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15 Juni 2016 
SIARAN PERS 
 
Asean Dengue Day 2016 
EDP Akan Titipkan Telur Nyamuk Aedes aegypti ber-Wolbachia 
ke Warga 
 

EDP-Yogya–Eliminate Dengue Project Yogyakarta (EDP-Yogya) pada Agustus 2016 mendatang 
akan menitipkan telur nyamuk Aedes aegypti ber-Wolbachia di rumah-rumah warga Kota 
Yogyakarta yang terpilih dan bersedia untuk mengasuh telur nyamuk Aedes aegypti ber-
Wolbachia. Langkah ini dilakukan untuk mengurangi jumlah penderita penyakit demam berdarah 
dengue yang cukup tinggi dan membutuhkan penanganan serius.  

EDP Yogya yang digawangi oleh Fakultas Kedokteran UGM kini tengah mengembangkan 
penelitian pengendalian DBD dengan menggunakan Aedes aegypti ber-Wolbachia. Nyamuk 
tersebut mampu menghambat penularan virus dengue di dalam tubuh nyamuk sehingga tidak 
mampu menularkan virus dengue kepada manusia.  

Menurut Peneliti Utama EDP Yogya,  Prof Adi Utarini, mulai pertengahan Agustus 2016 tim EDP 
Yogya akan menitipkan telur nyamuk di rumah-rumah warga kota yang terpilih dan bersedia untuk 
mengasuh telur nyamuk anti DBD ini. Telur nyamuk akan berkembang menjadi nyamuk dewasa 
dan kawin dengan nyamuk setempat untuk kemudian menghasilkan nyamuk yang sudah 
mengandung Wolbachia. Harapannya, dalam kurun waktu tertentu, sebagian besar nyamuk 
Aedes aegypti yang ada di Kota Yogya akan mengandung Wolbachia. Dengan nyamuk Aedes 
aegypti yang mengandung Wolbachia, maka virus dengue tidak bisa ditularkan kepada manusia.  

EDP-Yogya selanjutnya akan melakukan pengamatan populasi nyamuk dan juga pemantauan 
sosial kemasyarakatan selama periode pelepasan telur tersebut. Saat ini berbagai persiapan 
tengah dilakukan, di antaranya sosialisasi ke masyarakat Kota Yogya. “Kami berharap 
masyarakat dapat berpartisipasi dalam penelitian ini, untuk menjadi orang tua asuh ember berisi 
terlur nyamuk yang sudah aman DBD, mengingat beban penyakit DBD masih tinggi, “ harap Prof 
Adi Utarini terkait dengan rencana penelitian di Kota Yogya.  

Sebelumnya, di tahun 2014, EDP-Yogya melakukan penelitian di beberapa wilayah di Kabupaten 
Sleman dan Bantul dan menunjukkan bukti bahwa nyamuk Aedes aegypti ber-Wolbachia mampu 
berkembang biak dan bertahan di wilayah alaminya. Selain itu terdapat indikasi awal tidak terjadi 
penularan lokal di wilayah yang nyamuknya sebagian besar sudah mengandung Wolbachia. 

Penelitian yang didanai oleh Yayasan Tahija Jakarta ini memilih Kota Yogyakarta untuk 
membuktikan bahwa nyamuk Aedes aegypti ber-Wolbachia mampu menurunkan kejadian DBD. 
Kota Yogyakarta dipilih karena tingginya angka kejadian DBD, kepadatan penduduk yang tinggi, 
dan nyamuk Aedes aegypti ditemukan sepanjang tahun di seluruh kelurahan.  
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Berdasarkan data dari Dinas Kesehatan Kota Yogyakarta hingga kini DBD masih menjadi 
ancaman bagi warga Yogyakarta. Pada paruh pertama 2016 ini, Dinas Kesehatan Kota 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 Yogja 
cukup serius. 

Sejak pertama kali ditemukan di tahun 1960-an, angka kematian akibat DBD bisa ditekan, namun 
begitu, angka kejadian terus bertambah. Maraknya kasus DBD, mendorong berbagai pihak untuk 
melakukan upaya pengendalian baik yang bersifat program maupun penelitian.  

Untuk mengingatkan bahwa DBD masih menjadi prioritas kesehatan masyarakat, setiap tanggal 
15 Juni, sejak tahun 2010 silam, masyarakat ASEAN memperingati ASEAN Dengue Day (ADD). 
Tahun ini ADD mengambil tema “Pemberdayaan Masyarakat: Kunci keberhasilan berkelanjutan 
untuk mengendalikan DBD“.  

Terkait dengan metode Wolbachia, pada bulan Maret 2016 lalu, The World Health Organisation 
(WHO) mengeluarkan pernyataan bahwa Wolbachia merupakan temuan baru yang menjanjikan 
untuk menekan replikasi virus dengue, chikungunya dan zika dalam tubuh nyamuk Aedes Aegypti 
dan merekomendasikan untuk melakukan studi lebih lanjut di negara-negara endemis DBD. 

Dalam rangka Asean Dengue Day kali ini, EDP-Yogya menggelar beberapa acara, di antaranya 
Lomba Fotografi untuk umum dengan tema “Jogja Peduli Dengue” bekerja sama dengan Pewarta 
Foto Indonesia (PFI) dan Humas UGM (16-23/6), “Open House” Insektarium di Jl Podocarpus, 
Sekip N-14 untuk masyarakat umum pada hari Kamis (16/6) dan pameran Kios EDP di berbagai 
area publik di Kota Yogyakarta. 

EDP-Jogja memiliki komitmen yang tinggi dalam pemberantasan DBD. Dengan beberapa langkah 
yang dilakukan EDP-Yogya, diharapkan jumlah korban DBD akan semakin menurun dan 
masyarakat Yogya dan sekitarnya akan terbebas dari serangan DBD.  
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