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Pada Diabetes TIPE 1
tubuh benar-benar

berhen� memproduksi
insulin karen perusakan

sel pankreas yang
memproduksi insulin
oleh sistem kekebalan 

tubuh

 diabetes?
apa itu

DIABETES 
adalah suatu 

kondisi dimana
kadar gula 
(glukosa)

dalam darah 
�nggi

Penurunan
produksi dan

/ pemanfaatan
insulin 

menyebabkan
diabetes

Jika �dak dioba� 
atau �dak terkontrol, 

DIABETES dapat 
menyebabkan masalah 
serius seper� penyakit 

jantung, stroke, 
kebutaan, gagal ginjal, dll

Berapa diantaranya 
mungkin mengancam 

nyawa 

Tubuh memproduksi
insulin, suatu hormon
yang dikeluarkan oleh

pankreas untuk
memecah gula yang
dikonsumsi dalam

makanan

Diabetes 
TIPE 1

Biasa disebut DIABETES 
JUVENILE karena �mbul 
pada usia remaja atau 

anak-anak. Is�lah lainnya 
Diabetes insulin-dependent

(diabetes ketergantungan insulin)
sebab penderita diabetes

�pe ini sangat membutuhkan 
terapi insulin untuk kelangsungan 

hidup atau pemeliharaan 
kesehatan yang baik

Diabetes 
TIPE 2

Pada Diabetes TIPE 2
pankreas �dak 

menghasilkan insulin 
dengan jumlah yang

memadai, atau tubuh
�dak mampu 

menggunakan insulin
yang tersedia
dengan benar

Biasanya terjadi 
padaorang dewasa 

dan lebih sering 
terjadi pada orang 

yang  berat badannya
berlebih atau obesitas

Diabetes TIPE 2
sebelumnya dikenal

dengan Diabetes
Onset Dewasa atau

Diabetes �dak
tergantung insulin

ini adalah bentuk yang 
lebih umum dari Diabetes, 

terhitung sekitar 90% 
dari kasus yang ada

> 80% 
atau ditunda dengan mengurangi
faktor risiko yang dapat
menyebabkan terjadinya 
DIABETES dan mengadopsi
gaya hidup sehat

Diabetes Tipe 2
DAPAT DICEGAH

? Apa saja FAKTOR RISIKO
Diabetes Tipe 2?

Dislipidemia

Nilai kolesterol LDL 
>3.36 mmal/L (>130mg/dL)
dan atau kolesterol HDL
<1.0 mmol/L (<40 mg/dL)

Kadari Lipid dalam 
darah Abnormal

Kelebihan Berat
Badan/obesitas
Indeks Massa Tubuh
25.0 kg/m2 atau lebih

Riwayat 
Keluarga
Riwayat keluarga
dengan diabetes

Riwayat Penyakit
Kardiovaskular

Hipertensi
Tekanan darah
>140/90 mmHg
atau penderita
Hipertensi

PCOS
Sindrom Ovarium
Polikis�k pada
wanita

Pre Diabetes
Berdasarkan hasil
pemeriksaan gula
darah

BBL Bayi >4kg
Wanita yang pernah
melahirkan bayi 
dengan berat 4kg
atau lebih

Diabetes 
Gestasional
Memiliki riwayat
pernah menderita
Diabetes Gestasional

? Tahukah Anda POLA MAKANAN berpengaruh
terhadap RISIKO terkena Diabetes TIPE 2

Pilih Makanan
dengan IG rendah

Nasi pu�h memiliki nilai Indeks Glikemik
(IG) lebih �nggi daripada nasi merah

Hindari Memasak terlalu
matang dan bahan olahan

Pada umumnya makanan terlalu matang
dan makanan olahan termasuk makanan
dengan nilai Indeks Glikemik yang �nggi

Variasi menu makanan
dan cara makan

Menyantap nasi dengan protein (tahu,
tempe, ikan, ayam, daging) atau sayuran 
akan menurunkan nilai Indeks Glikemik

Mulai hari dengan 
sarapan yang sehat
Sarapan sehat dengan nilai 

Indeks Glikemik yang rendah 
dapat mengurangi kadar 

gula darah sepanjang hari
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? Tahukah anda MEROKOK meningkatkan risiko terkena Diabetes

