
Penelitian fase 1 di Yogyakarta 
menunjukkan bahwa teknologi 
Aedes aegypti ber-Wolbachia 
layak dan aman

Penelitian fase 2 menunjukkan 
b a h wa  Ae d e s  a e g y pt i  b e r-
Wolbachia dapat berkembang 
biak di habitat alami dan memiliki 
kemampuan menekan replikasi 
virus dengue

Analisis risiko menunjukkan bahwa 
kemungkinan dampak buruk yang 
diakibatkan pelepasan nyamuk 
tersebut dalam periode 30 tahun 
ke  d e p a n  d a p a t  d i a b a i ka n 

Penelitian fase 3 diperlukan untuk 
m e m b u k t i k a n  e f e k t i v i t a s 
pelepasan Aedes aegypti ber-
Wolbachia berskala luas untuk 
menurunkan transmisi infeksi 
dengue di Kota Yogyakarta

Penelitian Pengendalian Demam Berdarah Dengue
Melalui Teknologi Aedes aegypti ber-Wolbachia

Penelitian yang menggunakan teknologi nyamuk Aedes 
aegypti ber-Wolbachia ini bersifat nirlaba, dan telah 
diterapkan di Australia (sebagai penemu teknologi sekaligus 
koordinator Global), Vietnam, Colombia dan Brazil. Lima 
negara lainnya (India, Sri Lanka, Vanuatu, Kiribati, Fiji) sedang 
berada dalam fase persiapan. 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 UGM dan didanai oleh Yayassan Tahija, sebuah yayasan 
nirlaba di Jakarta yang didirikan pada tahun 1990.

World Mosquito Program mengembangkan sebuah metode 
pengendalian biologis yang alamiah untuk mengurangi 
penyebaran virus dengue menggunakan bakteri alami 
Wolbachia.  Bakteri ini mampu menekan replikasi virus 
dengue di dalam tubuh nyamuk sehingga dapat menurunkan 
kemampuan nyamuk untuk menularkan DBD dari satu orang 
ke orang lain. Wolbachia ditemukan pada lebih dari 60% jenis 
serangga di sekitar kita, seperti ngengat, lalat buah, capung, 
kumbang, namun tidak terdapat pada nyamuk Aedes aegypti.

Penelitian di Indonesia dimulai sejak tahun 2011 dengan 
strategi berjangka panjang yang terdiri dari empat fase. Daerah 
Istimewa Yogyakarta dipilih karena tingginya angka penderita 
DBD yang menempatkan propinsi ini dalam lima besar wilayah 
di Indonesia, dengan angka kejadian lebih dari 28,8 kasus per 
100.000 orang
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Tahapan dan Capaian Penelitian di Indonesia

Membuktikan keamanan
dan kelayakan teknologi

Wolbachia

Membuktikan bahwa Wolbachia
dapat berkembangbiak

dan mempunyai kemampuan
menekan replikasi virus

Membuktikan bahwa
Wolbachia dapat

menurunkan kasus dengue

Studi untuk 
mengembangkan

model implementasi
di wilayah lain

Fase 1
Uji keamanan
dan kelayakan

Fase 2
Pelepasan

skala terbatas

Fase 3
Pelepasan
skala luas

Fase 4
Model

Implementasi

Fase 1 Persiapan dan Kelayakan Penilaian Keamanan 
(Oktober 2011-September 2013)

Fase 2 Pelepasan Skala Terbatas Nyamuk Aedes aegypti ber-Wolbachia
(Oktober 2013 - Desember 2015)

Tujuan fase ini adalah untuk membuktikan 
bahwa Aedes aegypti ber-Wolbachia 
mampu berkembang biak alamiah dan 
tetap mempunyai kapasitas untuk 
menekan perkembangan virus dengue. 
Kegiatan pada fase ini terdiri dari:

Penelitian diawali dengan persiapan 
(infrastruktur, peningkatan kapasitas, 
regulasi dan masyarakat), dan bertujuan 
untuk membuktikan kelayakan dan 
keamanan teknologi ini.  Hasil penelitian 
pada tahap ini adalah:

· Pelepasan nyamuk dewasa Aedes aegypti ber-Wolbachia di 
wilayah Nogotirto dan Kronggahan, Kecamatan Gamping, 
Kabupaten Sleman pada Januari – Juni 2014.

· Peletakan ember telur nyamuk Aedes aegypti ber-Wolbachia  
di wilayah Jomblangan dan Singosaren, kecamatan 
Banguntapan, Kabupaten Bantul pada November 2014 – Mei 
2015.
Pemantauan nyamuk Aedes aegypti ber-Wolbachia 
dilakukan secara berkelanjutan sejak awal pelepasan 
hingga saat ini.

