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1. Bagaimana proses pemilihan wilayah penelitian yang dilakukan oleh WMP Yogyakarta? Apa 

safety measures yang ditetapkan dalam proses tersebut? 

 

Jawab: 

Pada awalnya ada 10 kandidat wilayah di Sleman dan Bantul berdasar beberapa kriteria. Salah 

satunya kriteria geografis yang memiliki batasan (boundary) alamiah. Kriteria lain adalah 

seperti penerimaan masyarakat dan jarak yang tidak terlalu jauh dari tempat rearing nyamuk. 

Penetapan safety measures dilakukan atas permintaan komisi etik dengan membuat boundary 

alamiah seperti ladang, sawah, sungai, jalan, dan lain-lain. Penetapan boundary dilakukan 

juga karena ada kekhawatiran nyamuk ber-Wolbachia akan terdilusi (hilang). 

Sedangkan penentuan kluster wilayah CRCT dilakukan secara acak (mengundi) dengan 

melibatkan perwakilan kelompok masyarakat dari masing-masing kluster. Tahapannya 

dilakukan dengan membagi wilayah Kota Yogyakarta menjadi 24 kluster. Undian dilakukan 

untuk menentukan 12 kluster yang akan diintervensi dan 12 kluster yang menjadi wilayah 

kontrol. 

 

2. Penelitian fase 1 terhadap gland dan saliva menunjukkan bahwa pada hari ke-10 dan ke-14 

virus Dengue tidak terdeteksi pada Aedes aegypti yang mengandung Wolbachia. Kenapa pada 

hari ke-18 ditemukan virus pada gland dan saliva? Sedangkan kondisi suhu dan kelembaban 

di Indonesia bisa menjadikan nyamuk memiliki rentang hidup 1-2 bulan.\ 

 

Jawab:  

Nyamuk ber-Wolbachia yang diteliti pada fase 1 adalah nyamuk laboratorium . Sedangkan 

pada penelitian fase berikutnya yang menggunakan nyamuk ber-Wolbachia dari lapangan 

menunjukkan bahwa Wolbachia lebih efektif melakukan blocking virus Dengue. Dengan 

demikian periode infektivitasnya berkurang sehingga mengurangi kasus Dengue. Hipotesis 

kami adalah reduksi kasus dengue bukan menghilangkan sama sekali. 

 

3. Apakah ada evidence/success story dari Australia pada saat fase 1? 

 

Jawab:  

Australia telah melakukan pelepasan sejak 2011. Sedangkan Indonesia melepas pada tahun 

2014. Namun kasus dengue di Australia tidak ada cukup untuk melakukan studi. Pada tahun 

2015 kantor kesehatan Queensland menyatakan bahwa tidak ada kasus penularan lokal di 

wilayah Cairns dimana Wolbachia telah dilepaskan. Kasus dengue yang ada adalah kasus yang 

berasal dari luar wilayah. Penyebaran Wolbachia berhasil menghentikan local transmission 

yang biasa terjadi setelah musim liburan.  

 



 

 

 
 

4. Kenapa Aedes albopictus merupakan penular dengue kedua padahal wolbachia sudah ada di 

dalam tubuh nyamuk tersebut? Apakah metode Wolbachia bisa diterapkan di daerah yang 

vektor utamanya adalah albopictus? 

 

Jawab:  

Meskipun secara alamiah terdapat dua strain di dalam Ae. albopictus yaitu “Al P” dan “Al B” 

namun di wilayah yang Ae. albopictus menjadi vektor utamanya, maka jika terjadi outbreak 

tidak disertai dengan mortalitas yang tinggi dibanding dengan wilayah yang vektor utamanya 

adalah Ae. aegepty yang tidak mengandung Wolbachia. Hal ini sudah dipostulatkan oleh 

Goubler pada tahun 1980an. 

 

5. Apakah WMP Yogyakarta menguasai teknologi inokulasi? Apakah ada transfer of knowledge 

yang dilakukan oleh WMP Global?  

