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Datangnya hujan setelah lama kemarau, tentu menjadi anugerah 

tersendiri bagi berbagai lapisan masyarakat. Udara yang sebelumnya 

panas dan kering kini menjadi lebih teduh dan sejuk. Menjadi landasan 

syukur  bagi seluruh umat di Indonesia. Namun bersamaan dengan itu, 

pola hidup mayoritas masyarakat Indonesia yang kurang peka terhadap 
lingkungan, sering menjadi bumerang bagi pelaku. Bahkan orang lain 

yang tidak bersalah. Sampah yang berserakan di mana-mana, ketika 

hujan akan tergenang air. Genangan air tersebut menjadi tempat 

berkembangbiak bagi berbagai patogen terutama yang sering menjadi 

masalah di Indonesia adalah nyamuk aedes aegypti yang menyebabkan 

penyakit Demam Bedarah Dengue (DBD). 

 

Oleh karenanya apabila musim hujan seperti saat ini, ada yang 

selalu kita waspadai. Apalagi kalau bukan penyakit DBD. Diprediksi 

musim hujan ini masih berlangsung sampai dengan April. Kecemasan 

Anda yang juga merupakan kecemasan banyak orang di Indonesia. 

Karena setiap tahun masih saja terjadi angka yang tercatat di sekitar kita 

yang terkena DBD. Gemas dan penasaran. Kapan kita bisa terbebas dari 
penyakit DBD. Kita berangan-angan agar  bisa secepatnya bebas dari 

penyakit yang bisa mengakibatkan kematian itu.  

 

Meskipun kasus DB di Jatim saat ini mengalami penurunan di 

banding tahun lalu dan belum menetapkan status Kejadian Luar Biasa 

(KLB)  pada tahun ini, namun tentunya harapan kita, ingin terbebas sama 

sekali dari kasus DBD. Sebetulnya kita bisa kok memerangi DBD secara 

paripurna. Asalkan kita punya kemauan dan tekad yang kuat, antara 

pemerintah dan masyarakat!  

 

Anda mungkin ingat sudah sejak 8 tahun di negeri kita tak ada 

kasus baru polio. Indonesia bebas polio. Keadaan ini membanggakan kita 
dan sekaligus membuktikan jika kita bersungguh-sungguh maka polio 

yang merupakan penyakit yang menakutkan dapat dieradikasi. 

Pencapaian tersebut merupakan kerja keras pemerintah dan masyarakat. 

Kita semua bekerja keras melaksanakan imunisasi polio nasional secara 

berulang-ulang. Kegiatan ini dibuka oleh Presiden Susilo Bambang 

Yudhoyono dan jutaan anak mendapat imunisasi polio. Dengan kerja 

keras, kecermatan yang tinggi, dan biaya yang tak sedikit, Indonesia 

akhirnya dapat terbebas dari polio. Sudah tentu pengawasan tetap harus 

dilaksanakan agar penyakit ini tak kembali lagi. Begitu juga halnya 

dengan pemberantasan demam berdarah.  

 

Seperti banyak literatur yang kita baca, untuk mencegah demam 

berdarah pada umumnya yang harus dilakukan adalah memberantas 
jentik nyamuk dengan menghilangkan genangan air, tempat berkembang 

biak jentik nyamuk demam berdarah. Kelihatannya prinsip ini sederhana, 

tetapi kita belum berhasil melaksanakannya. Di mana-mana masih ada air 

tergenang yang memungkinkan jentik nyamuk berkembang biak dan 

tumbuh menjadi nyamuk dewasa. Anda mungkin sudah waspada, tetapi 

bagaimana dengan tetangga? 



 

Pemberantasan jentik tak hanya perlu dilakukan di permukiman, 

tetapi juga di sekolah, di kantor, di gedung yang sedang dibangun. 

Bahkan juga di lapangan terbuka. Di Surabaya dan kota besar lainnya 
seperti  Jakarta, banyak rumah yang terkunci dan sukar dimasuki karena 

pemilik rumah bepergian. Jika ada air tergenang di rumah tersebut, 

nyamuk akan berkembang biak dan terbang ke sekitarnya. Jika nyamuk 

tersebut menggigit anak yang sedang mengandung virus demam 

berdarah di darahnya, nyamuk itu akan dapat menyebarkannya kepada 

anak yang lain. 

