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Apa itu Diabetes? Diabetes adalah suatu kondisi di mana 
kadar gula (glukosa) dalam darah tinggi. 
Tubuh memproduksi insulin, suatu 
hormon yang dikeluarkan oleh pankreas, 
untuk memecah gula yang dikonsumsi 
dalam makanan. Penurunan produksi dan 
/ atau pemanfaatan insulin menyebabkan 
diabetes. Jika tidak diobati atau tidak 

terkontrol, diabetes dapat menyebabkan 
masalah serius, seperti penyakit jantung, 
stroke, kebutaan, gagal ginjal, antara 
lain. Beberapa di antaranya mungkin 
mengancam nyawa.

Apa itu Diabetes tipe 1? Pada diabetes tipe 1 ini, tubuh benar-
benar berhenti memproduksi insulin 
karena perusakan sel pankreas yang 
memproduksi insulin oleh sistem 
kekebalan tubuh. Hal ini sebelumnya 
disebut diabetes juvenile karena 

biasanya didiagnosis pada orang dewasa 
muda atau anak-anak, atau diabetes 
insulin-dependent, karena terapi insulin 
sangat penting untuk kelangsungan 
hidup dan pemeliharaan kesehatan yang 
baik.

Apa itu diabetes tipe 2? Ini adalah bentuk yang lebih umum dari 
diabetes, terhitung sekitar 90% dari 
kasus. Pada diabetes tipe 2, pankreas 
menghasilkan jumlah yang tidak 
memadai insulin, atau tubuh tidak mampu 
menggunakan insulin yang tersedia 
dengan benar. Diabetes tipe 2 biasanya 
terjadi pada orang dewasa, dan lebih 
sering terjadi pada orang yang kelebihan 
berat badan atau obesitas. Diabetes tipe 
2 sebelumnya dikenal dengan diabetes 
onset dewasa atau diabetes tidak 
tergantung insulin.

Ditatalaksana sebagian besar dengan 
diet, olahraga dan obat oral. Insulin 
diberikan hanya jika kadar gula darah 
tidak dapat dikontrol oleh obat oral. 
Lebih dari 80% dari diabetes tipe 2 
dapat dicegah atau ditunda dengan 
mengurangi faktor risiko yang dapat 
menyebabkan terjadinya diabetes dan 
mengadopsi gaya hidup sehat.

Apa tes dapat dilakukan 
untuk memeriksa diabetes? 
Apa nilai normal?
Beberapa tes bisa dilakukan untuk 
memperkirakan tingkat gula darah. 
Semua tes ini memperkirakan jumlah 
gula dalam jumlah tertentu darah.
GDS (Gula darah sewaktu): ini adalah 
tes darah dapat dilakukan setiap saat 
sepanjang hari untuk memeriksa tingkat 
gula darah pada titik waktu saat itu. 
Jika nilai GDS adalah ≥200 mg/dL (11,1 
mmol / L) darah, ini mengidikasikan 

bahwa orang tersebut memiliki diabetes. 
Pemeriksaan lebih lanjut mungkin 
diperlukan untuk konfirmasi.

GDP (Gula darah puasa): ini menguji 
jumlah gula dalam aliran darah setelah 
seseorang tidak makan selama 8-10 
jam (semalam puasa). Hal ini biasanya 
dilakukan pertama kali di pagi hari 
sebelum sarapan. Nilai GDP ≥126 mg 
/ dL (≥7.0 mmol / L) mengindikasikan 
bahwa orang tersebut memiliki diabetes.

Hemoglobin glikat (HbA1C): tes ini 
mengukur seberapa baik gula darah 

telah dikontrol selama 3 bulan terakhir. 
Jika HbA1C adalah ≥6.5% (47,0 mmol / 
mol), itu menunjukkan adanya diabetes. 

