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Beban Dengue di Indonesia
Latar belakang
Indonesia merupakan negara endemis dengue dengan 
beban yang besar bagi kesehatan dan ekonomi 
masyarakat sedangkan hingga saat ini strategi 
pengurangan beban dengue di Indonesia mulai dari 
pemberantasan sarang nyamuk, pengasapan, 
pemberian larvasida masih belum efektif mengatasi 
permasalahan. Untuk itu diperlukan pengembangan 
teknologi  dan strategi  a lternatif yang dapat 
memperkuat upaya-upaya yang telah dilakukan. Salah 
satu inovasi tersebut adalah penggunaan teknologi Ae. 
aegypti ber-Wolbachia. 
 Beban aktual demam berdarah dengue bagi 
masyarakat cukup sulit diukur. Hal ini disebabkan 
banyaknya variabel biaya yang tidak terhitung. 
Penghitungan yang dilakukan cenderung lebih rendah 
dari biaya riil penyakit tersebut terhadap komunitas. Di 
negara-negara Asia termasuk Indonesia biaya dengue 
biasanya dihitung 3-6 kali lebih rendah karena sistem 
surveilans yang bersifat pasif dan gagal melaporkan 
demam dengue (Gubler, 2011). 

Menghitung Kembali Beban Dengue

Untuk menghitung beban dengue, Sheppard (2018) 
menggunakan peta risiko dan beban dengue resolusi 
tinggi untuk menentukan  target intervensi dan 
memprediksi dampak intervensi pada tingkat 
morbiditas dan mortalitas. Dikombinasikan dengan 
data biaya yang akurat, peta tersebut dapat digunakan 
untuk menghitung kembali beban dengue, dampak 
yang diharapkan dan efektivitas biaya untuk 
implementasi Wolbachia. 

Fokus
Sekitar 7,2 juta kasus symptomatic dengue 
terjadi di Indonesia setiap tahun dengan 
tingkat fatalitas dari kasus ini hanya 0,39% 
atau 3.683 kasus setiap tahunnya.
Diperkirakan Indonesia kehilangan 311,744 
DALYs tiap tahun karena dengue dimana 
71,9% disebabkan disabilitas dan 28,1% 
disebabkan fatalitas.
Beban ekonomi yang diakibatkan dengue 
jika dihitung berdasar jumlah kasus dengue 
dan biaya per kasus mencapai $969 juta 
yang mencakup biaya langsung, biaya tidak 
langsung tidak termasuk kematian dan tidak 
langsung kematian.
Konsentrasi spasial beban dengue ini 
member i  keuntungan bag i  st rateg i 
penanganan dengue yang menyasar wilayah 
(misal menggunakan Wolbachia) daripada 
orang (menggunakan vaksin) 

Pe n g h i t u n g a n  b e b a n  d e n g u e  d i l a k u k a n 
menggunakan konsep Disability Adjusted Life Years 
(DALYs). Beban ekonomi dihitung berdasarkan jumlah 
kasus dengue pada setting waktu yang berbeda. 
Sedangkan untuk efektivitas biaya penerapan 
teknologi, Sheppard melihat dari sisi gross 
effectiveness yang dihitung dengan membagi biaya 
investasi dengan jumlah DALYs yang dicegah selama 
10 tahun setelah pelepasan,  dan nett effectiveness 
yang dihitung dari biaya investasi program dikurangi 
pengobatan medis langsung. 

Sheppard (2018) mengestimasi sekitar 7,2 juta kasus 
symptomatic dengue terjadi di Indonesia setiap 
tahun. Meskipun tingkat fatalitas dari kasus ini hanya 
0,39% namun karena jumlah kasusnya sangat tinggi 
maka jumlah fatalitas penyakit ini bisa mencapai 
3.683 kasus setiap tahunnya. Namun demikian 
beban dengue lebih banyak muncul dari biaya rawat 
inap (922,000 orang) dan rawat jalan (1,7 juta orang) 
setiap tahunnya. Sedangkan penderita dengue yang 
melakukan perawatan sendiri sehingga harus 
berhenti bekerja atau sekolah mencapai 4,6 juta jiwa. 
Diperkirakan Indonesia kehilangan 311,744 DALYs tiap 
tahun karena dengue dimana 71,9% disebabkan 
disabilitas dan 28,1% disebabkan fatalitas.

