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Terimakasih kepada Tuhan yang Maha Kuasa, yang atas perkenanNya 
sehingga kami dapat menyelesaikan buku pegangan ini. Puji syukur juga 
kami haturkan karena akhirnya kami berhasil melaksanakan kegiatanTri 
Dharma Pengabdian yang merupakan indikator kinerja bagi dosen, 
termasuk kami dari Tim Pengabdian Bagian Administrasi dan Kebijakan 
Kesehatan, Fakultas Kesehatan Masyarakat (FKM) Universitas Diponegoro. 

 

Pelayanan imunisasi bagi bayi dan anak-anak termasuk pelayanan yang 
terimbas situasi Covid-19 karena adanya kecenderungan orang tua dan 
atau keluarga menunda dan tidak mengimunisasikan anaknya. Situasi ini 
tentunya berimplikasi pada rendahnya cakupan imunisasi (dasar maupun 
lanjutan) yang secara langsung dan tidak langsung mempengaruhi status 
kesehatan dan tumbuh kembang bayi/anak karena potensi dan risiko 
tertular penyakit (PD3I) semakin besar. Prinsip herd-immunity tidak akan 
terpenuhi, serta cakupan target UCI (Universal Child Immunization) juga 
tidak berhasil, terutama dalam  

Di sisi lain, Kader Kesehatan sebagai tenaga penggerak sekaligus ujung 
tombak pelayanan kesehatan yang berprinsip pemberdayaan masyarakat 
diharapkan mampu mengambil peran sebagai pendorong dan motivator 
bagi keluarga untuk secara sadar dan sukarela mengimunisasikan anaknya, 
terutama untuk imunisasi lanjutan yang cakupannya masih sangat rendah. 
Dibutuhkan penguatan bagi Kader Kesehatan dalam pemahaman dan sikap 
positif tentang imunisasi lanjutan bagi anak-anak baduta (<24 bulan). 
Melalui buku ini diharapkan dapat memenuhi kebutuhan tersebut. Semoga 
buku ini bisa memberikan manfaat bagi Kader Kesehatan, masyarakat dan 
kita semua. Amin. 

 

   Semarang,  Desember 2020 

                  Penyusun 
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ASI : Air Susu Ibu 

Baduta : Bawah Dua Tahun (Umur < 2th) 

Balita : Bawah Lima Tahun (Umur < 5th) 
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BIAS : Bulan Imunisasi Anak Sekolah 
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Covid-19 : Coronavirus Diseases-2019 
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PPI : Pencegahan dan Pengendalian Infeksi 

Puskesling : Pusat Kesehatan Masyarakat-Keliling 

Puskesmas : Pusat Kesehatan Masyarakat 

RT/RW : Rukun Tetangga / Rukun Warga 

SD : Sekolah Dasar 

SMD : Survei Mawas Diri 
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 Apa Kader Kesehatan ? 
 Siapa dan apa saja syarat menjadi Kader 

Kesehatan ? 
 Apa keuntungan menjadi Kader Kesehatan ? 
 Apa peran dan fungsi Kader Kesehatan dalam 

pembangunan kesehatan ? 
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 Kader (cadre) secara bebas dapat dimaknai sebagai orang atau kumpulan 
orang yang dibina oleh suatu lembaga atau organisasi, baik organisasi 
sipil maupun militer, yang berfungsi sebagai 'pemihak' dan atau 
membantu tugas dan fungsi pokok organisasi tersebut (Nano Wijaya). 

 Merupakan tenaga sukarela yang berperan mengembangkan dan 
memberdayakan masyarakat, direkrut dari, oleh, dan untuk masyarakat. 

 Adalah anggota masyarakat yang dipilih dari dan oleh masyarakat, 
yang mau dan mampu bekerja bersama dalam berbagai kegiatan 
kemasyarakatan secara sukarela karena dilatih untuk mampu 
menangani masalah-masalah kesehatan perorangan di wilayahnya 

 Kader kesehatan adalah tenaga sukarela yang dipilih oleh 
masyarakat dan bertugas mengembangkan masyarakat, sehingga 
kader kesehatan juga dapat disebut sebagai penggerak atau 
promotor kesehatan.  

 Adalah bukti keterlibatan dan peran serta masyarakat untuk ikut 
berpartisipasi langsung dalam pembangunan kesehatan.  

 Kader kesehatan berperan membantu kelancaran pelayanan 
kesehatan dan menjadi ujung tombak sekaligus penghubung di dan 
dengan masyarakat.  

 Kader kesehatan adalah orang-orang yang bersedia bekerja secara 
sukarela dan ikhlas memberikan dan mendukung pelayanan 
kesehatan di wilayahnya.  

PENGERTIAN  “KADER” 

PENGERTIAN “KADER KESEHATAN” 
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 Dipilih dari dan oleh masyarakat setempat (mendapat 
kepercayaan dari masyarakat) 

 Bersedia dan mampu bekerja bersama masyarakat secara 
sukarela dan ikhlas 

 Bisa membaca dan menulis huruf latin 

 Sabar dan memahami kelompok-kelompok tertentu (kelompok 
sasaran) yang dilayani (ibu hamil, bayi dan usia lanjut) 

 Memahami karakteristik dan budaya masyarakat di wilayah 
tempat tinggalnya. 

