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Populasi Nyamuk Bertambah Tajam di Musim Hujan, 
EDP Yogya Himbau Masyarakat Supaya Waspada  

EDP-Yogya – Memasuki musim penghujan, populasi nyamuk meningkat di Kota 
Yogyakarta. Hal ini didapatkan dari hasil pemantauan populasi nyamuk yang dilakukan 
oleh Eliminate Dengue Project Yogyakarta (EDP Yogya). Warsito Tantowijoyo, Ph.D, ahli 
serangga EDP Yogya mengatakan peningkatannya hingga dua kali lipat jika dibanding 
musim kemarau. Pada musim kemarau, telur nyamuk Ae. aegypti mampu bertahan 
hingga selama musim tersebut atau lebih dari enam bulan. Telur-telur tersebut segera 
menetas saat memasuki musim penghujan seperti saat ini. 

“Kami memasang lebih dari 400 alat perangkap nyamuk dewasa di Kota Yogyakarta,” 
ungkap Warsito. Dari nyamuk-nyamuk yang terperangkap dalam alat bernama BGTrap 
tersebut diperoleh gambaran populasi nyamuk baik di musim kemarau maupun musim 
hujan. Dengan alat ini pula EDP Yogya memperoleh data persentase nyamuk Ae. 
aegypti ber-Wolbachia, nyamuk aman yang telah dilepaskan di Kota Yogyakarta sejak 
Agustus 2016. Pelepasan tahap pertama dilakukan di tujuh kelurahan di Kecamatan 
Tegalrejo dan Wirobrajan selama kurang lebih tujuh bulan. Adapun pelepasan tahap 
kedua masih berlangsung hingga kini sejak Maret 2017.  

EDP Yogya adalah penelitian pengendalian Demam Berdarah Dengue (DBD) yang 
dilakukan oleh Pusat Kedokteran Tropis, Fakultas Kedokteran UGM dan didanai oleh 
Yayasan Tahija. Hingga kuartal akhir 2017, EDP Yogya telah melakukan pelepasan 
nyamuk ber-Wolbachia dengan cara menitipkan ember berisi telur nyamuk di sebagian 
wilayah Kota Yogyakarta. Saat ini, pemantauan EDP Yogya menunjukkan bahwa 
sebagian besar wilayah sudah mencapai ambang batas proporsi dimana nyamuk ber-
Wolbachia dapat berkembang  secara alami. Dengan demikian sebagian proses 
penitipan ember telah dihentikan sementara sambil tetap diapantau perkembangan 
Wolbachia-nya.  

Penelitian ini dilakukan untuk merespon salah satu masalah kesehatan yang masih 
dihadapi wilayah tropis, yakni DBD. WHO (2010) menyebutkan dalam kurun 2004-2010, 
Indonesia menempati urutan kedua setelah Brazil untuk kasus DBD. Kota Yogyakarta 
merupakan salah satu wilayah endemis DBD di Indonesia. Hingga akhir September 
tahun ini, Dinas Kesehatan Kota Yogyakarta mencatat  kasus DBD sejumlah 374 dengan 
fatalitas (meninggal dunia) dua kasus. 
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Pada periode yang sama di tahun 2016, tercatat 1.307 kasus DBD di Kota Yogya. “Meski 
terjadi penurunan kasus, masyarakat tetap diimbau untuk selalu waspada memasuki 
musim hujan, ujar drg. Yudiria Amelia, Kepala Bidang P2PL Dinas Kesehatan Kota 
Yogyakarta Bertambahnya tempat perindukan nyamuk menambah kemungkinan 
terjadinya penularan penyakit DBD. Mengatasi hal ini, Pemberantasan Sarang Nyamuk 
(PSN) merupakan salah satu metode untuk memutus mata rantai perkembangbiakan 
nyamuk. 

Saat ini EDP Yogya telah memulai studi yang bertujuan untuk melihat dampak nyamuk 
ber-Wolbachia yang telah dilepaskan terhadap kejadian DBD di Kota Yogyakarta. Studi 
yang diberi nama Aplikasi Wolbachia dalam Eliminasi Dengue (AWED) ini ingin 
membuktikan bahwa kasus DBD di wilayah yang mempunyai nyamuk ber-Wolbachia 
jauh lebih rendah dibandingkan dengan kasus di wilayah yang tidak mempunyai 
nyamuk ber-Wolbachia. “Kami perkirakan studi ini akan memakan waktu dua tahun. 
Semoga dampak nyamuk ber-Wolbachia awet sesuai namanya,” jelas dr. Riris Andono 
Ahmad, PhD, Epidemiologis EDP Yogya. Studi ini melibatkan seluruh Puskesmas di Kota 
Yogyakarta dan satu Puskesmas di Kabupaten Bantul. 

Secara teknis, dr. Riris, menjelaskan bahwa pihaknya akan merekrut pasien demam 
yang berobat di Puskesmas menjadi responden dalam studi ini. Pasien tersebut akan 
didata domisili dan riwayat berpergiannya sebelum sakit. “Kami juga akan mengambil 
sampel darah pasien untuk diperiksa di laboratorium,” lanjut dr. Riris. Ia menargetkan 
untuk merekrut 10 ribu pasien selama masa studi.  

Persiapan menuju pelaksanaan studi AWED tengah dilakukan. Seluruh Puskesmas 
sasaran telah menyatakan kesediaan keterlibatannya melalui penandatanganan 
kesepakatan antara EDP Yogya dengan Dinas Kesehatan Kota Yogyakarta dan Kab. 
Bantul. Sosialisasi juga  tengah dilakukan di tiap-tiap Puskesmas. “Kami telah memulai 
proses rekruitmen pasien di Puskesmas secara bertahap,” ujar dr. Riris. Ia menjelaskan 
perawat EDP Yogya, dengan identitas khas berupa jas berwarna dominan hijau dan 
oranye, akan bersiaga di tiap Puskesmas untuk merekrut pasien. 

dr. Riris berharap masyarakat bersedia terlibat dalam studi ini. Ia mengimbau 
masyarakat untuk segera mengakses fasilitas kesehatan begitu mengalami demam 
tinggi. “Seluruh Puskesmas di Kota Yogyakarta telah dilengkapi alat deteksi dini DBD,” 
jelasnya.  
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