 

Jawab:  

Teknologi inokulasi bisa dikuasai. Namun untuk mendevelop fasilitas, hal tersebut tidak 

diperlukan karena membutuhkan biaya yang sangat besar. teknologi micro injection telah 

dilatihkan di awal penelitian kepada peneliti Indonesia. Dengan demikian peneliti Indonesia 

telah menguasai teknologi ini. Pada fase 1 terdapat 4-5 peneliti asing yang membantu 

pelaksanaan penelitian namun pada fase 2 dan fase 3 semua proses penelitian telah dilakukan 

sendiri oleh peneliti Indonesia. Lebih lanjut peneliti Indonesia juga sudah mendapatkan 

capacity building untuk laboratorium competence dan vector competence. 

 

6. Apakah mungkin akan terjadi mutasi pada setelah sekian lama? 

 

Jawab:  

Mutasi adalah evolusi normal dari setiap makhluk hidup termasuk pada virus dan bakteri. 

Yang perlu diperhatikan adalah apakah mutasi yang terjadi bersifat pathogenic. Meskipun 

demikian pada prinsipnya kehati-hatian menjadi prinsip utama dalam penelitian ini. Untuk itu 

saat ini yang dilakukan adalah melakukan bio banking untuk melihat apakah mutasi yang 

terjadi bersifat pathogenic. Hasil penelitian yang sudah dipublikasi adalah pada tahun 2016 

yang menyimpulkan bahwa belum terjadi mutasi pathogenic baik pada virus ataupun pada 

bakterinya. Monitoring akan dilakukan secara periodik dengan menggunakan bio banking 

yang ada. 

Disamping itu WMP Yogyakarta bekerja sama dengan Kemenristek Dikti dan Balitbangkes 

membentuk tim risk assessment independen untuk menilai resiko pada teknologi Wolbachia. 

Tim tersebut dipimpin oleh Prof. Damayanti, terdiri dari tim inti: 5 ahli yang beranggotakan 

19 ahli dari berbagai bidang seperti sosial ekonomi, manajemen vektor, public health, ekologi 

dan bahkan filosofi (sosial budaya). Tim ini menyimpulkan bahwa resiko yang ditimbulkan 

oleh teknologi Wolbachia selama 30 tahun kedepan adalah negligible. 

 

7. Apakah masyarakat diminta untuk tidak membasmi nyamuk ber-Wolbachia? 

 

Jawab:  

Pada dasarnya WMP Yogyakarta tidak mengubah perilaku masyarakat atau meminta 

masyarakat untuk tidak mematikan nyamuk ber-Wolbachia. Hingga saat ini populasi nyamuk 

ber-Wolbachia tidak terpengaruh oleh perilaku masyarakat bahkan fogging yang dilakukan 

juga tidak berpengaruh pada persentase populasi nyamuk ber-Wolbachia. 



 

 

 
 

 

8. Apakah dilakukan pemantauan terhadap populasi nyamuk ber-Wolbachia? Bagaimana hal 

tersebut dilakukan? 

 

Jawab:  

Pemantauan terhadap populasi nyamuk ber-Wolbachia dilakukan secara reguler hingga saat 

ini. Pemantauan tersebut dilakukan menggunakan BG trap. 

 

9. Kenapa tidak melepaskan nyamuk ber-Wolbachia yang jantan saja? 

 

Jawab:  

Menurut WHO terdapat dua metode strategi penggunaan Wolbachia untuk menurunkan 

demam berdarah. Pertama adalah metode suppression, kedua adalah metode replacement.  

Pada metode suppression nyamuk yang dilepaskan hanya jenis jantan seperti yang dilakukan 

di Cina dan Brazil. Sedangkan pada metode replacement nyamuk yang dilepaskan adalah 

jantan dan betina seperti yang dilakukan di Indonesia dan 11 negara lain. Metode supression 

membutuhkan pelepasan nyamuk dalam jumlah yang lebih banyak dan terus-menerus untuk 

mempertahankan keberlanjutan opulasi nyamuk ber-Wolbachia. 

 

10. Berapa jarak pelepasan nyamuk ber-Wolbachia? Tiap 50-100 meter, berapa jumlah yang 

dilepaskan dan besar biaya yang dibutuhkan? 

