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SMKN 7 Yogyakarta Juarai Kompetisi Film Pendek “DBD Ora Wae” 

  

  

EDP-Yogya- SMKN 7 Yogyakarta berhasil menjuarai Kompetisi Film 

Pendek bertajuk “DBD Ora Wae” yang diselenggarakan oleh Eliminate 

Dengue Project (EDP-Yogya). 

 

Pengumuman pemenang telah dilakukan di pengujung acara Nonton 

Bareng film pendek di Grhatama Pustaka Perpustakaan Daerah DIY Sabtu 

(11/3).  Dari 15 film pendek yang ikut dalam kompetisi ini, film berjudul 

“Kapan Sadar” yang merupakan karya siswa SMKN 7 Yogyakarta keluar 

sebagai juara pertama. “Film ini sangat mudah dipahami karena 

mengangkat kehidupan sehari-hari. Jika ditonton oleh masyarakat akan 

membawa perubahan positif ,” ungkap Ong Harry Wahyu, insan perfilman 

Jogja yang menjadi salah satu dewan juri dalam kompetisi ini. 

 

Karya lainnya adalah “Tolak Bala”, karya SMKN 2 Yogyakarta yang 

mengangkat tentang kearifan masyarakat lokal dalam menyikapi demam. 

Film ini keluar sebagai juara kedua. Adapun juara ketiga diraih oleh film 

berjudul “Nyamuk Dilarang Masuk” karya SMAN 4 Yogyakarta. 

Sementara itu, film berjudul “Bertolak” karya SMAN 3 menjadi Juara 

Harapan 1 di ajang festifal film pelajar bertema pemberantasan DBD 

tersebut. Film “Curiga” karya SMK Ma’arif 1, film berjudul “Ini Aldo” karya 

SMAN 10 Yogyakarta dan film “Berjuang Tanpamu” karya SMA Bopkri 1 

terpilih sebagai Juara Harapan kedua, ketiga dan keempat. 

 



Communication and Engagement Team Leader EDP-Yogya, Bekti Dwi 

Andari mengatakan dengan pelibatan pelajar diharapkan para generasi 

muda khususnya pelajar bisa lebih waspada terhadap DBD. Pelibatan 

pelajar dalam kampanye pemberantasan DBD dilatarbelakangi bahwa 

selama inipengendalian DBD identik dengan tugas juru pemantau jentik 

(jumantik) yang lazimnya merupakan kaum ibu-ibu. Dengan melibatkan 

pelajar, kesadaran untuk melawan DBD bisa terpatri dalam jiwa kaum 

remaja. 

 

Kompetisi ini menyasar seluruh pelajar SMA sederajat di Kota Yogyakarta. 

“Kami berharap pelajar Yogyakarta yang terkenal akan kreativitasnya 

terlibat aktif dalam usaha pengendalian DBD melalui cara-cara yang 

mereka sukai,” tutur Bekti Dwi Andari. 

Bekti mengatakan pihaknya merangkul Yayasan Festival Film Pelajar Jogja 

(FFPJ), Dinas Pendidikan Kota Yogyakarta, Dinas Pendidikan DIY dan Badan 

Perpustakaan dan Arsip Daerah (BPAD) DIY dalam menyelenggarakan 

kompetisi ini. 

Perpustakaan Daerah DIY akan turut menyimpan salinan seluruh film 

pendek hasil kompetisi ini. “Masyarakat Yogyakarta bebas mengakses film-

film ini sekaligus seluruh fasilitas yang ada di sini,” jelas Zulfa Kurniawan, 

SIP,  dari Badan Perpustakaan dan Arsip Daerah (BPAD) DIY yang menjadi 

tuan rumah dalam acara Nonton Bareng kali ini. 

  

Yayasan FFPJ menjadi pihak yang sangat berperan dalam suksesnya 

gelaran kompetisi ini.  Yayasan yang rutin menggelar kompetisi serupa ini 

berharap hasil kompetisi kali ini menjadi percontohan skala nasional. “Ini 

(pembuatan film tentang DBD) memang tidak mudah. Oleh karenanya saya 

mengerahkan insan perfilman dari Institut Seni Indonesia untuk 

mendampingi tiap peserta sebelum, selama hingga proses pasca 

produksi,” jelas Tomy Taslim, Ketua FFPJ pada workshop pembuatan film 

pendek beberapa waktu lalu. 

 



Pada akhirnya seluruh pihak merasa puas utamanya EDP-Yogya. 

Pengendalian DBD tidaklah cukup fokus pada nyamuk dan virus dengue 

saja. Manusia merupakan unsur yang tak terpisahkan dalam penularan 

penyakit yang tiap tahun memakan korban jiwa ini. Selain melaksanakan 

penelitian dengan menitipkan ember berisi telur nyamuk Aedes aegypti 

ber-Wolbachia di rumah-rumah warga terpilih, EDP-Yogya bertekad untuk 

meningkatkan kesadaran masyarakat akan bahaya penyakit tropis ini. 

Bagaimanapun juga perilaku bersih dan sehat tetap memegang peran 

penting untuk mewujudkan masyarakat yang sehat dan bebas dari DBD. 
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