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25 Januari 2017 

SIARAN PERS :  

 

EDP-Yogya UGM Bentuk 24 Kluster, Warga Kota 
Yogyakarta Siap Berpartisipasi 

EDP-Yogya–EDP-Yogya akan membentuk 24 kluster atau wilayah dalam penelitian Aedes aegypti 
ber-Wolbachia tahap selanjutnya di Kota Yogya. Dari 24 kluster tersebut, separuhnya nanti akan 

dititipi telur nyamuk Aedes aegypti ber-Wolbachia. Kami mengapresiasi masyarakat yang 
mendukung penuh penelitian yang dilakukan EDP-Yogya yang dilakukan oleh Pusat Kedokteran 
Tropis, Fakultas Kedokteran UGM dan didanai Yayasan Tahija, Indonesia.  

Penelitian tersebut merespon fakta bahwa Demam Berdarah dengue (DBD) masih menjadi ancaman. 

Dinas Kesehatan Kota Yogyakarta merilis data bahwa pada tahun 2016 lalu terdapat 1699 kasus, dan 
13 diantaranya berakhir pada kematian. “Kami mendukung sekali penelitian ini mengingat saat ini 
beban DBD di Kota Yogya tergolong masih mengkuatirkan”, papar Kepala Dinas Kesehatan Kota 

Yogya drg. Fita Yulia Kiswororini, pada satu kesempatan. Pemerintah terus mengingatkan warga 
untuk melakukan program pengendalian DBD, salah satunya melalui Pemberantasan Sarang Nyamuk 
(PSN).  

Saat ini ada 35 kelurahan di Kota Yogyakarta dan dua desa di Kabupaten Bantul yang terlibat dalam 
penelitian EDP-Yogya tahap selanjutnya. Untuk memperoleh bukti ilmiah yang kuat, EDP-Yogya 

memerlukan dua wilayah, yaitu wilayah yang akan mendapatkan penitipan telur ber-
Wolbachia  (wilayah intervensi) dan wilayah pembanding. Kedua wilayah tersebut tetap menerapkan 

program pemerintah untuk pengendalian DBD. “Untuk itulah, kami akan membagi keseluruhan 
wilayah tersebut menjadi 24 klaster (wilayah) berdasarkan batas-batas fisik seperti jalan raya, sungai 
atau lahan kosong, bukan berdasarkan batasan administratif. Selanjutnya hanya separuh klaster 
yang akan terpilih secara acak menjadi wilayah penitipan telur nyamuk anti DBD ini,” jelas Prof. Adi 
Utarini, peneliti utama EDP-Yogya. 

Kedua wilayah baik wilayah intervensi maupun pembanding berperan sama pentingnya dalam 
penelitian ini. “Partisipasi mereka sangat diharapkan sampai dengan akhir penelitian yang 
dijadwalkan pada tahun 2019. Pada tahun tersebut kami akan melihat dampak nyamuk Ae. aegypti 

ber-Wolbachia pada penurunan kasus DBD di Kota Yogya“ papar Adi Utarini. Untuk itu selama 
penelitian, EDP-Yogya akan mendata kasus DBD di seluruh wilayah.  

Proses pengacakan untuk memilih wilayah yang akan mendapat Wolbachia dan menjadi 
pembanding akan dilakukan secara terbuka dan transparan di Balai Kota Yogyakarta, Rabu (25/1). 

Sejumlah pihak akan diundang dalam acara ini, seperti lurah dan ketua LPMK seluruh Kota 
Yogyakarta, Dinas Kesehatan, Dinas Pendidikan, Organisasi Masyarakat Sipil dan pihak-pihak lain 
yang aktif terlibat dalam pengendalian DBD. 
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Sebelum pengacakan, seluruh wilayah tahap selanjutnya yang terdiri dari 35 kelurahan di Kota 
Yogyakarta dan dua desa di Kabupaten Bantul ini telah bersepakat untuk berpartisipasi dalam 
penelitian. Kesepakatan tersebut dituangkan secara formal dalam dokumen kesepakatan antara 

EDP-Yogya dengan kelurahan/desa yang diwakili oleh pihak yang telah ditunjuk. Beberapa diwakili 
oleh Ketua LPMK, lurah, kelurahan siaga maupun ketua RW. Penunjukan tersebut telah melalui 
konsultasi sebelumnya dengan warga. 

Sebelum penandatanganan kesepakatan, seluruh kelurahan telah mendapat sosialisasi yang 

memadai. Prosesnya cukup panjang karena sosialisasi dilakukan di berbagai kalangan, mulai dari 
Forkompimka (Forum Komunikasi Pimpinan Kecamatan), ketua RT/RW, tokoh masyarakat, hingga 
kelompok PKK. “Warga bersepakat secara sukarela untuk berpartisipasi, baik bila nantinya menjadi 
wilayah intervenesi ataupun wilayah pembanding, dengan terlebih dahulu memahami penelitian ini 
melalui sosialisasi yang kami lakukan secara intensif sejak pertengahan tahun lalu,” tutur Bekti 
Andari, Koordinator Komunikasi dan Penyertaan Masyarakat EDP-Yogya.  

Hingga saat ini, EDP-Yogya telah melakukan penitipan telur Aedes aegypti ber-Wolbachia di tujuh 
kelurahan di Kecamatan Tegalrejo dan Mantrijeron. Pemantauan juga masih dilakukan untuk 
mengamati persentase nyamuk Ae. aegypti ber-Wolbachia di wilayah-wilayah tersebut. Penitipan 
telur nyamuk ber-Wolbachia sudah dilakukan sejak 15 Agustus 2016 lalu. 
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