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I. Pendahuluan 

Diabetes  Melitus  merupakan  suatu  kelompok  penyakit  metabolik  dengan  

karakteristik  hiperglikemia  yang  terjadi  karena  kelainan  sekresi  insulin  atau  kedua  

duanya  (ADA  2010).  Luka  diabetes  melitus  adalah  luka  terbuka  pada  permukaan  

kulit  atau  selaput  lendir  yang  proses  timbul  di  mulai  dari  cedera  jaringan  lunak  

kaki,pembentukan  fisura  antara  jari  –jari  kaki  di  daerah  kulit  yang  kering  

pembentukan  sebuah  kalus.  Ulkus  dapat  berkembang  menjadi  kematian  jaringan,  yang  

apabila  tidak  di  tangani  dengan  baik  secara  intensif  dapat  memyebabkan  gangren,yang  

pada  penderita  diabetes  melitus  disebut  dengan  gangren  diabetik  (Smelzer  and  bare  

2002) 

    Gangren  diabetik  merupakan  suatu  komplikasi  yang  ditimbulkan  akibat  

infeksi  atau  suatu  proses  peradangan  luka  pada  tahap  lanjut  yang  disebabkan  karena  

perubahan  degeneratif  atau  perawatan  yang  kurang  intensif,  dan  dikaitkan  dengan  

penyakit  diabetes  melitus.Infeksi  pada  kaki  diabetes  dapat  terjadi  pada  kulit  ,otot  

dan  tulang  yang  umumnya  dapat  di  sebabkan  oleh  kerusakan  dari  pembuluh  darah,  

syaraf  dan  menurunnya  aliran  darah  kedaerah  luka  (Erman  1998) 

 Menurut  WHO,  Diabetes  Melitus  (DM)  didefinisikan  sebagai  suatu  penyakit  

atau  gangguan  metabolisme  kronis  dengan  multietiologi  yang  ditandai  dengan  

tingginya  kadar  gula  darah  disertai  dengan  gangguan  metabolisme  karbohidrat,lipid  

dan  protein  sebagai  akibat  dari  insufiensi  fungsi  insulin.  Insufiensi  insulin  dapat  

disebabkan  oleh  gangguan  produksi  insulin  oleh  sel-sel  beta  langerhans  kelenjar  

pangreas  atau  di  sebabkan  oleh  kurang  responsip  nya  sel  sel  tubuh  terhadap  insulin  

(Depkes,2  008). 

Berdasarkan  Perkeni  Tahun  2011  Diabetes  Melitus  adalah  penyakit  gangguan  

metabolisme  yang  bersifat  kronis  dengan  karakteristik  hiperglikemia.  Berbagai  

komplikasi  dapat  timbul  akibat  kadar  gula  darah  yang  tidak  terkontrol,  misalnya  

neuropati,  hipertensi,  jantung  koroner,  retinopati,  nefropati,  dan  gangren. 

Hipertensi  dan  Diabetes  melitus  merupakan  salah  satu  penyakit  tidak  menular  

dan  peningkatan  kasus  PTM  di  Kabupaten  Bogor  setiap  tahun  semakin  meningkat  



mengalahkan  penyakit  menular  seperti  TB  Paru.  Peran  aktif  perawat  perkesmas  di  

Kabupaten  Bogor  sangat  diperlukan  dalam  rangka  meningkatkan  derajat  kesehatan  

masyarakat  khsusunya  dalam  penanganan  hipertensi  dan  Diabetes  Melitus.  Oleh  

karena  itu,  perlu  adanya  dukungan  dari  berbagai  lintas  sektor  agar  selaras  dengan  

visi  Kabupaten  Bogor  yaitu  “Kabupaten  Bogor  menjadi  kabupaten  termaju  di  

Indonesia”  dan  hal  ini  dimulai  dari  penguatan  derajat  kesehatan  Masyarakat  di  

Kabupaten  Bogor. 