TTGO (tes toleransi glukosa oral): 
ini adalah jenis lain dari tes untuk 
diabetes. Tingkat gula darah diperiksa 
pada saat puasa dan kemudian 2 
jam setelah minum sejumlah glukosa. 
Ini menunjukkan bagaimana tubuh 
memproses glukosa. Jika nilai 2 jam 
≥200 mg / dL (11,1 mmol / L), itu 
mengindikasikan adanya diabetes. 

Apa yang dimaksud dengan 
pradiabetes?

Pradiabetes adalah suatu kondisi di 
mana kadar glukosa darah lebih tinggi 
dari normal tetapi tidak cukup tinggi 
untuk diagnosis diabetes. Jutaan orang 
di seluruh dunia tidak tahu bahwa 
mereka memiliki prediabetes. Itulah 
mengapa penting untuk diskrining 
saat pradiabetes. Jika HbA1C adalah 

antara 5,7% dan 6,4%, atau GDP lebih 
dari 110 mg / dL tapi kurang dari 126 
mg / dL, atau TTGO (2 jam tes glukosa) 
adalah antara 140 dan 199 mg / dL, 
kondisi ini disebut sebagai pradiabetes. 

Orang pradiabetes dapat menjadi 
diabetes tipe 2 di kemudian hari. Ada 
aturan “Sepertiga” - sekitar sepertiga 
dari orang diabetes pra akan menjadi 
diabetes di lima tahun ke depan, 
sepertiga akan tetap pradiabetes, 
sementara sepertiga akan kembali ke 
normal.

Mereka yang memiliki pradiabetes berada 
pada risiko yang lebih tinggi terkena 
penyakit kardiovaskular. Menerapkan 
program diet sehat dan olahraga yang 
tepat untuk mengendalikan berat 
badan dapat membantu mencegah 
perkembangan dari pradiabetes ke 
diabetes dan menghindari masalah 
kardiovaskular. Skrining untuk diabetes 
dan pradiabetes tidak seharusnya 
ditunda; ini lebih baik dilakukan sejak dini 
daripada terlambat.

Apa yang dimaksud dengan 
resistensi insulin?

Resistensi insulin adalah suatu kondisi di 
mana kemampuan tubuh untuk merespon 
efek dari insulin menurun. Insulin memiliki 
banyak peran dalam tubuh, seperti dalam 
pemecahan karbohidrat (gula dan pati), 
lemak dan protein menjadi glukosa. 
Sel-sel harus memiliki glukosa untuk 
bertahan hidup, tubuh mengkompensasi 

respon yang tidak memadai terhadap 
insulin dengan memproduksi jumlah 
tambahan insulin. Hal ini menyebabkan 
tingkat insulin yang tinggi dalam darah, 
yang merupakan salah satu tanda-tanda 
resistensi insulin.

Apa itu diabetes gestasional? Diabetes gestational adalah jenis 
diabetes sementara yang berkembang 
selama kehamilan (kehamilan). Seorang 
perempuan yang memiliki diabetes 
gestational dalam satu kehamilan memiliki 
risiko lebih tinggi terkena diabetes 
gestasional pada kehamilan masa depan. 
Meskipun diabetes gestational beralih 

ke normal setelah kehamilan, tetap 
meningkatkan risiko diabetes tipe 2 di 
masa depan. Oleh karena itu, skrining 
teratur dan tepat waktu untuk diabetes 
tipe 2 adalah penting bagi perempuan 
yang telah menderita diabetes 
gestasional.

Siapa yang berisiko tinggi 
untuk terjadinya diabetes 
gestasional?

Setiap perempuan dapat mengalami 
diabetes gestational, tetapi beberapa 
perempuan memiliki risiko lebih tinggi. 
Ada sejumlah faktor yang meningkatkan 
kemungkinan seorang perempuan 
mengalami diabetes gestasional. Faktor-
faktor ini meliputi: usia lebih tua dari 25 
tahun, kelebihan berat badan sebelum 
kehamilan, memiliki riwayat keluarga 
diabetes, riwayat kadar glukosa darah 
meningkat, episode aborsi berulang atau 

lahir mati, atau riwayat melahirkan bayi 
besar dan mengalami sindrom ovarium 
polikistik. 

