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ABSTRACT

Background : This general purpose is to be known the basic problems of dengue fever in
DIY Propinsi. While the special  purpose is to be known the problem of applying the regulation
in eradication DBD (especially eradication PSN) in operational level, knowing of problems of
coordination in eradication DBD, and knowing of solution of trouble-shooting in the regulation
applying is above.
Methods : Type of the study type is non-eksperimental. This study applies qualitative method,
data analysis descriptively. Population of this study is sub-Province Public Health Service
employee Bantul, Sleman, and Yogyakarta, and public related to activity PSN (Eradication of
Mosquito Den). Study sample is member of chosen population passed technique accidental
sampling where study subject met the time at the team of to do survey in field.
Result: SK GUBERNUR no 14/TIM/2005 about forming and POKJANAL duty has been
followed up by goverment head of residence in the form of instruction to related institution in
its the region, one of them is for execution of movement PSN in settlement, office
affairs,school, and other buildings is in sub-district. Special in Yogyakarta town has erratic as
watcher expert pinch which can give information early to vector density; Knowledge and
position of public to execution of PSN-DBD has positive response but its behavior still have
not many expected because  of image still asuming fogging is operation method of DBD
which is best. The other sector  is not able yet to support optimally in execution of PSN-DBD
and there is no existence of regulation to apply of system reward and punishment in PSN
execution.

Keywords : Mosquito Den of Eradication Wisdom  (PSN),  DBD
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PENDAHULUAN

Latar Belakang

Penyakit DBD sejak ditemukan pertama kali di kota Jakarta dan

Surabaya pada tahun 1968, jumlah kasus terus meningkat dan menyebar

secara sentrifugal ke semua daerah di Indonesia. Bukan hanya di daerah

perkotaan saja melainkan sudah merambah di daerah pedesaan.

Peningkatan kasus secara besar-besaran terjadi dalam kurun waktu 5

tahunan dan yang dianggap paling besar terjadi antara tahun 1989-1992

dengan jumlah kasus sebanyak 10.362–22.807 jiwa pertahunnya. (Sumarmo

et al, 1994).

Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) merupakan salah satu Propinsi

yang dinyatakan sebagai daerah endemis DBD. Angka Insidensi DBD pada

tahun 1999-2003 dihitung rata-ratanya sebesar 28,2 per-10.000 penduduk

dengan jumlah kasus sebesar 4.857 jiwa dan 75 jiwa di antaranya meninggal

dunia. Sampai akhir bulan Mei tahun 2004 jumlah kasus sudah mencapai

1.820 jiwa dengan sebanyak 29 jiwa (CFR = 1,61 %) (DinKes Prov. DIY,

2004). Lima Kabupaten/Kota yang terserang penyakit DBD di Propinsi DIY,

maka Kota Yogyakarta dari waktu ke-waktu merupakan daerah yang paling

banyak jumlah kasus DBD-nya. Tahun 1999-2003 jumlah kasus DBD di Kota

Yogyakarta sebesar 2.306 jiwa, 19 orang di antaranya meninggal dunia (CFR

= 0,82 %). Data terakhir yang diterima pada tahun 2005 menunjukkan jumlah

penderita sebanyak 971 orang atau insidens rate sebesar 29,18 per 100.000

penduduk dengan kematian sebanyak 12 jiwa. Ternyata peningkatan kasus

secara bermakna dimulai pada bulan Nopember, berarti terdapat korelasi

antara musim penghujan dangan peningkatan kasus DBD.
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Hubungan antara kepadatan penduduk dan mobilitasnya dengan

jumlah kasus DBD terbukti sangat erat kaitannya karena jumlah kasus yang

berada di daerah padat penduduk dengan mobilitas yang tinggi lebih banyak

jumlahnya dibandingkan dengan daerah-daerah yang lebih jarang

penduduknya (Kota Yogyakarta dan Kabupaten Sleman). Selain itu penderita

yang paling rentan adalah kelompok umur sekolah (antara 5-15 tahun)

sehingga diduga kemungkinan besar sekolah menjadi salah satu tempat

penularan yang potensial (Soedarto, dkk., 1991) karena telah diketahui

bahwa di sekolah House Index (H.I.), Container Index (C.I.), dan Breteau

Index(B.I.) di beberapa tempat sudah menunjukan angka yang lebih tinggi

dibanding di perumahan penduduk (Hoedoyo dkk, 1988).