 Mempunyai cukup waktu untuk bekerja bagi masyarakat 

 Mampu berkomunikasi dan berinteraksi dengan baik. 
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 Membantu petugas kesehatan 
dalam pelaksanaan berbagai 
program kesehatan di 
wilayahnya. 

 Melakukan pendataan dan 
pencatatan. 

 Menyiapkan peralatan dan 
sarana penyelenggaraan 
pelayanan kesehatan di 
Posyandu. 

 Melaporkan segala kegiatan 
yang dilakukan. 

 Melakukan pendekatan pada 
masyarakat, meliputi: 
kelompok sasaran, tokoh 
masyarakat dan tokoh agama 
serta aparat wilayah setempat. 

 Membantu pelaksanaan SMD 
(Survei Mawas Diri) bersama 
petugas kesehatan setempat. 
 

Ayo ke POSYANDU….. 
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 Meningkatkan pengetahuan dan ketrampilan baru, 
khususnya dalam bidang kesehatan 

 Menumbuhkan sifat kepemimpinan baru dalam masyarakat 
 Adanya penghargaan dari masyarakat (mendapat nilai lebih) 
 Sebagai panutan masyarakat 
 Meningkatkan kemampuan dalam berinteraksi dengan 

semua elemen kemasyarakatan 
 

K
A

D
ER

 
K

ESEH
A

TA
N

 

PENYULUH KESEHATAN 

MOTOR PENGGERAK 

MOTIVATOR 
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PERAN & FUNGSI KADER 
dalam Pembangunan Kesehatan 

 Tenaga penggerak dalam pemberdayaan 
masyarakat yang  berperan sebagai:  
 penggerak masyarakat untuk berperan serta dalam 

upaya kesehatan sesuai kewenangannya; 

 penggerak masyarakat agar memanfaatkan UKBM 
dan pelayanan kesehatan dasar; 

 pengelola UKBM; 

 penyuluh kesehatan kepada masyarakat; 

 pencatat kegiatan pemberdayaan masyarakat bidang 
kesehatan; dan 

 pelapor jika ada permasalahan atau kasus kesehatan 
setempat pada tenaga kesehatan. 

 Ujung tombak pembangunan kesehatan 
masyarakat di wilayahnya melalui dukungan dan 
fasilitasi kegiatan Posyandu 

 Tenaga pendukung bagi fasilitas kesehatan 
wilayah (Puskesmas) dalam penyelenggaraan 
layanan kesehatan kepada masyarakat, terutama 
untuk layanan yang bersifat “luar gedung” 
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 Apakah Imunisasi ? 
 Mengapa Imunisasi penting ? 
 Apa keuntungan Imunisasi ? 

 Bagaimana jadwal imunisasi ? 
 Imunisasi dasar dan Imunisasi Lanjutan ? 

 Jenis Penyakit yang Dapat Dicegah dengan Imunisasi ? 
 Permasalahan Imunisasi ? 

 Apakah KIPI itu ?  
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 Tuberkulosis (TB-Paru) 

 Hepatitis B 

 Diftheria 

 Pertusis (batuk rejan) 

 Tetanus 

 Polio 

 Haemophilus influenza type B 

 Measles (campak) 

 Rubella (campak Jerman) 

 Mumps (gondong) 

 Satu cara yang paling efektif dalam 

mencegah penyakit menular 

 Merupakan proses untuk membentuk 

imunitas atau sistem kekebalan tubuh 

 Dilakukan dengan cara memberikan vaksin 

untuk mendorong terbentuknya antibodi 

untuk memperkuat daya tahan (imunitas) 

 Umumnya diberikan  anak dalam bentuk 

suntikan (selain yang diteteskan) 

 Vaksin adalah virus / bakteri yang sudah 

dilemahkan 

 

imunisasi 
Apa itu 

Jenis penyakit yang dapat dicegah  melalui 
Program Imunisasi (Rutin Lengkap) Nasional 

 Adalah imunisasi lanjutan (ulangan) 

 Diberikan pada anak di usia sekolah 

dasar (SD) kelas 1,2 dan 5. 

 Sifatnya memperkuat daya imunitas 

tubuh yang sudah ada  sebelumnya 

BULAN IMUNISASI ANAK SEKOLAH 

BIAS 

 

o MR 

o DT 

 

o Td 

 

o Td 

 

Kls. 1 SD Kls. 2 SD Kls. 5 SD 

8 



 Mencegah penularan penyakit-penyakit 
tertentu yang berbahaya yang 
sebenarnya dapat dicegah dengan 
imunisasi (PD3I) 

 Membentuk daya tahan dan kekebalan 
tubuh (imunitas) yang bersifat aktif 
terhadap ancaman penyakit tertentu 

 Merupakan hak anak untuk 
mendapatkan pelayanan kesehatan 
dasar dan bebas dari tertular atau 
menulari penyakit tertentu. 

 Memberikan perlindungan kepada 
masyarakat (komunitas) dari ancaman 
penyakit dengan berbasis kelompok 
atau wilayah (herd-immunity). 

