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SIARAN PERS 
 

Kasus DBD Meningkat. Jika Demam, Kunjungi Fasilitas Kesehatan 

Sebelum Terlambat 

 

Berdasarkan data dari Dinas Kesehatan (Dinkes) Kota Yogyakarta, kasus demam berdarah 

dengue (DBD) di Kota Yogyakarta awal tahun ini mengalami peningkatan. “Hingga akhir 

Januari terdapat 35 kasus (update per 5 Februari),” ungkap Kepala Dinkes Kota 

Yogyakarta, dr. Fita Yulia Kisworini MKes. Jumlah tersebut menunjukkan peningkatan 

dibanding periode yang sama tahun 2018, yakni 7 kasus. Meski demikian tidak dijumpai 

fatalitas, penderita yang meninggal dunia.  

 

Peningkatan kasus tersebut sesuai dengan pola kenaikan kasus DBD. Dinkes Kota 

Yogyakarta mencatat puncak kasus DBD terjadi pada 2016 dengan jumlah kasus 1.705 

kasus. Kemudian terjadi penurunan di tahun-tahun berikutnya, yaitu 414 kasus pada 

2017 dan 113 kasus pada 2018. Indikasi peningkatan kasus di awal tahun ini memberikan 

peringatan kepada semua stakeholder untuk meningkatkan kewaspadaan.  

 

WMP Yogyakarta melakukan pemantauan nyamuk di wilayah Kota Yogyakata. Pada awal 

musim penghujan ini, tercatat peningkatan yang sangat nyata dari populasi Aedes 

aegypti. Populasinya jauh lebih tinggi di bulan yang sama di 2017 dan 2018, tapi hampir 

sama dengan data di 2016 saat terjadi puncak kasus DBD.  

 

Menyikapi hal tersebut, Dinkes Kota Yogyakarta telah mengeluarkan Surat Edaran terkait 

kewaspadaan terhadap DBD. Didalamnya terdapat himbauan untuk tetap menggalakkan 

Pemberantasan Sarang Nyamuk (PSN). Hal tersebut dapat dilakukan dengan menguras, 

menutup, memanfaatkan kembali barang bekas, memanjat dan membersihkan talang air 

(4M).  

 

Wakil Wali Kota Yogyakarta, Ir. Heroe Poerwadi, menilai PSN sebagai langkah efektif 

untuk memutus rantai perkembangan nyamuk Ae. aegypti, pembawa virus dengue, 

penyebab DBD. Ia sangat mendukung Dinkes Kota Yogyakarta yang menggalakkan 

Gerakan 1 Rumah 1 Jumantik (G1R1J) dan Sambang Kampung, aktivitas PSN yang 

melibatkan berbagai pihak lintas sektoral. Agar lebih efektif, idealnya PSN dilakukan terus 

menerus sepanjang tahun dan secara serentak di suatu wilayah. 
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Selain itu, WMP Yogyakarta dan Dinkes Kota Yogyakarta menganjurkan kepada 

masyarakat yang mengalami demam untuk segera mengakses fasilitas kesehatan 

terdekat.  Prof Adi Utarini selaku peneliti utama WMP Yogyakarta mengungkapkan 

“Umumnya fatalitas terjadi karena kurang waspada sehingga terlambat dibawa ke 

fasilitas kesehatan,”. Lebih lanjut ia menjelaskan bahwa Puskesmas di Kota Yogyakarta 

telah menyediakan perangkat tes untuk melakukan diagnosa dini DBD. 

 

Prof Adi Utarini  juga menjelaskan saat ini pihaknya tengah menjalankan studi Aplikasi 

Wolbachia dalam Eliminasi Dengue (AWED). Studi yang sudah berlangsung dari 2016 ini 

bertujuan untuk mengetahui tingkat keberhasilan teknologi Wolbachia dalam mencegah 

penularan DBD di Kota Yogyakarta.  

 

Penyebaran Wolbahia sudah selesai dilakukan pada 2017. Berdasar pemantauan yang 

terus dilakukan hingga kini, persentase Ae. aegypti ber-Wolbachia stabil tinggi. 

Selanjutnya, WMP Yogyakarta bekerjasama dengan Dinkes Kota Yogyakarta melakukan  

perekrutan pasien demam yang berobat di 18 Puskesmas/Puskesmas Pembantu di Kota 

Yogyakarta dan Kab. Bantul. “Kami telah menyiagakan perawat kami di Puskesmas 

tersebut,” lanjutnya. Mereka bertugas mendata pasien demam yang bersedia 

berpartisipasi menjadi responden dalam penelitian. Selain didata identitasnya, 

responden yang memenuhi kriteria akan diambil sampel darahnya untuk dianalisa di 

laboratorium. 

 

Prof Uut  berharap hasil studi tersebut dapat diketahui pada 2020. Meskipun demikian, 

setiap perkembangan dalam studi ini senantiasa kami sampaikan kepada Dinas 

Kesehatan. “Kami akan membandingkan kasus DBD di wilayah pelepasan Wolbachia dan 

wilayah pembanding,” lanjutnya.  

 

 

Informasi Tambahan: 

1. Penelitian WMP Yogyakarta (sebelumnya bernama Eliminate Dengue Project-EDP 

Yogya) merupakan penelitian yang dilaksanakan oleh Pusat Kedokteran Tropis 

(PKT) Fakultas Kedokteran, Kesehatan Masyarakat, dan Keperawatan (FK-KMK) 

Universitas Gadjah Mada (UGM) dengan dukungan penuh pendanaan dari 

Yayasan Tahija bekerja sama dengan WMP Global. 

2. WMP Yogyakarta telah selesai melakukan peletakan 8.000 ember berisi telur Ae. 

aegypti ber-Wolbachia di wilayah penelitian pada akhir 2017. Peletakan 

dilakukan dalam dua tahap. Tahap pertama dilakukan di seluruh wilayah di 

Kecamatan Tegalrejo dan Wirobrajan. Sedangkan tahap kedua dilakukan di 38 

kelurahan dan desa di Kota Yogyakarta dan Kab. Bantul. WMP Yogyakarta 
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membagi wilayah tersebut menjadi 12 wilayah intervensi (dititipi ember) dan 12 

wilayah pembanding (tidak dititipi ember). 

 

 

Untuk Informasi Lebih Lanjut : 

 

Dinas Kesehatan Kota Yogyakarta 

Balai Kota Yogyakarta, Jl. Kenari No.56, Muja Muju, Umbulharjo,  

Kota Yogyakarta, Daerah Istimewa Yogyakarta 55165 

Phone: (0274) 515 868  

Website : www.kesehatan.jogjakota.go.id 

 

World Mosquito Program Yogyakarta 

Gedung Pusat Antar Universitas (PAU) Jl. Teknika Utara Barek, Yogyakarta 55281 

Email   : wmp-yogya@worldmosquito.org  

Phone: 0822 20000 385  

Website : www.wmpyogyakarta.org  

Facebook: World Mosquito Program Yogyakarta   

Instagram : wmpyogyakarta 
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