3,683
(1,609-8,271)

Death

922,000
(183,000-2.0 million)

Hospitalized

1.7 million
(41,000-3.9 million)

Outpatient

4.6 million
(1.1-10.4 million)

Symptomatic but self managed

312,000
(80-708,000)

DALYs
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Tabel 1; Total beban tahunan dengue di Indonesia dalam DALYs, 
YLD dan YLL. Interval ketidakpastian ditunjukkan untuk 
semua prediksi

Beban ekonomi yang diakibatkan dengue jika 
dihitung berdasar jumlah kasus dengue dan biaya 
per kasus mencapai $969 juta. Beban ini mencakup 
biaya langsung ($431 juta), biaya tidak langsung 
tidak termasuk kematian ($252 juta), dan biaya tidak 
langsung kematian ($287 juta). Sedangkan bagi 
rumah tangga total biaya yang ditanggung adalah 
$578 juta termasuk biaya langsung ($39 juta), biaya 
tidak langsung tidak termasuk kematian ($252 juta), 
dan biaya tidak langsung kematian ($287 juta).

Efektivitas Teknologi Aedes aegypti 
Ber-Wolbachia

Rekomendasi
Wolbachia merupakan teknologi yang diperkirakan cost effective ketika diterapkan pada kota-kota padat 
penduduk dimana biaya investasi yang tinggi bisa tertutupi jangka waktu 10 tahun. 
Program bertahap dengan jangka waktu yang lebih lama dapat mengurangi biaya hingga 20% dan dapat 
membagi kebutuhan modal untuk jangka waktu yang lebih lama atau kepada donor yang berbeda.
Sebagai teknologi tahap awal terdapat kemungkinan peluang pengurangan biaya namun juga ada 
potensi risiko yang dapat mempengaruhi keberhasilan program. Monitoring secara intensif dibutuhkan 
sebagai bagian penting bagi perluasan program Wolbachia di Indonesia.
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Angka

Years Lost to Disability 
(YLD)

Disability Adjusted
Life Years (DALYs)

Years of Life Lost (YLL)

224.271 (41.459 - 509.108)

87.474 (38.701 - 198.888)

311.744 (80.160 - 708.068)

%

71,9 (17-93)

28,1 (7-83)

Dengan menggabungkan hasil uji coba lapangan dan 
studi entomologis, Sheppard menyusun model cost-
effectiveness dari berbagai opsi pengembangan 
implementasi Ae. aegypti ber-Wolbachia dan disajikan 
sebagai $/DALY yang dihindari. Dengan dasar estimasi 
biaya pelepasan di Kota Yogyakarta yaitu US$ 4,4 juta 
atau dan US$ 118.797 per km2, maka Ae. aegypti ber-
Wolbachia berpotensi menghindari 534 DALY per 
tahun, yang artinya terjadi pengurangan sebesar 97,4%. 
Incremental cost-effectiveness reduction (ICER) bruto 
yang dihasilkan adalah US$ 1.123 per DALY. 

Semakin padat suatu wilayah maka semakin rendah 
biaya per orang yang diperlukan untuk intervensi Ae. 
aegypti ber-Wolbachia, yaitu US$ 22,10 per orang 
untuk kepadatan 1.000 orang per km2 hingga US$ 
7,44 per orang untuk kepadatan 22.400 orang per 
km2. Simulasi ekspansi Ae. aegypti ber-Wolbachia 
di tujuh kota yang paling terkena dampak dengue 
yaitu Jakarta, Surabaya, Bandung, Medan, 
Semarang, Palembang, dan Makassar, diestimasikan 
membutuhkan investasi US$ 480 juta yang dapat 
dijabarkan menjadi US$ 65 juta per tahun selama 
kurun waktu sepuluh tahun. Investasi  i tu 
diperkirakan berpotensi menghindari 48.454 DALY 
per tahun yang membuatnya menjadi sangat cost-
effective yaitu US$ 1.335 per DALY yang dihindari. 
Perhitungan ini  secara kasar memberikan 
perbandingan biaya pelepasan sekitar $10.000 per 
km2 untuk wilayah kota dan pedesaan, sedangkan 
untuk wilayah kota yang padat biayanya mencapai 
$100.000 per km2. Sedangkan biaya per orang 
rata-rata mencapai $10 untuk semua skenario. Jika 
pelepasan dilakukan dalam waktu yang lebih lama 
(10 tahun dibandingkan 3 tahun) maka akan bisa 
dilakukan penghematan biaya sebesar 20-22%. 
Dengan biaya tersebut kasus yang dicegah antara 
86,7% di pulau Jawa dan 97,4% di kota Yogya.

Di negara berkembang seperti Indonesia, peningkatan 
kasus dengue lebih banyak terkonsentrasi di lingkungan 
urban dan sub-urban yang padat. Sekitar 18,5% beban 
dengue yang ada di Indonesia terkonsentrasi di 7 kota 
besar yang hanya mencakup 0,21% wilayah daratan 
Indonesia. Konsentrasi spasial beban dengue ini 
memberi keuntungan bagi strategi penanganan 
dengue yang menyasar wilayah (misal: menggunakan 
Wolbachia) daripada orang (menggunakan vaksin) 
karena untuk melindungi populasi yang banyak hanya 
dibutuhkan intervensi pada wilayah yang kecil. 


	Page 1
	Page 2

