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Latar Belakang 

 
Demam Berdarah Dengue (DBD) sampai saat ini masih menjadi masalah kesehatan 
dunia dan diperkirakan sekitar 100 juta orang terinfeksi setiap tahunnya. Di 
Indonesia, khususnya Yogyakarta, berdasarkan data dari Dinas Kesehatan Kota 
Yogyakarta, hingga kini DBD masih menjadi ancaman. Pada paruh pertama 2016 ini, 
Dinas Kesehatan Kota Yogyakarta mencatat kejadian DBD per Juni sudah mencapai 
623 orang. Sementara, jumlah penderita DBD pada periode Januari-Desember 2015 
mencapai 943 orang. Ini menunjukkan jika masalah DBD di Yogyakarta cukup 
serius. 

 
Saat ini, Pemerintah Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) meningkatkan 
kewaspadaan dini terkait kasus DBD dengan mengeluarkan Instruksi Gubernur No 
6/INST 2/2014, mengingat kasus DBD di Indonesia meningkat dengan sangat tajam 
setiap 3-5 tahun sekali. 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. 

 
Berdasarkan data di atas, usaha-usaha untuk melakukan pengendalian penyebaran 
DBD terus dilakukan berbagai pihak. Salah satunya adalah penelitian yang 
dilakukan oleh Eliminate Dengue Project Yogyakarta (EDP-Yogya) dengan 
menggunakan metode alamiah bakteri Wolbachia. Bakteri yang aman untuk manusia 
dan lingkungan tersebut merupakan bakteri alami yang banyak ditemukan pada 
beberapa serangga yang umum di Indonesia seperti lalat buah, ngengat, kupu-kupu 
dan capung. Saat ini EDP-Yogya melakukan penelitian pengendalian demam 
berdarah dengue dengan mengembangkan nyamuk Aedes aegypti yang ber-
Wolbachia. Hasil penelitian menunjukkan bahwa virus dengue tidak dapat 
berkembang di dalam tubuh nyamuk Aedes aegypti yang ber-Wolbachia. Metode ini 

menunjukkan potensi yang besar menjadi teknologi yang efektif untuk 
mengendalikan penyakit demam berdarah dengue dalam jangka panjang. 

 
“Teknologi nyamuk ber-Wolbachia merupakan teknologi baru yang saya pikir merupakan 
terobosan yang luar biasa dalam dunia kesehatan dewasa ini”, demikian disampaikan oleh M. 
Nasir (Menristekdikti).  

 
Hal ini selaras dengan harapan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi 
tersebut, bahwa peran serta dunia riset dan pengembangan sangat dibutuhkan 



 
 

 

 
 

untuk menjawab tantangan persoalan-persoalan kesehatan masyarakat. Teknologi 
ini telah pula direkomendasikan oleh The World Health Organization (WHO). Bulan 
Maret 2016 lalu WHO mengeluarkan pernyataan bahwa Wolbachia merupakan 

teknologi baru yang menjanjikan untuk menekan replikasi virus dengue, 
chikungunya dan zika dalam tubuh nyamuk Ae. aegypti. Apresiasi Menristekdikti 

dan pernyataan WHO tersebut mendukung penelitian yang tengah dilakukan oleh 
Eliminate Dengue Project di Kota Yogyakarta. 
 
Masyarakat di beberapa wilayah kota Yogyakarta menjadi pionir untuk terlibat 
dalam penelitian tersebut. Mereka menjadi orang tua asuh bagi penitipan ember 
berisi telur nyamuk Ae. aegypti ber-Wolbachia tersebut. Partisipasi dari masyarakat 
dan dukungan dari pemerintah Kota Yogyakarta terhadap penelitian tersebut 
menjadi kunci penting dalam mendukung perkembangbiakan nyamuk Ae. Aegypti 
ber-Wolbachia di lingkungan sekitar sehingga dapat menekan penularan virus 

dengue. Upaya-upaya seterusnya terkait hal ini memerlukan partisipasi lebih luas 
dari berbagai lapisan masyarakat, salah satunya kelompok pelajar. Pelajar sebagai 
generasi penerus yang memiliki tradisi hidup sehat dan berkualitas diharapkan 
selalu mengambil peran aktif dalam mendukung penelitian tersebut.  
 
 
Tema Kompetisi Film Pendek Pelajar : 

DBD ORA WAE 
 

 
Tujuan 
 

1. Menumbuhkembangkan pemahaman tentang ancaman DBD di kalangan 
pelajar Yogyakarta. 

2. Membangun kesepahaman tentang proses dan manfaat penelitian yang 
dilakukan oleh Eliminate Dengue Project Yogyakarta (EDP-Yogya). 

