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MEDIA RELEASE 

UGM menghimbau masyarakat untuk meningkatkan kewaspadaan 
terhadap DBD 

Saat ini Pemerintah DIY juga tengah meningkatkan kewaspadaan dini terkait kasus Demam 
Berdarah Dengue (DBD) dengan mengeluarkan Instruksi  Gubernur No 6/INST 2/2014 mengingat 
kasus DBD di Indonesia meningkat dengan sangat tajam setiap 3-5 tahun sekali. Tahun 2015 ini 
bertepatan dengan siklus lima tahunan tersebut. Data Dinas Kesehatan DIY 2014, menunjukkan 
bahwa selama 10 tahun terakhir tren DBD selalu meningkat pada bulan Januari sampai dengan 
April. Kewaspadaan dini sangat penting untuk mencegah terjadinya peningkatan dan keparahan 
kasus DBD.  

Fakultas Kedokteran UGM menghimbau masyarakat untuk secara terus menerus meningkatkan 
kewaspadaan dini dengan cara melindungi diri mereka dari gigitan nyamuk dengan melakukan 
pembersihan sarang-sarang nyamuk di sekitar lingkungan rumah termasuk aktivitas 3M (menguras, 
mengubur dan menimbun), menggunakan kelambu ketika tidur dan menggunakan repelen atau 
losion. Selain itu juga penting untuk mengenali perilaku nyamuk penyebab DBD agar mampu 
menghindarkan dari gigitan. Ciri-ciri Aedes aegypti antara lain adalah umumnya menggigit di 
pagi/sore hari, terbang umumnya pada ketinggian 1 meter dan relatif tidak berisik ketika terbang.  

Saat ini melalui kegiatan Eliminate Dengue Project Yogya (EDP-Yogya), Fakultas Kedokteran UGM 
sedang mengembangkan pendekatan alami untuk menanggulangi DBD menggunakan metode 
Wolbachia. Wolbachia adalah bakteri alami yang mampu mengurangi kemampuan nyamuk Aedes 
aegypti untuk menularkan virus dengue pada manusia. Upaya ini diharapkan mampu mengurangi 
penyebaran virus demam berdarah. EDP Yogya memiliki beberapa wilayah penelitian di Sleman 
dan Bantul.  

“Dalam jangka panjang, EDP-Yogya berharap pendekatan pengendalian DBD dengan Wolbachia 
mampu menjadi salah satu alternatif pengendalian dengue di Yogyakarta. Namun demikian, untuk 
mencapainya masih memerlukan waktu yang panjang”, papar dr. Riris Andono Ahmad, MPH, PH.D, 
peneliti utama EDP-Yogya. 

Sementara itu, dalam jangka panjang, EDP-Yogya berencana akan memperluas wilayah penelitian 
untuk memastikan bahwa metode Wolbachia efektif untuk mengurangi penularan DBD pada 
manusia.  Caranya adalah  dengan membandingkan tingkat penularan dengue antara wilayah 
dimana Wolbachia sudah berkembang dengan baik dengan wilayah yang tanpa Wolbachia.  
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Figure 1 EDP bersama warga melakukan kerja bakti dan pemberantasan sarang nyamuk di Bantul 

 

Figure 2 EDP melakukan pemberantasan sarang nyamuk bersama warga di Sleman 
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