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13 Desember 2017 

SIARAN PERS :  

Penitipan Ember Ber-Wolbachia Usai, Pemantauan 

Dampak Pada DBD Dimulai 

EDP Yogya – Eliminate Dengue Project Yogyakarta (EDP Yogya) menarik sekitar 5.700 ember 
berisi telur nyamuk Aedes aegypti ber-Wolbachia yang selama ini dititipkan kepada warga di 
beberapa wilayah di Kota Yogyakarta. Langkah ini dilakukan setelah pelepasan Wolbachia 
dianggap selesai. 
 
Ribuan ember berisi telur nyamuk ber-Wolbachia telah dititipkan di rumah-rumah warga 
terpilih sejak awal Maret lalu. Jumlah tersebut hampir tiga kali lipat dari jumlah ember yang 
dititipkan pada tahap pertama. Dengan demikian, total ember yang dititipkan di Kota 
Yogyakarta sekitar 8.000 ember. “Pekan lalu seluruh ember telah kami tarik,” jelas Ahli 
Serangga EDP Yogya, Warsito Tantowijoyo. 
 
Menurut Warsito, pada penelitian ini, Kota Yogyakarta dibagi menjadi 24 wilayah, di mana 
separuh di antaranya mendapat titipan Wolbachia. Sedangkan sisanya tidak mendapat 
tititpan ember. Ember-ember tersebut selanjutnya diamati dua pecan sekali dan diganti 
telurnya dengan yang baru selama masa penitipan tujuh bulan atau sejak Maret 2017. 
 
Warsito mengakui durasi pelepasan tahap kedua sedikit lebih lama jika dibanding tahap 
pertama. Hal itu dipengaruhi oleh faktor cuaca yang dianggap mempengaruhi durasi 
pelepasan. “Ketika hujan turun, banyak telur yang tidak mengandung Wolbachia menetas. 
Telur-telur itu telah bertahan selama musim kemarau,” ujar Warsito. 
 
Selain itu, populasi nyamuk Ae. aegypti yang sangat tinggi membuat persentase Wolbachia 
berkembang perlahan. Namun, Warsito yakin nyamuk ber-Wolbachia akan berkembang 
secara alami berdasar pengalaman pelepasan di wilayah-wilayah sebelumnya. “Setelah 
mencapai 60%, persentase nyamuk ber-Wolbachia akan naik sendiri,” jelas Warsito di 
Insektarium EDP Yogya. 
 
Peneliti utama EDP Yogya, Prof. Adi Utarini mengaku penelitian EDP Yogya tidak bisa lepas 
dari peran dan dukungan masyarakat yang menjadi “orang tua asuh” atas ember berisi telur 
nyamuk ber-Wolbachia. Untuk itu, dia menyampaikan ucapan terima kasihnya kepada 
masyarakat Kota Yogyakarta yang terlibat dan mendukung penelitian EDP Yogya. “Pelepasan 
Wolbachia ini tidak akan berhasil tanpa kesediaan masyarakat menjadi orang tua asuh 
ember,” jelas Prof. Uut, panggilan akrabnya. 
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Lebih lanjut Prof. Uut menyatakan, pihaknya akan terus memantau persentase Wolbachia 
dengan menggunakan setidaknya 374 alat yang dititipkan di seluruh Kota Yogyakarta dan 
sebagian Kabupaten Bantul. Alat yang disebut BGTrap tersebut telah dipasang sedemikian 
rupa untuk mengetahui gambaran persentase Wolbachia baik di wilayah pelepasan maupun 
pembanding (wilayah yang tidak dilepasi). 
 
Dia menegaskan bahwa pelepasan Wolbachia masih merupakan tahap penelitian. Untuk itu, 
dia mengimbau agar masyarakat senantiasa menjalankan Pemberantasan Sarang Nyamuk 
(PSN) yang masih dianggap sebagai metode terbaik mengendalikan demam berdarah 
dengue (DBD). “Idealnya dilakukan secara bersama dan berkelanjutan,” lanjutnya. 
 
Untuk mengetahui dampak pelepasan Wolbachia skala luas dalam mengendalikan kasus 
DBD, EDP Yogya telah memulai satu studi terakhir. Studi Aplikasi Wolbachia dalam Eliminasi 
Dengue (AWED) ini  dilakukan untuk mengetahui gambaran kasus DBD di wilayah pelepasan 
Wolbachia dan wilayah pembanding. “Harusnya kasus di wilayah pelepasan lebih rendah 
dibanding wilayah pembanding,” imbuh Epidemiologis EDP Yogya, dr. Citra Indriani. 
 
dr. Citra menjelaskan studi AWED dilakukan dengan cara merekrut pasien demam yang 
berobat di Puskesmas menjadi partisipan. Perawat EDP Yogya yang bersiaga di seluruh 
puskesmas di Kota Yogyakarta dan satu puskesmas di Kabupaten Bantul akan mendata 
domisili dan riwayat bepergian pasien sebelum sakit. “Pasien yang bersedia menjadi 
partisipan juga akan diambil darahnya untuk diperiksa di laboratorium EDP Yogya,” jelasnya. 
 
Menurut dr. Citra hingga saat ini, pihaknya telah menyelesaikan pelatihan dokter, perawat 
dan analis laboratorium. Ada 19 puskesmas yang terlibat dalam pelatihan ini. Perekrutan 
partisipan telah dimulai sejak 8 November 2017. “Kami mulai di Puskesmas Umbulharjo 1 
dan disusul puskesmas lainnya,” jelas dr. Citra. 
 
Ia juga mengungkapkan telah terkumpul 77 pasien sebagai partisipan. Jumlah itu berasal 
dari Sembilan puskesmas yang telah aktif melakukan perekrutan. Ia berharap dapat 
memenuhi target 10.000 partisipan selama dua tahun ke depan. 
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