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KENDI: Wujudkan Masyarakat Anti Diabetes

Lima mahasiswa Ilmu Keperawatan FK UB menggagas program bernama KENDI untuk membantu masyarakat
Desa Tawangargo, Kecamatan Karangploso, Kabupaten Malang dalam mencegah penyakit Diabetes Melitus
(DM) dengan mengolah buah mengkudu (Morinda citrofolia) menjadi berbagai produk kesehatan. Mereka
adalah Rani Rakhmawati, Reny Hartikasari, Musthika Wida Mashitah, Vebby Astri Rizkilia (2008) dan Hermanto
Ariandi (2009).KENDI sendiri merupakan singkatan dari Kampung Edukasi Anti Diabetes: Investasi Hidup Sehat
Dengan Metode Economic-Primary Health Care (e-PHC) Melalui Pengolahan Mengkudu (Morinda citrofolia).
Program KENDI adalah upaya menginisiasi penderita DM di Desa Tawangargo supaya kulitas hidup masyarakat
meningkat, meringankan biaya pengobatan melalui edukasi akan bahaya diabetes, pentingnya perubahan gaya
hidup yang salah dan cara pencegahan komplikasi penyakit. Demikian disampaikan ketua tim Rani Rakhmawati
kepada PRASETYA Online, Jumat (27/5).
Lebih lanjut Rani menjelaskan e-PHC (Economic-Primary Health Care) merupakan program penanggulangan
penyakit DM melalui pendekatan ekonomi dengan pemanfaatan potensi lokal untuk mewujudkan Kampung
Edukasi Anti Diabetes (KENDI). "Buah mengkudu di Desa Tawangargo biasanya dibiarkan begitu saja, padahal
buah mengkudu bisa dijadikan obat pencegah DM dengan mengolahnya menjadi berbagai macam produk
seperti teh, kripik bahkan jus," ungkap Rani.
Hasil pengolahan, penjualan, dan konsumsi mengkudu bisa dimanfaatkan masyarakat untuk meringankan biaya
pengobatan, karena biaya rata-rata pengobatan yang harus dikeluarkan pasien DM setiap bulan bisa mencapai
Rp 189.368 - Rp 466.336. "Dengan pengolahan mengkudu menjadi produk kesehatan, masyarakat akan lebih
ringan dalam membiayai kesehatan secara mandiri dan tidak harus menggantungkan biaya kesehatannya
kepada pemerintah," papar Rani.
Selain memberikan pendampingan untuk pengolahan mengkudu, Rani bersama timnya bekerjsama dengan ibuibu kader kesehatan membangun Rumah Sehat Mengkudu dan membagikan buku Pedoman Hidup Sehat
Diabetisi kepada masyarakat secara gratis. Dalam buku itu dijelaskan tentang Pengenalan Diabetes Melitus,
Pola makan yang benar sampai Daftar kontrol Diabetes Melitus.
Pelaksanaan program KENDI ini, merupakan implementasi Program Kreativitas Mahasiswa Masyarakat (PKMM) yang didanai oleh Kementerian Pendidikan Nasional (Kemendiknas) Dirjen Pendidikan Tinggi (Dikti).
Program KENDI juga sangat didukung penuh oleh Ketua PKK Kecamatan Karangploso dan Koordinator Bidan
Desa Puskesmas Karangploso.
Harapan jauh ke depan, Rani berharap Desa Tawangargo bisa dijadikan sebagai kampung percontohan Anti
Diabetes di Kabupaten Malang. Sehingga kampung yang lain bisa menerapkan program ini. Selain masyarakat
bisa menjaga kesehatan, masyarakat bisa meningkatkan kualitas hidup dengan mengoptimalkan potensi lokal
yang ada.

