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SIARAN PERS 
 

Yayasan Tahija Paparkan Peran Filantropi Ventura dalam Dunia 

Penelitian 

 

Yayasan Tahija berkomitmen mendanai penelitian pengendalian demam berdarah dengue 

(DBD) yang dilakukan oleh World Mosquito Program (WMP) Yogyakarta. Hal tersebut 

membuktikan peran filantropi dalam dunia penelitian di Indonesia. 

Suatu negara akan berkembang manakala pemerintahnya mencurahkan perhatian yang 

besar untuk dunia penelitian. Filantropi dapat berkontribusi dengan mendanai penelitian 

seperti yang dilakukan oleh Yayasan Tahija dengan WMP Yogyakarta. “Sebagai filantropi 

ventura, Yayasan Tahija bukan hanya menyumbangkan dana, namun juga intelektual, 

manajemen, dan tata kelola program,” seperti yang disampaikan oleh Ketua Dewan 

Pembina Yayasan Tahija, dr. Sjakon G. Tahija pada Seminar Nasional dalam rangka Hari 

Pengendalian Nyamuk di Semarang, 22 Agustus 2019. 

Yayasan Tahija merupakan wadah formal prakarsa filantropi ventura keluarga Tahija. 

Yayasan yang didirikan oleh almarhum Julius Tahija dan istrinya, almarhumah Jean Tahija, 

di Jakarta pada 21 Maret 1990 ini telah dua kali mendanai penelitian tentang DBD. Pada 

2004 Yayasan Tahija mendanai Project Dengue di Kota Yogyakarta yang berlangsung 

kurang lebih tujuh tahun. Kini Yayasan Tahija fokus mendanai WMP Yogyakarta yang telah 

dimulai sejak 2011 lalu. Penelitian ini dilaksanakan oleh Pusat Kedokteran Tropis Fakultas 

Kedokteran, Kesehatan Masyarakat dan Keperawatan (FK-KMK) UGM. 

Penerus yang juga putra Julius Tahija, Sjakon G. Tahija dan George S. Tahija, secara berkala 

mengunjungi Yogyakarta untuk melihat lebih dekat pelaksanaan penelitian WMP 

Yogyakarta. Beberapa kali keduanya menyampaikan kegembiraannya atas perkembangan 

penelitian yang tak hanya dilakukan di laboratorium, namun juga diterapkan di tengah 

masyarakat. 

“Kami kagum dengan masyarakat dan pemerintah Yogyakarta,” ucap dr. Sjakon pada 

sebuah kesempatan. Menurutnya, sebagai terobosan besar dan berkelanjutan dalam 

kesehatan masyarakat, penelitian WMP Yogyakarta mustahil dapat terlaksana tanpa 

dukungan masyarakat dan pemangku kepentingan terkait. Dukungan tersebut tak disia-

siakan dengan mewujudkan komitmen untuk mendanai penelitian pengendalian DBD 

menggunakan bakteri alami Wolbachia ini hingga usai. 
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Lebih lanjut dr. Sjakon menjelaskan bahwa pihaknya telah memiliki social capital berupa 

hubungan baik dengan Pemerintah DIY dan masyarakatnya. Hal tersebut terwujud dalam 

dukungan yang diberikan sepanjang penelitian. “Penelitian ini harus berhasil,” ucap Sri 

Sultan Hamengkubuwono X, Gubernur DIY, saat menandatangani naskah kesepakatan 

bersama antara Pemerintah DIY dan Yayasan Tahija di awal penelitian. Dukungan pun turut 

diberikan oleh Kementerian Kesehatan, terutama dalam rangka studi implementasi yang 

akan digelar setelah WMP Yogyakarta memperoleh bukti yang kuat di Kota Yogyakarta. 

Saat ini, WMP Yogyakarta berada di penghujung penelitian untuk membuktikan efektivitas 

Wolbachia dalam mengurangi kasus DBD di Kota Yogyakarta. Sebelumnya, WMP 

Yogyakarta membagi wilayah Kota Yogyakarta menjadi wilayah intervensi (dilepasi 

Wolbachia) dan wilayah pembanding (tidak dilepasi Wolbachia). Kemudian WMP 

Yogyakarta meletakkan tak kurang dari 8 ribu ember berisi telur Aedes aegypti ber-

Wolbachia di wilayah terpilih.  

Peletakan ember dilakukan dalam dua tahap. Peletakan tahap pertama yang dilakukan di 

Kecamatan Tegalrejo dan Wirobrajan kini telah membuahkan hasil. Wolbachia terbukti 

mampu mengurangi kasus DBD hingga 76 persen. Angka tersebut didapatkan dengan 

membandingkan kasus DBD di wilayah pelepasan dan wilayah pembanding. 

Meski demikian, penelitian masih berlanjut untuk memperoleh bukti yang lebih kuat di 

wilayah pelepasan yang lebih luas. Bukti tersebut diharapkan telah diperoleh di 

penghujung 2020. Ketika bukti telah didapat, Yayasan Tahija membuktikan secara utuh 

peran filantropi dalam dunia penelitian. Muaranya adalah untuk mewujudkan Indonesia 

yang lebih baik.  

 

 

Informasi Tambahan: 

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

Yogya. Penelitian ini merupakan bagian dari WMP Global yang berpusat di Monash 

University Australia. Komitmen yang diemban adalah mengurangi beban masyarakat dunia 

dari penyakit-penyakit yang ditularkan oleh nyamuk. 

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. 
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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 

mailto:wmp-yogya@worldmosquito.com

