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ASEAN Dengue Day 2018:  

Bersahabat dengan Hewan yang Paling Mematikan 

 

EDP Yogya – Barangkali banyak orang akan terkejut jika mengetahui bahwa hewan 

paling mematikan di dunia bukanlah ular, harimau, hiu atau hewan buas lainnya. 

Dua tahun lalu, Bill Gates pernah merelease data kematian yang disebabkan oleh 

nyamuk pada tahun 2015 berjumlah 830.000. Angka tersebut jauh mengungguli 

kematian yang disebabkan oleh ular yang menyebabkan 60.000 kematian. 

 

Upaya untuk mengurangi kematian yang disebabkan oleh nyamuk terus digalakkan 

oleh Eliminate Dengue Project (EDP Yogya) yang merupakan bagian dari World 

Mosquito Program (WMP). Hal tersebut disampaikan oleh peneliti utama EDP 

Yogya, Prof. Adi Utarini. “EDP Yogya sebagai bagian dari WMP mengambil peran 

dalam inisiatif global dalam upaya mengurangi penyakit yang ditularkan oleh 

nyamuk, salah satunya adalah infeksi Dengue yang dibawa oleh Aedes aegypti,” 

jelas Prof. Adi.  

 

Upaya tersebut, lanjut Prof. Adi, menggunakan bakteri alami Wolbachia yang 

terdapat pada sebagian besar serangga. Wolbachia terbukti mampu menghambat 

perkembangan virus dengue di dalam tubuh nyamuk Aedes aegypti. Pihaknya telah 

selesai melakukan penitipan ember berisi telur nyamuk Ae. Aegypti  ber-Wolbachia 

di 50% wilayah Kota Yogyakarta. “Meski ke depan kami berharap Wolbachia dapat 

menangani penyakit lainnya, tapi saat ini kami fokus dengan DBD,” lanjut Prof. Adi. 

 

Demam berdarah dengue (DBD) merupakan salah satu penyakit yang ditularkan 

oleh nyamuk. Tak hanya di Indonesia, penyakit ini menjadi keprihatinan di negara-

negara beriklim tropis lainnya. Hal inilah yang memantik negara-negara ASEAN 

menentukan tanggal 15 Juni sebagai Hari Demam Berdarah Dengue se-ASEAN 

(ASEAN Dengue Day). “Tahun ini mengambil tema „One ASEAN Community Against 

Dengue‟, jelas Trisno Agung Wibowo, SKM, M.Kes, Kepala Seksi Surveilance dan 

Imunisasi Dinas kesehatan DIY.  

 

Penentuan ASEAN Dengue Day ini, lanjut Agung, merupakan upaya di tingkat 

regional untuk meningkatkan kesadaran akan pentingnya tindakan pengendalian 



  

 

 

dan pencegahan DBD. “Kesadaran tersebut diwujudkan dalam program-program 

pengendalian DBD yang telah berjalan selama ini,” jelas Agung.  

 

Adapun di Kota Yogyakarta, kasus DBD pada tahun ini mengalami penurunan. 

Hingga Bulan Mei, terdapat 40 Kasus DHF. Angka tersebut lebih sedikit dibanding 

periode yang sama pada tahun lalu (2017), sebanyak 350 kasus. Hal tersebut 

diungkapkan oleh Kepala Bidang P2PL Dinas Kesehatan Kota Yogyakarta, drg. 

Yudiria Amelia. “Meski kasus turun, pengendalian DBD tetap harus dijalankan,” 

harap drg. Yudi. Ia menambahkan pihaknya tengah bekerjasama dengan EDP 

Yogya dalam melaksanakan studi untuk mengetahui dampak pelepasan nyamuk 

ber-Wolbachia pada skala luas terhadap penurunan kasus DBD.  

 

Kegiatan bertajuk studi Aplikasi Wolbachia dalam Eliminasi Dengue (AWED) 

tersebut dilakukan melibatkan 17 Puskesmas dan Pustu di Kota Yogyakarta dan 

satu Puskesmas di Kab. Bantul. “Kami merekrut pasien demam yang berobat di 

Puskesmas-puskesmas tersebut,” jelas dr. Riris Andono Ahmad, peneliti 

pendamping EDP Yogya. Ia mengungkapkan pihaknya telah berhasil merekrut 1.408 

responden per tanggal 7 Juni 2018 dari target 10.000 responden yang diharapkan 

dapat tercapai pada penghujung 2019. Untuk itu, ia mengucapkan terima kasih 

kepada seluruh pihak yang telah turut mensukseskan studi AWED. 

 

Dari rekrutmen tersebut, EDP Yogya akan memperoleh perbandingan kasus DBD di 

wilayah pelepasan Wolbachia dan wilayah pembanding. dr. Riris berharap studi 

yang diawasi secara ketat oleh pengawas eksternal dari Oxford University Clinical 

Research unit (OUCRU) akan menghasilkan data yang valid dan dapat 

dipertanggungjawabkan. "Adapun untuk memperingati ASEAN Dengue Day tahun 

ini, kami mengadakan invitasi tenis meja," pungkas dr. Riris. Invitasi tersebut akan 

digelar pada 6-7 Juli 2018 di GOR UGM. 
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