 

Jumantik (juru pemantau jentik nyamuk) memang dapat membantu 

kita, tetapi keberadaan jentik nyamuk di satu rumah bukanlah tanggung 

jawab Jumantik.  Tetapi tanggung jawab para penghuni rumah, 

khususnya ibu rumah tangga. Kita masing-masing harus secara berkala 

melenyapkan air yang tergenang di lingkungan kita tanpa menunggu 
Jumantik. Jika upaya tersebut dilakukan serentak secara bersama, 

hasilnya akan baik. Karena itulah dianjurkan untuk melakukannya secara 

konsisten setiap hari Jumat, misalnya. 

 

Masyarakat sering mengharapkan pengasapan. Sebenarnya 

pengasapan hanya mengurangi nyamuk dewasa dan dilakukan jika ada 

kasus. Tindakan yang lebih efisien adalah dengan mencegah tempat 

berkembangbiaknya jentik nyamuk, yaitu air yang tergenang. Air 

tergenang dapat menjadi tempat berkembang biaknya jentik nyamuk 

demam berdarah, seperti kolam air, tempayan yang terbuka, vas bunga, 

ban bekas yang tergenang air, akuarium, dan lain-lain. Sekarang juga 

tersedia pembunuh jentik yang disebut larvasida. Tersedia dalam bentuk 

larvasida kimia dan larvasida biologik. Semua larvasida tersebut dapat 
diperoleh di apotek. 

 

Tetapi sekali lagi,  hal yang terbaik adalah mencegah agar tidak ada 

anggota keluarga yang terkena DBD. Tindakan-tindakan yang dapat 

dilakukan untuk mencegahnya yaitu: mencegah perkembangbiakan 

nyamuk ada di sekitar kita. Anda dapat melakukan gerakan 3M yaitu 

Menutup tempat penyimpanan air, Menguras bak mandi dan Mengubur 

barang-barang yang tidak terpakai. Larva nyamuk akan berkembang di 

genangan air dalam waktu sekitar seminggu. Untuk itu, perlu dicegah 

kemungkinan benda-benda yang merupakan tempat berkembangnya 

larva ini seperti pot bunga, kaleng bekas, ban bekas atau barang lainnya 

yang menampung genangan air, khususnya pada musim penghujan di 
mana tempat-tempat tersebut dapat menjadi genangan dari air hujan 

yang turun. Cegah agar jangan digigit nyamuk, misalnya dengan cara 

menggunakan lotion atau obat pengusir nyamuk. Menggunakan bubuk 

abate pada selokan dan penampungan air agar tidak menjadi tempat 

bersarangnya nyamuk. Jaga kondisi tetap sehat. Kondisi badan yang 

kuat, membantu tubuh untuk menangkal virus yang masuk sehingga 

walau terkena gigitan nyamuk, virus tidak akan berkembang.  

 

Demam Berdarah tidak dapat dianggap sebagai penyakit ringan. 

Penyakit ini dapat menyebabkan kematian. Maka, tindakan pencegahan 

dan selalu waspada terhadap penyakit ini dapat melindungi orang-orang 

yang Anda kasihi dari bahaya penyakit DBD. 



 

Mengenai vaksin memang sudah ditemukan vaksin demam 

berdarah. Hasil uji klinik di Amerika Latin dan Asia menunjukkan hasil 

yang baik. Vaksin ini sekarang sedang disiapkan untuk digunakan. 
Imunisasi demam berdarah diharapkan dapat menurunkan penularan 

serta mengurangi beratnya penyakit. Namun, upaya terpenting masih 

tetap mencegah berkembang biaknya jentik nyamuk demam berdarah! 

 

Antisipasi dan Penanganan di Jatim 

Saya sangat mengapresiasi kepada Gubernur Jatim yang sudah 

menerbitkan surat edaran tentang kewaspadaan dini sebelum masa 

penularan pada November 2015. Pemerintah provinsi juga telah 

mendistribusikan larvasida cair sebanyak 13.615 ml dan insektisida 1.417 

untuk pengasapan. Untuk mencegah peningkatan kasus DBD di tahun 

2016, Gubernur Jatim melalui Dinkes Jatim mengintruksikan kepada 

masyarakat untuk merealisasikan satu rumah satu Jumantik dalam 
Pemberantasan Sarang Nyamuk (PSN). Tujuannya untuk memantau agar 

di dalam dan sekitar rumah tidak ada bibit atau jentik nyamuk. 

