kronis seperti DM sangat perlu dilakukan
terhadap masyarakat yang mempunyai faktor risiko baik karena pola hidup
tidak sehat dan faktor keturunan. Deteksi dini terhadap DM dapat
dilakukan melalui skrining dengan pemeriksaan kadar gula darah sewaktu.

Selain itu, keberhasilan dalam pencegahan timbulnya DM dan
pengendalian kadar gula darah pada penderita DM tergantung pada prilaku
masyarakat. Perubahan prilaku menuju pola hidup sehat dalam rangka
pencegahan dan pengendalian DM yang benar akandapat diwujudkan
apabila masyarakat mempunyai pengetahuan yang cukup tentang DM.
Oleh karena itu, selain melalui skrining berupa pemeriksaan kadar gula
darah untuk deteksi dini, kami juga melakukan penyuluhan DM dan cara
pencegahannya sehingga masyarakat mempunyai pengetahuan yang cukup
tentang penyakit ini.
B. Tujuan Kegiatan
1. Untuk memberikan pemeriksaan gratis dan penyuluhan atau edukasi
mengenai Diabetes dan cara pencegahannya
2. Untuk meningkatkan pemahaman masyarakat plaju mengenai Diabetes
dan cara pencegahannya pentingnya menjaga pola hidup yang sehat agar
terhindar dari penyakit diabetes mellitus
3. Untuk meningkatkan kesadaran masyarakat Plaju akan pentingnya
pemeriksaan kesehatan terutama pemeriksaan kadar gula darah sebagai
deteksi dini penyakit Diabetes
C. Manfaat Kegiatan
1.

Sarana

meningkatkan

pengetahuan

mengenai

Diabetes

dan

pencegahannya.
2.

Memberikan kontribusi dalam peningkatan kualitas pelayanan
kesehatan

BAB II
TARGET DAN LUARAN

A. TARGET
Target yang dicapai dalam Program Pengabdian Masyarakat ini
tentang Edukasi Penyakit Diabetes dan Cara Pencegahannya di Kelurahan RT
28 Plaju Palembang, adalah terjadi peningkatan pengetahuan dan pemahaman
masyarakat Kelurahan RT 28 Plaju Palembang tentang cara pencegahan
Diabetes Mellitus.
B. LUARAN

Luaran yang dicapai dalam kegiatan pengabdian masyarakat ini adalah :
1) Laporan kegiatan pengabdian kepada masyarakat yang disimpan
Perpustakaan, Lembaga Pengabdian dan Prodi yang dapat diakses oleh
dosen dan mahasiswa;
2) Terpublikasinya program kegiatan pengabdian ini melalui media
elektronik sehingga masyarakat mengalami peningkatan pengetahuan.

BAB III
METODE PELAKSANAAN
1. Khalayak Sasaran
Sasaran kegiatan diarahkan kepada masyarakat RT. 28 Kelurahan Plaju
2. Metode Kegiatan
Metode kegiatan ini berbentuk penyuluhan kesehatan dengan metode
ceramah.
3. Jadwal Pelaksanaan
Tanggal

: Selasa, 06 November 2018

Waktu

: Pukul 09.00 s.d Selesai

Tempat

: RT 28 Kelurahan Plaju

BAB IV
HASIL DAN PEMBAHASAN
Pelaksanaan dan Penyelenggaraan PengabdianPelaksanaan semua kegiatan
pengabdian berjalan dengan lancar. Hal ini terbukti berhasil dilihat dari partisipasi
masyarakat Plaju yang sangat antusias dalam mengikuti rangkaian acara.
Evaluasi dan Hasil Kegiatan Edukasi dan Pemeriksaan yang kami lakukan
berjalan dengan baik, dengan adanya edukasi dan serangkaian pemeriksaan ini
masyarakat yang kesehariannya tidak peduli dengan kesehatan maka sekarang
semakin sadar setelah mendapat edukasi dan mengetahui hasil dari pemeriksaan,.
Masyarakat menyampaikan keinganan untuk menjaga pola makan sehat dan juga
mulai kembali minum obat yang bisa didapatkan di puskesmas.
Kegiatan edukasi yang dilakukan berjalan dengan baik dan lancar, itu
terbukti dengan:
a) Mendapat apresiasi dari pihak Aparatur Plaju.
b) Kesadaran Masyarakat dalam menerapkan gaya hidup sehat dan memiliki
keinginan untuk berobat bagi sejumlah masyarakat yang memiliki tendensi
menderita diabetes.
Adapun hasil evaluasi dari pelaksanaan kegiatan dibarengi dengan faktor
pendukung dan penghambat. Faktor pendukung tempat dan waktu yang diberikan
oleh masyarakat menjadi salah satu aspek pendukung suksesnya kegiatan ini.
Selain itu Partispasi Masyarakat dan Aparatur Plaju yang mengikuti kegiatan ini
sangat baik dan mendukung penuh. Sedangkan Faktor Penghambat adalah
keterbatasan waktu yang dimiliki oleh Pemateri untuk melaksanakan follow up
berkelanjutan dan memastikan Masyarakat Plaju untuk tetap menerapkan gaya
hidup yang sehat untuk mencegah Diabetes dan Penyakit degeneratif lainnya