Gaya hidup yang kurang mobilitas/gerak, 
hipertensi dan penyakit kardiovaskular 
lainnya juga meningkatkan risiko 
terjadinya diabetes gestational. Oleh 
karena itu, skrining semua ibu hamil untuk 
diabetes dianjurkan sebagai protokol 
standar.



Siapa yang berisiko terkena 
diabetes tipe 2?

usia. Meskipun asosiasi diketahui 
jenis diabetes 2 dengan usia, dalam 
beberapa tahun terakhir, kejadian 
diabetes tipe 2 telah meningkat secara 
dramatis di kalangan anak-anak, 
remaja dan dewasa muda.

•  Ras: Orang-orang dari latar belakang 
ras tertentu ditemukan memiliki risiko 
yang lebih tinggi untuk terjadinya 
diabetes, meskipun alasannya belum 
diketahui.

•  Kegemukan / obesitas: Kelebihan 
berat badan merupakan faktor risiko 
utama untuk tipe 2 diabetes. Semakin 
banyak jaringan lemak yang dimiliki 
oleh seseorang, semakin resisten sel 
terhadap insulin. Namun, seseorang 
tidak harus kelebihan berat badan 
untuk terjadinya tipe 2 diabetes.

•   Aktivitas fisik yang tidak memadai: 
yang satu kurang aktif, semakin 
besar kemungkinan seseorang untuk 
menjadi diabetes tipe 2. Aktivitas 

fisik membantu satu badan kontrol, 
penggunaan glukosa sebagai energi 
dan meningkatkan sensitivitas sel 
terhadap insulin.

•   Diet yang tidak sehat: diet kaya 
kalori, lemak jenuh dan gula, dan 
rendah serat dapat menyebabkan 
peningkatan berat badan dan 
dengan demikian meningkatkan risiko 
mengembangkan diabetes.

• Memiliki tekanan darah tinggi 
atau tingkat lipid yang tinggi juga 
menempatkan seseorang pada risiko 
mengembangkan diabetes.

• Diabetes gestational: perempuan 
yang mengalami diabetes selama 
kehamilan memiliki risiko lebih tinggi 
terkena diabetes tipe 2. Jika bayi lahir 
dari ibu dengan keadaan ini beratnya 
lebih dari 9 pound (> 4 kg), dia juga 
berisiko mengembangkan diabetes 
tipe 2 di masa depan.

Belum diketahui mengapa beberapa 
orang bisa menjadi diabetes tipe 2 dan 
yang lainnya tidak. Namun, faktor-
faktor tertentu meningkatkan risiko, 
beberapa di antaranya adalah:
• Riwayat keluarga: Jika seseorang 

memiliki orang tua atau saudara 
kandung dengan diabetes tipe 2, 
maka risiko mendapatkan diabetes 
meningkat.

• Usia: Risiko diabetes tipe 2 
meningkat dengan bertambahnya 
usia, terutama setelah usia dari 40 
tahun. Ini mungkin berhubungan 
dengan aktivitas yang menurun, 
kehilangan massa otot dan berat 
badan dengan meningkatnya 

Mengapa kelebihan berat 
badan atau obesitas 
menempatkan seseorang 
beresiko menjadi diabetes?

Berat badan mempengaruhi kesehatan 
dalam berbagai cara. Kelebihan berat 
badan dapat menjaga tubuh dari 
memproduksi dan memanfaatkan 
insulin dengan benar. Hal ini juga dapat 
menyebabkan tekanan darah tinggi. 

orang yang kelebihan berat dua kali lebih 
mungkin untuk menjadi diabetes tipe 2 
dibandingkan orang dengan berat badan 
normal. Menurunkan berat badan dan 
meningkatkan aktivitas fisik mengurangi 
risiko terjadinya diabetes tipe ini.

