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Abstract  

Type 2 diabetes mellitus is a chronic disease that is increasing in the world and is 

the cause of various organ amage, one of which is diabetic peripheral 

neuropathy. Early detection of diabetic peripheral neuropathy and its risk factors 

can reduce the morbidity of diabetic peripheral neuropathy. In overcoming 

common problems, universities are here to be able to provide their knowledge. 

Universities as a place for the development of science and technology and 

knowing their existence in the midst of society, universities have an obligation to 

convey their knowledge to the community through community service so that they 

benefit the wider community in general. Community service can be in the form of 

transfer of knowledge, transfer of technology, mentoring, monitoring, training, 

and counseling. Community service is carried out by the proposing team in the 

form of free treatment and understanding of NND (Diabetic Neuropathic Pain) in 

Type 2 Diabetes Mellitus. in public health efforts. With fast and appropriate basic 

health services, it is hoped that it can overcome most of the problems of Diabetes 

Militus in the Ngoro village community, Mojokerto 
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Abstrak  

Diabetes melitus tipe 2 merupakan salah satu penyakit kronik yang mengalami 

peningkatan di dunia dan merupakan penyebab berbagai kerusakan organ tubuh, 

salah satunya neuropati perifer diabetik. Deteksi dini neuropati perifer diabetik 

dan identifikasi faktor resikonya dapat menurunkan morbiditas neuropati perifer 

diabetik. Dalam mengatasi permasalahan Bersama, maka Perguruan Tinggi 

hadir untuk dapat memberikan keilmuannya. Perguruan Tinggi sebagai salah 

satu tempat pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi serta mengingat 

keberadaannya di tengah-tengah masyarakat, maka Perguruan Tinggi 

mempunyai kewajiban menyampaikan keilmuannya kepada masyarakat melalui 

kegiatan pengabdian kepada masyarakat agar memberikan manfaat bagi 

masyarakat luas pada umumnya. Pengabdian kepada masyarakat dapat berupa 

transfer of knowladge, transfer of technology, pendampingan, monitoring, 

pelatihan-pelatihan dan penyuluhan. Pengabdian kepada masyarakat yang 

dilakukan oleh tim pengusul berupa pengobatan gratis dan pemahaman terhadap 
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NND (Nyeri Neuropati Diabetikum)  Pada Diabetus Militus Tipe 2.  Adanya 

program pengobatan gratis dan pemanahan untuk penganggulangan NND (Nyeri 

Neuropati Diabetikum)  Pada Diabetus Militus Tipe 2 merupakan salah satu 

komponen penting dalam upaya kesehatan kepada masyarakat. Dengan 

pelayanan kesehatan dasar yang cepat dan tepat diharapkan dapat mengatasi 

sebagian besar permasalahan Diabetus Militus di masyarakat desa Ngoro 

Kabupaten Mojokerto 

 

Kata Kunci: Diabetus Militus, Nyeri Neuropati Diabetikum, Pencegahan 

  

PENDAHULUAN 

International Diabetes Federation 

(IDF) memprediksi adanya kenaikan 

jumlah penyandang DM di Indonesia 

dari 9,1 juta pada tahun 2014 menjadi 

14,1 juta pada tahun 2035. 

Berdasarkan data dari IDF 2014, 

Indonesia menempati peringkat ke-5 

di dunia, atau naik dua peringkat 

dibandingkan dengan tahun 2013 

dengan 7,6 juta orang penyandang 

DM. Penelitian epidemiologi yang 

dilakukan hingga tahun 2005 

menyatakan bahwa prevalensi 

diabetes melitus di Jakarta pada tahun 

1982 sebesar 1,6%, tahun 1992 

sebesar 5,7%, dan tahun 2005 sebesar 

12,8%. Pada tahun 2005 di Padang 

didapatkan prevalensi DMT2 sebesar 

5,12%. Meningkatnya prevalensi 

diabetes melitus di beberapa negara 

berkembang akibat peningkatan 

angka kemakmuran di negara yang 

bersangkutan akhir-akhir ini banyak 

disoroti. Peningkatan pendapatan 

perkapita dan perubahan gaya hidup 

terutama di kota-kota besar 

menyebabkan meningkatnya angka 

kejadian penyakit degeneratif, salah 

satunya adalah penyakit diabetes 

melitus. Diabetes melitus merupakan 

salah satu masalah kesehatan yang 

berdampak pada produktivitas dan 

dapat menurunkan sumber daya 

manusia. 