Dibandingkan dengan mereka yang �dak pernah merokok
57%terkena diabetes

secara global

11,7% KASUS DIABETES TIPE 2

perokok lebih mudah

terjadi pada pria perokok ak�f

2,4% terjadi pada wanita 
perokok ak�f

berhenti
merokok

SANGAT PENTING UNTUK MENCEGAH
KOMPLIKASI DIABETES DAN PENYAKIT
TIDAK MENULAR LAINNYA

Hidup Sehat
Tanpa Diabetes
Perha�kan Informasi Nutrisi Pada Kemasan

SEGERA BATASI
KONSUMSI MINUMAN

TINGGI GULA

*Referensi : WHO dan Health Promo�on Board, Singapore

Selalu Baca Label
pada kemasan makanan dengan memperha�kan :

a. Informasi nilai gizi yang terkandung dalam kemasan
(terutama gula, garam, lemak)

b. Cerma� pesan kesehatan

c. Keterangan kadaluarsa produk

! Lindungi diri dan keluarga dari
DIABETES dengan menghindari
KONSUMSI MAKANAN DAN 
MINUMAN DENGAN GULA 
BERLEBIH. 

Jadilah konsumen yang bijak

4,4

500ml
Botol Minumam 
Isotonik Bergula

sendok teh

3
sendok teh

4
sendok teh

250ml
Teh Kemasan
dengan Gula

250ml
Secangkir Kopi
dengan Gula

? Tahukah anda berapa 
banyak gula yang 
sebaiknya dikonsumsi 
perhari?

WHO
dikonsumsi per orang per hari adalah kurang

dari 25 gram atau 5 sendok teh.

merekomendasikan gula yang aman

1 sendok the gula
5 gram gula 
20kcal

*Referensi : WHO dan Health Promo�on Board, Singapore

5,6

250ml
Minuman Bersoda
Dalam Kaleng

sendok teh

2
sendok teh

4,8
sendok teh

125ml
Susu UHT
Kemasan

250ml
Minuman Jus
Buah Kemasan
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? Anda dapat mengetahui kadar gula 
darah dengan nilai normalnya

Jika anda memiliki Indeks Massa Tubuh (BMI) 
lebih dari 25,0 kg/m2, mempunyai riwayat 

keturunan Diabetes, dan atau berusia 
diatas 40 tahun. Segera kunjungi Puskesmas/

FKTP/Dokter untuk pemeriksaan Diabetes

TAHUKAH ANDA 
GAYA HIDUP 
SEDENTARI /

KURANG GERAK 
MENINGKATKAN 
RISIKO TERKENA 

DIABETES

GAYA HIDUP KURANG GERAK
berisiko obesitas, karena energi yang
dikeluarkan �dak maksimal. Penderita
obesitas kemungkinan terkena diabetes
20-40 X dibandingkan mereka dengan
berat badan yang normal.

Catatan untuk la�han fisik :
a.
b.
c.

�dak baik dilakukan sebelum makan pagi
sebaiknya 1 jam setelah makan
dilakukan 150 menit / minggu
(3-5 x / minggu)

Sebaiknya Lakukan 
Aktivitas Fisik 
Secara Teratur

Sebaiknya Lakukan 
Aktivitas Fisik 
Secara Teratur

GEJALA
UMUM

DIABETES

apa saja

GANGGUAN 
PENGLIHATAN

kadar gula darah �nggi
dapat menyebabkan 
lensa membengkak

dan pandangan dapat
menjadi kabur atau

berkabut

BUANG AIR KECIL
lebih sering daripada
sebelumnya (poliuri)

MUDAH LAPAR
dan makan lebih banyak
(polifagi), berat badan

turun dras�s

KESEMUTAN
atau kebas 

di tangan dan kaki

SERING HAUS
dan cenderung minum

air berlebihan (polidipsi)

LUKA
sulit sembuh

INFKESI
pada kulit, kandung kemih,
atau gusi, dan gatal-gatal

di daerah genital

MUDAH LELAH
merasa gampang

lelah dalam berak�fitas
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30
Aktif Secara Fisik