Apa saja tanda-tanda dan 
gejala-gejala umum diabetes 
tipe 2?

Salah satu hal paling penting untuk 
diingat adalah bahwa diabetes tidak 
selalu menimbulkan gejala sampai 
gangguan ini pada tahap lanjut. Jika 
seseorang memiliki beberapa gejala 
berikut, bisa diduga diabetes:
• Diabetes dapat mempengaruhi 

mata. Kadar gula darah tinggi dapat 
menyebabkan lensa membengkak, 
dan visi dapat menjadi kabur atau 
berkabut. Orang yang terkena 
mungkin menjadi mudah lelah tanpa 
alasan yang jelas. 

• Mungkin buang air kecil lebih sering 
dari sebelumnya. 

• Kelaparan dapat meningkat dan 
mungkin makan lebih banyak dari 
biasanya.

• Mungkin ada penurunan berat badan 
meskipun nafsu makan yang baik. 

• Seseorang mungkin menjadi sangat 
haus dan cenderung minum air 
berlebihan. Hal ini karena tubuh 
mencoba untuk mengkompensasi air 
yang hilang melalui urin. 

• Tingkat gula darah yang tinggi 
membuat sulit bagi tubuh untuk 
melawan infeksi. Luka tidak sembuh 
dengan mudah, mungkin ada sering 
infeksi pada kulit, kandung kemih atau 
gusi, dan gatal-gatal di daerah genital. 

• Mungkin ada mati rasa atau 
kesemutan di tangan dan kaki. 

Gejala-gejala diabetes tipe 1 lebih 
mendadak dan berat. Anak-anak dengan 
diabetes mengeluh kelelahan, kelemahan 
dan kadang-kadang dapat menunjukkan 
perilaku marah

Mengapa penting untuk 
melakukan pemeriksaan 
kesehatan secara teratur?

Gejala diabetes tipe 2 mungkin begitu 
ringan sehingga mungkin terabaikan 
selama bertahun-tahun, dan karena 
itu tetap tidak diobati. Hal ini dapat 
menyebabkan komplikasi. Kita tidak bisa 
selalu bergantung pada gejala, untuk 
itu satu-satunya cara untuk mengetahui 
apakah seseorang memiliki diabetes 
harus melakukan skrining (tes). 

Skrining untuk diabetes dilakukan di 
failitas kesehatan, tempat praktek dokter, 
klinik atau laboratorium. Penyedia layanan 
kesehatan dapat melakukan satu atau 
beberapa tes darah untuk mencari 
diabetes. individu yang berisiko tinggi 
harus diskrining untuk diabetes secara 
berkala, dimulai pada usia 35 tahun.

Apa saja jenis-jenis 
pengobatan untuk diabetes?

Tujuan pengobatan adalah untuk 
menjaga tingkat gula darah agar 
sebaik mungkin mendekati normal. 
Jenis makanan dan tingkat aktivitas 
fisik memainkan peran penting 
dalam mengendalikan gula darah, 
seperti halnya obat-obatan. Berbagai 
obat-obatan dapat digunakan untuk 
mengobati diabetes. Obat-obatan 
untuk diabetes harus diresepkan 
hanya oleh penyedia layanan 
kesehatan. Namun, penting bagi 

orang dengan diabetes untuk memahami 
bagaimana obat bekerja.

Selain mengambil obat-obatan 
melalui mulut, obat injeksi juga dapat 
digunakan. Insulin saat ini tidak tersedia 
dalam bentuk pil, dan karena itu harus 
disuntikkan. Ada juga obat-obat non-
insulin yang disuntikkan. Ada banyak 
perangkat pengiriman insulin suntik, 
seperti jarum, jarum suntik dan pompa 
insulin. Insulin adalah wajib bagi orang-
orang dengan diabetes tipe 1. Diabetes 
tipe 2 biasanya diobati dengan obat-
obatan oral tapi suntikan insulin dapat 
diberikan jika obat-obatan oral tidak 
memadai untuk mengontrol tingkat gula 
darah.