Mencegah 

Melindungi 

Menyehatkan 

Penyakit yang 

Dapat 

Dicegah 

Dengan 

Imunisasi 

3M 
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 Upaya paling efektif dan efisien dalam mencegah 
beberapa jenis penyakit berbahaya (memberikan 
kekebalan tubuh/imunitas) 

 Proses tumbuh kembang bayi dan anak lebih terjamin 
karena mereka sehat dan tidak mudah sakit 

 Dari sisi ekonomi lebih murah dan hemat biaya 
dibandingkan potensi biaya yang harus dikeluarkan 
ketika anak tertular penyakit (PD3I) 

 Terdapat konsep herd immunity atau kekebalan 
kelompok yang terbentuk karena cakupan imunisasi 
tinggi dan merata di seluruh wilayah, sehingga dapat 
memberikan perlindungan bagi masyarakat sekitarnya 

 Mudah diperoleh karena  menjadi program pemerintah 
dan diberikan gratis kepada semua bayi/anak, serta 
tersedia di Puskesmas dan fasilitas kesehatan lainnya. 

Ayo ... IMUNISASI.. 
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•Tindakan pencegahan terhadap penyakit tertentu 

•Melindungi anak dari kesakitan, kecacatan dan 
kematian akibat wabah penyakit PD3I 

•Memberikan kekebalan aktif (daya imunitas tubuh) 

•Memberi perlindungan bagi penduduk di suatu wilayah 
atau herd-immunity (imunisasi bernilai sosial) 

•Cost-benefit,  sehingga munisasi menurunkan biaya 
pengobatan & perawatan karena sakit (terinfeksi) 

•Meningkatkan kualitas hidup anak dan produktivitas 

•Manfaat dirasakan oleh semua (bayi, anak, keluarga, 
masyarakat dan negara) 

M 

A 

N 

F 

A 

A 

T 

•Menurunkan angka kesakitan, kecacatan 
dan kematian akibat PD3I 

•Tercapainya target UCI 

•Tercapainya pengendalian, eradikasi & 
eliminasi jenis-jenis penyakit menular 
tertentu (polio, campak, dll) 

•Terselenggaranya pemberian imunisasi 
yang aman dan pengelolaan limbah medis 

T 
U 
J 
U 
A 
N 

KEUNTUNGAN 
IMUNISASI 
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IMUNISASI DASAR LENGKAP (IDL) 

IMUNISASI LANJUTAN (BOOSTER) 

UMUR JENIS ANTIGEN JENIS PENYAKIT 

< 24 jam 

 

 HB-0  Hepatitis B 

1 bulan  BCG 

 Polio-1 

 

 TB-Paru 

 Poliomyelitis 

2 bulan  Polio-2 

 DPT/HB/HiB -1 

 Poliomyelitis 

 Difteri, Pertusis, 

Tetanus, Hepatitis, 

Influenza tipe B 

3 bulan  Polio 3 

 DPT/HB/HiB -2 

 Poliomyelitis 

 Difteri, Pertusis, 

Tetanus, Hepatitis, 

Influenza tipe B 

4 bulan  Polio-4 + IPV 

 DPT/HB/HiB -3 

 Poliomyelitis 

 Difteri, Pertusis, 

Tetanus, Hepatitis, 

Influenza tipe B 

9 bulan  Campak & 

Rubella (MR) 

 

 Campak (Measles) 

 Cacar Jerman (Rubella) 

UMUR JENIS ANTIGEN JENIS PENYAKIT 

18 bulan  MR 

 DPT/HB/HiB -4 

 Campak & Rubella 

 Difteri, Pertusis, Tetanus, 

Hepatitis, Influenza tipe B 

 

PerMenkes 12/2017 tentang IMUNISASI 
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IMUNISASI DASAR 

 Adalah imunisasi yang diberikan pada bayi BBL umur 0 
sampai dengan umur 9 bulan mencakup 5 jenis imunisasi 
yaitu: HB0; BCG; DPT/HB/HiB; Polio dan Campak/MR. 

 Merupakan imunisasi program pemerintah yang wajib 
diberikan (gratis) kepada semua bayi untuk mencegah 
penyakit PD3I (penyakit yang dapat dicegah dengan imunisasi) 

 Imunisasi Dasar Lengkap (IDL) yaitu ketika bayi sudah 
mendapatkan layanan imunisasi dasar secara lengkap 
sesuai dengan usianya, yaitu : 
 Hepatitis B (HB-0) untuk bayi < 24 jam 
 BCG  
 DPT/HB/HiB  (3x) 
 Polio (OVP) 4x dan (IVP/polio suntik) 1x 
 Campak/MR 

 Setelah imunisasi dasar, dilanjutkan dengan imunisasi 
lanjutan (kriteria imunisasi rutin lengkap) yang bersifat 
memperkuat (booster) 
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 Adalah imunisasi yang diberikan setelah bayi atau anak 
mendapatkan imunisasi dasar  

 Diberikan pada anak umur 18 bulan (sampai 24 bulan) 

 Imuniasi ulangan dan bersifat melengkapi imunisasi dasar 
yang telah diterima sebelumnya 

 Merupakan imunisasi wajib yang menjadi program 
pemerintah yang diberikan pada anak dan bersifat rutin 

 Diberikan untuk mempertahankan tingkat kekebalan bayi & 
anak di atas ambang perlindungan (memperpanjang masa 
perlindungan atas ancaman penyakit). 