BAB V
SIMPULAN DAN SARAN
A. Simpulan
Berdasarkan uraian-uraian diatas, dapat ditarik beberapa kesimpulan
diantaranya sebagai berikut:
1. Dalam melaksanakan kegiatan ini yaitu edukasi Diabetes dan pemeriksaan
kadar gula darah tentunya ada hambatan dan masalah-masalah yang
muncul, namun hal tersebut tidak menghilangkan semangat kamidalam
menyukseskan kegiatan ini.
2. Kegiatan ini berdampak postif bagi masyarakat plaju dalam meningkatkan
pengetahuan dibidang kesehatan khusunya Diabetes.
3. Kegiatan ini mendapat apresiasi dan dukungan masyarakat setempat.
B. Saran
Adapun saran yang dapat kami berikan selama pelaksanan kegiatan ini adalah:
1. Diharapkan masyarakat plaju agar lebih sadar untuk melakukan
pemeriksaan kesehatan, dalam hal ini pemeriksaan kadar gula darah.
2. Diharapkan masyarakat plaju agar menerapkan pola hidup sehat sebagai
salah satu upaya pencegahan Diabetes.
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LAMPIRAN

Lampiran 1.
Surat Tugas Dosen

Lampiran 2.
Surat Tugas Mahasiswa

Lampiran 3.
Kontrak Pengabdian

Lampiran 4.
Satuan Acara Penyuluhan (SAP) dan Materi

SATUAN ACARA PENYULUHAN
EDUKASI PENYAKIT DIABETES DAN CARA PENCEGAHANNYA
Sub Pokok Bahasan

: Edukasi Penyakit Diabetes Dan Cara

Pencegahannya
Sasaran

: Masyarakat

Waktu

: 30 menit

Tanggal

: Selasa, 06 November 2018

Tempat

: RT 28 Kelurahan Plaju

1. Tujuan instruktional umum
Setelah dilakukan Pendidikan Kesehatan Melalui Penyuluhan Diharapkan Para
Masyarakat Mengetahui Dan Memahami Dengan Baik Mengenai. Edukasi
Penyakit Diabetes Dan Cara Pencegahannya
2. Tujuan instruktional khusus
Setelah Mengikuti Pendidikan Kesehatan Selama 1x30 Menit Para Masyarakat
Menjelaskan Tentang:
1. Diabetes melitus
2. Gejala diabetes melitus
3. Faktor resiko diabetes melitus
4. Klasifikasi diabetes melitus
5. Edukasi pencegahan diabetes melitus.
3. Topik
Edukasi Penyakit Diabetes Dan Cara Pencegahannya

4. Metode
a.

Ceramah

b.

Tanya jawab

5. Media
Leaflet
6. Setting tempat

Penyaji

moderator

Peserta

Peserta

Peserta

Peserta

Peserta

Peserta

Peserta

Peserta

Peserta

Peserta

Peserta

Peserta

Peserta

Peserta

Peserta

Peserta

Observe

7. Kegiatan penyuluhan
No
1

Waktu

Kegiatan penyuluhan

5 menit

Pembukaan :
1. Memberi salam dan
memperkenalkan diri

Kegian pesertata
1. Menyambut
salam dan
mendengarkan

2. Menjelaskan tujuan

2. Mendengarkan

dari penyuluhan.

3. Mendengarkan

3. Melakukan kontrak

4. Mendengarkan

waktu.
4. Menyebutkan materi
penyuluhan yang akan
diberikan
2

10 menit

Pelaksanaan :

1. Menyampaikan

1. Diabetes melitus

informasi yang

2. Gejala diabetes

telah diketahui

melitus
3. Faktor resiko diabetes
melitus

2. Mendengarkan
dan
Memperhatikan.

4. Klasifikasi diabetes
melitus
5. Edukasi pencegahan
diabetes melitas.
3

10 menit

Tanya jawab :
1. Memberi kesempatan
bertanya kepada
peserta

1. Memberikan
pertanyaan
2. Menjawab
pertanyaan

2. Menjawab pertanyaan
dari peserta
4

5 menit

Penutup :

1. Menyebutkan

1. Feedback materi

sesuai materi

2. Menyimpulkan materi

yang diberikan.

yang telah diberikan.