Konsumsi Makanan 

se�daknya 30 menit
se�ap hari

yang sehat antara 3 atau 5
porsi buah dan sayuran
sehari, dan mengurangi
asupan gula, garam, dan
lemak jenuh

Tes Glukosa Darah
dan kadar HbA1c dan
lakukan cek darah
secara teratur

Berat Badan Ideal
mencapai dan mempertahankan
berat badan yang sehat

Ayo Hindari
penggunaan rakok, 
alkohol, kelola stress, 
dan is�rahat cukup

BAHAYA 
DIABETES
YANG TIDAK 
TERKONTROL

Stroke
Penyakit
Jantung
Koroner

Impotensi

Kebutaan

Kerusakan
Saraf seperti
kesemutan

Gagal 
Ginjal

Glukosa yang sangat 
tinggi dapat menyebabkan 
gangguan penurunan 
kesadaran

Diabetes dan
Amputasi Kaki
Diabetes dapat menyebabkan dua potensi ancaman
untuk kaki yang dapat menyebabkan amputasi, yaitu

KERUSAKAN SARAF
Ke�ka jaringan saraf di kaki rusak, sensasi rasa sakit 
menjadi berkurang. Itu sebabnya kaki dapat terluka
atau terpotong tanpa penderita menyadarinya

MENGURANGI ALIRAN DARAH
Diabetes juga dapat mempersempit pembuluh arteri
sehingga dapat mengurangi aliran darah ke kaki. 
Dengan kurangnya darah untuk memberik nutrisi
pada jaringan kaki,maka luka akan menjadi sulit
untuk mengering dan disembuhkan 

LUKA KECIL yang 
tersembunyi dibawah 

kaki dapat cepat 
berkembang menjadi 

luka yang parah

LUKA DAN INFEKSI 
yang terlanjur parah 
dapat menyebabkan 
dilakukannya
AMPUTASI KAKI

Pemeriksaan dan perawatan kaki pada 
penderita Diabetes Melitus bertujuan 
untuk mencegah luka, pemeriksaan 
tersebut sangatlah pen�ng karena untuk 
mencegah kerusakan syaraf kaki yang 
bisa mengakibatkan kaki penderita �dak 
bisa merasakan nyeri sama sekali. 
Bagian yang diperiksa adalah penggung 
kaki,telapak khaki, sisi kaki dan sela jari. 

“

! CARA PENCEGAHAN

Penderita DIABETES MELITUS harus 
memperha�kan status gizi yang baik
dan mengendalikan kadar gula darah

Pemeriksaan secara ru�n bagi
penderita Diabetes Melitus untuk 
mencegah komplikasi

Pemeriksaan secara berkala kaki
penderita dan melindungi terhadap
trauma khusus misalnya dalam 
pemakaian sepatu khusus pada
penderita Diabetes Melitus

Hygiene Personal termasuk kaki
menghilangkan faktor biomekanis

Untuk mencegah komplikasi kaki, individu dengan 
Diabetes harus memeriksa secara teratur untuk 
berbagai kondisi kaki, seper� perdarahan dan
kapalan, kuku tumbuh ke dalam, kulit kering dan
pecah-pecah, kemerahan, bengkak, panas saat
disentuh, nyeri pada kaki, penyembuhan lambat
pada luka, dan hilangnya sensasi.   

Dengan perawatan kaki yang tepat,
diperkirakan bahwa sebanyak setengah dari

amputasi tungkai dan kaki bisa dicegah.

Selain itu pilihan yang tepat untuk 
alas kaki sangatlah penting
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1
La�han senam kaki
dapat dilakukan
dengan posisi berdiri,
duduk, dan �dur 

2
Senam kaki dapat dilakukan
dengan cara menggerakkan
kaki dan sendi-sendi kaki
misalnya berdiri
dengan kedua tumit
diangkat, meng-
angkat kaki dan
menurunkan kaki

4

Gerakan dapat berupa gerakan menekuk,
meluruskan, mengangkat, memutar keluar
atau kedalam. Selain itu gerakan
mencengkeram dan meluruskan jari-jari
kaki juga menjadi bagian dari senam Diabetes 

