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EVALUASI PEMBERDAYAAN JURU PEMANTAU JENTIK 
DALAM PEMBERANTASAN DEMAM BERDARAH DENGUE 

DI KABUPATEN BANTUL

ackground: Dengue Hemorrhagic Fever (DHF) has become a problem in 
Bantul district and led to an extraordinary event. The government of Bantul B has done frequent health education to people, been mobilizing them to 

implement breeding place eradication (PSN), fogging, and activity of free villages from 4 
basic health problems, including DHF. Innovative measures taken by Bantul District 
government in the prevention of DHF is empowering larva observer in family groups level 
(Jumantik RT) with the main task of periodically observing larva breeding sites, eradicating 
them, and reporting its results to the higher level such as Jumantik Desa. Jumantik Desa in 
their tasks are monitoring activity performance of Jumantik RT, reporting the result of larva 
breeding sites eradication to the higher authority, and evaluating its implementation. 

Objective: This study was aimed at evaluating the empowerment of Jumantik RT and 
Jumantik Desa in eradicating DHF in Bantul District.

Method: A qualitative research with rapid assessment procedure (RAP) was used for 
this research. The number of subjects were 99, consisted those who were working in the 
field up to the decision makers.  Data were collected by focus group discussion, in-depth 
interviews, observation, and documents study. The study was located in six endemic DHF 
subdistricts. 

Results: Jumantik empowerment in eradicating DHF in Bantul District was begun by 
health cadre recruitment to be Jumantik RT and Jumantik Desa. Recruitment was done by 
direct appointment of Dukuh based on the recommendation of Head of RT, PPKBD, and 
Public Health Center.  The teamwork of Jumantik was Head of RT, Head of the Ten Home 
Group, Dukuh, Team of DHF from sub-district, and district of Bantul. The training process 
for Jumantik Desa was carried out by the Health Center of Bantul Districts and for Jumantik 
RT by local village. The Jumantiks were equipped by the periodic larva eradication, 
flashlight, and leaflet of DHF and abate powder. Reward for them were budgeted from 
Bantul District in the form of monthly compensation.  Jumantik empowerment had been 
successfully improving the absence of larva rate (ABJ).

Conclusion: The community participation in the implementation of breeding place 
eradication (PSN) encouraged by Larva Observers empowerment has increased the 
absence of larva rate (ABJ)



I. PENDAHULUAN

Penyakit Demam Berdarah Dengue 

(DBD) telah dikenal di Indonesia sebagai pe-

nyakit yang dapat menyebabkan kematian 

serta menimbulkan keresahan di masyarakat. 

Umumnya penyakit ini berjangkit pada anak-

anak terutama di kota-kota yang berpendu-

duk padat, tetapi dalam perkembangannya 

penyakit ini juga menyerang orang dewasa. 

Penyakit DBD adalah penyakit infeksi 

yang disebabkan oleh virus dengue, ditu-

larkan dari orang ke orang melalui gigitan 

nyamuk Aedes. aegypti juga oleh Aedes 

albopictus, Nyamuk penular dengue ini ter-

dapat hampir di seluruh pelosok Indonesia, 

kecuali di tempat-tempat di ketinggian lebih 
1dari 1.000 meter di atas permukaan laut. 

Pencegahan penyakit DBD sangat 

tergantung pada pengendalian vektor 

utamanya, yaitu Aedes aegypti dan Aedes 

albopictus. Cara paling efektif dalam 

mencegah penyakit DBD adalah dengan PSN 

(pemberantasan sarang nyamuk) dengan 3M 

(menguras, menutup dan mengubur). PSN 

harus dilaksanakan secara serentak dan terus 
2

menerus oleh seluruh anggota masyarakat . 

Kegagalan dalam mengalahkan DBD bukan 

disebabkan oleh soal kelangkaan dana, 

jeleknya sistem pemberantasan, atau 

lemahnya layanan kesehatan, melainkan 

karena masyarakat sendiri belum diberda-

yakan, dan belum tergugah untuk  berpartisi-
3pasi bersama-sama melawan DBD.

Saat ini Pemerintah Kabupaten Bantul 

sedang melakukan langkah inovasi yaitu 

dengan melaksanakan kegiatan Penanggu-

langan DBD melalui kegiatan Pemberdayaan 

 

Juru Pemantau Jentik (Jumantik). Langkah 

inovasi ini diambil karena latar belakang 

kesadaran masyarakat di Kabupaten Bantul 

untuk berperilaku hidup bersih dan sehat 

terutama PSN masih rendah, bahkan dalam 

melaksanakan PSN, masyarakat masih me-

merlukan pemantauan dan pengendalian 

agar bisa berjalan. 