3. Mengembangkan jaringan pelajar cerdas dan kreatif yang memiliki 
perhatian tinggi terhadap masalah DBD. 

 
 
Tahap Pelaksanaan 
 

Pendaftaran Peserta   : 29 November – 3 Desember 2016 

Pengumuman Peserta Terpilih : 6 Desember 2016 
Workshop     : 10 Desember 2016 
Pendampingan Praproduksi : 2 – 14 Januari 2017 
Pendampingan Produksi  : 16 – 22 Januari 2017 
Pendampingan Pascaproduksi : 23 – 31 Januari 2017 
Preview Karya   : 1 Februari 2017 
Penjurian    : Awal Februari 2017 

 
 



 
 

 

 
 

Ketentuan 

 
1. Pendaftaran tidak dipungut biaya (GRATIS). 
2. Peserta merupakan perwakilan dari sekolah menengah atas 

(SMA/SMK/MA dan yang setara) di kota Yogyakarta, terdiri dari 2 (dua) 
orang Pelajar dan 1 (satu) orang Guru Pendamping. 

3. Peserta Pelajar memiliki latar belakang yang aktif dalam kegiatan ekstra-
kurikuler Film, Fotografi, Teater-Drama, Jurnalistik dan/atau Komputer 
Multimedia. 

4. Peserta Terpilih WAJIB mengikuti workshop. Adapun kegiatan 
pendampingan praproduksi, produksi dan pascaproduksi dilaksanakan 
sesuai dengan kesepakatan antara panitia dengan peserta. Tim 
pendamping disiapkan oleh panitia, yaitu tiap 1 (satu) pendamping 
maksimal akan memfasilitasi 2 (dua) sekolah/kelompok. 

5. Durasi karya maksimal 8 (delapan) menit. Jenisnya disesuaikan dengan 
minat peserta yang akan didiskusikan lebih lanjut dengan panitia. Pilihan 
jenis diantaranya adalah fiksi, dokumenter, animasi, eksperimental, video 
testimonial, video diary, reportase, video musik, dll.  

6. Karya yang menggunakan bahasa lokal atau daerah wajib diberi subtitle 

atau teks bahasa Indonesia. 
7. Tiap sekolah/kelompok membuat 1 (satu) karya. 
8. Karya akhir dikumpulkan ke panitia dalam bentuk file .avi atau .mp4. 
9. Musik/lagu dan materi lainnya (foto, video, grafis, dll) yang digunakan 

dalam karya tidak boleh menggunakan milik orang lain, kecuali ada ijin 
tertulis dari pembuatnya. Peserta bertanggungjawab sepenuhnya atas hal 
ini jika ada tuntutan pihak lain di kemudian hari. 

10. Hak cipta karya milik peserta. Khusus untuk kepentingan publikasi dan 
edukasi terkait EDP-Yogya, panitia dapat menggunakan karya 
(sebagian/utuh) untuk ditampilkan di situs-channel online EDP-Yogya dan 
media/lembaga nirlaba lainnya. 

11. Keputusan juri adalah mutlak, tidak dapat diganggu gugat. Jika 
dikemudian hari didapatkan bukti bahwa karya pemenang diragukan 
keasliannya, maka penyelenggara berhak membatalkan dan menarik 
penghargaan yang sudah diberikan. 

 
 
Kriteria Penilaian 

 
1. Pengelolaan ide dan gagasan terkait masalah-masalah di sekitar DBD dan 

penelitian EDP-Yogya 
2. Cerita 
3. Bahasa visual dan suara 

 
Dewan Juri 
 

1. Perwakilan dari EDP-Yogya 



 
 

 

 
 

2. Perwakilan dari Fakultas Seni Media Rekam ISI Yogyakarta 
3. Perwakilan dari Jurnalis 

 
 
 
Penghargaan 

 
1. Karya Terbaik I mendapatkan Piala, Piagam dan Dana Pembinaan dari 

EDP-Yogya. 
2. Karya Terbaik II mendapatkan Piala, Piagam dan Dana Pembinaan dari 

EDP-Yogya. 
3. Karya Terbaik III mendapatkan Piala, Piagam dan Dana Pembinaan dari 

EDP-Yogya. 
4. Seluruh peserta mendapatkan Piagam dari EDP-Yogya. 

 
 
Sekretariat Panitia 

 
Eliminate Dengue Project Yogyakarta 
Gedung PAU-UGM. Jl Teknika Utara, Barek, Yogyakarta 55281 Indonesia 
Telp (0274) 631008. 
Narahubung Materi EDP: Tori (0813-9247-5558) 
Narahubung Pendaftaran: Ratih (0821-8485-5004) 