2. Mendengarkan

3. Membagi leaflet

dan membalas

4. Mengucapkan terima

salam

kasih dan salam

3. Menerima

penutup

8. Evaluasi
Prosedur

: Pemahaman materi

Bentuk

: Essay

Jenis

: Lisan

leaflet.

MATERI PENYULUHAN
1. Pengertian Diabetes Melitus
Diabetes melitus merupakan suatu kelompok penyakit metabolik
dengan karakteristik hiperglikemia yang terjadi karena kelainan sekresi
insulin, kerja insulin atau kedua-duanya. Diabetes melitus adalah suatu
kondisi di mana kadar gula darah lebih tinggi dari normal atau
hiperglikemia karena tubuh tidak bisa mengeluarkan atau menggunakan
hormon insulin secara cukup.Hiperglikemia adalah suatu kondisi medik
berupa peningkatan kadar glukosa dalam darah melebihi batas normal.
Hiperglikemia merupakan salah satu tanda khas penyakit diabetes mellitus
(DM), meskipun juga mungkin didapatkan pada beberapa keadaan yang
lain.
Diabetes

adalah

penyakit

kronis

yang

kompleks

yang

membutuhkan perawatan medis yang berkelanjutan dengan strategi
pengurangan risiko multifaktorial di luar kotrol glikemik. Pasien yang
sedang mendapatkan dukungan edukasi manajemen mandiri sangat
penting untuk mencegah komplikasi akut.
Saat

ini

penelitian

epidemiologi

menunjukkan

adanya

kecenderungan peningkatan angka insidensi dan prevalensi DM tipe-2 di
berbagai penjuru dunia. Badan Kesehatan Dunia (WHO) memprediksi
adanya peningkatan jumlah penyandang DM yang menjadi salah satu
ancaman

kesehatan

global.Laporan

hasil

Riset

Kesehatan

Dasar

(Riskesdas) tahun 2007 oleh Departemen Kesehatan, menunjukkan bahwa
rata-rata prevalensi DM di daerah urban untuk usia di atas 15 tahun
sebesar 5,7%. Prevalensi terkecil terdapat di Propinsi Papua sebesar 1,7%,
dan terbesar di Propinsi Maluku Utara dan Kalimantan Barat yang
mencapai 11,1%. Sedangkan prevalensi toleransi glukosa terganggu
(TGT), berkisar antara 4,0% di Propinsi Jambi sampai 21,8% di Propinsi

Papua Barat dengan rerata sebesar 10.2%. Data-data diatas menunjukkan
bahwa jumlah penyandang DM di Indonesia sangat besar
Penyakit DM sangat berpengaruh terhadap kualitas sumber daya
manusia dan berdampak pada peningkatan biaya kesehatan yang cukup
besar. Oleh karenanya semua pihak, baik masyarakat maupun pemerintah,
seharusnya ikut serta secara aktif dalam usaha penangglukosangan DM,
khususnya dalam upaya pencegahan.
2. Gejala Diabetes Melitus
Gejala diabetes melitus yang sering muncul adalah :
1) Poliuri(banyak kencing) Poliuri merupakan gejala awal diabetes yang
terjadi apabila kadar gula darah sampai di atas 160-180 mg/dl. Kadar
glukosa darah yang tinggi akan dikeluarkan melalui air kemih, jika
semakin tinggi kadar glukosa darah maka ginjal menghasilkan air kemih
dalam jumlah yang banyak. Akibatnya penderita diabetes sering berkemih
dalam jumlah banyak.
2) Polidipsi(banyak minum) Polidipsi terjadi karena urin yang dikeluarkan
banyak, maka penderita akan merasa haus yang berlebihan sehingga
banyak minum.
3) Polifagi(banyak makan) Polifagi terjadi karena berkurangnya kemampuan
insulin mengelola kadar gula dalam darah sehingga penderita merasakan
lapar yang berlebihan.
4) Penurunan Berat Badan Penurunan berat badan terjadi karena tubuh
memecah cadangan energi lain dalam tubuh seperti lemak.

