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“Webinar Seri-2 Festival Inovasi Wolbachia: Jejak Pertama Establishment Wolbachia  
di Indonesia dan Respon Masyarakat” 

 
 
Rangkaian Festival Inovasi Wolbachia bertajuk Sains untuk Kemanusiaan telah dimulai sejak (12/8) 
lalu. Webinar seri ke-2 dengan topik pembahasan “Hasil Pelepasan di Skala Terbatas dan Analisis 
Risiko” yang berlangsung (19/8) ini, menyoroti bagaimana hasil pelepasan nyamuk di skala terbatas 
pada 2014 silam, dan bagaimana analisis risiko serta strategi pelibatan masyarakat yang dilakukan 
oleh WMP Yogyakarta, yang kala itu bernama EDP (Eliminate Dengue Project) Yogya.  
 
Warsito Tantowijoyo, Ph.D, Entomology Team Leader WMP Yogyakarta, memaparkan hasil pelepasan 
skala terbatas nyamuk ber-Wolbachia di 4 dusun Kabupaten Sleman dan Bantul. “Hasil pelepasan 
menunjukkan bahwa nyamuk ber-Wolbachia mampu bertahan hidup di lingkungan alami dan berhasil 
berkembang biak. Saat ini, diperkirakan nyamuk ber-Wolbachia sudah mencapai 100 generasi yang 
berhasil berkembang biak. Hampir 100% keturunannya mengandung Wolbachia,” jelas Warsito.  
 
Sebagai informasi, keturunan nyamuk ber-Wolbachia dihasilkan melalui jalur ibu. Ketika nyamuk 
betina mengandung bakteri Wolbachia di dalam tubuhnya, maka kemungkinan besar keturunannya 
mengandung Wolbachia juga. “Kunci dari keberhasilan inovasi ini adalah kemampuan nyamuk ber-
Wolbachia kawin dengan nyamuk lokal,” jelas Warsito.  
 
Dari aspek analisis risiko, Prof Dr. Ir. Damayanti Buchori. M.Sc, Entomolog Institut Pertanian Bogor, 
menjelaskan bahwa penelitian yang dilakukan WMP Yogyakarta, selama 30 tahun ke depan memiliki 
dampak negatif yang sangat kecil atau bisa diabaikan (negligible). “Kami melihat risiko ini dari dua 
komponen, yaitu peluang yang akan terjadi, dikali dengan konsekuensi. Kami mengidentifikasi dari 
berbagai kemungkinan,” jelas Prof. Damayanti.  
 
Dari hasil analisis dampak risiko yang dilakukan, ditemukan bahwa 98% pelepasan nyamuk ber-
Wolbachia tidak menimbulkan risiko. Risiko ini dilihat dari beberapa aspek, seperti ekologi, ekonomi, 
sosio kultural, kesehatan, serta mosquito management efficacy. 
 
Setelah melepaskan nyamuk ber-Wolbachia pada skala terbatas, WMP Yogyakarta kemudian 
melakukan surveilans aktif dan pasif untuk memantau kasus demam berdarah di masyarakat. dr. Citra 
Indriani M.P.H., Epidemiologis WMP Yogyakarta, menyampaikan bahwa WMP Yogyakarta mengirim 
petugas pemantau (surveilans) kasus DBD di semua daerah yang disebari nyamuk ber-Wolbachia.  
 
“Setiap hari ada satu staf yang didedikasikan untuk mengecek dari rumah ke rumah apakah ada warga 
yang mengeluh demam atau tidak. Selain menggunakan surveilans aktif, WMP Yogyakarta juga 
menggunakan surveilans pasif. Surveilans pasif merupakan data yang diambil dari hasil laporan yang 
diterima rumah sakit ataupun puskesmas dari pasien yang datang. Data dari surveilans aktif dan pasif 
menunjukkan bahwa ada penurunan kasus yang berarti dari tahun 2014 ke tahun 2017,” papar dr. 
Citra. 
 



Selanjutnya pada sesi kedua webinar, Prof. Adi Utarini yang biasa dipanggil Prof. Uut, Peneliti Utama 
WMP Yogyakarta, memaparkan strategi WMP Yogyakarta dalam melakukan pendekatan ke 
masyarakat. Pendekatan awal yang dilakukan untuk mendapat consent dari warga adalah melalui 
persetujuan individual di beberapa daerah di Sleman. Selanjutnya, WMP Yogyakarta menggunakan 
persetujuan komunitas di daerah Bantul, dimana komunitas pada level Rukun Tetangga (RT) yang 
disasar.  
 
“Berbicara mengenai consent atau persetujuan, saya kira semua peneliti sepakat bahwa permohonan 
persetujuan warga bukan sekedar prosedur administratif, dan juga bukan prosedur yang ‘melindungi’ 
peneliti jika terjadi sesuatu. Saya yakin, peneliti akan memastikan setiap individu di masyarakat untuk 
mendapatkan informasi yang memadai, sehingga keputusan setuju atau tidaknya, ini berdasarkan 
pemahaman atas informasi yang lengkap,” jelas Prof. Adi Utarini.   
 
Dalam talkshow ini, Prof. Uut juga berbincang dengan perwakilan masyarakat penerima manfaat, yaitu 
Herman Budi Pramono, Kepala Desa Trihanggo. Herman menceritakan pengalaman yang dialami 
warga Desa Trihanggo saat awal pelepasan nyamuk ber-Wolbachia dilakukan di Dusun Kronggahan.  
 
“Sempat terjadi pro kontra di warga, dan muncul pertanyaan dari masyarakat, “Kita mau memberantas 
demam berdarah kok malah menyebar nyamuk?,” papar Herman. Merespon masyarakat yang kontra 
dengan pelepasan nyamuk ber-Wolbachia, sosialisasi dari WMP Yogyakarta tetap dilaksanakan, 
dengan tujuan agar masyarakat memahami tujuan dari penelitian ini. Dan tentu saja, dukungan penuh 
dari pemangku wilayah memberikan arti yang besar terhadap penerimaan warga. 
 
“Saya menjelaskan kepada warga, bahwa dengan berpartisipasi dalam penelitian ini, kita ini sudah ikut 
berjuang memerangi demam berdarah. Saat program ini berhasil maka kita setidaknya sudah 
berkontribusi bagi umat manusia di dunia,” cerita Herman saat meyakinkan warganya.  
 
Hingga saat ini, masyarakat Dusun Kronggahan, Desa Trihanggo, sudah merasakan manfaat dari 
pelepasan nyamuk ber-Wolbachia. Kini, angka demam berdarah di daerah tersebut sudah jauh 
berkurang.  
 
 
 
Keterangan:  
 
Hasil penelitian WMP Yogyakarta selama 10 tahun terakhir, akan diumumkan pada Webinar Seri 3: 

“Dampak Efikasi Wolbachia untuk Penurunan Dengue di Kota Yogyakarta: Hasil Akhir RCT,” yang 

akan berlangsung pada 26 Agustus 2020, 09.30-10.30. Acara bisa diikuti melalui link zoom berikut: 

s.id/wolbachiafest3. 

 
 
 
Untuk informasi lebih lanjut:  
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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