Berbagai peraturan dan kebijakan yang telah dikeluarkan baik berasall

dari Menteri Kesehatan, Ditjen PPM & PLP, Gubernur DIY, maupun secara

operasional telah dibuat oleh Kepala Dinas Kesehatan Propinsi DIY, guna

mengantisipasi keadaan ini terutama yang berkaitan dengan kenaikan dan

penyebaran kasus DBD diantaranya yang paling digalakkan selama ini adalah

melalui pelaksanaan Pemberantasan Sarang Nyamuk (PSN) melalui

pemberdayaan masyarakat yang dikenal dengan pemberantasan 3 M

(Mengubur, Menutup, dan Menguras). Selain itu telah diangkat sebagai

pegawai tidak tetap juru pemantau jentik (Jumantik) guna mengetahui tingkat

kepadatan vektor sejak dini, akan tetapi upaya yang telah dilakukan tadi

belum menunjukan hasil yang optimal, sedangkan survaillans epidemiologi

yang dilakukan selama ini juga belum menunjukan hasil yang memuaskan

sehingga penanganan kasus selalu terlambat.
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Solusi mengatasi masalah tersebut, maka dipandang perlu untuk

melakukan pengkajian atas kebijakan dan pertauran yang ada seperti yang

telah disebutkan dengan penerapannya di lapangan sehingga hasil yang

diperoleh nantinya dapat digunakan sebagai saran yang tepat kepada

pengelola program pemberantasan DBD di Dinas Kesehatan Propinsi DIY

sehingga diharapkan nantinya dapat lebih menyempurnakan dalam

pelaksanaan operasional khususnya untuk menekan kasus DBD pada

musim-musim penularan. Rumusan masalah dalam pengkajian ini adalah :

“Apakah Kebijakan/peraturan dalam pemberantasan DBD yang ada sudah

dilaksanakan dengan benar di tingkat lapangan, baik di tingkat Kabupaten,

Kecamatan, maupun pedesaan, khususnya untuk menekan faktor risiko

terjadinya penyakit DBD ?”. Mengingat luasnya permasalahan DBD maka

pengkajian dibatasi pada kebijakan-kebijakan mengenai PSN. Diketahuinya

permasalahan yang mendasar dalam penerapan Kabijakan/ Peraturan dalam

pemberantasan DBD khususnya pemberantasan PSN yang dapat

mempengaruhi terjadinya  penyakit DBD maka, permasalahan yang

ditemukan tersebut dapat digunakan sebagai dasar untuk memberikan saran

solusi pemecahannya sebagai bahan pertimbangan dalam pelaksanaan

kegiatan pencegahan dan pemberantasan DBD di Propinsi DIY.

Tujuan Penelitian

Tujuan Umum penelitian ini adalah diketahuinya Permasalahan yang

mendasar penyebab kejadian penyakit DBD di Propinsi DIY. Tujuan

Khususnya adalah: Pertama,  diketahuinya permasalahan dalam penerapan

Kebijakan/ Peraturan dalam pemberantasan DBD (khususnya pemberantasan
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PSN) di tingkat operasional. Kedua, diketahuinya permasalahan koordinasi

dalam pemberantasan DBD. Ketiga, diketahuinya solusi pemecahan masalah

dalam penerapan kebijakan / peraturan  tersebut di atas.

