
Kajian Risiko terhadap Pelepasan Nyamuk 
Aedes aegypti ber-Wolbachia di Indonesia

Pengendalian infeksi dengue dengan memanfaatkan bakteri 
Wolbachia merupakan teknologi pengendalian baru yang 
dipelopori oleh World Mosquito Program Global (WMP-
Global). Inisiasi teknologi tersebut dilakukan di Indonesia, 
Vietnam, Brasil, Kolombia, dan dengan pusat di Australia.

Di Indonesia, penelitian World Mosquito Program 
Yogyakarta atau WMP Yogyakarta (sebelumnya dikenal 
sebagai Eliminate Dengue Project Yogyakarta atau EDP 
Yogya) dilakukan oleh Pusat Kedokteran Tropis, Fakultas 
Kedokteran, Universitas Gadjah Mada sejak tahun 2011.  
Pada tahun 2016, penelitian yang dilakukan oleh tim WMP 
Yogyakarta telah melalui 2 fase: (1) fase 1 untuk 
membuktikan keamanan dan kelayakan teknologi 
Wolbachia dan (2) fase 2 untuk membuktikan Ae. aegypti 
ber-Wolbachia dapat menyebar dan bertahan di habitat 
alami dan mempunyai kemampuan menekan replikasi virus 
dengue. Sebelum memasuki fase 3 penelitian yaitu 
pelepasan skala luas yang bertujuan untuk membuktikan 
bahwa Ae. aegypti ber-Wolbachia dapat menurunkan 
transmisi infeksi dengue, pertemuan pemangku 
kepentingan nasional mengamanatkan untuk dilakukan 
kajian risiko oleh tim independen.

Bagaimana jalannya kajian risiko?

Tindak lanjut dari pertemuan pemangku kepentingan pada 
12 Februari 2016, Direktur Jenderal Penguatan Riset dan 
Pengembangan, Kementerian Riset, Teknologi dan 
Pendidikan Tinggi (Ditjen Risbang, Kemenristekdikti) dan 
jajaran, bersama dengan Ketua Dewan Riset Nasional (DRN) 
mengunjungi fasilitas penelitian pengembangan teknologi 
Wolbachia di Yogyakarta. Setelah mendapatkan gambaran 
mengenai penelitian tersebut, tim Ditjen Risbang bersinergi 
bersama Badan Penelitian dan Pengembangan Kesehatan, 
Kementerian Kesehatan (Balitbangkes, Kemenkes) 
mengadakan pertemuan - pertemuan dengan perwakilan 
Direktorat Jenderal Pecegahan dan Pengendalian Penyakit 
(Ditjen P2P, Kemenkes), Ketua DRN, dan Ketua Akademi 
Ilmu Pengetahuan Indonesia (AIPI) untuk merumuskan 
jalannya kajian risiko yang akan dilakukan. Pertemuan – 
pertemuan Ditjen Risbang, Kemenristekdikti dengan 
Balitbangkes, Kemenkes mensepakati tujuan dan 8 langkah 
yang akan dipakai oleh tim independen dan lima nama pakar 
tim independen. Pendanaan kajian risiko disepakati didanai 
oleh Yayasan Tahija.

n Peluang adanya bahaya yang 
meningkat (cause more harm) 
akibat pelepasan nyamuk Aedes 
aegypti ber-Wolbachia untuk 
kurun waktu 30 tahun ke depan 
dapat diabaikan (negligible risk). 
Kesimpulan tersebut merupakan 
hasil kajian risiko yang dilakukan 
oleh tim pakar independen untuk 
penelitian teknologi Aedes 
aegypti ber-Wolbachia.

n Kajian risiko terhadap pelepasan 
nyamuk Aedes aegypti ber-
Wolbachia merupakan tindak 
lanjut atas amanat pertemuan 
pemangku kepentingan nasional 
untuk tetap memperhatikan 
aspek keamanan dan kehati – 
hatian penelitian.

n Untuk melakukan kajian risiko, 
Ditjen Risbang, Kemenristekdikti 
bersinergi dengan Balitbangkes, 
Kemenkes membentuk tim pakar 
inti independen beranggotakan 
5 guru besar dari IPB, Unair, 
Unhas dan UGM.

n M e t o d e  k a j i a n  r i s i k o  
menggunakan Bayesian Belief 
Network dalam menilai tingkat 
peluang (likelihood) terjadinya 
bahaya dan tingkat konsekuensi 
(consequence) bila bahaya 
terjadi.

Pendahuluan

TUJUAN KAJIAN RISIKO

Mengidentifikasi implikasi yang tidak 
diinginkan terhadap keselamatan 
manusia dan lingkungan yang 
mungkin dapat terjadi akibat 
pelepasan nyamuk Aedes aegypti 
ber-Wolbachia dalam periode 30 
tahun ke depan.
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Bagaimana jalannya kajian risiko?