Pengobatan tergantung pada jenis 
diabetes, komplikasi, adanya faktor 
risiko lain, dengan masalah kesehatan 
lainnya yang aktif, usia dan kesehatan 
secara umum pada saat diagnosis. 
Penyedia perawatan kesehatan akan 
menentukan obat yang bekerja terbaik 
bagi masing-masing pasien. Keuntungan 
dan kerugian dari masing-masing obat 
ini dapat dijelaskan oleh penyedia 
layanan kesehatan. Untuk pengobatan 
untuk menjadi sukses, pasien harus 
hati-hati mengelola diet, aktif secara 
fisik, minum obat oral dan / atau insulin, 
dan diinformasikan dengan baik tentang 
penyakit ini.

Bagaimana orang dengan 
diabetes tahu bahwa 
penyakit mereka terkontrol 
dengan baik?

Sebuah tes glikasi hemoglobin (HbA1c) 
secara akurat menilai seberapa baik gula 
darah terkontrol selama 2-3 bulan. Bagi 
individu non-diabetes, tingkat HbA1c 
normal biasanya di bawah 5,5%. Pada 
penderita diabetes, tingkat HbA1c bawah 
7,0% menunjukkan kontrol yang baik.

Apa saja komplikasi dan 
akibat dari diabetes? 

Komplikasi diabetes berkembang secara 
bertahap. Ketika terlalu banyak gula 
menetap dalam aliran darah untuk waktu 
yang lama, hal itu dapat mempengaruhi 
pembuluh darah, saraf, mata, ginjal 
dan sistem kardiovaskular. Komplikasi 
termasuk serangan jantung dan stroke, 

infeksi kaki yang berat (menyebabkan 
gangren, dapat mengakibatkan 
amputasi), gagal ginjal stadium akhir dan 
disfungsi seksual. Setelah 10-15 tahun 
dari onset, prevalensi semua komplikasi 
diabetes meningkat tajam.



Dapatkah komplikasi 
diabetes dicegah? 

Kabar baiknya adalah bahwa komplikasi 
diabetes dapat dicegah dengan 
melakukan hal-hal penting berikut ini: 
• Minum obat secara teratur seperti 

yang ditentukan oleh dokter/petugas 
kesehatan.

• Mengetahui dengan teratur tingkat 
gula darah dengan pergi untuk tes 
rutin dan check-up. 

• Makan sehat - lebih banyak sayuran 
dan buah, kurang lemak, gula dan 
makanan asin. Tetap aktif secara fisik.

• Tetap waspada untuk infeksi kulit dan 
gangguan kulit. 

• Pergi untuk pemeriksaan mata secara 
teratur. 

• Perhatikan semua rasa kesemutan, 
rasa terbakar, hilangnya sensasi, dan 
luka pada bagian bawah kaki. 

Berbicara dengan penyedia layanan 
kesehatan dan mendiskusikan bagaimana 
untuk menghindari komplikasi dan 
bagaimana menangani ini jika salah satu 
sudah memiliki beberapa komplikasi. 

Mengapa orang dengan 
diabetes harus berhati-hati 
dengan kaki mereka?

Masalah kaki merupakan penyebab 
penting dari komplikasi pada individu 
dengan diabetes. Selama bertahun-
tahun, sirkulasi darah di tungkai dan 
kaki dapat menjadi buruk dan saraf 
menjadi kurang sensitif. Individu dengan 
diabetes tidak sadar bisa melukai kaki 
mereka karena berkurangnya sensasi. 
Pasien berisiko untuk terjadi masalah 
kaki lebih sering pada usia lebih dari 40 
tahun, menggunakan beberapa bentuk 
tembakau (merokok atau tembakau 
kunyah), mengalami penurunan sensasi 
dan aliran darah ke kaki dan kaki, cacat 
anatomis atau riwayat ulkus kaki atau 
amputasi sebelumnya. 