METODE PENELITIAN

Jenis dan Rancangan Pengkajian

Jenis pengkajian ini adalah non-eksperimental. Pengkajian ini menggunakan

metode kualitatif analisis data secara deskriptif.

Populasi dan Sampel Penelitian

Populasi penelitian ini adalah karyawan Dinas Kesehatan Kabupaten

Bantul, Sleman dan Kota Yogyakarta, serta masyarakat yang terkait dengan

kegiatan PSN (Pemberantasan Sarang Nyamuk). Sampel penelitian adalah

anggota populasi yang terpilih melalui Teknik accidental sampling subjek

penelitian yang dijumpai pada saat tim melakukan survey di lapangan.

Instrumen Penelitian

Instrumen yang digunakan dalam penelitian ini adalah : kuesioner

dengan pertanyaan terbuka dan menggunakan deskripsi mendalam dengan

panduan (guidelines question) seperti PSN , fogging, koordinasi lintas

sektoral, jumantik, peraturan yang berkaitan dengan P2DBD, reward dan

punishment. Data sekunder berupa catatan yang ada di Puskesmas, Dinas

Kesehatan (Bantul, Sleman, Yogyakarta), data di sekolah-sekolah dan di

kecamatan
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Jalannya Penelitian

Tahap persiapan. Tahap persiapan kegiatan meliputi: Rapat pembentukan

Tim Peneliti, Perijinan penelitian, Koordinasi dengan anggota Tim dan lintas

sektor/ instansi terkait, pembuatan acuan kuesioner atau alat pengkajian

Tahap Pelaksanaan. Pengumpulan data dengan menggunakan alat kuesioner

dilaksanakan pada tanggal bulan Nopember 2007. Data kuesioner yang

diterima dari responden dilakukan pemeriksaan terhadap jawaban yang

diperoleh kemudian disusun, bila jawaban kuesioner tidak lengkap maka data

diverifikasi di tempat. Adapun untuk dokumentasi dan wawancara mendalam

dilaksanakan oleh tim sendiri. Hasil dokumentasi kemudian diinventaris dan

dianalisis oleh Tim dalam bulan Desember 2007.

Tahap Pelaporan. Pembuatan laporan akhir berupa makalah selesai pada

tanggal 16 Desember 2007, Presentasi hasil akhir diseminarkan pada tanggal

21 dan 22 Desember 2007

HASIL DAN PEMBAHASAN

Gambaran Kesakitan DBD

Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta merupakan daerah endemis

penyakit DBD, artinya di daerah ini setiap saat terdapat atau selalu ada kasus

DBD. Jumlah angka kesakitan DBD di 3 daerah yaitu Kabupaten Bantul dan

Sleman serta Kota Yogyakarta setiap tahunnya tidak menunjukan penurunan

kasus yang berarti, bahkan pada musim-musim (bulan-bulan) tertentu jumlah

kasus mengalami peningkatan dan tidak jarang muncul sebagai Kejadian

Luar Biasa (KLB).
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Menurut data yang diterima dari Dinas Kesehatan Propinsi DIY

setempat menunjukkan angka kesakitan sebagai berikut : Rata-rata kasus

DBD per – bulan di Kota Yogyakarta pada menunjukkan peningkatan kasus

dimulai pada bulan Februari dan puncaknya pada bulan Maret kemudian

turun terus sampai bulan Desember (gambar 2). Sedangkan di Kabupaten

Bantul kasus tertinggi pada bulan Januari kemudian menurun terus sampai

bulan Nopember (gambar 3). Rata-rata kasus DBD di Kabupaten Sleman juga

tertinggi pada bulan Januari dan terus menurun sampai bulan Nopember

(gambar 4).

Pola kesakitan di 3 daerah tersebut berbeda-beda. Untuk Kabupaten

Sleman dan Bantul musim penularan terjadi pada saat musim penghujan

berarti ada hubungan korelasi antara musim penghujan dan kejadian DBD.