 Bersifat booster (menguatkan), karena setelah pemberian 
pertama, suatu saat kemampuan antibodi tersebut akan 
turun lagi, sehingga harus diberikan imunisasi ulangan 
(booster) sehingga kemampuan antibodi tersebut akan 
meningkat kembali dan menjadikan anak tidak mudah 
terserang penyakit (perlindungan lebih lama) 

IMUNISASI LANJUTAN 
 Usia 18-24 bulan: 1 dosis DPT, Hepatitis B, HiB, dan 

Campak/MR 

 Kelas 1 SD/sederajat: 1 dosis campak dan DT 

 Kelas 2 dan 5 SD/sederajat: 1 dosis Td 
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Sumber: 

Video Promosi Kesehatan 

Kementerian Kesehatan Republik Indonesia 15 



Tuberkulosis 

Paru 

Hepatitis B Difteri 

#larasedelok_sehatsaklawase 

Rubella (Campak 

Jerman) 

Campak 

(Measles) 

Hemophilus 

Infuenzae Type-B 

Polio Batuk Rejan 

(Pertusis) 

Tetanus 

Sumber : Gambar-gambar diambil dari Google Images 

Fakultas Kesehatan Masyarakat 

Universitas Diponegoro - 2020 
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 TUBERKULOSIS PARU (TB-PARU) 

 HEPATITIS - B 

 Penyakit infeksi berbahaya yang terutama menyerang paru-paru, 
meski juga bisa menyerang tulang, usus, atau kelenjar 

 Disebabkan oleh kuman Mycobacterium tuberculosis. 
 Penularannya melalui percikan ludah yang keluar dari penderita 

TBC ketika berbicara, batuk atau ketika bersin 
 Gejala TBC berupa batuk yang berlangsung lama (>3 minggu), 

biasanya berdahak dan terkadang mengeluarkan darah. 
 mencegah TB adalah dengan menerima vaksin BCG (Bacillus 

Calmette-Guerin) 

 Penyakit infeksi pada hati (liver) yang bersifat menular dan 
disebabkan virus Hepatitis B (radang hati) 

 Sering disebut juga dengan “sakit kuning” (bisa dilihat dari kulit 
dan bagian putih mata yang menguning) 

 Gejala penyakit Hepatitis B tidak langsung terasa bahkan ada 
yang tidak menimbulkan gejala, sehingga penyakit hati ini 
tergolong sulit dideteksi 

 Penyakit Hepatitis B kronis (lama atau menahun) meningkatkan 
risiko seseorang mengalami gagal hati, kanker hati atau sirosis 
(rusaknya organ hati) dan mengakibatkan kematian 
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 DIFTERI 

 BATUK REJAN (PERTUSIS) 

 Adalah penyakit infeksi menular berbahaya yang disebabkan oleh 
bakteri Corynebacterium diphteriae  dan menyerang membran 
mukus pada tenggorokan dan hidung 

 Penyebaran dan penularan difteri bisa melalui partikel di udara, 
menyentuh benda pribadi dan peralatan rumah tangga yang 
terkontaminasi, serta menyentuh luka yang terinfeksi kuman difteri 

 Bila tidak ditangani secara serius dapat mengancam jiwa, karena 
bakteri penyebabnya menghasilkan toksin (racun) dan membentuk 
membran putih tebal di tenggorokan  (amandel) yang dapat 
menyebar ke jantung dan saraf. 

 Penyakit pada saluran pernafasan dan paru-paru yang disebabkan 
oleh infeksi bakteri dan mudah sekali menular 

 Penyebabnya adalah bakteri  Bordetella pertussis yang menyebar 
melalui partikel udara 

 Ditandai dengan batuk keras yang terjadi secara terus-menerus 
yang biasanya diawali dengan tarikan napas panjang lewat mulut 

 Sering juga disebut dengan penyakit batuk 100 hari 
 Bila tidak ditangani dengan baik, penderita  batuk rejan bisa 

kekurangan oksigen dalam darah dan juga bisa menyebabkan 
komplikasi seperti pneumonia 
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 TETANUS 

 POLIO (POLIOMYELITIS) 

 Adalah infeksi bakteri serius yang menyebabkan kejang otot yang 
menyakitkan dan  sangat berbahaya karena dapat menyebabkan 
kematian (tegang dan kaku seluruh tubuh) 

 Disebabkan oleh bakteri Clostridium tetani yang banyak ditemukan 
pada tanah, debu atau kotoran hewan 

 Kuman atau bakteri tetanus masuk ke dalam tubuh melalui luka 
(perlukaan) pada kulit dan mengeluarkan racun untuk menyerang 
saraf yang mengendalikan otot 

 Penularan juga bisa terjadi melalui penggunaan alat yang tidak steril 

 Adalah penyakit yang menyerang sistem saraf pusat dan mudah 
menular terutama pada anak-anak umur <5 tahun  

 Penderita akan mengalami kelumpuhan permanen  (saraf tulang 
belakang dan otak) dan gangguan pada saraf pernafasan 
sehingga kesulitan bernafas 

 Penyakit polio disebabkan oleh virus polio yang masuk melalui 
rongga mulut atau hidung, kemudian menyebar di dalam tubuh 
melalui aliran darah. 