Untuk mencegah komplikasi kaki, individu 
dengan diabetes harus memeriksa secara 
teratur untuk berbagai kondisi kaki, seperti 
perdarahan dan kapalan, lecet, kuku 
tumbuh ke dalam, kulit kering dan pecah-
pecah, kemerahan, bengkak, kehangatan, 
nyeri pada kaki, penyembuhan lambat 
dari 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 sangat 
penting.

Apakah diet untuk orang 
dengan diabetes berbeda 
dari yang orang biasa?

Diet untuk orang dengan diabetes adalah 
sama seperti untuk orang biasa. orang 
dengan diabetes tidak perlu diet khusus. 
Pastikan bahwa diet sehat dan menjaga 
kebiasaan makan yang sehat untuk 
mengontrol tingkat gula darah. Diet sehat 

terdiri karbohidrat kompleks (gandum 
sereal) rendah lemak dan memiliki banyak 
sayuran berdaun hijau dan buah-buahan. 
Dengan perencanaan yang tepat, kita 
masih bisa menikmati berbagai makanan 
favorit.

Mengapa penting bagi orang 
dengan diabetes untuk 
menjadi aktif secara fisik? 

Aktivitas fisik menunda atau mencegah 
timbulnya diabetes tipe 2. Penelitian 
telah menunjukkan bahwa individu yang 
aktif secara fisik memiliki risiko 30-50% 
lebih rendah terkena diabetes tipe 2 
dibandingkan dengan individu tidak 

aktif. Aktivitas fisik membantu untuk 
mengontrol kadar glukosa darah, berat 
badan dan tekanan darah, mengurangi 
tingkat kolesterol dan mencegah penyakit 
kardiovaskular.

Dapatkah diabetes 
menyebabkan keadaan 
darurat yang serius?

Ya, itu dapat menyebabkan kedaruratan 
medis yang serius dan mengancam jiwa. 
Ini dapat terjadi jika gula darah terlalu 
tinggi atau terlalu rendah. Keadaan 
kedaruratan diabetes yang terbaik adalah 
jika dirawat di rumah sakit secepat 
mungkin.

Apakah itu hipoglikemia 
dan bagaimana hal itu dapat 
dicegah dan dikelola?

Hipoglikemia (gula darah rendah) adalah 
komplikasi yang paling umum terjadi 
pada individu dengan diabetes. Tingkat 
gula darah dapat tiba-tiba menjadi terlalu 
rendah karena berbagai alasan, termasuk 
aktivitas fisik yang kuat, mengambil 
dosis yang salah untuk insulin / obat 
antidiabetes atau tidak cukup makan atau 
makan terlambat. Hal ini biasanya ringan 
dan dapat ditangani dengan cepat oleh 
makan atau minum sesuatu dengan kadar 
gula tinggi.

Gejala gula darah rendah biasanya 
tidak spesifik dan pasien mungkin 
merasa tidak nyaman, berkeringat, 
jantung berdebar, kelemahan dan 

pusing. Jika memungkinkan, disarankan 
untuk memeriksa gula darah saat ini. 
Jika tidak, pasien harus diberi minum 
gula atau jus buah. Gula atau glukosa 
juga berguna dalam mengoreksi gula 
darah rendah. Jika pasien tidak sadar, 
yang terbaik adalah untuk memberikan 
glukosa intravena di bawah pengawasan 
medis. Sering jatuhnya kadar gula darah 
sebaiknya dihindari pada semua pasien 
diabetes, terutama pada anak-anak dan 
orang tua, dengan menyesuaikan dosis 
obat antidiabetes. Jika tidak diobati, 
itu bisa lebih buruk dan menyebabkan 
kebingungan atau bahkan koma.

Bagaimana diabetes dapat 
dicegah dan dikendalikan? 

Penyebab diabetes tipe 1 tidak diketahui 
dan tidak dapat dicegah dengan keadaan 
pengetahuan saat ini. Perubahan gaya 
hidup yang sederhana dapat membantu 
dalam mencegah atau menunda 
timbulnya diabetes tipe 2.