Sedangkan di Kota Yogyakarta polanya tidak tergantung dari musim

penghujan.

Angka kesakitan menurut kelompok umur pada 3 daerah tersebut

menunjukan bahwa kelompok umur yang berisiko tinggi menderita penyakit

DBD  terletak pada golongan umur antara 5-15 tahun ( sekitar 43 %),

golongan umur tersebut umumnya masih duduk di sekolah tingkat dasar

(tabel1). Gambaran kelompok umur yang rentan terhadap DBD ini sama

dengan gambaran di Indonesia pada umumnya, oleh karena itu titik perhatian

terhadap sekolah (khususnya sekolah dasar) sangat besar bila dikaitkan

dengan risiko penularan penyakit DBD diantara anak sekolah. Dengan

demikian program pengendalian kasus DBD juga tidak bisa mengabaikan

lokasi sekolah sebagai tempat sasaran kegiatan khususnya pelaksanaan

PSN (3 M). Telah diketahui bahwa perkiraan terjadinya penularan penderita
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DBD di lingkungan sekolahan di Kota Yogyakarta adalah sangat besar

sehingga penanggulangannya perlu kerja sama dengan sektor pendidikan.

Walaupun distribusi data menurut umur di Kabupaten Sleman

diperoleh hanya berasal dari Kecamatan Sleman, maka tetap tidak

mempengaruhi pernyataan bahwa, golongan anak umur sekolah mempunyai

risiko lebih besar dibandingkan golongan umur lainnya. Berikut ini adalah

gambar Jumlah Penderita DBD di Kota Yogyakarta, Kabupaten Bantul dan

Kabupaten Sleman Tahun 2001- Nopember tahun 2006 yang ditampilkan

dalam gambar 1 sampai dengan 4:

Jumlah Penderita DBD di Kota Yogyakarta,
Kabupaten Bantul dan Kabupaten Sleman Tahun

2001 - Nopember 2006
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Sumber data: Laporan Program DBD Seksi P2B2 Dinkes Prop DIY, Data DBD
                      Dinkes Kota Yogyakarta, Data DBD Dinkes Kabupaten Bantul,
                      Data DBD Dinkes Kabupaten Sleman

Gambar 1.  Jumlah Penderita DBD di Kota Yogyakarta, Kabupaten Bantul dan
Kabupaten Sleman Tahun 2001- Nopember tahun 2006
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Gambar 2. Jumlah Penderita DBD Kota Yogyakarta per Bulan  tahun 2006

Gambar 3. Jumlah Penderita DBD Kabupaten Bantul per Bulan  tahun 2006
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Gambar 4. Jumlah Penderita DBD Kabupaten Sleman per Bulan  tahun 2006

Tabel 1  Jumlah Penderita DBD di Kota Yogyakarta, Kabupaten Sleman, dan
Bantul Menurut kelompok Umur.

K E L O M P O K               U M U R   ( TAHUN )

< 1 1-4 5-9 10-15 > 15 Ket

Kota/
Kab.

Jml. % Jml. % Jml. % Jml. % Jml. %
Kota 95 12 92 12 181 23 140 18 276 35

Bantul 7 2 38 12 98 30 65 20 115 36

Sleman - - - - - - 4 - - - Pusk

Jml. 102 9 130 12 279 25 209 19 391 35

Gambaran tentang Pemantauan Jentik Berkala (PJB).

