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Peneliti WMP Paparkan Wolbachia dan Penurunan Kasus DBD di Kota 

Yogyakarta 

Peneliti utama World Mosquito Program (WMP) Yogyakarta, Prof. Adi Utarini 

memaparkan dampak intervensi Aedes aegypti ber-Wolbachia terhadap penurunan kasus 

demam berdarah dengue (DBD) di Kota Yogyakarta. “Wolbachia terbukti dapat 

menurunkan kasus DBD hingga 76 persen,” jelas Prof. Uut, panggilan akrabnya. 

“Angka di atas berdasarkan perbandingan kasus DBD di wilayah intervensi (wilayah 

pelepasan nyamuk ber-Wolbachia) dan pembanding (tanpa pelepasan),” ujar pakar 

kesehatan masyarakat yang dinobatkan sebagai penerima Habibie Award 2019 di bidang 

kesehatan tersebut. Pelepasan yang dimaksud adalah pelepasan tahap pertama yang 

dilakukan di Kecamatan Tegalrejo dan Wirobrajan, sebelum pelepasan tahap kedua di 

kecamatan lainnya di Kota Yogyakarta. 

WMP telah melepaskan nyamuk ber-Wolbachia sejak tiga tahun yang lalu, tepatnya sejak 

15 Agustus 2016 di Kecamatan Tegalrejo dan Wirobrajan. Pelepasan nyamuk dilakukan 

selama tujuh bulan menggunakan metode penitipan ember berisi telur nyamuk ber-

Wolbachia ke rumah warga. Hingga kini, persentase Ae. aegypti ber-Wolbachia di kedua 

kecamatan tersebut stabil tinggi.  

Prof. Uut menyampaikan hasil midterm penelitiannya tersebut pada Seminar Nasional 

dalam rangka Hari Pengendalian Nyamuk (HPN) di Hotel MG Setos Semarang, 22 Agustus 

2019. Pada kesempatan tersebut, dr. Sjakon G. Tahija selaku Ketua Dewan Pembina 

Yayasan Tahija, penyandang dana penelitian WMP Yogyakarta juga memaparkan peran 

filantropi dalam dunia penelitian. Selain tampil sebagai pembicara, WMP Yogyakarta turut 

membuka booth di lokasi seminar. Para peserta yang hadir dapat berinteraksi dengan staf, 

termasuk mengamati langsung nyamuk yang sudah ber-Wolbachia. 

Teknologi Wolbachia merupakan teknologi yang sangat potensial sebagai strategi 

pelengkap untuk pengendalian DBD. Wolbachia merupakan teknologi yang aman, dengan 

risiko implementasi yang sangat rendah (negligible), hasil kajian analisis risiko yang telah 

dilakukan Kementerian Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi (Kemenristekdikti). 

Teknologi ini juga terbukti cost effective berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh  

Donald S. Shepard dari Brandeis University dan Oliver J. Brady dari Oxford University pada 
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tahun 2018. Penelitian ini menyimpulkan bahwa teknologi Wolbachia dapat menghemat 

biaya hingga 20 persen jika dilakukan dalam waktu yang lama.  

Saat ini, WMP Yogyakarta berada di penghujung penelitian untuk memperoleh bukti yang 

lebih kuat terkait efektivitas Wolbachia dalam menurunkan kasus DBD di Kota 

Yogyakarta. Hasil midterm dan beberapa hasil penelitian pendukung lainnya diharapkan 

memperkuat pertimbangan teknologi Wolbachia sebagai strategi pelengkap dalam 

program pengendalian DBD di Indonesia. 

 

Informasi Tambahan: 

1. Penelitian WMP Yogyakarta (sebelumnya bernama Eliminate Dengue Project-EDP 

Yogya) merupakan penelitian yang dilaksanakan oleh Pusat Kedokteran Tropis (PKT) 

Fakultas Kedokteran, Kesehatan Masyarakat, dan Keperawatan (FK-KMK) Universitas 

Gadjah Mada (UGM) dengan dukungan penuh pendanaan dari Yayasan Tahija dan bekerja 

sama dengan WMP Global. 

2. Wolbachia adalah bakteri alami yang terdapat di sebagaian besar serangga. Ia 

terbukti mampu menghambat replikasi virus dengue di dalam tubuh Ae. aegypti, sehingga 

Ae. aegypti ber-Wolbachia tak lagi mempunyai kemampuan menularkan DBD. Penelitian 

WMP Yogyakarta dilakukan dengan memasukkan Wolbachia ke dalam Ae. aegypti, 

kemudian dilepaskan di habitat alaminya agar kawin silang dengan Ae. aegypti setempat 

dan menghasilkan keturunan nyamuk yang ber-Wolbachia. 

3. Saat ini WMP Yogyakarta masih melakukan pemantauan Wolbachia di wilayah 

penelitian. Selain itu, studi dampak juga dilakukan dengan mendata pasien demam yang 

berobat di 18 Puskesmas di Kota Yogyakarta. Selanjutnya, pasien demam yang bersedia 

terlibat dalam penelitian didata dan diambil sampel darahnya untuk diperiksa lebih lanjut 

di laboratorium WMP Yogyakarta. 

 

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   

Instagram  : @wmpyogyakarta 
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