 

Jawab:  

Dalam konteks penelitian, WMP Yogyakarta melakukan pelepasan pada jarak per 50 meter 

selama 10 minggu. Sedangkan untuk konteks implementasi program, mekanisme pelepasan 

bisa dilakukan dengan cara yang lebih efisien.  

 

11. Berapa kali WMP Yogyakarta melakukan pelepasan hingga nyamuk ber-Wolbachia 

dinyatakan established? 

 

Jawab:  

Untuk menjamin agar nyamuk yang dilepaskan berkembang biak sendiri terdapat treshold 

level 40 persen. Pada penelitian ini treshold level ditetapkan 60 persen stabil setelah 3 kali 

pengamatan. Setelah itu WMP Yogyakarta tidak melepas lagi. Biasanya nyamuk ber-

Wolbachia dapat dinyatakan established setelah 8-10 pelepasan. Tergantung populasi nyamuk 

yang ada di wilayah tersebut. Di kota Yogya pelepasan dilakukan hingga 16 kali. 

 

12. Kenapa pelepasan yang dilakukan di Vietnam dihentikan? Apakah kemungkinan yang sama 

bisa terjadi di Indonesia? 

 

Jawab:  

Saat ini Vietnam tidak berhenti dan masih meneruskan pelepasan di wilayah yang berbeda 

dari pelepasan sebelumnya, menggunakan strain Wolbachia yang sama dengan Indonesia. 

Vietnam melakukan pelepasan lebih dulu daripada Indonesia di sebuah pulau yang cukup 

dekat dengan daratan dan lebih padat daripada Yogyakarta. Setelah melakukan pelepasan, 

ternyata ada masalah suhu panas yang tinggi pada waktu yang cukup lama. Strain “wMel Pop” 



 

 

 
 

tidak bisa bertahan pada kondisi cuaca seperti itu sehingga jumlah populasi nyamuk ber-

Wolbacia turun. Indonesia menggunakan strain “wMel” yang lebih sesuai dengan cuaca di 

Indonesia. 

 

13. Apakah fogging dan PSN berpengaruh terhadap perkembangan nyamuk ber-Wolbachia? 

Apakah metode ini tidak bertentangan dengan program fogging, PSN, dan Jumantik? 

 

Jawab:  

Pada fase ke-3 peletakan telur dilakukan pada saat demam berdarah tinggi dan fogging banyak 

dilakukan. Hal tersebut ternyata tidak begitu berpengaruh pada populasi nyamuk ber-

Wolbachia. Namun kami melakukan penundaan peletakan telur untuk menyesuaikan dengan 

masyarakat. Disamping itu WMP Yogyakatra juga mendorong dan melakukan PSN bersama 

masyarakat. Bagi WMP Yogyakarta, yang dilawan adalah virus, bukan nyamuknya. 

 

14. Apakah bakteri Wolbachia bisa berpindah dari dari nyamuk ke manusia ketika menggigit? 

 

Jawab:  

WMP Yogyakarta melakukan serology survey pada relawan (staf WMP Yogyakarta) yang 

memberikan makan (blood feeding) yang menunjukkan bahwa tidak ada perpindahan 

Wolbachia karena ia hidup di sel. Transmisi horizontal ke nyamuk lain seperti Culex juga tidak 

terjadi. 

 

 

15. Apakah metode pelepasan telur lebih efektif dibanding pelepasan nyamuk dewasa? 

 

Jawab:  

Pada fase awal penelitian, WMP Yogyakarta menggunakan metode pelepasan nyamuk 

dewasa. Namun pada fase berikutnya WMP Yogyakarta menilai peletakan ember telur lebih 

efektif karena logistik yang dibutuhkan lebih sederhana. Disamping itu metode peletakan telur 

lebih bisa membangun rasa kepemilikan (ownership) dan keingintahuan (curiosity) dari 

masyarakat. Pada metode peletakan telur, WMP Yogyakarta mendapatkan komplain yang 

lebih sedikit dari masyarakat dibanding saat pelepasan nyamuk dewasa.  