Secara teoritis dinyatakan bahwa, angka bebas jentik (ABJ) akan

berbanding terbalik dengan angka kesakitan DBD. Bila ABJ nya rendah maka

kemungkinan besar angka kesakitannya akan tinggi, karena risiko

penularannya pun tinggi. Angka bebas jentik ini sangat dipengaruhi oleh

banyak factor selain perilaku, sikap, nilai-nilai lainnya dan juga keadaan curah

hujan. Oleh karena itu kebijakan dalam pelaksanan PSN-DBD menetapkan

bahwa, ABJ dengan nilai ambang batas 95 %, apabila ABJ kurang dari angka

tersebut maka, risiko penularan DBD akan tinggi dan harus menjadi perhatian

semua pihak. Adapun hasil monitoring jentik Aedes Sp. di tempat-tempat

pemukiman penduduk, dll di kota Yogyakarta adalah sebagai berikut : Jenis

tampungan air (kontener) yang disenangi adalah kontener buatan manusia

khususnya yang berada di dalam rumah seperti: bak mandi/WC, gentong, dll

yaitu sebesar 97 %, sedangkan 3 % jenis kontener yang berada di luar rumah

(gambar 5)
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Container Index dalam pelaksanaan PJB di Kabupaten Sleman yang

dilaksanakan di lima kecamatan pada tahun 2006 menunjukan hasil sebagai

berikut : Angka Bebas Jentik diperoleh angka sebesar 73 % dengan jenis

kontener yang ada berupa bak mandi sejumlah 116 buah 24 buah positif

jentik, bak WC sejumlah 82 buah 2 buah diantaranya positif jentik, tempayan

6 buah 2 buah positif jentik, dan lain-lain 11 buah 2 buah diantaranya positif

jentik. Sedangkan kegiatan PJB yang dilakukan oleh anak sekolah pada

tahun 2004 rata-rata ABJ < 95 %. (gambar 6)

Sedangkan Pemantauan Jentik Berkala yang dilaksanakan di

Kabupaten Bantul pada tanggal 5 Maret 2006 dan 18 Desember 2005 (tabel

2) menunjukkan hasil sebagai berikut: masih rendahnya ABJ di pemukiman

penduduk, TTU, dan sekolah menunjukan bahwa, peran serta masyarakat

dalam mendukung gerakan PSN masih belum memadai padahal

pengetahuan dan sikap mereka sangat positif dan secara umum mendukung

upaya pemberantasan DBD yang dilakukan oleh petugas kesehatan, namun

adanya ketergantungan masyarakat terhadap pelaksanaan fogging sebagai

satu-satunya metode pemberatasan DBD yang dianggap paling baik daripada

pelaksanaan PSN (3 M) akan menjadi kendala dalam pemberantasan DBD

secara umum (Penelitian Pusat Perilaku & Promkes, Fakultas Kedokteran

UGM.) Berikut ini adalah gambar 5,6 dan tabel 2 :
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Gambar 5. Hasil monitoring Jentik Aedes Sp di Tempat-tempat Pemukiman
Penduduk dll di Kota Yogyakarta
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Gambar 6. Container Index dalam Pelaksanaan PJB di Kabupaten Sleman yang
dilaksanakan di Lima Kecamatan pada tahun 2006

Tabel  2. Rekapitulasi Hasil Monitoring Jentik di Kabupaten Bantul, pada
tanggal 18 Des 2005 dan 5 Maret 2006

No. Kecamatan Rumah diperiksa ABJ (%) Ket
Jml. Pos. Neg. 05

Mar’06
18

Des’05
1.  Bantul 50 24 20 40 21
2. Sewon 130 27 103 79 54
3. Kasihan 23 10 13 57 58 Pend.

meninggal
4. Sedayu 68 22 46 68 100
5. Imogiri 50 17 33 66 52
6. Pajangan 66 7 59 89 71
7. Pandak 36 11 25 69 49
8. Sanden 81 30 51 63 70
9. Bamabang

Lipuro
102 20 82 80 46

10. Kretek 26 8 18 69 50
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11. Pundong 22 14 8 36 85
12. Jetis 41 13 28 68 84
13. Piyungan 60 21 39 65 97
14. Dlingo 34 7 27 79 100
15. Srandakan 28 18 10 36 46
16. Pleret 39 9 30 77 64
17. Banguntapan. 25 3 22 88 90

 Kab. Bantul 881 261 614 70 67

Penerapan Kebijakan/ Peraturan

Program pemberantasan DBD khususnya pelaksanan PSN selalu

mengacu pada peraturan/kebijakan yang ada, baik berup pedoman dari

Pusat, Surat Keputusan Kepala Daerah Tk.I/Tk.II, maupun Surat Keputusan

dari Kepala Dinas Kesehatan setempat. Terbitnya beberapa peraturan ini

selalu diikuti dengan penyediaan pendanaan untuk operasional dan

pengawasan kegiatan yang dilakukan baik secara lintas sektoral maupun

lintas program.

