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12 Juni 2015   

MEDIA RELEASE 

Rangkaian Kegiatan Hari Dengue Asean 2015 EDP-Yogya Fakultas 
Kedokteran UGM 

Demam berdarah dengue (DBD) sampai saat ini masih menjadi masalah  kesehatan dunia 
dan diperkirakan sekitar 100 juta orang terinfeksi setiap tahunnya. DBD masih menjadi 
masalah kesehatan utama bagi daerah endemis seperti Asia dan Latin Amerika. Di Asia 
Pasifik, hampir 75% penderita berada di wilayah Asean. Mengingat pentingnya masalah ini, 
negara-negara di Asean mendedikasikan 16 Juni sebagai Hari Dengue Asean. Hingga saat 
ini, Asean  masih berkomitmen untuk menjadikan dengue  sebagai salah satu prioritas dan 
meningkatan kesadaran serta partisipasi masyarakat sebagai strategi utama pengendalian 
penyakit ini. 

Dalam rangka memperingati Hari Dengue ASEAN 2015, selama bulan Juni-Juli 2015 
Kelompok Kerja Dengue dan Eliminate Dengue Project (EDP Yogya), Fakultas Kedokteran 
Universitas Gadjah Mada menyelenggarakan beberapa kegiatan sebagai berikut :  

1.   Festival Laskar Berlian (Bersih Lingkungan Bebas Nyamuk) Kecamatan Danurejan pada 
14 Juni 2015. Bersama dengan Pemerintah Kecamatan Danurejan, FK UGM 
menyelenggarakan festival Laskar Berlian yang akan diikuti oleh sekitar 300 anak-anak. 
Laskar Berlian adalah kelompok anak usia SD yang membantu masyarakat untuk 
melakukan pemantauan jentik di tiga kelurahan, yaitu Suryatmajan, Bausasran dan 
Tegalpanggung.   

2.   Penyerahan hadiah lomba kebersihan Dusun Jomblangan pada 16 Juni 2015. Lomba 
kebersihan Dusun dan Rumah Sehat telah dilakukan pada bulan April-Mei lalu dan 
diikuti oleh seluruh RT di Dusun Jomblangan, Bantul yang mencakup sekitar 1020 
rumah tangga.  

3.   Donor darah masal yang akan dilakukan pada bulan Juli 2015. Bekerja sama dengan 
PMI Yogyakarta, donor darah akan dilakukan dengan mengundang masyarakat untuk 
turut berpartisipasi.  

4.   Workshop Kesehatan Guru Sekolah Dasar se-Yogyakarta pada bulan Juli 2015 di 
Fakultas Kedokteran UGM.  

5.   Flash Mob (Tarian Massal) untuk menggugah kesadaran masyarakat pentingnya 
melakukan pola hidp bersih dan sehat serta mencegah penularan DBD. Kegiatan akan 
dilakukan oleh sekitar 300 mahasiswa Fakultas Kedokteran se-Yogyakarta di tempat 
umum pada bulan Juli 2015 
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6.   Dalam upaya turut menanggulangi infeksi dengue, Fakultas Kedokteran UGM terus  
mengembangkan berbagai penelitian. Salah satu penelitian yang saat ini dilakukan 
adalah melalui Eliminate Dengue Project (EDP) dengan menggunakan bakteri 
Wolbachia. Wolbachia adalah bakteri alami yang ditemukan di 60% serangga di 
seluruh dunia termasuk Indonesia. Wolbachia terbukti mampu menghambat 
perkembangan virus dengue di dalam tubuh nyamuk. EDP-Yogya melakukan 
penyebaran Wolbachia dengan cara melepas nyamuk Aedes Aegypti ber-Wolbachia 
ke beberapa wilayah penelitian di Sleman (Januari 2014) dan Bantul (Desember 2014). 
Diharapkan nyamuk ini akan kawin dengan nyamuk setempat dan menghasilkan 
keturunan yang mengandung Wolbachia yang pada akhirnya mampu menekan 
penyebaran virus dengue pada manusia. Metode ini aman bagi manusia, hewan dan 
lingkungan. Riset EDP-Yogya FK UGM didukung sepenuhnya oleh Yayasan Tahija, 
Indonesia.  
 
Saat ini EDP-Yogya sudah tidak melakukan pelepasan di daerah Sleman dan Bantul. 
Di kedua wilayah persentase nyamuk Aedes-Aegypti yang ber-Wolbachia mencapai 
kisaran 60-90%. Hasil ini menunjukkan bahwa Wolbachia mampu bertahan dan 
berkembang di lingkungan alaminya. Pada fase ini, penelitian belum bertujuan untuk 
melihat dampak Wolbachia pada penurunan kasus DBD, namun membuktikan apakah 
Aedes-Aegypti  ber-Wolbachia mampu bertahan di habitat alaminya.  
 
Selain di Sleman dan Bantul, EDP Yogya juga melakukan beberapa aktivitas di kota 
Yogya sejak Februari 2015, yaitu pemantauan populasi nyamuk menggunakan 
perangkap nyamuk (BG Trap), melakukan studi aktivitas harian anak-anak usia 1-10 
tahun dan studi riwayat infeksi dengue pada anak-anak usia 1-10 tahun.  

 

Untuk Informasi Lebih Lanjut Hubungi : 
Bekti Dwi Andari 
Eliminate Dengue Project Yogyakarta 
Gedung PAU-UGM. Jl Teknika Utara, Barek, Yogyakarta 552281 Indonesia 
Telp (0274) 6130008 | Phone: 0817 4104 701| Email: bandari78@gmail.com 

  

 

 


