
 
 

 
 

 
 

 
Siaran Pers Dinas Kesehatan Kabupaten Bantul bersama WMP Yogyakarta 
Untuk dipublikasikan pada 21 Oktober 2021 dan setelahnya  
   

Pemerintah Kabupaten Bantul Resmi Implementasikan Teknologi Wolbachia 

sebagai Pelengkap Program Pengendalian DBD 

Kabupaten Bantul akan mengimplementasikan teknologi Wolbachia sebagai strategi pelengkap 

pengendalian DBD. Meskipun kasus DBD di Bantul pada tahun ini melandai, namun beberapa kali 

angka kasus DBD di Bantul berada di peringkat tertinggi se-Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY). 

Pemerintah Kabupaten Bantul melalui Dinas Kesehatan Bantul bekerja sama dengan Fakultas 

Kedokteran, Kesehatan Masyarakat, dan Keperawatan (FK-KMK) Universitas Gadjah Mada dan dengan 

didukung oleh WMP Yogyakarta dan Yayasan Tahija secara resmi menjalankan Program WoW 

MANTUL!! Wolbachia wis Masuk Bantul.  

World Mosquito Program mengembangkan sebuah metode ilmiah untuk mengurangi penyebaran 

virus dengue dengan menggunakan bakteri alami yang disebut Wolbachia. Bakteri ini mampu 

menekan replikasi virus dengue di dalam tubuh nyamuk sehingga diharapkan dapat menurunkan 

kemampuan nyamuk dalam menularkan DBD dari satu orang ke orang lain.    

Agus Budi Raharja S.KM, M.Kes, Kepala Dinas Kesehatan Bantul, menyampaikan bahwa Program WoW 

Mantul!! bertujuan untuk meningkatkan kualitas kesehatan masyarakat Kabupaten Bantul. 

Berdasarkan penelitian yang menggunakan metode Randomized Controlled Trial yang dilakukan di 

Kota Yogyakarta, teknologi Wolbachia terbukti efektif menurunkan kasus dengue sebesar 77%, dan 

menurunkan tingkat rawat inap DBD sebesar 86%. Dengan diterapkannya teknologi Wolbachia, 

diharapkan bisa mengurangi beban masyarakat yang disebabkan oleh dengue dan meningkatkan 

kualitas kesehatan masyarakat. 

Agus menambahkan implementasi teknologi Wolbachia akan diterapkan di 11 kapanewon, 38 

kalurahan, dan 519 padukuhan, serta bekerja sama dengan 18 Puskesmas di Bantul. Bentuk 

implementasinya akan dilakukan dengan menitipkan ember yang berisi telur nyamuk Aedes aegypti 

ber-Wolbachia di rumah warga yang sukarela menjadi orang tua asuh nyamuk, dan di beberapa 

fasilitas umum. Antar titik pelepasan nyamuk ber-Wolbachia berjarak sekitar radius 50-75m2. 

Penitipan ember telur nyamuk tersebut hanya dilakukan 1 periode selama 6 bulan.  

“Teknologi Wolbachia melalui Program WoW Mantul!! bersinergi dengan program pengendalian DBD 

lainnya, sehingga harapannya bisa menurunkan kasus DBD di Bantul secara signifikan. Partisipasi dan 

kerja sama dari berbagai pihak menjadi kunci keberhasilan WoW Mantul!!,” tambahnya.  

Trihadi Saptoadi, Ketua Yayasan Tahija, dalam sambutannya menyampaikan bahwa sebanyak 400 juta 

orang terpapar dengue setiap tahunnya. Ini menyebabkan adanya beban ekonomi bagi masyarakat 

karena dengue. Bukan hanya karena biaya rumah sakit, namun produktivitas masyarakat yang 

terganggu karena dengue.  

Karenanya, Yayasan Tahija mendukung implementasi teknologi Wolbachia di Kabupaten Bantul. 