Sebagai tindak lanjut dari SK. Gubernur No. 14/TIM/2005 tentang

POKJANAL maka, seluruh Kepala Daerah di Tingkat Kabupaten/Kota

mengeluarkan Surat Keputusan yang sama dan telah dioperasionalkan oleh

seluruh Instansi terkait bukan hanya Dinas Kesehatan saja. Surat tersebut

berupa instruksi ataupun berupa perintah Dinas, seperti halnya Instruksi

Walikota Yogyakarta, Nomor 08/Instruksi/Tahun 2005 yang menginstruksikan

kepada semua instansi, Camat, Lurah, RT/RW se-Kota Yogyakarta untuk

menggerakan PSN di lingkungan masing-masing sesuai dengan Surat

Edaran Walikota Nomor : 443/47/SE/2005. Selain itu Kepala Dinas Kesehatan

Kota Yogyakarta juga membuat surat keputusan Nomor 122 tahun 2005

tentang penunjukan/pengangkatan Juru Pemantau Jentik (Jumantik) yang

beertugas untuk melakukan pemantauan jentik Aedes Sp.secara berkala di



JURNAL KESEHATAN SURYA MEDIKA YOGYAKARTA

http://www.skripsistikes.wordpress.com

setiap kelurahan yang berada di Wilayah Yogyakarta, kegiaan ini diperlukan

untuk mengantisipasi secara dini penyebaran DBD di masyarakat.

Untuk menguatkan Instruksi Walikota tersebut terdapat juga Surat Edaran

yang dikeluarkan Sekda Kota Yogyakarta Nomor : 443/792 yang isinya

mengajak masyarakat kerja bakti masal dalam rangka pemberantasan sarang

nyamuk (PSN).

Kebijakan yang dikeluarkan oleh Bupati Bantul maupun Sleman dalam

rangka menindak lanjuti SK Gubernur No.14/TIM/2005 tentang POKJANAL

tersebut juga telah dikeluarkan kebijakan yang berkaitan dengan PSN,

misalnya melakukan Gertak-PSN secara berkala dan khusus untuk

Kabupaten Bantul akan memberikan insentif sejumlah Rp.100 juta,- bagi desa

yang telah bebas 4 masalah kesehatan yang salah satunya adalah masalah

DBD.  Sedangkan di kabupaten Sleman Kepala Dinas mengajak seluruh

Instansi pemerintah dengan suratnya dengan Nomor : 443/00742 tanggal 16

Maret 2006 untuk melakukan PSN di lingkungan perkantoran dan Sekolah

disamping pemukiman penduduk. Kegiatan ini ditindak lanjuti dengan

melakukan pemantauan jentik berkala oleh petugas Puskesmas setempat.

Kebijakan/Peraturan ini selalu diperbaharui setiap tahunnya, terutama pada

saat menjelang musim penularan DBD dengan maksud agar

penyebaran/penularan DBD dapat dicegah/diantisipasi sedini mungkin setiap

tahunnya.

Pembahasan

Dengan diberlakukannya Otonomi Daerah maka, setiap daerah

Kabupaten/Kota telah menerbitkan peraturan Daerah yang menyangkut
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kewenangan Daerah itu sendiri, diantaranya dengan membentuk susunan

organisasi dan tata laksana setiap Instansi di Wilayah kerja Daerah tersebut.