Diabetes melitus merupakan penyakit 

tidak menular yang angka 

kejadiannya terus meningkat di dunia 

dan menjadi penyebab kegagalan 

berbagai organ tubuh, bahkan 

kematian.  Namun, kondisi ini 

terdapat efek samping pasca covid 

yaitu terkait kejadian ikutan pasca 

imunisasi Berdasarkan Peraturan 

Menteri Kesehatan No.12 tahun 2017 

tentang Penyelenggaraan Imunisasi, 

dijelaskan bahwa KIPI adalah semua 

kejadian medik yang terjadi setelah 

imunisasi, menjadi perhatian, dan 

diduga berhubungan dengan 

imunisasi. KIPI ada yang serius dan 

non serius. Yang serius adalah setiap 

kejadian medis setelah imunisasi yang 

menyebabkan rawat inap, kecacatan, 

hingga kematian serta menimbulkan 

keresahan di masyarakat. Sementara 

yang non serius tidak menimbulkan 

risiko potensial pada kesehatan si 

penerima vaksin.  

Faktor risiko DM tipe-2 terutama 

adalah obesitas dan Riwayat keluarga 

dengan DM tipe-2. Faktor risiko 

lainnya adalah berat badan lahir 

rendah (kecil masa kehamilan) dan 



 SEMINAR NASIONAL : Kualitas Sumberdaya Manusia (KUSUMA) 
“Menuju Sumber Daya Manusia (SDM) Unggul Berwawasan Sains dan Teknologi Melalui 

Refleksi Budaya Kemajapahitan” 

100 

 

status gizi buruk (IMT rendah) pada 

usia 2 tahun. Gambaran klinis anak 

dan remaja dengan DM tipe-2 bisa 

bervariasi dari hiperglikemi tanpa 

gejala yang ditemukan pada skrining 

atau pemeriksaan fisik rutin sampai 

koma ketoasidosis (25% pasien) atau 

status hiperosmolar hiperglikemik 

yang bisa meningkatkan risiko 

mortalitasuntuk.  

Dalam mengatasi permasalahan 

Bersama, maka Perguruan Tinggi 

hadir untuk dapat memberikan 

keilmuannya. Perguruan Tinggi 

sebagai salah satu tempat 

pengembangan ilmu pengetahuan dan 

teknologi serta mengingat 

keberadaannya di tengah-tengah 

masyarakat, maka Perguruan Tinggi 

mempunyai kewajiban 

menyampaikan keilmuannya kepada 

masyarakat melalui kegiatan 

pengabdian kepada masyarakat agar 

memberikan manfaat bagi masyarakat 

luas pada umumnya. Pengabdian 

kepada masyarakat dapat berupa 

transfer of knowladge, transfer of 

technology, pendampingan, 

monitoring, pelatihan-pelatihan dan 

penyuluhan.  

Pengabdian kepada masyarakat yang 

dilakukan oleh tim pengusul berupa 

pengobatan gratis dan cek darah gula.  

Adanya program pengobatan dan cek 

darah gratis merupakan salah satu 

komponen penting dalam upaya 

kesehatan kepada masyarakat. 

Dengan pelayanan kesehatan dasar 

yang cepat dan tepat diharapkan dapat 

mengatasi sebagian besar masalah 

kesehatan di masyarakat desa.  

 

METODE PENGABDIAN 

KEPADA MASYARAKAT 

Metode yang digunakan dalam 

pelaksanaan pengabdian kepada 

masyarakat adalah memberikan 

pengetahuan umum terkait dengan 

Diabetus militus tipe 2 pada Nyeri 

Neuropati Diabetikum dan bentuk cek 

kesehatan dan pengobatan dasar 

secara gratis akibat Diabetus militus 

tipe 2 pada Nyeri Neuropati 

Diabetikum terhadap masyarakat 

Desa Ngoro Kabupaten Mojokerto. 