Salah  satu  upaya  dalam  peningkatan  derajat  kesehatan  masyarakat  adalah  

dengan  melakukan  pemberdayaan  kepada  Masyarakat  melalui  tensi,  cek  gula  dan  

jaga  kebersihan  diri  (Kolaborasi  perawatan  luka  gangren  diabetes  melitus  moderen  

dan  tradisional  dengan  mengunakan  RADJAH).  Kegiatan  ini  merupakan  gerakan  

pemberdayaan  masyarakat  agar  peduli  terhadap  para  penderita  PTM  khususnya  

Hipertensi  dan  Diabetes  Melitus  terutama  yang  mempuyai  luka  gangren  di  wilayah  

Puskesmas  Purwasari  Kecamatan  Dramaga  Kabupaten  Bogor.  Kegiatan  tensi  dan  cek  

gula  darah  yang  dilakukan  di  masyarakat  melalui  Posbindu  dan  lab  puskesmas  yaitu  

pengontrolan  tekanan  darah  dan  cek  gula  darah  yang  nantinya  dianjurkan  bagi  para  

penderita  Hipertensi  dan  Diabetes  Melitus  untuk  melakukan  pengobatan  dan  

pencegahan  luka  ke  fasilitas  kesehatan  serta  dilakukannya  penyuluhan  kesehatan  di  

masing-masing  Pos  PTM  di  setiap  Desa.   

Kegiatan  tensi  dan  cek  gula  sejalan  dengan  Program  Indonesia  Sehat  No.7  

yaitu  penderita  Hipertensi  dan  Diabetes  Melitus  melakukan  pengobatan  secara  teratur.  

Hal  ini  merupakan  bagian  dari  kegiatan  posbindu  untuk  melakukan  screening  di  

masyarakat  agar  apabila  ditemukannya  penderita  Hipertensi  dan  Diabetes  Melitus  

dapat  dikontrol  dan  melakukan  pengobatan  secara  teratur  di  Fasilitas  Kesehatan  

terdekat. 

 

II. Latar  Belakang 

Peningkatan  kasus  PTM  khususnya  Hipertensi  dan  DM  di  masyarakat  sangat  

memprihatinkan.  Adapun  penyebab  dari  Hipertensi  dan  Diabetes  Melitus  yaitu  karena  

faktor  pola  hidup  serta  faktor  bawaan.  Penyebab  Hipertensi  dan  Diabetes  Melitus  

karena  faktor  bawaan  seperti  usia  dan  keturunan  sedangkan  penyebab  hipertensi  

karena  faktor  pola  hidup  seperti  pola  makan  tinggi  garam,  obesitas,  merokok,  



kurangnya  aktivitas  fisik  dan  stress. 

Natrium  jika  dikonsumsi  secara  tepat  dapat  bermanfaat  untuk  menjaga  regulasi  

volume  dan  tekanan  darah,  menjaga  kontraksi  otot  serta  transmisi  sel  saraf,  serta  

membantu  keseimbangan  air,  asam  dan  basa  dalam  tubuh.  Berdasarkan  panduan  

umum  gizi  seimbang  konsumsi  garam  tidak  boleh  lebih  dari  6  gram  (setara  dengan  

1  sendok  teh)  dalam  1  hari  atau  sama  dengan  2300  mg  natrium.  Namun  sebagian  

besar  orang  mengkonsumsi  garam  lebih  dari  6  gram  perhari  bahkan  lebih  dari  12  

gram  .   

Kasus  Penderita  Hipertensi  dan  Diabetes  melitus  di  Puskesmas  Purwasari  

selalu  masuk  kedalam  10  Daftar  Penyakit  terbanyak  berdasarkan  data  kunjungan  di  

Puskesmas.  Tahun  2018  sebanyak  1613  Kasus  Hipertensi  dan  kasus  Diabetes  Melitus.    