Gambar 1. Tim Independen dan Ketua Yayasan Tahija (dari kiri – kanan: 
Bpk. Agus Susanto, Prof. Irawan Yusuf, Prof. Aryati, Prof. Damayanti 
Buchori, Prof. Upik Kesumawati Hadi, Prof. Hari Kusnanto Joseph)

Setelah tim independen terbentuk, tim independen 
melakukan pendalaman materi terhadap penelitian 
teknologi Wolbachia dan referensi – referensi terkait. Tim 
independen bersama dengan Ditjen Risbang dan 
Balitbangkes, Kemenristekdikti juga menentukan nama – 
nama pakar yang akan membantu kerja tim independen 
dalam lokakarya utama. Maka terbentuklah tim pakar yang 
beranggotakan 19 orang dari berbagai latar belakang yaitu 
perguruan tinggi, lembaga penelitian, lembaga swadaya 
masyarakat dan kementerian. Tim independen juga 
mendapatkan dukungan teknis dari The Commonwealth 
Scientific and Industrial Research Organisation (CSIRO) 
Australia dalam mempersiapkan kajian risiko.

Gambar 2.  Pendalaman materi  penelitian kepada 
anggota tim independen

Sebelum lokakarya utama, tim pakar 19 juga 
mendapatkan pendalaman materi berupa 
mengunjungi fasilitas penelitian dan referensi 
– referensi terkait. Pada lokakarya utama, tim 
pakar tersebut dikelompokkan untuk 
membahas empat aspek: (1) pengaruh negatif 
terhadap keadaan sosial budaya dan ekonomi 
masyarakat; (2) efek negatif terhadap ekologi; 
(3) penurunan efikasi nyamuk; dan (4) standar 
kesehatan masyarakat menjadi buruk.

Setelah lokakarya utama, tim independen 
menganalisis hasil diskusi para pakar tersebut 
dalam rangkaian diskusi internal tim 
independen.  T im independen juga 
mendiskusikan 8 orang pakar dari tim 19 yang 
sebelumnya mengikuti lokakarya dan CSIRO. 
Pada 02 September 2016, hasil dan 
kesimpulan final kajian risiko dipresentasikan 
t im independen kepada pemangku 
kepentingan nasional, di Kemenristekdikti.

LANGKAH-LANGKAH KAJIAN RISIKO

Persiapan
1. Identifikasi titik akhir
2. Pemilihan pakar

Lokakarya
3. Identifikasi jenis bahaya (hazard)
4. Pemetaan jenis bahaya
5. Kemungkinan-kemungkinan risiko
     (likelihood)
6. Konsekuensi-konsekuensi dari risiko
7. Estimasi tingkatan-tingkatan risiko

Laporan
8. Penulisan laporan

Metode Kajian Risiko

Gambar 3. Lokakarya metodologi tim independen

Metode kajian risiko yang disepakati adalah menggunakan 
kerangka Bayesian Belief Network (BBN). Penentuan skor 
dilakukan untuk menilai tingkat peluang (likelihood) 
terjadinya bahaya dan tingkat konsekuensi (consequence) 
bila bahaya itu terjadi. Perkalian antara consequence 
dengan likelihood menghasilkan matriks risiko yang 
merupakan penghitungan akhir dari kajian risiko. 
Berdasarkan matriks risiko dapat ditentukan kategori risiko 
dari bahaya pelepasan Aedes aegypti ber-Wolbachia, 
yaitu dapat diabaikan (hampir tidak ada perubahan) atau 
memiliki risiko yang sangat rendah, rendah, sedang, tinggi, 
atau sangat tinggi.

BAYES' THEOREM



Conditional probability adalah kemungkinan dari 
suatu kejadian A, berkontribusi pada kejadian B. 
Dengan mengetahui conditional probability 
kejadian B yang disebabkan oleh A, juga dapat 
untuk mengetahui conditional probablity 
kejadian A yang mungkin disebabkan oleh B

BAYES' THEOREM (2) rendah (low), bila terdapat efek samping pada 
kesehatan namun dapat pulih dan adanya 
kerusakan atau disrupsi pada lingkungan biologis 
namun dapat kembali dan terbatas pada waktu 
dan ruang atau jumlah yang terdampak; (3) 
sedang (moderate), bila terdapat efek samping 
kesehatan namun sulit untuk dipulihkan dan 
adanya kerusakan atau disrupsi pada lingkungan 
biologis yang meluas namun dapat dipulihkan atau 
keparahan yang terbatas; (4) tinggi (high), bila 
terdapat efek samping kesehatan yang tidak dapat 
dipulihkan dan kerusakan atau disrupsi pada 
lingkungan biologis yang meluas jangka panjang 
namun masih dapat dipulihkan; dan (5) sangat 
tinggi (very high), bila terdapat efek samping 
kesehatan yang meluas serta tidak dapat 
dipulihkan, dan kerusakan atau disrupsi ekstensif 
pada lingkungan biologis dan fisik pada 
keseluruhan ekosistem, komunitas dan semua 
spesies yang bertahan sepanjang waktu dan tidak 
siap untuk dipulihkan.

Tingkatan konsekuensi ini ditelaah oleh tim 
pakar dalam lokakarya utama berdasarkan 
latar belakan keilmuan masing – masing dan 
sumber referensi terkait yang tersedia.