Adapun kegiatan pengabdian kepada 

masyarakat oleh tim pengusul kepada 

masyarakat di Desa Ngoro Mojokerto 

Kegiatan pengabdian kepada 

masyarakat terdiri dari penyuluhan 

kesehatan dan pengobatan dasar 

secara gratis akibat Diabetus militus 

tipe 2 pada Nyeri Neuropati 

Diabetikum. Adapun kegiatan ini 

memiliki rincian sebagai berikut : 

Memberikan materi. Menyampaikan 

materi tentang Diabetus militus tipe 2 

pada Nyeri Neuropati Diabetikum 

Tanya jawab. Pengobatan dasar 

secara gratis pada diabetus militus 

tipe 2 pada Nyeri Neuropati 

Diabetikum 

 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

Neuropati merupakan terminologi 

yang sangat luas, dimana saraf tepi 

mengalami gangguan fungsi atau 

perubahan patologi yang disebabkan 

berbagai faktor. Menurut konsensus 

internasional pada tahun 1998, 

neuropati diabetik adalah keadaan 

dimana saraf tepi mengalami 

gangguan fungsi akibat kerusakan 
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seluler maupun molekuler yang 

etiologinya karena penyakit DM  

Definisi nyeri neuropatik menurut 

Kelompok Studi Nyeri PERDOSSI 

tahun 2011 dan International 

Association for the Study of Pain 

(IASP) tahun 2015 yaitu nyeri yang 

ditimbulkan atau disebabkan oleh lesi 

atau gangguan primer pada susunan 

saraf somatosensoris. Definisi NND 

untuk praktek klinis cukup sederhana 

yaitu adanya nyeri yang disebabkan 

langsung oleh disfungsi saraf perifer 

pada penderita DM tanpa adanya 

penyebab lain.  

Gejala Klinis nyeri neuropatik 

merupakan rasa nyeri merupakan 

sensasi yang dirasakan bersifat 

individual, dan penderita menyatakan 

gejala nyeri yang dirasakan dengan 

cara yang berbeda-beda. Nyeri adalah 

pengalaman psikologis individual 

yang menimbulkan rasa tidak 

nyaman. Neuropati perifer merupakan 

komplikasi paling sering yang dialami 

penderita DM, diperkirakan dialami 

oleh sekitar 50% penderita DM. 

Gejala khas dari neuropati perifer 

yaitu nyeri, penurunan secara 

signifikan pada rasa raba, getar, 

proprioseptif pada tungkai dan adanya 

kinestesia. Timbulnya gejala ini 

disebabkan adanya lesi pada sel saraf 

berupa apoptosis dan inhibisi 

regenerasi saraf. 

Nyeri neuropati diabetik merupakan 

bagian dari neuropati perifer, lebih 

sering terjadi pada penderita DM tipe 

2 dibanding tipe 1. Awitan NND 

berbeda dengan nyeri nosiseptif, yaitu 

NND memiliki awitan yang tidak 

jelas dan perkembangan keluhannya 

memberat secara bertahap. Ada 3 

gejala khas pada NND yaitu 

disestesia, parestesia dan nyeri otot. 

Disestesia merupakan rasa tidak 

nyaman yang abnormal, terjadi baik 

secara spontan (tanpa stimulus) 

maupun dengan stimulus. Alodinia, 

hiperalgesia dan nyeri spontan 

merupakan bagian dari disestesia. 

Alodinia yaitu nyeri yang timbul 

akibat stimulus yang normalnya tidak 

menyakitkan. Hiperalgesia yaitu rasa 

nyeri yang meningkat setelah 

mendapat rangsangan yang 

normalnya menyakitkan. Nyeri 

spontan yaitu adanya rasa nyeri walau 

tanpa adanya stimulus yang 

menyebabkan nyeri. Disestesia 

merupakan keluhan dengan rasa 

seperti terbakar yang berat dan rasa 

gatal. Parestesia merupakan rasa 

abnormal baik spontan maupun 

dicetuskan, keluhannya berupa seperti 

tertusuk jarum, tersetrum listrik dan 

teriris benda tajam. Nyeri otot yang 

kerap dirasakan penderita berupa 

nyeri yang dalam dan terasa tumpul 

disertai rasa kaku atau kram pada otot 

Ciri-ciri utama nyeri neuropatik 

adalah gejala hiperalgesia, alodinia 

dan nyeri spontan. Keluhan NND 

yang sering dikeluhkan penderita 

yaitu sensasi tidak menyenangkan 

seperti tersetrum listrik, terbakar, 

terasa panas, tertembak, ditusuk, 

ditikam, disobek, diikat, alodinia, 

hiperalgesia dan disestesia.  