3. Faktor Resiko Diabetes Melitus
Faktor resiko dan cepat lambatnya seseorang terkena diabetes mellitus
dipengaruhi oleh :
1. Riwayat keluarga Riwayat keluarga adalah faktor risiko utama seorang
akan mengalami diabetes melitus, secara genetik pasien diabetes melitus
akan mempengaruhi keturunannya. Diabetes melitus dapat menurun
menurut silsilah keluarga yang mengidap penyakit diabetes melitus yang
disebabkan oleh karena kelainan gen yang mengakibatkan tubuh tidak
menghasilkan insulin dengan baik dari hasil penelitian menunjukkan
bahwa pasien yang memiliki riwayat keturunan diabetes melitus lebih
banyak (54%) dibandingkan pasien yang tidak memiliki riwayat keturunan
diabetes melitus (46%). Sedangkan menurut Samreen Riaz (2009)
menyatakan bahwa 25% diabetes melitus tipe 1 dan 50% diabetes melitus
tipe 2 terjadi juga karena faktor keturunan.
2. Umur Prevalensi DM tertinggi terjadi padakelompok umur di atas 45
tahun sebesar 12,41%. Kelompok umur yang paling banyak menderita DM
adalah kelompok umur 45-52. Peningkatan diabetes risiko diabetes seiring
dengan umur, khususnya pada usia lebih dari 40 tahun, disebabkan karena
pada usia tersebut mulai terjadi peningkatan intolenransi glukosa. Adanya
proses penuaan menyebabkan berkurangnya kemampuan sel β pankreas
dalam memproduksi insulin.
3. Obesitas Kelompok dengan risiko diabetes terbesar adalah kelompok
obesitas, dengan odds 7,14 kali lebih besar dibandingkan dengan
kelompok IMT normal. Penelitian menurut Sunjaya (2009) menemukan
bahwa individu yang mengalami obesitas mempunyai risiko 2,7 kali lebih
besar untuk terkena diabetes mellitus dibandingkan dengan individu yang
tidak mengalami obesitas.
4. Jenis kelamin Menurut Loacara (2007), rata –rata kematian pasien diabetes
melitus lebih banyak pada wanita dibandingkan dengan laki –laki.
5. Kurang olahragaMenurut penelitian yang telah dilakukan di Cina beberapa
waktu yang lalu, jika seseorang dalam hidupnya kurang melakukan latihan

fisik ataupun olahraga maka cadangan glikogen ataupun lemak akan tetap
tersimpan di dalam tubuh, hal inilah yang memicu terjadinya berbagai
macam penyakit degenratif salah satu contohnya diabetes melitus tipe II
6. Gaya hidup Kurangnya aktifitas fisik
7. Pola makanKonsumsi makan yang berlebihan dan tidak diimbangi dengan
sekresi insulin dalam jumlah yang memadai dapat menyebabkan kadar
gula dalam darah meningkat dan pastinya akan menyebabkan diabetes
melitus.
8. Merokok Perokok pasif memungkinkan menghisap racun sama seperti
perokok aktif. Penelitian oleh Houston mendapatkan bahwa perokok aktif
memiliki risiko 76% lebih tinggi untuk terserang DM Tipe 2 dibanding
dengan yang tidak terpajan .
9. HipertensiHasil penelitian menunjukan bahwa orang yang terkena
hipertensi berisiko lebih besar untuk menderita diabetes, dengan odds6,85
kali lebih besar dibanding orang yang tidak hipertensi. Penelitian menurut
Sunjaya (2009) menemukan bahwa individu yang mengalami hipertensi
mempunyai risiko 1,5 kali lebih besar untuk mengalami diabetes
dibanding individu yang tidak hipertensi.
4. Klasifikasi Diabetes Melitus
Klasifikasi diabetes melitus adalah:
a. Diabetes tipe 1 biasa disebut diabetes tergantung insulin/insulin
dependent

diabetes(IDDM).

Diabetes

tipe

1

ini

diakibatkan

tak

tergantung

berkurangnya produksi insulin oleh sel pankreas.
b. Diabetes

tipe

2

biasa

disebut

diabetes

insulin/noninsulin dependent diabetes(NIDDM). Diabetes tipe 2 ini
diakibatkan kurangnya fungsi insulin akibat resistansi insulin, dengan
atau tanpa disertai ketidakcukupan produksi insulin dan terkait erat
dengan berat badan berlebihan dan obesitas.
c. Diabetes Gestasional adalah keadaan hiperglikemia yang terdiagnosis
selama kehamilan dan belum pernah terdiagnosis sebelumnya.