Dinas kesehatan merupakan salah satu instansi yang mempunyai sekitar 12

kewenangan dan beberapa diantaranya erat kaitannya dengan upaya

pemberantasan DBD. Namun kenyataanya Dinas Kesehatan tidak dapat

berjalan sendiri tanpa bantuan masyarakt, perguruan tinggi, dan juga keikut

sertaan dari sektor lain, seperti pendididkan, sosial, agama, dll.  Kerja sama

lintas sektor ini diatur atas dasar Surat Keputusan Pemda Setempat tentang

POKJANAL diantaranya dalam hal penggerakan PSN (3M) dan PJB di

lingkungan sekolah.

Bila dicermati bahwa dari segi administratif dan kerja sama maka

POKJANAL tersebut sangat baik dan dapat dukungan semua pihak yang

mana masing-masing Instansi dan masyarakat saling menyadari arti

pentingnya kegiatan tersebut demi mengantisipasi bahaya yang timbul akibat

peulatran DBD. Akan tetapi bila diliha dari segi teknis operasional hasilnya

masih jauh seperti yang diharapkan, karena setiap PJB yang dilakukan

hasilnya selalu menunjukan angka bebas jentik < 95 %, bahkan di Instansi

Pemerintah di Sleman khususnya Institusi pendidikan dari hasil uji petik yang

dilakukan ternyata ABJ nya sebesar 77 %, sehingga bisa dibayangkan kondisi

di sekolah kemungkinan besar ABJ nya jauh dari apa yang diharapkan.

Menurut hasil pemantauan di sekolah yang dilakukan di Kecamatan

Sleman pada bulan Mei 2005 menunjukan bahwa, pada 10 buah T.K. ABJ

nya sebesar 61%, 5 buah S.D. ABJ nya sebesar 40%, dan 6 buah SLTP ABJ

nya sebesar 65 % (Laporan Puskesmas Sleman tahun 2005). Bila dikaitkan

dengan jumlah kasus yang ada di 3 Daerah yang terbanyak terletak pada
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orang golongan umur antara 5 – 15 tahun (43 %), sehingga diduga terjadi

penularan penyakit DBD diantara anak-anak umur tersebut dilingkungan

sekolah. Hal ini sesuai dengan penelitian Sudarto, dkk tahun 1990 yang

menyetakan bahwa sekolah merupakan tempat potensial terjadinya

penularan DBD.

Mencermati kondisi yang demikian ini menunjukan bahwa perhatian

dan upaya yang besar dari Dinas Kesehatan terhadap pemberantasan

penyakit DBD khususnya PSN-DBD tidak diimbangi secara serius dan penuh

tanggung jawab oleh instansi lain padahal kemampuan dari Dinas Kesehatan

adalah sangat terbatas. Berkaitan dengan hal ini maka, sebagai ilustrasi

tentang porsi dan wewenang antara instansi kesehatan dan sektor lain sesuai

tupoksi dapat digambarkan sebagai berikut :

INSTANSI    LAIN

PERATURAN DAERAH

PENYULUHAN

PEMBERANTASAN
SARANG NYAMUK I

II

PEMBERANTASAN SECARA
KIMIAWI

PERAWATAN PENDERITA
DBD

INSTANSI KESEHATAN

Gambar 7. Ilustrasi tentang Porsi dan Wewenang antara Instansi Kesehatan
dan Sektor Lain sesuai Tupoksi

Jenis kegiatan
Pemberantasan DBD
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Jadi porsi dan wewenang dari instansi kesehatan baik dari segi

kewilayahan, pendanaan, serta sumber daya yang lain hanya sebesar atau

terdapat pada bidang I saja dan bidang atau wewenang lainnya dipunyai oleh

instansi lain yang besarnya sesuai dengan jenis kegiatan yang dilakukan.

