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Yogyakarta, 12 Juni 2014 

PRESS  RELEASE 

PERINGATAN HARI DENGUE ASEAN  2014 

Demam berdarah dengue (DBD) masih menjadi masalah  kesehatan masyarakat di 
Asia Pasifik dimana 75% penderita DBD berada di wilayah ini. ASEAN merupakan 
wilayah dengan infeksi dengue tertinggi di Asia Pasifik. Bertempat di Jakarta, untuk 
pertama kalinya negara-negara anggota ASEAN mencanangkan Hari Dengue 
ASEAN yang jatuh pada tanggal 15 Juni 2011, untuk selanjutnya diperingati setiap 
tahun. Hingga saat ini, negara-negara ASEAN berkomitmen untuk menjadikan 
infeksi dengue  sebagai salah satu penyakit menular prioritas dan peningkatan 
kesadaran serta partisipasi masyarakat sebagai strategi utama pengendalian 
penyakit ini.  

Dalam rangka memperingati Hari Dengue ASEAN 2014, Kelompok Kerja Dengue 
Fakultas Kedokteran Universitas Gadjah Mada menyelenggarakan beberapa 
kegiatan sebagai berikut:  

1.   Talkshow di Jogya TV pada tanggal 15 Juni 2014 bertajuk “Perkembangan 
situasi epidemiologi dan upaya pengendalian infeksi dengue”.Talkshow akan 
menghadirkan narasumber Kepala Dinas Kesehatan DIY, dr Arida Oetami, 
MKes;  dosen dan peneliti Bidang Kedokteran Tropis Fakultas Kedokteran 
UGM, Prof Dr Supargiyono DTMH, PhD, SpPARK; dan  

2.    Klinisi/ Ketua Kelompok Kerja Dengue RSUP Dr Sardjito/FK UGM, dr Ida Safitri 
L , SpA.  

3.   Lomba lukis bagi siswa SD/MI kelas IV-VI dengan tema: “Upaya Pencegahan 
DBD di Sekitarku” yang akan diadakan pada hari Minggu pagi 15 Juni 2014 di 
Gedung Radioputro FK UGM 

4.   Lomba poster bagi siswa SMP/MTs dan SMA/MA kelas VII-XII dengan tema: 
“Ayo Jadikan Yogya Bebas Dengue”. 

5.   Pameran poster penelitian Dengue bertempat di Auditorium FK-UGM pada 7-15 
Juni 2014. 

Tujuan rangkaian kegiatan ini adalah:  

1.   Meningkatkan pengetahuan masyarakat tentang penularan dan pencegahan 
serta tata laksana dengue yang dapat dilakukan di rumah dan lingkungan;  
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2.   Meningkatkan kesadaran dan peran serta masyarakat untuk melakukan 
pemberantasan tempat perindukan nyamuk bersama dengan tenaga kesehatan 
di wilayahnya; dan 

3.   Menanamkan kesadaran tentang pola hidup sehat sejak kecil terutama dalam 
pencegahan dan pemberantasan infeksi dengue. 

Strategi penanggulangan infeksi dengue di Indonesia dilakukan dengan 
meningkatkan manajemen kasus dengue, penanggulangan vektor penyebab, dan 
melalui edukasi serta partisipasi masyarakat terhadap kebersihan lingkungan 
terutama menghilangkan tempat perindukan nyamuk. Dalam upaya turut 
menanggulangi infeksi dengue, Fakultas Kedokteran UGM terus  mengembangkan 
berbagai penelitian. Salah satu penelitian yang saat ini dilakukan adalah Eliminate 
Dengue Project (EDP) Yogya bekerjasama dengan Monash University dan Yayasan 
Tahija. Wolbachia,bakteri alami yang ditemukan di 70% serangga di dunia serta di 
laboratorium terbukti mampu menghambat perkembangan virus Dengue di dalam 
tubuh nyamuk Ae.Aegypti, sedang diteliti apakah di masyarakat juga mampu 
berkembang secara alamiah dan menekan virus Dengue  pada tubuh nyamuk 
Ae.Aegypti.  

 

Informasi Lebih Lanjut Hubungi :  
Kelompok Kerja Dengue  
Fakultas Kedokteran Universitas Gadjah Mada 
Jl. Farmako, Yogyakarta  
Ketua : dr Ida Safitri, SpA 
Kontak: Yuyun (0274-560300 ext 304) 

 

 

 

 

 