Pemeriksaan Kesehatan Khususnya Pemeriksaan Kadar Gula Darah
Diagnosis DM ditegakkan atas dasar pemeriksaan kadar glukosa darah.
Pemeriksaan glukosa darah yang dianjurkan adalah pemeriksaan glukosa
secara enzimatik dengan bahan plasma darah vena. Pemantauan hasil
pengobatan dapat dilakukan dengan menggunakan pemeriksaan glukosa
darah kapiler dengan glukometer.Hasil pemeriksaan yang tidak memenuhi
kriteria normal atau kriteria adalah :
1. Glukosa Darah Puasa Terganggu (GDPT): Hasil pemeriksaan glukosa
plasma puasa antara 100-125 mg/dl dan pemeriksaan TTGO glukosa
plasma 2-jam <140 mg/dl.
2. Toleransi Glukosa Terganggu (TGT): Hasil pemeriksaan glukosa
plasma 2-jam setelah TTGO antara 140-199 mg/dl dan glukosa plasma
puasa <100 mg/dl.
3. Bersama-sama didapatkan GDPT dan TGT.
4. Diagnosis prediabetes dapat juga ditegakkan berdasarkan hasil
pemeriksaan HbA1c yang menunjukkan angka 5,7-6,4%.
Pemeriksaan gula darah pada masyarakat ini bertujuan untuk skriningDM
sebagai upaya deteksi dini terhadap penyakit diabetes. Adanya upaya
deteksi dini DM dengan melakukan skriningdiharapkan dapat menurunkan
resiko komplikasi dan meningkatkan upaya pengendalian sehingga dapat
meningkatkan

kualitas

hidup

dan

memperpanjang

usia

hidup

penderita.Tidak hanya melakukan pemeriksaan kadar gula darah kami juga
melakukan pemeriksaan kesehatan lainnya seperti pemeriksaan tekanan
darah, pemeriksaan berat badan dan tinngi badan yang juga berhubungan
atau merupakan faktor resiko terjadinya Diabetes.
5. Edukasi Pencegahan Dibetes Mellitus
1. Pencegahan PrimerPencegahan primer dilakukan dengan tindakan
penyuluhan

dan

masyarakat

yang

pengelolaan
mempunyai

yang

ditujukan

risiko

tinggi

glukosa.Materi penyuluhan meliputi antara lain:
a) Program penurunan berat badana.Diet sehat

untukkelompok
dan

intoleransi

b) Jumlah asupan kalori ditujukan untuk mencapai berat badan ideal
c) Karbohidrat kompleks merupakan pilihan dan diberikan secara terbagi
dan seimbang sehingga tidak menimbulkan puncak (peak) glukosa
darah yang tinggi setelah makan
d) Komposisi diet sehat mengandung sedikit lemak jenuh dan tinggi serat
larut
b)Latihan jasmani
a.Latihan dikerjakan sedikitnya selama 150 menit/minggu dengan latihan
aerobik sedang
b.Latihan jasmani dibagi menjadi 3-4 kali aktivitas/minggu
c)Menghentikan kebiasaan merokok
2.Pencegahan sekunder
Pencegahan sekunder adalah upaya mencegah atau menghambat
timbulnya penyulit pada pasien yang telah terdiagnosis DM. Tindakan
pencegahan sekunder dilakukan dengan pengendalian kadar glukosa sesuai
target terapi serta pengendalian faktor risiko penyulit yang lain dengan
pemberian pengobatan yang optimal. Melakukan deteksi dini adanya
penyulit merupakan bagian dari pencegahan sekunder. Tindakan ini
dilakukan

sejak

awal

Programpenyuluhanmemegang

pengelolaan
peran

penting

penyakit
untuk

DM.

meningkatkan

kepatuhan pasien dalam menjalani program pengobatan sehingga
mencapai target terapi yang diharapkan.

Lampiran 5.
Dokumentasi

A. Foto Kegiatan

B. LEAFLET

C. Daftar Hadir

Lampiran 6.
Realisasi Anggaran
Kegiatan
Konsumsi

Kebutuhan
•

Realisasi Anggaran

Snack
50 x Rp. 10.000

Penyuluhan

Umum

•

Cetak

Rp. 500.000

Media

Penyuluhan

Rp. 100.000

•

Souvenir

Rp. 200.000

•

Honorarium
Pelaksana
Rp. 150.000 x 3 Rp. 450.000
orang

•

Honorarium RT

Rp. 200.000

Rp. 200.000
•

Honorarium
Kader PKK
Rp. 200.000 x 2 Rp. 400.000
orang

•

Pembuatan
laporan kegiatan
dan

Rp. 150.000

penggandaan
Rp. 150.000
TOTAL

Rp. 2.000.000