P(A|B) = 
P(B|A) P(A) 

P(B) 

Kerangka Pendekatan Kajian Risiko

Tim independen membahas empat pertanyaan 
utama: (1) untuk identifikasi risiko: masalah apa 
yang dapat terjadi? (What could go wrong?); (2) 
penilaian tingkat peluang (likelihood): Bagaimana 
k e m u n g k i n a n  t e r j a d i n y a  h a l  y a n g  
membahayakan? (How likely is harm to occur?); 
(3) penilaian tingkat konsekuensi (consequence): 
Seberapa serius hal yang membahayakan 
tersebut? (How serious could the harm be?); dan 
(4) estimasi risiko: Bagaimana tingkat risikonya? 
(What is the level of risk?). 

TIM INDEPENDEN

1. Prof. Damayanti Buchori, Institut 
Pertanian Bogor (Ketua)

2. Prof. Aryati, Universitas Airlangga

3. Prof. Irawan Yusuf, Universitas 
Hasanuddin

4. Prof. Hari Kusnanto Joseph, Universitas 
Gadjah Mada

5. Prof. Upik Kesumawati Hadi, Institut 
Pertanian Bogor

Konsekuensi dari risko dibagi menjadi 5 tingkatan: 
(1) sangat rendah (very low), bila dampaknya 
terhadap kesehatan manusia dapat diabaikan dan 
tidak ada atau dampak minimal pada ekosistem; 

Tabel 1. Estimasi tingkat risiko

Very low risk

Very low risk

Very low risk

Likelihood

Negligible

Negligible
Risk

Negligible
Risk

Negligible
Risk

Negligible
Risk

Negligible
Risk

Negligible
Risk

Negligible
Risk

Negligible
Risk

Negligible
Risk

Negligible
Risk

Very low

Very low risk

Low risk

Negligible
Risk

Negligible
Risk

Negligible
Risk

Low

Low risk

Low risk

Negligible
Risk

Negligible
Risk

Moderate

Low risk

Moderate 
risk

Moderate 
risk

Negligible
Risk

High

Low risk

Moderate 
risk

High risk

High risk

Consequence

Negligible

Low

Very low

Moderate

High

Very high

Negligible
Risk

Very high

Low risk

Moderate 
risk

High risk

Very high 
risk

Very high 
risk



Gambar 4. Kerangka pendekatan kajian risiko

Kesimpulan Kajian Risiko

Setelah lokakarya utama dan serial diskusi tim independen untuk menelaah hasil – hasil kajian risiko yang 
diperoleh, tim independen dapat menarik kesimpulan dari kajian risiko terhadap penelitian teknologi 
Aedes aegypti ber-Wolbachia di Indonesia, yaitu:

Dalam 30 tahun ke depan, peluang peningkatan bahaya (cause more harm) akibat pelepasan 
nyamuk Aedes aegypti ber-Wolbachia dapat diabaikan (negligible risk)

Rekomendasi kebijakan

Berdasarkan kajian risiko yang dilakukan oleh tim independen, maka tim peneliti WMP Yogyakarta dapat 
melanjutkan penelitian teknologi Aedes aegypti ber-Wolbachia dengan menindaklanjuti rekomendasi 
yang diberikan. Untuk itu tim peneliti WMP Yogyakarta mengharapkan kepada Menteri Kesehatan dan 
jajaran, khususnya Badan Penelitian dan Pengembangan Kesehatan untuk berkenan memonitor dan 
mengevaluasi perkembangan penelitian, dalam tim Trial Steering Committee (TSC) yang telah dibentuk.

What could go wrong?
How could harm occur?

(Risk identification)

How serious could
the harm be?

(Consequence assessment)

How likely is harm to
occur?

(Likelihood assessment)

What is the level of
risk?

(Risk estimation)

KEJADIAN

KETIDAKPASTIAN 
(UNCERTAINTY)

Prof. dr. Adi Utarini, MPH, MSc, PhD

Pusat Kedokteran Tropis FK UGM
Gedung PAU, Jl Teknika Utara, Barek, Yogyakarta 
55281
Phone: 0822 20000 385
Email: edp.yogya@gmail.com
Website: www.eliminatedengue.or.id

Kategori ini merupakan kategori terendah dalam tingkat risiko. Maka dari itu, tim independen 
merekomendasikan agar penelitian WMP Yogyakarta menjadikan proses monitoring dan evaluasi 
sebagai bagian yang sangat penting dalam penelitian dan memastikan bahwa aturan lokal dan prosedur 
mengenai keamanan hayati senantiasa menjadi rujukan.

Prof. Dr. Ir. Damayanti Buchori, MSc

Institut Pertanian Bogor
Jl. Raya Dramaga, Kampus IPB Dramaga
Bogor 16680
Jawa Barat Indonesia
Email: damibuchori@yahoo.com

Universitas Gadjah Mada
Fakultas Kedokteran, Kesehatan
Masyarakat dan Keperawatan
PUSAT KEDOKTERAN TROPIS
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