 

16. Variabel apa yang mempengaruhi perkembangan dan stabilitas populasi nyamuk? 

 

Jawab:  

Stabilitas populasi nyamuk setelah pelepasan lebih ditentukan oleh kondisi lingkungan dan 

perumahan yang ada.  

 

17. Dari sisi biaya, mana yang lebih tinggi antara metode peletakan telur dan pelepasan nyamuk 

dewasa? 

 

Jawab:  

Pelepasan nyamuk dewasa lebih tinggi biayanya dibanding dengan peletakan telur. 

Saat ini WMP Yogyakarta melakukan penelitian mengenai biaya yang dibutuhkan untuk 

penerapan teknologi Wolbachia. Diharapkan biaya yang dibutuhkan untuk penerapan 

teknologi ini adalah $1-2 per orang. 



 

 

 
 

 

18. Apakah pernah melakukan cek nyamuk di daerah kontrol dan daerah intervensi mengandung 

dengue atau tidak? Pada zika tidak ditemukan kasus pada manusia tetapi di nyamuk, terdapat 

virus zika. 

 

Jawab:  

Pada akhir 2017 WMP Yogyakarta telah melakukan pengecekan prevalensi dengue di 

nyamuk, telah dilakukan pada 35.000 nyamuk baik pada wilayah intervensi maupun kontrol. 

Hasilnya menunjukkan prevalensinya menurun 0,1 persen. Pengecekan dilakukan pada tahun 

2016 dan 2017. 

 

19. Di lab vector salatiga, kemungkinan partenogenesis di kandang nyamuk Ae. aegypti adalah 

50% berbanding 50% jantan dan betina. Adakah efek feminism dan partenogenesis nyamuk 

ber-Wolbachia? Berapa persentase partenogenesis nyamuk Ae. aegypti di kandang nyamuk 

WMP Yogyakarta?  

 

Jawab:  

Efek feminism umum terjadi pada serangga Hymenoptera, tetapi tidak pada Diptera. Pada 

serangga Diptera, termasuk nyamuk, Wolbachia hanya mempengaruhi fitness saja.   

 

20. Apakah pelepasan nyamuk Ae. aegypti di Yogyakarta mempunyai Ethical Clearance? 

 

Jawab:  

Pelepasan nyamuk Ae. aegypti di Yogyakarta mempunyai Ethical Clearance. WMP 

Yogyakarta mengajukan ethical clearance kepada lembaga komisi etik UGM (IRB) yang 

termasuk salah satu dari tiga lembaga independen di Indonesia. Di Indonesia ada beberapa 

lembaga komisi etik yang menangani penelitian kesehatan dengan status yang setara. Selain 

ethical clearance, WMP Yogyakarta juga memenuhi regulasi yang ada, prasyarat dari komisi 

agen hayati dan menerapkan Good Clinical Practice (GCP).  

 

21. Upaya apa yang dilakukan untuk menjamin bahwa nyamuk yang dilepaskan bebas patogen? 

 

Jawab:  

Untuk setiap generasi nyamuk, WMP Yogyakarta melakukan Quality Assurance dengan PCR 

untuk mendeteksi Dengue, Chikungunya dan Zika. Setiap kali nyamuk diberi makan oleh 

volunteer, nyamuk dibiarkan (inkubasi) selama 7-10 hari dengan maksud jika ada virus di 

dalam darah volunteer, virus tersebut bisa berkembang di dalam tubuh nyamuk. Setelah itu 

dilakukan sampling 10 nyamuk betina tiap volunteer dan dikirim ke laboratorium diagnostik 

untuk dilakukan skrining dengan PCR. Selama ini belum pernah ditemukan hasil yang positif 

mengandung virus Dengue, Chikungunya maupun Zika. Jika ada yang positif, pasti koloni 

tersebut beserta telur-telur yang dihasilkannya akan dimusnahkan. 

Selain itu, sebelum menjadi volunteer yang akan memberikan darah ke nyamuk pun WMP 

Yogyakarta memberlakukan tahapan skrining yang memastikan bahwa orang tersebut bebas 

dari patogen yaitu dengan melakukan Dengue Rapid Test. Setelah itu, sebelum dan sesudah 

volunteer memberikan darahnya ke nyamuk, kami selalu memantau perkembangannya, 

apakah ada demam, apakah ada nyeri, dan lain-lain. Semua tercatat dengan baik. 