Penelitian ini bertujuan untuk me-

ngungkap bagaimana peran Jumantik dalam 

Pemantauan Jentik Berkala dan penggerakan 

masyarakat dalam PSN DBD.

II. METODE PENELITIAN

Penelitian ini adalah penelitian kuali-

tatif. Pada metodologi kualitatif data yang 

dihasilkan dalam bentuk narasi, deskripsi, 

cerita, serta dokumen tertulis dan tidak 
4tertulis (gambar, foto).  Jenis penelitian kuali-

tatif banyak dilakukan untuk meneliti bidang 

ilmu sosial dan perilaku atau yang menyoroti 

masalah yang terkait dengan perilaku dan 
5peranan manusia.  

Rancangan penelitian yang digunakan 

adalah rapid assessment procedures (RAP). 

Dengan rancangan ini diperoleh informasi 

yang terfokus, tepat waktu dan hasilnya 

dapat dipercaya. Teknik pengumpulan data 

utama mengenai peran jumantik dilakukan 

dengan wawancara mendalam (indepth 

interview) dengan pertimbangan peneliti 

ingin menggali  informasi sebanyak-

banyaknya dari informan terkait dengan 
6 tujuan penelitian.

Penelitian dilaksanakan di wilayah 

Kabupaten Bantul Provinsi Daerah Istimewa 

Yogyakarta. Informan terpilih berasal dari 6 
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kecamatan endemis DBD, yaitu Sewon, 

Sedayu, Kasihan, Banguntapan, Piyungan, 

dan Bantul. Pengumpulan data yang berupa 

wawancara mendalam dan diskusi kelompok 

terarah dilakukan selama 2 bulan yaitu yaitu 

dari bulan Maret sampai dengan bulan April 

tahun 2011.

Subyek penelitian adalah orang-orang 

yang terlibat dalam pemberdayaan Jumantik 

di 6 kecamatan endemis DBD Kabupaten 

Bantul yaitu: Kepala Dinas Kesehatan, Kepala 

Bidang Penanggulangan Masalah Kesehatan, 

Kepala Seksi Penyelengaraan Surveilans, 

Camat, Kepala Puskesmas, Programmer P2 

DBD Puskesmas, dan kepala desa. 

III. HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Proses Rekrutmen Kader Menjadi 

Seorang Juru Pemantau Jentik 

Sebagian besar proses rekrutmen 

kader menjadi juru pemantau jentik RT 

berdasarkan penunjukan langsung oleh 

kepala dusun atas masukan ketua RT, ketua 

PKK dusun, dan PKKBD. Sedangkan untuk 

Jumantik Desa ditetapkan oleh kepada desa, 

atas masukan dari puskesmas. Peran dan 

tanggung jawab tokoh formal dan non formal 

dalam proses rekrutmen kader dusun 

menjadi Jumantik RT dan Jumantik Desa di 6 

kecamatan endemis DBD bervariasi, ter-

utama dalam memilih  kader yang memiliki 

kriteria mau dan mampu untuk mengerjakan 

tugas-tugas kemasyarakatan, mempunyai 

kemampuan dalam berkomunikasi dengan 

masyarakat, aktif dalam kegiatan kemasya-

rakatan di tingkat dusun, mendapatkan 

dukungan dari keluarga, dan memiliki jiwa 

rela korbankan.

Peran dan tanggung jawab tokoh 

formal dan non formal selengkapnya seperti 

pada tabel 1.

Proses rekrutmen kader menjadi 

Jumantik RT dan Jumantik Desa melibatkan 

tokoh formal dan non formal yang dipercaya 

dan berwawasan luas. Kader-kader yang 

terpilih lebih mengenal wilayah, tidak 

memerlukan usaha ekstra untuk memahami 

bahasa dan budaya setempat, dan lebih 

dikenal oleh warga masyarakat, sehingga 

kader yang akan menjadi Jumantik RT dan 

Jumantik Desa lebih leluasa untuk memper-

oleh akses dari rumah ke rumah. 