 Virus polio disebarkan melalui makanan, air minum, dan melalui 
tangan yang terkontaminasi kotoran maupun dahak penderita 
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 CAMPAK (MEASLES) 

 CAMPAK JERMAN (RUBELLA) 

 Campak merupakan penyakit menular dan dapat menyebabkan 
komplikasi serius, terutama pada bayi dan anak-anak 

 Ditandai dengan munculnya ruam kemerahan di seluruh 
tubuh akibat infeksi virus campak yaitu virus rubeola yang 
merupakan golongan paramixovirus 

 Penularan melalui percikan air liur yang dikeluarkan penderita saat 
batuk atau bersin, juga bisa melalui sentuhan pada hidung atau 
mulut setelah memegang benda yang terpercik air liur penderita 

 Campak bisa menyebabkan kondisi serius, seperti radang 
telinga, paru-paru basah dan  radang otak (kerusakan permanen) 

 Campak pada ibu hamil bisa menyebabkan kelahiran prematur 
hingga keguguran 

 Merupakan infeksi virus yang ditandai dengan ruam merah pada 
kulit yang disebabkan virus rubella 

 Infeksi rubella relatif lebih ringan bila terjadi pada anak-anak, 
namun sangat berbahaya bila menulari ibu hamil karena dapat  
mengakibatkan keguguran dan atau kelainan kongenital pada janin 
dan bayi yang dilahirkan (sindrom rubella kongenital) 

 Sindrom rubella kongenital menyerang >80% bayi dari ibu yang 
terinfeksi rubella, dan menyebabkan cacat lahir (tuli, katarak, 
penyakit jantung bawaan dan gangguan tumbuh kembang). 
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 HEMOFILUS INLUENZAE TIPE-B 

 PNEUMONIA 

 Bakteri Haemophilus influenzae type B (HiB) adalah bakteri yang 
dapat menyebabkan infeksi di berbagai bagian organ tubuh, seperti 
otak, saluran pernapasan, paru-paru, tulang, hingga jantung 

 Bakteri HiB mudah menyerang anak-anak karena daya tahan tubuh 
masih lemah  (sistem kekebalan tubuh belum sempurna) 

 Untuk pencegahannya, diberikan vaksin HiB untuk mencegah 
penyakit (terutama): radang otak (meningitis), radang paru 
(pneumonia), infeksi telinga (otitis media) dan lain lain 

 Meningitis adalah infeksi pada selaput pelindung otak dan saraf 
tulang belakang dan merupakan salah satu penyakit berat yang 
mengakibatkan kerusakan otak permanen, gangguan pendengaran 
(tuli), gangguan tumbuh kembang hingga kematian. 

 Pneumonia adalah radang pada paru-paru yang disebabkan oleh 
infeksi bakteri, virus dan jamur 

 Gejala yang umumnya dialami penderita pneumonia adalah batuk 
berdahak, demam, dan sesak napas.  

 Pneumonia juga dikenal dengan istilah penyakit paru-paru basah 
dan merupakan salah satu penyebab kematian tertinggi pada anak-
anak di seluruh dunia.  

 WHO memperkirakan bahwa  sekitar 15% kematian anak-anak yang 
berusia <5 tahun disebabkan oleh penyakit ini.  
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PERMASALAHAN 

IMUNISASI 

• PEMANFAATAN 
RENDAH 

• KETIDAKTEPATAN 
WAKTU 

• MANAJEMEN STOK 
YANG LEMAH 
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Takut anak menjadi sakit 
(takut efek samping 
imunisasi) 

Tidak tahu manfaat 
imunisasi 

Tidak percaya efektifitas 
imunisasi 

Bisa digantikan dengan 
madu,  ramuan dan 
herbal-herbal tertentu 

Keyakinan bahwa vaksin 
haram (tidak halal) 

Imunisasi merepotkan 

Akses ke layanan 
imunisasi sulit 

Tidak menguntungkan 

Alasan TIDAK 

Imunisasi  
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Alasan imunisasi  

tidak tepat waktu (terlambat) 

Orang tua sibuk bekerja 

Repot dengan pekerjaan domestik 

Tidak ada yang mengantar anak ke 
fasilitas layanan imunisasi 

Anak sedang sakit 

Dilarang suami/keluarga  

Akses ke fasilitas layanan sulit 
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 Droping vaksin dan logistik lainnya 

belum turun dari Pusat 

 Ketidaktepatan perencanaan vaksin 

 Vaksin yang dikirimkan (droping) tidak 

sesuai kebutuhan daerah (ada 

kekosongan atau kelebihan vaksin) 

 Pemakaian vaksin belum sesuai standar 

Indeks Penggunaan (IP) vaksin 

sehingga terjadi pemborosan  

 Banyak vaksin terbuang karena 

mekanisme rantai dingin vaksin tidak 

sesuai standar, terutama di daerah sulit 

 Manajemen pencatatan dan pelaporan 

belum lengkap dan tidak tepat waktu 

 Keterlambatan dalam pengajuan usulan 

pengadaan/kebutuhan vaksin 

 Terjadi wabah penyakit tertentu 

sehingga vaksin belum tersedia 
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 Serangkaian reaksi yang terjadi pada anak setelah diimunisasi dan 

sifatnya cenderung ringan (pada sebagian besar anak) 

 Biasanya berupa peradangan dalam tubuh sehingga memunculkan 

reaksi sistemik berupa demam, pusing, rasa nyeri, tidak enak badan 

atau pembengkakan pada area yang diimunisasi. 

 Reaksi mulai dari yang ringan hingga reaksi tubuh yang serius 

seperti anafilaktik (alergi parah) terhadap kandungan vaksin, meski 

tidak selalu terjadi pada setiap orang (bisa berbeda reaksi) 

 KIPI ringan biasanya terjadi sesaat setelah diberikan vaksin dan 

dapat membaik dengan cepat ketika diberikan pengobatan untuk 

mengurangi gejala. 