Kedepannya, implementasi di Bantul akan menjadi contoh bagaimana model implementasi Wolbachia 

dilakukan di daerah dengan karakteristik perkotaan, perkampungan, dan daerah dekat pantai. Ini akan 

menjadi kontribusi Bantul untuk Indonesia dan dunia.  
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Joko Budi Purnomo, Wakil Bupati Bantul, berharap dengan adanya teknologi Wolbachia ini, tidak ada 

lagi korban jiwa dari DBD. Upaya pencegahan dan pengendalian DBD yang sebelumnya terfokus 

dengan cara konvensional melalui PSN dengan 3M, sudah berinovasi dengan implementasi teknologi 

Wolbachia.  

“Atas segala upaya yang telah dilakukan oleh UGM dan WMP Yogyakarta dalam pengembangan 

teknologi Wolbachia, Pemerintah Kabupaten Bantul mengucapkan terima kasih,” ujar Joko.  

Peneliti Pendamping WMP Yogyakarta dr. Riris Andono Ahmad, M.P.H., Ph.D menyoroti aspek 

keamanan teknologi ini. Menurutnya, teknologi Wolbachia ini aman, karena merupakan bakteri alami 

yang dapat ditemukan pada 60% serangga dan hanya dapat hidup di dalam sel serangga. Wolbachia 

tidak menyebabkan penyakit pada manusia. Selain itu, nyamuk Ae. aegypti ber-Wolbachia yang 

disebarkan sudah dipastikan bebas dari DBD dan chikungunya, sehingga efektif menurunkan 

penyebaran DBD dan penyakit lain yang dibawa oleh nyamuk. Berdasarkan kajian risiko yang dilakukan 

oleh tim yang dibentuk oleh Kemenristek bersama Balitbangkes Kemenkes pada 2016 lalu terhadap 

teknologi Wolbachia, hasilnya menunjukkan bahwa risiko penerapan teknologi Wolbachia dalam 

kurun waktu 30 tahun ke depan dapat diabaikan. 

Sebagai informasi, sebagian kecil wilayah Kabupaten Bantul yaitu wilayah Puskesmas Sewon 2 Bantul, 

telah terlibat dalam penelitian AWED pada periode 2017-2020. Pada tahun 2014 juga dilakukan 

pelepasan terbatas nyamuk Ae. aegypti ber-Wolbachia di 2 dusun yaitu Dusun Singosaren 3, Desa 

Singosaren, dan Dusun Jomblangan, Desa Banguntapan. Pelepasan terbatas ini, untuk pertama kalinya 

dilakukan dalam bentuk penitipan ember berisi telur nyamuk Ae. aegypti ber-Wolbachia, setelah 

sebelumnya dilakukan pelepasan nyamuk dewasa ber-Wolbachia di 2 dusun di Kabupaten Sleman. 

Hasil dari penitipan ember dalam skala terbatas ini menunjukkan bahwa frekuensi Ae. aegypti ber-

Wolbachia di populasi alami tetap tinggi di area pelepasan hingga hari ini, dan nyamuk ber-Wolbachia 

di populasi alami tersebut mempunyai kemampuan menghambat perkembangan virus dengue.  

Program WoW MANTUL!! akan dilakukan terintegrasi dengan program pengendalian DBD yang sudah 

berjalan. Walaupun di Bantul akan dilepaskan nyamuk Ae. aegypti ber-Wolbachia, masyarakat perlu 

tetap menjalankan Pemberantasan Sarang Nyamuk (PSN) dengan melakukan 3M serta menjaga 

Perilaku Hidup Bersih dan Sehat. 

 
Untuk informasi lebih lanjut:  
 
Dinas Kesehatan Kabupaten Bantul 
Komplek II Kantor Pemerintah Kabupaten Bantul | Jl. Lingkar Timur, Manding, Trirenggo, Bantul, 
55714 
Email: dinkeskabbantul@bantulkab.go.id  
Telp: 0274-368828,367531  
Website: https://dinkes.bantulkab.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  
Youtube : World Mosquito Program Yogyakarta  
Instagram : @wmpyogyakarta 
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