Proses dan siapa yang yang merekrut 

para pekerja kesehatan masyarakat ini serupa 
7 dengan yang disebutkan di setiap negara dan 

mereka mempunyai kriteria standar untuk 

memilih pekerja kesehatan masyarakat, 

walaupun proses seleksi paling sering 

dilakukan oleh elit lokal, pemimpin politik, 

dan petugas kesehatan. Kriteria yang dipilih 

adalah perempuan yang sudah menikah 

karena dia tidak akan meninggalkan masya-

rakatnya, umur antara 20-35 tahun, dari 

komunitas yang sama, diterima secara sosial, 

melek huruf, menunjukkan keterlibatan yang 

dalam di masyarakat, dan bersedia bekerja 

untuk masyarakat.

B. Te a m w o r k  D a l a m  M e m b a n t u  

Pelaksanaan Kerja Jumantik 

Untuk memperkuat teamwork Juman-

tik RT dan Jumantik Desa diterbitkan Kepu-

tusan Bupati No. 02 tahun 2009 dengan 

komposisi seperti pada Gambar 1.
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Tabel 1. 
Proses rekrutmen Jumantik di 6 Kecamatan Endemis DBD Kabupaten Bantul tahun 2007

Gambar 1. 
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Dari Gambar 1 dan Tabel 2 terlihat 

bahwa uraian dan pembagian tugas 

Teamwork Jumantik sudah jelas, serta 

didukung oleh pemerintah kecamatan dan 

kabupaten. Dukungan yang diberikan tidak 

hanya dari sektor kesehatan, tetapi bersifat 

lintas sektor yaitu SKPD di kabupaten. Tim 

Tanggap Demam Berdarah Dengue tingkat 

Kecamatan dan tingkat kabupaten lebih 

banyak berfungsi sebagai penggerak dalam 

pelaksanaan pemberda-yaan Jumantik RT 

dan Jumantik Desa. Strategi ini ditempuh 

guna mengatasi permasalahan masih 

rendahnya kesadaran masyarakat untuk PSN 

dan adanya Jumantik yang siap untuk PJB dan 
8 

penggerakan PSN. Tiga strategi dasar untuk 

mencapai kerjasama tim yang efektif adalah 

pertama individu-individu dengan penge-

tahuan, ketrampilan, dan sikap yang benar 

dapat dipilih untuk melakukan pekerjaan 

berbasis tim, kedua memodifikasi tugas, alur 

kerja dan struktur, dan ketiga kompetensi 

individu anggota tim dapat dikembangkan 

melalui pelatihan.

C. Pelatihan Dan Alat Bantu Yang 

Diberikan Sebagai Bekal Kerja 

Pelatihan yang dilaksanakan di tingkat 

kabupaten bertujuan untuk memberikan 

ketrampilan dan kemampuan Jumantik Desa 

dalam melaksanakan tugas utamanya di 

tingkat desa sebagai koordinator Jumantik RT. 

Sebagai awal pelatihan disampaikan kebija-

kan pemerintah Kabupaten Bantul dalam 

pemberantasan DBD, yaitu dengan pember-

dayaan Juru Pemantau Jentik (Jumantik). 

Pelatihan dilaksanakan dalam waktu 

satu hari dengan materi pelatihan meliputi 

aspek teknis dan administrasi. Sedangkan 

alat bantu bagi Jumantik terdiri dari  Format 

PJB dusun untuk Jumantik RT, Format 

Rekapan Jumantik Desa, Senter, Abate, dan 

Leaflet DBD sebagai media penyuluhan 

kepada keluarga. Materi pelatihan secara 

teknis seperti pada Tabel 3. 

Pelatihan bagi Jumantik Desa sangat 

diperlukan karena seorang Jumantik Desa 

mempunyai peran ganda di keluarga maupun 

di masyarakat. Dalam keluarga, sebagai 

seorang ibu dan sebagai isteri harus bijaksana 

dalam mengatur dan mengurus keluarga. Di 

masyarakat sebagian besar Jumantik Desa 

adalah pekerja sosial yang banyak diberi 

kepercayaan oleh warga bertugas sebagai 

kader kesehatan, PPKBD, pengurus Dasa 

Wisma, pengurus PKK, dan urusan kemasya-

rakatan lainnya. Dengan beban kerja dan 

tugas yang banyak, pelatihan menjadi sarana 

penguatan ketrampilan, dan memberi rasa 

percaya diri untuk melakukan tugas uta-
9

manya.  Pelatihan dapat memberikan kesem-

patan kepada pekerja kesehatan masyarakat 

untuk belajar keterampilan, memperoleh 

pendidikan, berinteraksi dengan staf profe-

sional pada tingkat yang lebih tinggi, dan 

memperoleh manfaat lain yang mereka tidak 

akan bisa dapatkan di tempat lain. Pelatihan 

tidak hanya berfokus pada penyediaan jasa 

pelayanan yang bersifat preventif, kuratif bagi 

masyarakat, tetapi juga mengajarkan bagai-

mana berkomunikasi dengan warga masya-

rakat.