Apa yang bisa individu 
lakukan? 

• Mencapai dan mempertahankan berat 
badan yang sehat. 

• Aktif secara fisik - setidaknya 30 
menit dari biasa, aktivitas intensitas 
sedang di hampir setiap hari. Lebih 
banyak aktivitas diperlukan untuk 
mengendalikan berat badan. 

• Makan makanan yang sehat antara 
tiga dan lima porsi buah dan sayuran 

sehari, dan mengurangi asupan gula, 
garam dan lemak jenuh.

• Hindari penggunaan tembakau 
(merokok atau tembakau kunyah) dan 
penggunaan berbahaya dari alkohol. 
Mengelola stres. 

• Tes glukosa darah dan kadar HbA1c 
secara teratur.

Apa yang bisa dilakukan 
masyarakat dan organisasi 
masyarakat? 

• Membuat dan memelihara lingkungan 
yang aman untuk aktivitas fisik, dan 
meningkatkan akses ke taman dan 
tempat bermain. 

• Menciptakan kesadaran tentang 
diabetes, komplikasi dan pencegahan. 

• Mengidentifikasi dan mendukung 
orang dengan profil tinggi yang 
memimpin perubahan dan tokoh 

masyarakat, yang akan berbicara 
dengan lantang untuk kebutuhan dan 
hak-hak penyandang diabetes. 

• Advokasi untuk aktivitas fisik dan diet 
yang sehat di lembaga pendidikan dan 
tempat kerja.



Apa yang bisa sektor swasta 
lakukan? 

• Pastikan bahwa pilihan yang sehat dan 
bergizi tersedia dan terjangkau untuk 
semua konsumen. 

• Sukarela mengurangi gula, garam dan 
lemak makanan olahan. 

• Hindari pemasaran makanan tidak 
sehat dan minuman, terutama untuk 
anak-anak. 

• Menjamin ketersediaan pilihan 
makanan sehat dan mendukung 
praktek aktivitas fisik secara teratur 

di tempat kerja dengan menyediakan 
ruang untuk permainan luar dan dalam 
ruangan dan membangun gimnasium.

• Mendorong pengusaha untuk 
mengadopsi kebijakan yang 
mendukung aktivitas fisik, seperti 
program kegiatan kelompok.

Apa yang bisa pemerintah 
lakukan? 

• Kenali diabetes yang merupakan 
permasalahan penting kesehatan dan 
pembangunan masyarakat.

• Menciptakan kesadaran masyarakat 
tentang diet dan aktivitas fisik melalui 
media massa dan sarana lainnya.

• Menciptakan lingkungan yang 
memungkinkan untuk mempromosikan 
aktivitas fisik, seperti berjalan dan 
ruang bermain, angkutan umum yang 
memadai, dan olahraga, kebugaran 
dan fasilitas rekreasi.

• Meningkatkan ketersediaan dan 
aksesibilitas untuk makanan sehat dan 
bergizi melalui kebijakan yang tepat, 
termasuk kebijakan fiskal dan legislatif 
untuk mempromosikan asupan 
sayuran, buah-buahan dan biji-bijian, 
dan mengurangi konsumsi makanan 
dan minuman yang tidak sehat.

• Mengambil tindakan yang diperlukan 
untuk mengurangi perilaku yang 
tidak sehat seperti merokok 
dan penggunaan alkohol yang 
membahayakan.

• Mengatur pemasaran makanan dan 
minuman tidak sehat (manis dan 
berkarbonasi) untuk anak-anak.

• Mempromosikan intervensi untuk 
meningkatkan aktivitas fisik dan 
mempromosikan diet sehat di sekolah, 
tempat kerja dan masyarakat.

• Meningkatkan akses deteksi dini 
dan pengobatan diabetes dengan 
meningkatkan akses tes dan obat-
obatan antidiabetes terjangkau, 
termasuk insulin.