 



 

 

 
 

22. Dari manakah asal nyamuk yang dilepaskan di Yogyakarta? Wolbachia yang digunakan dari 

Australia, sedangkan pelepasan nyamuknya dilakukan di Yogyakarta.  

 

Jawab:  

Wolbachia yang digunakan berasal dari Australia yaitu strain wMel. Akan tetapi, nyamuk 

yang dilepaskan adalah nyamuk domestik Yogyakarta yang sudah dikawin silangkan dengan 

nyamuk ber-Wolbachia hingga sudah mengandung 100% Wolbachia. 

 

23. Bagaimana proses perkawinan yang terjadi setelah pelepasan? Nyamuk ber-Wolbachia 

dengan nyamuk ber-Wolbachia sendiri atau nyamuk ber-Wolbachia dengan nyamuk lokal (liar 

tidak ber-Wolbachia?) 

 

Jawab:  

Jumlah nyamuk ber-Wolbachia yang kami rilis jauh lebih sedikit dibandingkan dengan jumlah 

nyamuk di alam sehingga jika tidak kawin, kecil kemungkinan mereka dapat bertahan hidup. 

Dengan melihat persentase Wolbachia yang masih cukup stabil di alam, tentunya telah terjadi 

proses kawin tidak hanya antar nyamuk ber-Wolbachia saja, tetapi juga dengan nyamuk lokal. 

Adapun untuk memastikan hal tersebut bisa dilakukan dengan uji genetik menggunakan 

metode PCR. 

 

24. Apakah uji resistensi insektisida (IR Testing) sudah dilakukan sebelum dan sesudah 

dilepaskan?  

 

Jawab: 

WMP Yogyakarta sudah melakukan uji resistensi baik sebelum dan sesudah pelepasan 

nyamuk ber-Wolbachia. 

 

25. Saran : Pakan untuk nyamuk sebaiknya tidak lagi menggunakan manusia seperti yang 

dilakukan oleh BVS yaitu sudah memakai marmut.  

 

Jawab:  

WMP Yogyakarta sudah membandingkan beberapa metode pemberian darah pada nyamuk 

tapi metode human blood feeding sampai saat ini dinilai paling efektif.  

WMP Yogyakarta menghindari penggunaan hewan (marmut) sebagai pakan karena isu animal 

right. WMP Yogyakarta sudah mencoba blood feeding menggunakan metode artifisial yaitu 

dengan metode lolipop darah kambing, tetapi telur yang dihasilkan belum optimal. Sejauh ini, 

human blood feeding yang dilakukan merupakan metode paling cocok diterapkan karena 

selain adanya informed consent, telur yang dihasilkan lebih optimal. 

 

26. Bagaimana tanggapan masyarakat mengenai penyebaran nyamuk ber-Wolbachia? 

 

Jawab:  

Dengan metode pelepasan telur, masyarakat memiliki peran yang sangat tinggi sebagai “orang 

tua asuh” nyamuk ber-Wolbachia. Kami memiliki SIS (Stakeholder Inquiry System) sebagai 

hotline untuk menampung berbagai tanggapan masyarakat termasuk adanya penolakan 

masyarakat terhadap ember yang dititipkan. 

 



 

 

 
 

27. Bagaimana pengamatan populasi nyamuk ber-Wolbachia dilakukan? Apakah juga dilakukan 

survey sumur? 

 

Jawab: 

Populasi nyamuk dipantau dengan pemasangan BG Trap selama 2 tahun pertama. Sampel Ae. 

aegypti yang didapatkan kemudian diskrining menggunakan metode PCR untuk mengetahui 

persentase Wolbachia yang dikandung.  

Survei sumur yang dilakukan menunjukkan bahwa 70% sumur-sumur di wilayah Yogyakarta 

mengandung Ae. aegypti bahkan hingga kedalaman 18 m. 

 

 
 