D. Sistem Reward 

Reward untuk Jumantik di Kabupaten 

Bantul dialokasikan melalui APBD perubahan 

pada tahun 2007 dan APBD murni pada tahun 

2008, 2009 lewat Dinas Kesehatan Bantul. 
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Reward diberikan dalam bentuk honor bagi 

Jumantik Desa dan Jumantik RT. Besaran 

honor disesuaikan dengan kemampuan 

anggaran Kabupaten Bantul yang diatur 

dalam Surat Keputusan Bupati. 

Honor untuk Jumantik Desa dan 

Jumantik RT diperhitungkan setiap bulan dan 

diberikan pada saat pelaksanaan pertemuan 

evaluasi Jumantik RT di tingkat kecamatan 

dan evaluasi Jumantik Desa di tingkat 

kabupaten. Honor untuk Jumantik RT sebesar 

Rp 40.000,-, dan dipotong PPh 5%, untuk 

Jumantik Desa sebesar Rp 250.000,- di 

potong PPh 5% untuk periode Oktober 

sampai dengan Desember 2007. Honor 

diterimakan dalam jumlah yang sama tanpa 

memperhitungkan luas wilayah kerja, jumlah 

rumah dan beban kerja Jumantik. Oleh 

karena ada pengurangan jumlah anggaran 

untuk pemberdayaan Jumantik di Kabupaten 

Bantul, honor Jumantik RT turun menjadi Rp 

20.000,- dipotong PPh 5% dan Jumantik Desa 

Rp 150.000,- dipotong PPh 5% diberikan satu 

tahun penuh pada tahun 2008 dan pada 

tahun 2009 hanya diberikan selama 6 bulan 

(Januari sampai Juni 2009). 

”pelaksanaan pemberdayaan Jumantik RT 

dan Jumantik Desa selama 3 tahun (2007-

2009) harapannya masyarakat sudah 

m em a h a m i  keb u t u h a n ny a  d a la m  
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Tabel 3. 
Pelatihan Jumantik Desa dan Jumantik RT



pemberantasan DBD dan sudah bisa 

mandiri dalam penanggulangan DBD. 

Karena keterbatasan anggaran secara 

keseluruhan, maka Bidang PMK harus 

memprioritaskan program yang sangat 

memerlukan anggaran, sebenarnya DBD 

juga prioritas, tetapi PSN itu bisa 

dilaksanakan oleh keluarga dan tanpa 

biaya. (WWCR MDL-3)

Honor untuk Jumantik tidak sebanding 

dengan beban kerja dan tanggung jawab yang 

diemban. Hal ini terjadi karena Pemerintah 

Kabupaten Bantul memprogramkan bahwa 

reward yang diberikan kepada Jumantik RT 

dan Jumantik Desa bersifat stimulan, 

sehingga diharapkan masyarakat bisa mandiri 

untuk membiayai pemberdayaan masyarakat 

dalam pemberantasan nyamuk penular 

penyakit demam berdarah. Dengan sumber 

dana tunggal, yaitu APBD masih sangat 

terbatas untuk dapat menjaga keberlang-

sungannya, apalagi menambah besaran 

honor bagi Jumantik. 

Diperlukan dana pendamping dari 

sektor swasta yang bergerak dibidang 

pemberantasan demam berdarah untuk 

menjaga keberlangsungan dan meningkatkan 

besaran honor bagi Jumantik. Reward tidak 

hanya dalam bentuk uang, tetapi bentuk lain, 

seperti pelatihan, atau piagam penghargaan 

karena pengabdiannya kepada masyarakat. 
9
Pada saat uang tidak memadai sebagai 

insentif bagi pekerja kesehatan masyarakat, 

bentuk lain dari insentif adalah hubungan-

hubungan yang dibangun dengan petugas 

kesehatan, memberikan kesempatan untuk 

pengembangan pribadi, pelatihan dan 

dukungan dari sesama pekerja kesehatan 

masyarakat. 

E. Cakupan Angka Bebas Jentik

Membangkitkan partisipasi masyara-

kat untuk PSN dalam upaya pemberantasan 

demam berdarah merupakan proses panjang 

dan memerlukan ketekunan, kesabaran, dan 

upaya dalam memberikan pemahaman dan 

motivasi kepada individu, kelompok, masya-

rakat, bahkan pejabat secara berkesinam-

bungan. PSN yang serentak dan terus 

menerus menghasilkan ABJ yang meningkat. 