· Pemantauan penyakit dengue dengan cara surveilans aktif 
bekerja sama dengan kader

· Pemantauan penerimaan dan keluhan masyarakat di 
wilayah pelepasan

· Wolbachia secara umum ditemukan pada serangga liar yang 
hidup di Yogyakarta

· Wolbachia pada Aedes aegypti yang dikembangkan oleh 
WMP Yogyakarta secara genetik tidak berbeda dengan 
Wolbachia yang ditemukan alami di banyak serangga liar di 
Yogyakarta.

· Nyamuk Aedes aegypti ber-Wolbachia lokal yang akan 
dilepas secara genetik sama dengan nyamuk Aedes aegypti 
liar  yang ada di wilayah penelitian.

· Di laboratorium, Wolbachia terbukti mampu menghambat 
perkembangan virus dengue pada nyamuk Aedes aegypti 
lokal.

· Masyarakat dapat memahami dan menerima teknologi Aedes 
aegypti ber-Wolbachia ini.



Fase 3 Pelepasan Nyamuk Aedes aegypti ber-Wolbachia pada Skala Luas 
(Januari 2016-Desember 2020)

Studi fase 3 dirancang untuk memberikan bukti 
mengenai dampak teknologi dengan menunjukkan 
efektivitas teknologi Aedes aegypti ber-Wolbachia 
untuk menurunkan transmisi infeksi dengue di Kota 
Yogyakarta.

Peletakan telur nyamuk Ae. aegypti 
ber-Wolbachia di wilayah intervensi 
kedua jenis studi telah dilakukan pada 
bulan Agustus 2016-Maret 2017 
(wilayah kuasi-eksperimental) dan 
Maret-Desember 2017 (di wilayah 
studi AWED).

Randomisasi Publik di hadapan para 
pemangku kepentingan di tingkat 
Kelurahan, Kecamatan, LPMK, lintas 
sektor dan Dinas Kesehatan Kota 
Yogyakarta  untuk menetapkan 
wilayah intervensi pada desain C-RCT.

Pemantauan kasus Dengue akan 
dilakukan hingga akhir tahun 2019. 
P e m a n t a u a n  m e n g g u n a k a n 
penguatan sistem surveilans yang 
ber laku  (untuk  wi layah  kuas i -
eksperimental), sedangkan di wilayah 
s t u d i  A W E D  m e n g g u n a k a n 
p e n e g a ka n  d i a g n o s i s  d e n g a n 
pemeriksaan laboratorium yang lebih 
spesifik untuk menegakkan Dengue, 
Chikungunya dan Zika. 

Studi evaluasi ekonomi teknologi ini 
dilakukan oleh tim independen, yang 
dipimpin oleh Prof. Donald Shepard, 
ahli ekonomi kesehatan dari Brandeis 
University, USA dan peneliti utama 
Indonesia dari FK -KMK UGM.

Kegiatan dalam fase ini:
· Risk Assessment yang merupakan rekomendasi 

pertemuan lintas sektor yang difasilitasi Dirjen 
Risbang, Kemenristekdikti. Kajian dilakukan oleh tim 
independen yang dibentuk oleh Kemenristekdikti dan 
Balitbangkes, Kemenkes yang diketuai oleh Prof. Dr. Ir. 
Damayanti Buchori, MSc (IPB).

Fase ini menerapkan dua rancangan penelitian. 
Studi pertama menggunakan desain quasi 
experimental pre-post with control group design; 
dan 
Studi kedua (dinamakan AWED-Application of 
Wolbachia to Eliminate Dengue) menggunakan 
desain cluster randomized control trial (C-RCT).

Untuk memenuhi prinsip Good Clinical Practice telah 
dilakukan:

Pembentukan Trial Steering Comittee yang 
diketuai oleh kepala Balitbangkes Kemenkes, dr. 
Siswanto, MPH, DTM. 
Monitoring independen secara berkala oleh 
Oxford University for Clinical Research Unit 
(OUCRU),  Vietnam.
Pembentukan Independent Data Monitoring 
Committee  dengan Prof. Dr. dr. Sri Rezeki 
Hadinegoro, Sp.A (K) sebagai anggota dari 
Indonesia, bersama anggota dari Singapore dan 
Inggris. 



Fase 4 Model Implementasi
(2021-2024)

Fase ini merupakan studi implementasi yang bertujuan untuk mengembangkan model implementasi yang 
operasional ketika teknologi WMP Wolbachia ini akan diterapkan di wilayah-wilayah lain yang endemik 
Dengue.

Kontak Peneliti Utama

Prof. dr. Adi Utarini, MPH, MSc, PhD
Pusat Kedokteran Tropis FK -KMK UGM, Gedung PAU,  Jl. Teknika Utara, Barek
Yogyakarta 55281
Phone : 082220000385, Email : wmp-yogya@worldmosquito.org
Website : www.wmpyogyakarta.org
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