 Gejala KIPI berat cenderung langka, tapi bisa berdampak serius. KIPI 

berat umumnya disebabkan respon sistem imun terhadap vaksin dan 

menyebabkan reaksi alergi berat terhadap bahan vaksin, 

menurunkan trombosit dan kejang. Semua gejala KIPI berat dapat 

diatasi dan sembuh total tanpa ada dampak jangka panjang. 

Efek samping imunisasi 
KIPI = Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi 

    Masalah “KIPI”   
        (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi) 

 Sosialisasi kurang pada masyarakat terkait reaksi 

imunisasi yang terjadi pada setiap anak (KIPI) 

 Tidak adanya mekanisme pencatatan & pelaporan KIPI 

yang sistematis (terutama untuk kejadian KIPI ringan) 

 Mo-nev KIPI belum dilakukan sesuai standar dan fokus 

perhatian pada KIPI berat saja 
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 Tetaplah tenang dan jangan panik 
 Bila anak demam, berikan obat penurun panas tiap 4 

jam, kompres dengan air hangat, berikan ASI lebih 
sering, juga nutrisi tambahan berupa susu atau jus 
buah bila anak sudah mengkonsumsi makanan padat. 

 Bawa anak ke dokter atau fasilitas kesehatan terdekat 
bila kondisinya tidak kunjung membaik supaya 
mendapatkan perawatan yang tepat 

 Selain demam, efek samping imunisasi yaitu rasa 
nyeri dan bengkak di area bekas suntikan, sehingga 
anak agak rewel. 

 Umumnya reaksi tersebut akan hilang dalam 3-4 hari 
 Bila anak pernah mengalami reaksi alergi setelah 

pemberian vaksin, perlu disampaikan ke dokter guna 
mencegah kejadian berulang yang mungkin 
membahayakan 
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 Layanan Imunisasi di Posyandu 

 Apakah peran Kader Kesehatan dalam pelayanan 

imunisasi di Posyandu ? 

 Apa yang dapat dilakukan Kader Kesehatan untuk 

meningkatkan cakupan Imunisasi ? 

 Mengapa perlu skrining imunisasi lanjutan ? 

 Bagaimana mendata dan melakukan skrining 

dalam imunisasi ? 

 Bagaimana mengatasi penolakan imunisasi ? 

 Pelayanan Imunisasi di Masa Pandemi COVID-19 

dan Peran Kader dalam Layanan Imunisasi di 

Posyandu, Puskesmas dan Puskesmas Keliling 

dalam Pelayanan Imunisasi 
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 Bayi dan anak bisa mendapatkan 
pelayanan imunisasi di Posyandu 
yang diselenggarakan rutin sekali 
setiap bulannya 

 Posyandu umumnya mempunyai 
jadwal-jadwal tertentu untuk 
setiap jenis vaksin  

 Mengapa di POSYANDU ? 

Ada di setiap pemukiman 
sehingga dekat rumah dan 
akses lebih mudah 

Pelayanan gratis dan tidak 
dipungut biaya 

Menyediakan jenis imunisasi 
utama (Hepatitis B, BCG, Polio, 
DPT/HB/HiB, Campak/MR) 
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 Melakukan identifikasi dan pendataan pada kelompok sasaran 
(bayi, baduta dan balita) yang sudah, belum dan akan 
mendapatkan layanan imunisasi. 

 Menginformasikan jadwal imunisasi pada ibu bayi dan ibu balita 
supaya bisa datang sesuai jadwal yang ditetapkan 

 Mengingatkan, mengajak dan mendampingi kelompok sasaran 
untuk datang ke Posyandu atau Puskesmas sesuai jadwal 
imunisasi (hari dan jam) yang sudah ditentukan. 

 Memberikan sosialisasi dan penjelasan kepada masyarakat 
terkait manfaat imunisasi dan jadwal imunisasi yang tepat. 

 Melakukan pendekatan kepada aparat pemerintah, tokoh 
masyarakat dan tokoh agama untuk mendapatkan dukungan 
dalam pemanfaatan imunisasi oleh kelompok sasaran dan 
masyarakat di wilayah tersebut 

 Melakukan pendataan dan pemetaan pada kelompok sasaran 
yang menolak imunisasi, serta mengidentifikasi apa yang 
menjadi alasan dan faktor penyebabnya.  

 Membantu petugas kesehatan (Puskesmas) dalam kegiatan 
pelayanan imunisasi di Posyandu. 

 Membantu mencatat/menuliskan jenis imunisasi yang sudah 
diterima bayi/balita dalam Buku KIA atau buku catatan imunisasi 

 Mencatat dan melaporkan hasil catatan pendataan sasaran yang 
datang dan tidak datang ke Posyandu untuk imunisasi kepada 
petugas kesehatan (Puskesmas) 
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dapat : 

 Membantu pendataan kelompok sasaran program 
imunisasi (bayi, baduta dan anak usia sekolah dasar)  

 Menggerakkan orang tua dan sasaran untuk datang ke 
tempat pelayanan imunisasi  

 Membantu menyiapkan tempat pelayanan imunisasi 
dan ruang tunggu sebelum dan sesudah penyuntikan 
di Posyandu atau pos pelayanan imunisasi.  

 Mengatur alur pelayanan imunisasi supaya tertib 

 Membantu pencatatan bayi atau anak kelompok 
sasaran yang sudah diberikan imunisasi.  

 

 

 

 Mendata bayi atau anak yang belum mendapat 
imunisasi serta mengunjungi orang tua/keluarga bayi 
atau anak tersebut.  