Output dari pelaksanaan pember-

dayaan Jumantik adalah semakin meningkat-

nya Angka Bebas Jentik (ABJ) yang dapat 

menggambarkan semakin banyak jumlah 

rumah yang bebas jentik nyamuk Aedes, juga 

menggambarkan keberhasilan masyarakat 

dalam melaksanakan PSN secara serentak 

dan terus menerus. 

Adapun Angka Bebas Jentik (ABJ) di 6 

kecamatan endemis DBD sejak dilaksanakan 

pemberdayaan Jumantik adalah seperti pada 

tabel 4.

Pemberdayaan Jumantik telah me-

ningkatkan ABJ di 6 kecamatan endemis DBD 

pada tahun 2007-2009, karena teamwork 

yang berjalan dengan baik dan proses 

pendampingan yang dilakukan oleh peme-

rintah Kabupaten Bantul melalui bapak ibu 

asuh kecamatan juga terlaksana. 

Tren ABJ di kecamatan endemis DBD 

tahun 2007 hingga 2009  meningkat, terjadi 

di Kecamatan Sedayu, Sewon, Bantul, 

Banguntapan. Peningkatan ABJ yang terjadi 

masih di bawah indikator program DBD yaitu 
10> 95% , dan pada tahun 2010 tren menurun 

di 6 kecamatan endemis. Penurunan ABJ di 6 

kecamatan pada tahun 2010 disebabkan 

oleh:
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a. Frekuensi pelaksanaan PJB oleh Juman-

tik RT tidak seminggu sekali, sehingga 

mempengaruhi kesiapan masyarakat 

untuk PSN. Sikap dan semangat warga 

masyarakat menjadi menurun untuk PSN 

karena merasa tidak ada orang yang 

mengingatkan dan tidak ada lagi yang 
11

memantau. Dalam penelitiannya  

menyebutkan bahwa sikap merupakan 

salah satu predisposisi seseorang untuk 

berperilaku. Semakin baik (positip) sikap 

responden maka semakin baik partisipa-

sinya dalam pencegahan dan pemberan-

tasan DBD. 

b. Pemantauan Gertak PSN oleh Tim Tang-

gap Demam Berdarah Dengue tingkat 

kecamatan dan tingkat kabupaten juga 

berkurang, sehingga berpengaruh 

terhadap kesiapan dan kesungguhan 

warga masyarakat untuk PSN. 

c. Pemberhentian reward bagi Jumantik RT 

dan Jumantik Desa mulai bulan Juli 2009 

karena keterbatasan dana, dan belum 

dipersiapkannya reward dalam bentuk 

lainnya bagi Jumantik RT dan Jumantik 

Desa, sehingga mekanisme pelaksanaan 

pemantauan PSN oleh masyarakat dan 

PJB oleh Jumantik RT diserahkan ke 

masing-masing kecamatan. 

IV. KESIMPULAN DAN SARAN

Dari penelitian ini dapat disimpulkan 

bahwa Pemberdayaan Jumantik dalam 

pemberantasan DBD di Kabupaten Bantul 

bisa meningkatkan ABJ. Dalam melaksanakan 

tugasnya, Jumantik RT dan Jumantik Desa 

mempunyai teamwork yang dibentuk dan 

ditetapkan berdasarkan Keputusan Bupati 

dengan struktur yang pasti. Di tataran paling 

rendah (RT dan dusun), tim dari Jumanti RT 

terdiri dari ketua RT, PPKBD, Dukuh dan 

pengurus perkumpulan bapak-bapak. 

Pemberdayaan Jumantik sebagai inovasi 

Pemerintah Kabupaten Bantul dalam pem-

berantasan DBD telah dilaksanakan dengan 

menyediakan dana APBD yang dipergunakan 

sebagai reward dan biaya pelatihan Jumantik 

Desa. 

Untuk keberlangsungan pember-

dayaan Jumantik ini, pemerintah Kabupaten 

Bantul perlu bermitra dengan swasta yang 

bergerak di bidang pemberantasan DBD. 

1695

Jurnal Riset Daerah Vol. XI, No.1. April 2012

Evaluasi Pemberdayaan Juru Pemantau Jentik 

Tabel 4. Angka Bebas Jentik di 6 Kecamatan Endemis DBD
Kabupaten Bantul tahun 2007 – 2010
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