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23 January 2014 

MEDIA RELEASE 

UGM menggunakan teknologi alamiah untuk menekan penularan 
demam berdarah dengue.  

Demam berdarah dengue masih menjadi masalah utama di Indonesia dan sampai dengan saat ini 
metode pengendalian yang ada belum sepenuhnya efektif untuk menanggulangi demam berdarah.  

Penelitian UGM melalui Eliminate Dengue Project (EDP-Yogya) menggunakan  teknologi alamiah 
bakteri Wolbachia. Bakteri ini merupakan bakteri alami yang banyak ditemukan pada beberapa 
serangga yang umum di Indonesia seperti lalat buah, ngengat, kupu-kupu dan capung, bahkan 
ditemukan juga di dalam tubuh nyamuk Aedes albopictus yang masih berkerabat dengan nyamuk 
Aedes aegypti—terakhir adalah nyamuk penular demam berdarah.  

Bakteri yang digunakan di dalam penelitian ini merupakan organisme yang hanya bisa hidup di 
dalam tubuh serangga dan tidak dapat hidup di dalam tubuh mamalia termasuk manusia. Teknologi 
ini mempunyai potensi yang besar menjadi teknologi yang efektif untuk mengendalikan penyakit 
demam berdarah dalam jangka panjang. 

Teknologi ini berbeda dengan pendekatan pemberantasan nyamuk yang selama ini ada, karena 
teknologi ini berfokus untuk melawan virus dengue secara langsung. Wolbachia menyebabkan virus 
dengue tidak dapat berkembang biak  didalam tubuh nyamuk, sehingga nyamuk tersebut tidak 
dapat menularkan demam berdarah. Disamping itu, bakteri ini juga memperpendek umur nyamuk 
Aedes aegypti sehingga kemampuan nyamuk untuk menularkan virus semakin pendek. 

Teknologi ini juga merupakan teknologi yang berkesinambungan. Nyamuk yang ber-Wolbachia yang 
dilepaskan apabila melakukan perkawinan dengan nyamuk Aedes aegypti setempat akan 
menghasilkan generasi baru nyamuk yang telah mengandung Wolbachia. Sehingga pendekatan ini, 
tidak memerlukan perlakuan berulang-ulang agar tercapai dampak penurunan kasus demam 
berdarah.  

“ Untuk mencapai tujuan tersebut, kami berencana untuk melepaskan nyamuk secara berkala dalam 
waktu  kurang lebih 16-24 minggu. Pelepasan ini akan kami lakukan satu minggu sekali, di sekitar 
pekarangan rumah penduduk dalam jarak pelepasan setiap 50 meter. Di setiap titik pelepasan, kami 
akan melepaskan 50 ekor nyamuk yang sudah ber-Wolbachia, sehingga rata-rata kami melepas 2 
ekor nyamuk dalam jarak 1 meter”, papar dr. Riris Andono Ahmad, MPH., Ph.D, peneliti utama 
penelitian ini.  

EDP-Yogya juga melakukan pemantauan intensif terhadap populasi nyamuk, dan deteksi dini 
kejadian demam berdarah di masyarakat di wilayah penelitian yang dilakukan secara terus-menerus 
selama dua tahun sejak nyamuk dilepaskan. 

“ Demam berdarah dengue sudah banyak terjadi dengan atau tanpa penelitian ini, dan kami percaya 
bahwa teknologi ini mampu menekan penularan  kasus dengue”, lanjut dr. Riris Andono Ahmad.  
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“ Kami akan tetap memonitor setiap kasus dengue yang ada di wilayah penelitian secara aktif. Setiap 
kasus dengue yang ditemukan akan segera dirujuk ke fasilitas kesehatan pemerintah untuk 
mendapatkan pengobatan secara dini. Pengobatan dini yang memadai akan mencegah terjadinya 
kematian akibat dengue, karena sebagian besar penyebab kematian adalah keterlambatan berobat”, 
lanjut dr. Riris Andono Ahmad.  

 

Masyarakat mendukung pelepasan Nyamuk Ae.aegypti ber-Wolbachia 
 
Pelepasan pertama berlangsung di wilayah Nogotirto pada 22 Januari 2013 lalu dan di Kronggahan 
pada 23 Januari.  Secara umum EDP-Yogya mendapatkan dukungan dari masyarakat di kedua 
wilayah, dengan lebih dari 90% masyarakat yang mendukung untuk memberikan persetujuan 
pelepasan di sekitar rumah mereka. Selama lebih dari 18 bulan terakhir EDP-Yogya secara regular 
melakukan pertemuan dengan warga baik secara individual maupun dalam pertemuan warga untuk 
menjelaskan penelitian dan menjawab berbagai pertanyaan. 
 
“Sekelompok kecil warga menyatakan pendapat yang berbeda terhadap rencana pelepasan nyamuk 
ber-Wolbachia. Untuk menangapi pendapat tersebut, kami menunda pelepasan nyamuk tersebut di 
beberapa tempat di masyarakat”,  papar Prof. Adi Utarini, pimpinan penelitian, yang juga wakil 
dekan Fakultas Kedokteran UGM.  
 
EDP Yogya secara proaktif melakukan diskusi dengan warga di wilayah tersebut untuk bisa 
menanggapi kebutuhan mereka dan menjawab setiap pertanyaan yang timbul dari warga baik secara 
individual maupun kelompok.  
 
“Kami sangat menghargai setiap pandangan dari warga dan memberi kebebasan kepada setiap 
warga untuk memilih apakah akan terlibat atau tidak didalam penelitian ini. Bagi warga yang memilih 
untuk tidak terlibat dalam penelitian, kami tidak akan melepaskan nyamuk di sekitar rumah mereka”, 
lanjut Prof. Adi Utarini 
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EDP Yogya bersama masyarakat di 
Dusun Kronggahan, melakukan 
pelepasan nyamuk di halaman warga, 
Rabu 23 Januari 2013 