Senam Kaki

Diabetes
Senam kaki dapat membantu memperbaiki sirkulasi darah, 

memperkuat otot-otot kecil kaki dan mencegah 
terjadinya kelainan bentuk kaki (deformitas)

dapat dilakukan se�ap hari 
secara teratur, dimana saja, 

bisa sambil bersantai bersama 
keluarga maupun menonton tv

Senam Kaki Diabetes

3

Ketika kaki terasa dingin,
lakukan senam kaki diabetes

Perawatan
Kaki Diabetes
Apabila kaki mengalami luka, 
segera ke Puskesmas, Praktik Dokter
maupun Klinik Kesehatan terdekat

Memberikan
pelembab/lo�on

pada daerah
kaki yang kering
agar kulit �dak
menjadi retak

Gun�ng kuku kaki
lurus mengiku�

bentuk normal jari
kaki, �dak perlu

dekat dengan kulit,
kemudian kikir agar

kuku �dak tajam 

Membersihkan
kaki se�ap hari

dengan air bersih 
dan sabun mandi

Ru�n berkunjung ke
Puskesmas, Prak�k
Dokter atau Klinik
yang bekerjasama

dengan BPJS
Kesehatan (FKTP)

Kendalikan
kadar gula

darah

Periksa sepatu
sebelum dipakai

apakah ada kerikil,
benda-benda tajam

seper� jarum
dan duri

Gunakan
sepatu atau sandal
yang baik, sesuai

dengan ukuran dan
enak untuk dipakai,
dengan ruang septu

yang cukup untuk
jari-jari

Pakai alas kaki
sepatu atau sandal
untuk melindungi

kaki agar �dak 
terjadi luka



1
La�han senam kaki
dapat dilakukan
dengan posisi berdiri,
duduk, dan �dur 

2
Senam kaki dapat dilakukan
dengan cara menggerakkan
kaki dan sendi-sendi kaki
misalnya berdiri
dengan kedua tumit
diangkat, meng-
angkat kaki dan
menurunkan kaki

4

Gerakan dapat berupa gerakan menekuk,
meluruskan, mengangkat, memutar keluar
atau kedalam. Selain itu gerakan
mencengkeram dan meluruskan jari-jari
kaki juga menjadi bagian dari senam Diabetes 

Senam Kaki

Diabetes
Senam kaki dapat membantu memperbaiki sirkulasi darah, 

memperkuat otot-otot kecil kaki dan mencegah 
terjadinya kelainan bentuk kaki (deformitas)

dapat dilakukan se�ap hari 
secara teratur, dimana saja, 

bisa sambil bersantai bersama 
keluarga maupun menonton tv

Senam Kaki Diabetes

3

Ketika kaki terasa dingin,
lakukan senam kaki diabetes

Perawatan
Kaki Diabetes
Apabila kaki mengalami luka, 
segera ke Puskesmas, Praktik Dokter
maupun Klinik Kesehatan terdekat

Memberikan
pelembab/lo�on

pada daerah
kaki yang kering
agar kulit �dak
menjadi retak

Gun�ng kuku kaki
lurus mengiku�

bentuk normal jari
kaki, �dak perlu

dekat dengan kulit,
kemudian kikir agar

kuku �dak tajam 

Membersihkan
kaki se�ap hari

dengan air bersih 
dan sabun mandi

Ru�n berkunjung ke
Puskesmas, Prak�k
Dokter atau Klinik
yang bekerjasama

dengan BPJS
Kesehatan (FKTP)

Kendalikan
kadar gula

darah

Periksa sepatu
sebelum dipakai

apakah ada kerikil,
benda-benda tajam

seper� jarum
dan duri

Gunakan
sepatu atau sandal
yang baik, sesuai

dengan ukuran dan
enak untuk dipakai,
dengan ruang septu

yang cukup untuk
jari-jari

Pakai alas kaki
sepatu atau sandal
untuk melindungi

kaki agar �dak 
terjadi luka



KEMENTERIAN KESEHATAN RI
Biro Komunikasi dan Pelayanan Masyarakat

//Sumber Data
Direktorat Pencegahan Dan Pengendalian Penyakit Tidak Menular
Direktorat Jenderal Pencegahan Dan Pengendalian Penyakit