 

Pemprov juga menyurati kabupaten/kota untuk mensosialisasikan 

gerakan PSN. Selain itu, seluruh rumah sakit juga disiapkan sarana dan 

prasarananya termasuk obat-obatannya. Karena kasus DBD  merupakan 

siklus tahunan,  maka Pemrov Jatim sudah mempersiapkan segalanya 

mulai dari tim pemantau jentik maupun rumah sakit jika sewaktu-waktu 

ada lonjakan jumlah pasien. Pemprov Jatim melalui Dinas Kesehatan 

Jatim  juga sudah mengimbau petugas kesehatan dan lapangan di 

kabupaten/kota di seluruh Jatim untuk sigap berobat jika mengalami 

gejala DBD. Termasuk melakukan fogging dan pembagian abate jika 

dibutuhkan. Diharapkan tindakan preventif yang dilakukan petugas 
maupun masyarakat tidak sia-sia sehingga kasus DBD tahun ini bisa 

benar-benar dikontrol karena intinya adalah membiasakan budaya hidup 

bersih dan sehat. 

 

Wakil Gubernur Jawa Timur Syaifullah Yusuf mengatakan terdapat 

lima kabupaten dengan jumlah kasus DBD tertinggi di Jawa Timur.  Lima 

kabupaten itu Jombang dengan 250 kasus, Pacitan dengan 167 kasus, 

Banyuwangi dengan 142 kasus, Trenggalek dengan 113 kasus, dan 

Sumenep 111 kasus (Tempo, 4 Februari 2016).  

 

Kendati di awal tahun 2016 kasus DBD  mulai meningkat di 

berbagai daerah di Jawa Timur, namun Dinas Kesehatan Jawa Timur 
belum menyatakan status Kondisi Luar Biasa  (KLB). Alasannya, jumlah 

kasus DB saat ini dibanding periode yang sama tahun 2015 justru 

menurun tajam. Meski Jawa Timur belum menetapkan status KLB  pada 

tahun ini, namun seyogyanya warga masyarakat Jatim tetap waspada 

terhadap DBD. 

 

Kepala Dinas Kesehatan Jatim  dr Harsono, mengatakan jika 

dibandingkan dengan periode yang sama pada 2015,  penderita DBD 

2016 jauh berkurang. Pada 2015, jumlah kasus mencapai 4.584 dengan 

jumlah korban yang meninggal 59 orang. Januari 2015 ada sebanyak 27 

kabupaten/kota mengalami KLB.  

 



DBD 

Sebagian besar kasus demam berdarah terjadi di negara yang 

terletak pada daerah tropis dan subtropis. Hal ini tidak mengherankan 

karena nyamuk suka dengan lingkungan yang hangat untuk hidup. 
Nyamuk aedes aegypti merupakan pembawa virus dari penyakit DBD. 

Cara penyebarannya melalui nyamuk yang menggigit seseorang yang 

sudah terinfeksi virus demam berdarah. Virus ini akan terbawa dalam 

kelenjar ludah si nyamuk. Kemudian nyamuk ini menggigit orang sehat. 

Bersamaan dengan terhisapnya darah dari orang yang sehat, virus 

demam berdarah juga berpindah ke orang tersebut dan menyebabkan 

orang sehat tadi terinfeksi virus demam berdarah. 

 

Nyamuk demam berdarah ini memiliki siklus hidup yang berbeda 

dari nyamuk biasa. Nyamuk ini aktif dari pagi sampai sekitar jam 3 sore 

untuk menghisap darah yang juga berarti dapat menyebarkan virus 

demam berdarah. Sedangkan pada malam hari, nyamuk ini tidur. Maka, 
berhati-hatilah terhadap gigitan nyamuk pada siang hari dan cegah 

nyamuk ini menggigit anak yang sedang tidur siang. 

 

Kebiasaan dari nyamuk ini adalah dia senang berada di genangan 

air bersih dan di daerah yang banyak pohon seperti di taman atau kebun. 