Perlu  adanya  perhatian  dalam  upaya  preventif  dan  promotif  kepada  masyarakat  sesuai  

dengan  Visi  Dinas  Kesehatan  Kabupaten  Bogor  yaitu  “Terwujudnya  Masyarakat  

Kabupaten  Bogor  yang  mandiri  untuk  hidup  sehat”  dalam  penanggulangan  masalah  

hipertensi  dan  DM. 

Hal  ini  memberikan  pemikiran  untuk  membuka  klinik  PTM  di  Puskesmas  

Purwasari  dalam  rangka  melayani  masyarakat  ataupun  pasien  berobat  untuk  diberikan  

edukasi  dan  konseling  seputar  Hipertensi  dan  Diabetes  Melitus  serta  memberikan  

cara  perawatan  luka  Diabetes  Melitus  secara  tradisional  dengan  RADJAH.   

Di  masyarakat  dilakukan  kegiatan  posbindu,  dan  kunjungan  keluarga  rawan  

kesehatan  (Home  visit)  yaitu  suatu  pemberdayaan  kepada  masyarakat  agar  peduli  

terhadap  masyarakat  penderita  hipertensi,  diabetes  dan  komplikasi  lainnya  terutama  

yang  mempunyai  luka  sekaligus  cek  rutin  bagi  masyarakat  dan  kelompok  posbindu  

di  Wilayah  kerja  puskesmas  Purwasari.  Kegiatan  Posbindu  dan  keluarga  rawan  

kesehatan  ini  sejalan  dengan  Program  Indonesia  Sehat  pada  Indikator  nomor  7  agar  

ketika  kegiatan  posbindu  dan  perkesmas  berjalan  dan  ditemukan  masyarakat  penderita  

Hipertensi,  Diabetes,dan  ganggren  akan  dilakukan  tindak  lanjut  segera  supaya  dapat  

berobat  di  pelayanan  kesehatan  guna  menjaga  tekanan  darah  dan  nilai  gula  agar  

dapat  selalu  terkontrol.   

Perawatan  luka  tradisional  dengan  RADJAH  ini  dilakukan  oleh  masyarakat  

dengan  didampingi  oleh  perawat  puskesmas.  Masyarakat  khususnya  para  lansia  telah  

diberikan  pelatihan  sebelumnya  melalui  penyuluhan,  kemampuan  untuk  melaksanakan  



pengecekan  tekanan  darah  memakai  tensi  serta  kemampuan  melakukan  penyuluhan  

kesehatan  bagi  masyarakat.   

 

III. Tujuan 

1. Tujuan  Umum 

Mewujudkan  terciptanya  budaya  hidup  sehat  di  Masyarakat  serta  untuk  

mengetahui  gambaran  umum  tentang  PTM  khususnya  Hipertensi,dan  diabetes  

melitus  di  masyarakat  serta  metoda  apa  yang  tepat  untuk  pencegahan  serta  

pengendalian  faktor  risiko  PTM  melalui,  penyuluhan  pencegahan  hipertensi  dan  

diabetes  melitus  (perawatan  luka  tradisional  dengan  mengunakan  RADJAH) 

2. Tujuan  Khusus 

- Untuk  mengetahuinya  gambaran  penyakit  Hipertensi  dan  Diabetes  Melitus  

dengan  luka  di  wilayah  Puskesmas  Purwasari,  Kecamatan  Dramaga  

Kabupaten  Bogor   

- Melalui  kegiatan  perawatasn  luka  tradisional  dapat  mengunakan  RADJAH  

dan  melakukan  pengobatan  secara  teratur  di  Fasyankes 

- Mengetahui  pelaksanaan  kegiatan  Pos  PTM  dalam  wilayah  kerja  Puskesmas  

Purwasari 

- Untuk  memudahkan  dan  meringankan  biaya  perawatan  pasien  mengunakan  

RADJAH  (Rebusan  daun  jambu  biji  merah) 

 