Selain itu image masyarakat terhadap upaya pemberantasan DBD adalah

identik dengan pelaksanan Fogging bukan pelaksanaan PSN. Walaupun

sudah dijelaskan berkali-kali bahwa efektivitas pelaksanaan Fogging adalah

sangat rendah dibandingkan dengan PSN. Tetapi pendapat umum, tetap saja

tidak berubah. Untuk mengatasi hal ini diperlukan bantuan instansi/sektor lain

agar pendekatannya lebih cocok daripada hanya dilakukan instansi

kesehatan saja (sebagai penanggung jawab teknisnya). Misalnya jajaran

Pemerintah setempat baik RT/RW, Lurah, Camat, maupun Pemda Tk.II.

Selama sistem ini tidak tercipta dengan baik dan konsisten maka, Dinas

kesehatan beserta jajaran dibawahnya akan selalu kedodoran menghadapi

serangan DBD setiap tahun, sehingga tidak jarang selalu muncul seperti yang

dikatakan terjadi KLB lima tahunan, mestinya bisa dicapai KLB 10 tahunan,

15 tahunan, atau sama sekali tidak akan terjadi KLB.

Untuk mewujudkan maksud tersebut diatas khususnya yang berkaitan

dengan penggerakan PSN maka titik lemahnya tidak terdapat Peraturan

Daerah yang mengikat dan memungkinkan untuk dapat diterapkannya sistem

Reward and Punishment bagi siapa saja yang terdapat jentik di container

rumah/tempat tinggal, TTU, perkantoran, sekolah, maupun bangunan lainnya

sehingga setiap container akan mendapat perhatian yang serius oleh siapa

saja agar bebas dari jentik Aedes Sp.
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Khususnya di Kota Yogyakarta sistem reward and punishment

dilakukan hanya oleh Dinas Kesehatan, yaitu dengan memberikan Stiker

Bebas Jentik  bagi sekolah dengan seluruh container  yang bebas jentik, serta

Stiker Tidak Bebas Jentik  bagi sekolah dengan seluruh atau sebagian

container  yang tidak bebas jentik. Alangkah baiknya apabila sistem Reward

and Punishment ini diberikan oleh Dinas Pendidikan, karena pelaksanan PSN

disekolah ini akan menjadi lebih efektif.

Apabila sistem tersebut diatas dapat diciptakan dan diterapkan secara

konsisten maka besar kemungkinannya bahwa pemberantasan DBD di DI.

Yogyakarta dapat dibasmi sampai pada titik yang tidak menjadi masalah bagi

masyarakat karena gerakan PSN dapat dilakukan secara serentak dengan

benar dan konsisten disetiap kelurahan/desa.

KESIMPULAN

Kesimpulan yang dapat diambil dalam pengkajian ini adalah : Pertama.

SK. Gubernur No. 14/TIM/2005 tentang pembentukan dan tugas POKJANAL

telah ditindaklanjuti oleh Kepala Pemerintahan Kabupaten/Kota berupa

instruksi kepada instansi terkait di Wilayahnya, salah satunya adalah untuk

pelaksanaan gerakan PSN di pemukiman, perkantoran, sekolah, dan

bangunan-bangunan lainnya di setiap Kelurahan. Kedua. Khusus di Kota

Yogyakarta telah ditunjuk/diangkat tenaga tidak tetap sebagai juru pemantau

jentik (jumantik) yang dapat memberikan informasi dini terhadap kepadatan

vector. Ketiga. Pengetahuan dan sikap masyarakat terhadap pelaksanaan

PSN-DBD sangat positif namun perilakunya masih belum banyak diharapkan

karena image yang ada masih menganggap Fogging adalah metode
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pengendalian DBD yang terbaik. Keempat. Peran serta sektor terkait lainnya

belum dapat mendukung secara optimal dalam pelaksanaan PSN-DBD serta

belum adanya peraturan yang mengikat untuk diterapkannya sistem Reward

and Punishment dalam pelaksanaan PSN.
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