Genangan air pada pot bunga mungkin menjadi salah satu tempat favorit 

nyamuk yang dapat terlupakan oleh Anda. 

 

Seseorang yang terinfeksi virus DBD, umumnya menunjukkan 

gejala-gejala seperti: demam tinggi terus menerus. Suhu badan sekitar 

39 - 40 derajat Celcius. Hal ini menyebabkan sakit kepala pada penderita. 

Demam tanpa disertai batuk-batuk. Sakit perut atau mual. Badan terasa 

pegal atau nyeri pada persendian. Muncul bintik-bintik merah, tetapi hal 
ini tidak selalu terjadi pada setiap kasus. 

 

Jika ada anggota keluarga Anda menunjukkan gejala-gejala 

tersebut, sebaiknya segera bawa ke dokter untuk mendapat pengobatan. 

Jangan biarkan demam terlalu lama karena dapat mengakibatkan 

terlambat untuk ditolong. Untuk lebih pastinya, Anda dapat melakukan 

cek darah. 

 

Ada 4 tipe dari penyakit DBD. Jadi, seseorang yang sudah pernah 

terkena penyakit DBD, tidak berarti dia tidak akan terkena penyakit ini 

lagi karena ada 3 tipe lainnya yang dapat menyebabkan DBD juga. Saat 

terkena DBD, seseorang akan mengalami 3 fase. Yang pertama adalah 
fase demam selama 3 hari pertama. Berlanjut pada 3 hari selanjutnya 

yang merupakan fase kritis. Pada fase ini, demam sudah tidak terjadi, 

tetapi di fase inilah harus waspada agar tidak terkecoh dengan 

menganggap sudah sembuh dan tidak diberi pengobatan. Tiga hari 

selanjutnya adalah fase penyembuhan. Salah satu bahaya dari demam 

berdarah adalah menganggap demam yang dialami sebagai demam biasa 

sehingga dianggap ringan dan tidak mendapat perawatan khusus. 

Apalagi, pada fase kedua, biasanya demam sudah turun sehingga 

dianggap sudah sembuh. 

 

Tidak ada obat khusus untuk menyembuhkan DBD. Maka, hal yang 

dapat dilakukan untuk membantu kesembuhan orang yang terkena 



penyakit ini adalah: berikan obat penurun panas atau parasetamol. 

Kompres agar panas tidak terlalu tinggi. Kompres sebaiknya dilakukan 

dengan air hangat, bukan dengan air dingin atau es. Air dingin dapat 

menyebabkan penderita menggigil sehingga tubuh menjadi panas. Minum 
air putih yang banyak. Penderita DBD biasanya akan kekurangan cairan, 

maka air putih sangat baik untuk mereka. Air putih juga dapat membantu 

menurunkan panas. Selain air putih, bisa juga berikan cairan oralit untuk 

membantu penyembuhan. Makanan yang bergizi. Sebenarnya tidak ada 

pantangan makanan untuk penderita DBD. Berikan makan bergizi agar 

tubuh menjadi kuat dan dapat melawan virus DBD. Buah-buahan dan 

sayuran dapat sangat bermanfaat untuk pemulihan. Minum air daun 

jambu dan angkak dapat membantu menaikkan trombosit. 

 

Perawatan bisa dilakukan di rumah jika kondisi penderita tidak 

buruk dan diperbolehkan oleh dokter. Tetapi, butuh ketelitian dalam 

merawatnya. Anda juga harus terus berkonsultasi dengan dokter dan 
melakukan periksa darah setiap hari untuk mengetahui kondisinya. 

Dirawat di rumah sakit dapat menjadi pilihan jika Anda merasa hal itu 

lebih aman karena tindakan medis bisa segara diambil jika kondisi pasien 

menurun juga dimungkinkan diberikan infus untuk menambah cairan 

pasien.  

 

Hal-hal yang membahayakan dari penyakit DBD karena infeksi virus 

ini dapat menyebabkan trombosit darah turun menjadi sangat rendah. 

Yang kemudian akan menyebabkan pembuluh darah menjadi kempis, 

cairan bocor sehingga darah masuk ke rongga-rongga tubuh dan 

menyebabkan pendarahan pada telinga, hidung, atau kulit yang dapat 

mengakibatkan kematian. 

 
 

 

 

 