 Mengunjungi orang tua/keluarga yang tidak pernah 
membawa anaknya ke tempat pelayanan imunisasi  

 Melaporkan kepada petugas bila ditemukan kasus 
Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi (KIPI) 
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 Cakupan imunisasi lanjutan bagi anak baduta 
18-24 bulan masih rendah (<90%) 

 Data menunjukkan sejak 2014-2016 terdapat 
sekitar 1,7 juta anak belum mendapat imunisasi 
atau belum lengkap status imunisasinya 
(Kemenkes RI) 

 Penjaringan bagi semua anak baduta (18-24 
bulan) untuk mendapatkan imunisasi lanjutan 

 Bertujuan mengidentifikasi siapa saja anak-anak yang 
belum mendapat imunisasi lengkap 

 Mendata dan mengidentifikasi kondisi anak dalam 
keadaan sehat atau sakit ketika akan menerima 
layanan imunisasi 

 Mengidentifikasi riwayat imunisasi anak, apakah : 
o belum pernah imunisasi ?  
o pernah tapi belum lengkap 
o sudah lengkap imunisasinya 

 Memfasilitasi anak supaya melengkapi imunisasi dan 
atau melanjutkan imunisasinya sesuai jadwal 

 

33 



 Identifikasi kelompok sasaran yaitu anak baduta (umur 
<24 bulan) di wilayah sehingga diketahui jumlah dan 
bagaimana status imunisasi masing-masing anak 

 Catat status imunisasi anak baduta tersebut dalam 
kriteria : 
 Tidak imunisasi 
 Imunisasi belum lengkap (sekaligus identifikasi 

jenis imunisasi yang belum diberikan) 
 Imunisasi dasar lengkap 

 Berikan penjelasan kepada orang tua dan atau keluarga 
terkait imunisasi yang belum lengkap dan imunisasi yang 
harus diberikan sesuai umur dan jenis vaksinnya 

 Bagi anak yang belum diimunisasi,  dapat diidentifikasi 
dan didata alasan mengapa anak tidak imunisasi. 

 Lakukan pendekatan secara personal dan berikan 
penjelasan manfaat dan keuntungan imunisasi bagi anak 
sendiri dan bagi keluarga serta masyarakat 

 Laporkan hasil pendataan tersebut kepada pihak-pihak 
yang berkepentingan (Puskesmas) supaya dapat 
ditindaklanjuti dengan penjadwalan layanan imunisasi 
yang dibutuhkan 

 Lakukan koordinasi dan pendekatan dengan perangkat 
wilayah (RT/RW/Lurah) untuk mendapatkan dukungan 
terkait pelayanan dan program imunisasi 
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Jangan didiamkan 

Jangan dikucilkan 

Jangan dibenci 

 Lakukan pendekatan secara 
persuasif dan personal terkait 
alasan penolakannya untuk 
identifikasi apakah penolakan 
karena keyakinannya atau 
karena ketidakjelasan informasi 
yang diterima tentang imunisasi 

 Berikan penjelasan secara lugas 
melalui proses komunikasi 
terbuka dan jujur terkait 
imunisasi (manfaat, keuntungan 
dan risiko/efek sampingnya, 
serta upaya mengatasinya) 

 Mintalah bantuan dan dukungan dari 
pihak-pihak lain yang berwenang dan 
berkompeten dalam pemahaman 
teknis alasan penolakan (dokter atau 
tenaga kesehatan, ulama dan tokoh 
agama, tokoh masyarakat, perangkat 
wilayah, dll) untuk membantu 
memberikan penjelasan dan 
penguatan tentang imunisasi pada 
kelompok yang menolak 

 Dilakukan pendataan  dan pencatatan 
untuk selanjutnya dilaporkan kepada 
Puskesmas setempat untuk dilakukan 
pembinaan dan pemantauan. 
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 Penyakit coronavirus atau Coronavirus Disease 2019 (COVID-19) 

disebabkan oleh virus SARS-CoV-2 yang menyerang sistem 
pernafasan dan penularannya melalui percikan dahak (droplet) 
dari penderita atau kontak langsung dengan droplet yang 
menempel di benda-benda 

 Pemerintah telah menetapkan Coronavirus Disease 2019 (COVID-
19) sebagai wabah/pandemi, diikuti dengan berbagai upaya 
untuk pencegahan penyebaran dan penularannya melalui 
pembatasan sosial antara lain pembatasan kerumunan orang, 
pembatasan perjalanan, pemberlakuan isolasi, penundaan dan 
pembatalan acara yang berpotensi menimbulkan kerumunan, 
serta penutupan  fasilitas-fasilitas (hiburan) dan pengaturan 
berbagai pelayanan publik.  

 Strategi efektif pencegahan penularan COVID-19 dengan 

PROTOKOL KESEHATAN, meliputi : 3M (Mencuci tangan dengan 
sabun & air mengalir, Memakai masker dan Menjaga jarak) 
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1. Kondisi ini mempengaruhi jadwal dan tata cara pelayanan 
imunisasi baik di Posyandu, Puskesmas dan di fasilitas 
kesehatan lainnya termasuk swasta. 

