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27 September 2017 
SIARAN PERS:  

 

Perluas Jejaring, EDP Yogya Kunjungi Museum Negeri 

Sonobudoyo 

EDP Yogya – Eliminate Dengue Project (EDP) Yogya mengunjungi Museum Negeri 

Sonobudoyo pada Rabu (27/9) pagi. Penelitian pengendalian demam berdarah 

dengue (DBD) menggunakan bakteri alami Wolbachia ini mengunjungi Museum 

Negeri Sonobudoyo dalam rangka gelaran Wolly Mubeng Jogja. Gelaran sebulan 

sekali ini dilakukan dengan berkunjung dan bertukar pengalaman dengan 

komunitas di wilayah penelitian. “Banyak hal yang kami pelajari dari komunitas-

komunitas di Jogja, termasuk Museum Sonobudoyo ini,” jelas Prof. Adi Utarini, 

Peneliti Utama EDP Yogya yang memimpin kunjungan ke museum yang terletak 

di seputaran Alun-alun Utara Yogyakarta ini. Kunjungan EDP Yogya dilakukan di 

tengah aktivitas meletakkan ember berisi telur nyamuk Aedes aegypti ber-

Wolbachia  di wilayah-wilayah tertentu di Kota Yogyakarta. 

Gayung bersambut, Museum Negeri Sonobudoyo juga tengah memasyarakatkan 

kunjungan ke museum melalui program Wajib Kunjung Museum. “Program ini 

menyasar pelajar dari SD hingga SMA untuk berkunjung ke museum,” jelas Shinta 
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Kristanti, Duta Museum DIY 2017 yang turut menyambut kunjungan. Program ini 

digawangi oleh Dinas Kebudayaan dan Pariwisata DIY dengan memberikan 

fasilitas penuh kepada pengunjung dari pelajar DIY mulai dari penjemputan 

hingga akomodasi selama kunjungan. Lebih lanjut Shinta berharap kunjungan 

EDP Yogya ini merupakan awal dari kerjasama yang berkelanjutan. Menurutnya 

kedua institusi ini mempunyai jejaring yang luas dan dapat saling mendukung 

satu sama lain.  

Sebagai Duta Museum DIY, Shinta merasa prihatin dengan rendahnya animo 

masyarakat mengunjungi museum. Salah satu kiat yang ia lakukan untuk 

meningkatkannya adalah dengan empowering media sosial. “Saya sangat 

berharap instagram dan website kami ratingnya naik,” jelas Shinta. Di antara 44 

museum yang ada di Yogyakarta, ia menilai website Museum Negeri Sonobudoyo 

termasuk yang terbaik. Cara seperti ini dapat meningkatkan kunjungan terutama 

dari kalangan komunitas, pengunjung dewasa dan profesional yang saat ini 

menurutnya masih rendah.  

Selama lebih dari dua jam, tak kurang dari 35 staf EDP Yogya berkeliling di setiap 

ruangan museum. Agung Dwi Hernanto, Kepala Seksi Bimbingan, Informasi dan 

Preparasi Museum Negeri Sonobudoyo mengawali dengan penjelasan secara 

garis besar. “Museum ini memiliki 13 ruangan yang menyimpan berbagai koleksi, 
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seperti wayang, batik, keris dan lain sebagainya. Paling banyak koleksi dari daerah 

Jawa dan Bali,” jelas Agung. Ia menjelaskan, museum yang diresmikan oleh Sri 

Sultan HB VIII ini memiliki sejarah yang cukup panjang dan menyimpan berbagai 

koleksi budaya Jawa, Madura, Bali dan Lombok. Museum ini memiliki lebih dari 

40.000 koleksi di bidang arkeologi, historika, geologi, seni rupa hingga teknologi. 

Kunjungan diakhiri dengan tutorial singkat memainkan alat musik gamelan. Pihak 

museum secara khusus meminta Supardi, penabuh gamelan yang telah 

melanglang buana ke berbagai negara untuk mengajari staf EDP Yogya. 

Supardi sempat mendapatkan penjelasan singkat tentang kegiatan penelitian EDP 

Yogya dalam memberantas DBD.  Filosofi gamelan mirip dengan kegiatan 

penelitian EDP Yogya. Tugas dan peran unit-unit didalamnya memiliki karakter 

yang berbeda-beda, namun saling melengkapi. “Gamelan itu bentuknya tidak 

sama, cara nabuhnya juga beda, tapi kalau dibunyikan bersama akan 

menimbulkan harmonisasi bunyi yang indah,” pungkas Supardi. 

 

 

 
Untuk Informasi Lebih Lanjut : 
Bekti Andari  
Communication and Engagement Team Leader 
Eliminate Dengue Project Yogyakarta  
Gedung Pusat Antar Universitas (PAU) Jl. Teknika Utara Barek, Yogyakarta 55281 
Email  : edp-yogya@eliminatedengue.com | Phone: 081 7410 4701|  
Website : www.eliminatedengue.or.id | Facebook: EDP Yogya | Instagram : EDP Yogya 
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