IV. Kegiatan  Pokok  dan  Rincian  Kegiatan 

1. Kegiatan  Pokok 

Sosialisasi  di  tingkat  puskesmas  dan  kecamatan  serta  bimtek  untuk  kader  di  

puskesmas  Purwasari 

 

2. Rincian  Kegiatan 

- Melaporkan  kepada  kepala  puskesmas   

- Sosialisasi  di  Tingkat  Puskesmas 

- Koordinasi  dan  sosialisasi  di  Tingkat  Kecamatan   

- Memberikan  penyuluhan  “Kolaborasi  perawatan  luka  gangren  diabetes  melitus  

moderen  dan  tradisional  dengan  RADJAH”  sebagai  bentuk 



- pemberdayaan  kepada  Masyarakat 

- Pelaporan  hasil  kegiatan  Home  Visit  perawatan  luka  Tradisional  dengan  

Radjah  di  masyarakat 

- Evaluasi  hasil  kegiatan  Hasil  perawatan  luka  tradisional  kepada  pasien  gangren  

(Home  Visit  )  kk  rawan   

 

V. Sasaran 

Penderita  Diabetes  Melitus  di  Wilayah  Kerja  Puskesmas  Purwasari. 

 

VI. Jadwal  Tahapan  Inovasi  dan  Pelaksanaan  Kegiatan 

1. Tahapan  Inovasi  RADJAH 

No. Tahapan Waktu  Kegiatan Keterangan 

1. Latar Belakang  

Masalah 

Maret  2020 Penjaringan  ide  di  lapangan 

2. Perumusan  Ide Maret  2020 Perumusan  ide  dari  masukan 

semua  pihak  /  koordinasi  

dengan  Kepala  Puskesmas 

3. Perancangan April  2020 Menyusun  tim  pengelola  

inovasi  dan  linsek 

4. Implementasi Mei  2020 Pelaksanaan   

 

 

2. Pelaksanaan  Inovasi  RADJAH 

1. Sosialisasi  di  tingkat  Puskesmas  mengenai  data  yang  diperoleh  berdasarkan  

hasil  dari  e-pusk 

2. Sosialisasi  di  tingkat  kecamatan  mengenai  data  dan  rencana  pemberdayaan  

kepada  masyarakat  melalui  PISPK  melalui  kegiatan  tensi  di  kegiatan  

posbindu   

3. Kader  gemar  tensi  yang  terpilih  diberi  pembekalan  mengenai  penyakit  

Hipertensi  di  Puskesmas  Purwasari 

4. Kegiatan  Posbindu  berjalan  di  masing-masing  pos  PTM  yang  terdapat  di  

masing-masing  desa   



 

5. Setiap  teman  sejawat,  keluarga  pasien  dan  kader  atau  masyarakat  yang  

mengetahui  dan  melaporkan  hasil  pemerikaan  kepada  tenaga  kesehatan  akan  

dilakukan  penanganan  lebih  lanjut   

 

VII. Evaluasi  Pelaksanaan  Kegiatan  dan  Pelaporan 

1. Evaluasi  hasil  kegiatan  dilakukan  setiap  bulan  bagi  kader  tensi  sebagai  bentuk  

evaluasi  pelayanan  Kader  gemar  tensi  dan  nakes  kepada  masyarakat  di  pos  

setiap  desa   

2. Evaluasi  subjektif  dan  objektif  kepada  masyarakat  penderita  HT+DM.  Evaluasi  

subjektif  berupa  pengetahuan  seputar  Hipertensi,  Diabetes  Melitus  dan  adanya  

luka  sehingga  dilakukan  nya  Perawatan  Luka  Tradisional  dengan  RADJAH  

yang  diajukan  oleh  nakes  kepada  masyarakat  dan  evaluasi  objektif  berupa  hasil  

pengukuran  Tekanan  darah  setelah  dilakukan  pemeriksaan   

 

 Mengetahui, 

 KEPALA  PUSKESMAS  

PURWASARI 
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