2. Dalam Petunjuk Teknis (Juknis) Pelayanan Imunisasi pada Masa 

Pandemi COVID-19 dijelaskan bahwa  pelayanan imunisasi pada 
masa pandemi COVID-19 dilaksanakan sesuai prinsip 
Pencegahan dan Pengendalian Infeksi (PPI) dengan tetap 
menjaga jarak aman 1-2 meter, dengan ketentuan : 

 Sesuai kebijakan pemerintah daerah setempat,  

 Berdasarkan analisis situasi epidemiologi penyebaran 
COVID-19,  

 Cakupan imunisasi rutin, dan  

 Situasi epidemiologi PD3I.  

3. Petugas kesehatan tetap memantau status imunisasi setiap 
sasaran yang ada di wilayah kerjanya.  
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PRINSIP Imunisasi Dasar dan Lanjutan tetap harus diupayakan 
lengkap dan dilaksanakan sesuai jadwal untuk melindungi 
anak-anak dari PD3I 

Pelayanan imunisasi di Posyandu, Puskesmas, 
Puskesmas Keliling dan di fasilitas kesehatan lainnya 
mengikuti kebijakan Pemerintah Daerah setempat 

Kegiatan surveilans PD3I harus dioptimalkan termasuk 
pelaporannya 

Menerapkan prinsip PPI (Pencegahan dan Pengendalian 
Infeksi) dan selalu menjaga jarak aman 1 – 2 meter.  
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 PERSIAPAN SEBELUM HARI POSYANDU 

 HARI PELAYANAN DI POSYANDU 

Membantu petugas kesehatan mengingatkan orang tua atau 
pengantar pada H-1 pelayanan untuk : 
Memastikan anak dan pengantar dalam kondisi sehat untuk datang 

ke pelayanan imunisasi 
Membawa anak ke posyandu sesuai hari dan jam (jadwal) yang telah 

ditentukan dan membawa Buku KIA atau buku catatan imunisasi 
Membatasi jumlah pengantar hanya 1 orang saja  
 

 Memastikan diri sendiri dan para kader lainnya dalam keadaan 
sehat dan siap untuk membantu pelayanan di Posyandu (tidak 
demam, batuk, pilek, dan lain-lain); 

 Menggunakan alat pelindung diri yang sesuai dengan prinsip PPI 
minimal menggunakan masker kain; 

 Membantu memastikan area pelayanan imunisasi bersih 
 Memastikan fasilitas cuci tangan pakai air dan sabun atau hand 

sanitizer tersedia di Posyandu;  
 Membantu menyiapkan catatan data sasaran bayi/baduta yang 

menjadi sasaran imunisasi; 
 Membantu mengatur alur keluar dan masuk sasaran imunisasi dan 

pengantar sesuai prinsip menjaga jarak aman 1 – 2 meter; 
 Membantu petugas melakukan skrining COVID-19; 
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 Ukur suhu anak dan pengantar saat tiba di Posyandu sebelum 

memasuki area pelayanan imunisasi dengan termometer 
(thermo-gun).  Bila ditemukan peningkatan suhu pada anak atau 
pengantar maka dianjurkan untuk memeriksakan dirinya untuk 
kecurigaan COVID-19 dan pemberian imunisasi ditunda 

 Mencocokan bayi/baduta yang datang dengan data sasaran 
imunisasi sesuai jadwal yang ditentukan petugas.  

 Membantu memastikan orang tua atau pengantar duduk di ruang 
tunggu sesuai prinsip menjaga jarak aman 1 – 2 meter pada saat 
menunggu sebelum imunisasi dan 30 menit sesudah imunisasi;  

 Mengingatkan orang tua untuk:  
o segera pulang ke rumah sesudah pelayanan di posyandu  
o membersikan diri atau mandi dan cuci rambut serta  
o mengganti semua kain/linen (pakaian, bedong, gendongan) 

anak dan pengantar dan lain – lain yang dibawa ke posyandu  
 Memastikan pelayanan imunisasi telah dicatat dalam Buku KIA;  
 Pada akhir pelayanan mendata bayi/baduta yang tidak datang 

untuk imunisasi sesuai dengan jadwal yang ditentukan pada hari 
H pelayanan Posyandu;  

 Untuk Posyandu yang sudah melakukan defaulter tracking, 
mengupdate daftar pelacakan/banner my village my home 
(MVMH)/kotak pengingat/kantung imunisasi;  

 Mencatat dan melaporkan hasil catatan pendataan sasaran yang 
datang dan tidak datang ke Posyandu pada hari tersebut kepada 
petugas (Puskesmas) 
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 Kemenkes melalui Dinas Kesehatan sudah memastikan 
semua tenaga kesehatan mematuhi Protokol Kesehatan 

 Posyandu dan Puskesmas akan memisahkan area tunggu 
dan area pelayanan untuk anak-anak yang sedang sakit 
dan anak yang sehat (terpisah) 

 Selama imunisasi berlangsung, jarak fisik selalu dijaga 
untuk meminimalisir risiko kontak fisik dengan orang lain 
(menghindari potensi penularan) 

 Skrining terhadap semua pengunjung fasilitas kesehatan 

 Puskesmas dan Posyandu menyediakan sarana cuci 
tangan dan cairan pembersih tangan 
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Memastikan setiap anak yang 
merupakan kelompok rentan 
terlindungi dari penyakit-
penyakit berbahaya. 

Pemenuhan HAK DASAR dan 
HAK ASASI anak untuk bebas 
dari risiko tertular dan 
menulari penyakit berbahaya. 

Paling COST-EFFECTIVE dalam 
memberikan perlindungan 
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