Kegiatan pengabdian masyarakat ini 

dilaksanakan pada hari Selasa, 12 

Maret 2022. Sebagai tenaga 

pelaksana adalah 3 dokter umum, 

para dokter sudah membagi diri 
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sesuai dengan tugas masing-masing. 

Bagian registrasi pasien dibantu oleh 

Staff Fakultas Kedokteran dan 2 

Mahasiswi Fakultas Kedokteran 

Universitas Wijaya Kusuma 

Surabaya. Pemeriksaan Fisik dan 

Penyuluhan dipegang oleh 2 orang 

dokter, dan Bagian Pemberian Obat 

dipegang oleh 1 orang dokter dan 

dibantu mahasiswa Fakultas 

Kedokteran. Jumlah masyarakat Desa 

Ngoro Kecamatan Puri Kabupaten 

Madiun yang datang menghadiri 

kegiatan pengabdian kepada 

masyarakat dan mengikuti 

pengobatan gratis sebanyak 150 

orang.  

Kegiatan yang dilaksanakan berupa 

penyuluhan tentang Pencegahan 

Komplikasi Nnd (Nyeri Neuropati 

Diabetikum) Pada Diabetus Militus 

Tipe 2. Kegiatan pengabdian kepada 

masyarakat ini dimulai dengan 

mendaftar bagi mereka yang akan 

mendengarkan penyuluhan kesehatan 

dan berobat secara gratis dilakukan 

oleh para dokter dan penyuluhan yang 

bersifat individual Pencegahan 

Komplikasi Nnd (Nyeri Neuropati 

Diabetikum) Pada Diabetus Militus 

Tipe 2.  Setelah selesai diperiksa akan 

diberikan resep baik itu obat suntik 

maupun obat minum. Kegiatan ini 

berakhir sekitar pukul 16.00 WIB.   

Berdasarkan kegiatan Pengabdian 

kepada Masyarakat di Desa Ngoro 

Kabupaten Mojokerto dapat 

ditemukan beberapa fakta bahwa 

sebagian masyarakat yang hadir 

dalam kegiatan ini belum banyak 

mengetahui tentang Pencegahan 

Komplikasi Nnd (Nyeri Neuropati 

Diabetikum) Pada Diabetus Militus 

Tipe 2. Dari sejumlah 80 peserta yang 

mengikuti kegiatan Pengabdian 

Kepada Masyarakat didapatkan 

sekitar 20% orang yang mengalami 

KIPI. Sehingga Para Dokter (Tim 

Pengabdi Kepada Masyarakat) dr. 

Andiani, dr I Made Subhawa Harsa, 

M.Si dan dr. Harsono Wiradinata, 

Sp.KJ., MBA melakukan tindakan 

medis yang diperlukan. Berikut salah 

satu dokumen kegitan pengabdian 

kepada masyarakat yang dilakukan 

mulai dari pertemuan dengan 

perangkat desa, penyuluhan dan 

pemerikasaan.  

 

 
 

SIMPULAN  

Berdasarkan kegiatan Pengabdian 

kepada Masyarakat di Desa Ngoro 

Kabupaten Mojokerto dapat 

ditemukan beberapa fakta bahwa 

sebagian masyarakat yang hadir 

dalam kegiatan ini belum banyak 

yang mengetahui tentang Komplikasi 

Nnd (Nyeri Neuropati Diabetikum) 

Pada Diabetus Militus Tipe 2. 

Aktivitas fisik yang teratur sebagai 

salah satu bagian dari manajemen 

diabetes mellitus adalah salah satu hal 

penting yang dapat dilakukan oleh 

individu dengan diabetes. Senam 

diabetes termasuk salah satu aktivitas 

fisik yang dapat membantu mencegah 
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atau menunda perkembangan diabetes 

tipe 2. Senam diabetes yang 

dilakukan secara teratur dapat 

meningkatkan kepekaan tubuh 

terhadap insulin dan membantu 

mengatur kadar glukosa darah 

individu. 
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