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Situasi Pandemi COVID-19 dalam dua tahun terakhir telah
mengganggu tataran kehidupan masyarakat, tidak hanya dari
aspek kesehatan, namun juga aspek ekonomi, politik dan bahkan
mental. Pemerintah telah merumuskan kebijakan terkait penerapan
Protokol Kesehatan (5M) secara ketat dan vaksinasi COVID-19
untuk mengurangi dan mengendalikan penyebaran virus corona.
Program vaksinasi COVID-19 telah mulai diberlakukan sejak
awal tahun 2020 dengan sasaran bertahap, diawali dengan tenaga
kesehatan sebagai prioritas pertama karena merupakan garda
terdepan pelayanan kesehatan, dilanjutkan dengan prioritas
sasaran berikutnya. Namun harus diakui bahwa cakupan vaksinasi
COVID-19 masih relatif rendah karena banyaknya masyarakat yang
belum bersedia divaksinasi dengan berbagai alasannya.
Kader Kesehatan sebagai motor penggerak masyarakat dan
sekaligus motivator kesehatan masyarakat dalam dapat dilibatkan
dalam dukungan peningkatan cakupan vaksinasi COVID-19 melalui
penguatan kapasitasnya dalam melaksanakan peran dan fungsinya
melalui konsep pemberdayaan masyarakat.
Tujuan dari disusunnya buku ini sebagai sarana dan media
pembelajaran guna meningkatkan pemahaman dan pengetahuan
kader kesehatan tentang pandemi dan vaksinasi COVID-19, serta
bagaimana dukungan dan upaya yang dapat dilakukan kader
kesehatan dalam mensukseskan program vaksinasi COVID-19 di
masyarakat. Meski diakui masih banyak kekuarangannya, namun
kami berharap buku ini memberikan manfaat bagi kita semuanya.
Amin.
Semarang, 27 Mei 2021
Tim Pengabdian AKK
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 Memberikan pemahaman dan pengertian tentang
virus corona (Covid-19) dan bagaimana upaya untuk
mencegah penularannya
 Memberikan pemahaman dan pengertian tentang
vaksinasi Covid-19 beserta tujuan dan manfaatnya
 Memberikan pemahaman bagaimana peran Kader
Kesehatan dalam mendukung suksesnya program
vaksinasi Covid-19 di wilayahnya
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Apakah Manfaat Vaksinasi COVID-19 ?
Siapakah Sasaran Vaksinasi COVID-19 ?
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 Adalah penyakit yang disebabkan oleh
virus corona baru (novel coronavirus)
yaitu virus SARS CoV-2.
 Sering disebut sebagai Coronavirus

Disease (COVID-19)
 Coronavirus adalah jenis virus yang
menyebabkan infeksi saluran nafas
(paru-paru) pada manusia seperti
penyakit SARS (SARS-CoV) atau
MERS (MERS-CoV)
 Karakteristik penyakit COVID-19
adalah mudah menular sehingga
menjangkiti banyak orang (populasi)
secara cepat.
 Penyakit ini menular dan
menyebar melalui sejumlah kecil
cairan atau tetesan kecil (droplets)
dari hidung atau mulut ketika
penderita batuk atau bersin, yang
kemudian jatuh pada permukaan
benda dan tersentuh orang lain.
8

COVID-19 SEBAGAI

PANDEMI

PANDEMIC

 Pandemi adalah wabah penyakit yang terjadi secara luas
(global), menyerang banyak korban dan serempak di
wilayah yang sangat luas (di berbagai negara)
 Wabah adalah penyebaran penyakit yang terjadi dalam
jumlah yang lebih banyak daripada biasanya dalam
suatu area / wilayah /komunitas tertentu
 Wabah COVID-19 disebut sebagai PANDEMI karena
sudah menyerang banyak negara di dunia.
 Sebanyak 216 negara di dunia terpapar COVID-19
dengan 166 juta orang yang terinfeksi virus corona dan
jumlah kematian penderita sebanyak 3,45 juta jiwa
(berdasarkan data per Mei 2021).
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Upaya mencegah penularan virus COVID-19 dapat dilakukan
dengan cara :
1.
Melaksanakan dan mematuhi secara disiplin
PROTOKOL KESEHATAN (prinsip 5M), yaitu:






2.
3.
4.

5.

Memakai masker
Menjaga jarak
Mencuci tangan (dengan sabun & air mengalir)
Menghindari kerumunan
Mengurangi mobilitas

Melakukan VAKSINASI
Menerapkan perilaku hidup bersih dan sehat (PHBS)
Menjaga kesehatan dan daya tahan tubuh dengan pola
hidup sehat (makan makanan bergizi, jaga kebugaran
fisik dengan berolah raga, serta rutin memeriksakan
(kontrol) kesehatan di sarana pelayanan kesehatan),
Segera periksa ke dokter bila mengalami gejala-gejala
penyakit tersebut.
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Memakai
Masker
Menjaga
Jarak

5M
Mencuci
Tangan

Mengurangi
Mobilitas
Menghindari
Kerumunan

Memakai Masker

Mengurangi
Mobilitas

Mencuci Tangan

Menghindari
Kerumunan
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Menjaga Jarak
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 Proses pemberian vaksin ke
dalam tubuh seseorang untuk
memberikan kekebalan terhadap
jenis penyakit tertentu
 Meningkatkan produksi antibodi
guna mencegah terpapar atau
tertular penyakit (menjaga
imunitas / kekebalan tubuh)
 Merupakan IMUNISASI AKTIF
 VAKSIN adalah antigen penyakit, berupa virus

atau bakteri yang sudah dilemahkan
 Merangsang tubuh untuk menghasilkan antibodi
untuk melawan kuman penyebab penyakit

TUJUAN VAKSINASI






Mencegah penyebaran dan penularan penyakit tertentu
(yang bisa dicegah melalui imunisasi) melalui penguatan
sistem imun / kekebalan tubuh
Melindungi diri dan masyarakat dari risiko morbiditas dan
atau mortalitas suatu penyakit, termasuk kecacatan
Menurunkan risiko tingkat keparahan penyakit
Pengendalian penyakit menular yang membahayakan
13

 Vaksinasi dalam jangka pendek bertujuan
memutus rantai penularan penyakit sehingga wabah
dapat dihentikan
 Vaksinas dalam jangka panjang bertujuan untuk
eliminasi dan eradikasi penyakit itu sendiri
(menghilangkan dan memusnahkan penyakit)
sehingga penyakit tidak muncul kembali

Rantai penularan penyakit hanya
dapat diputus bila semua penduduk
sudah mempunyai kekebalan
terhadap penyakit tersebut

Menciptakan
kekebalan kelompok
(herd-immunity)

Menguatkan sistem
imun tubuh

AYO.. AYO ..

VAKSINASI !!!
14
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6

MENGAPA PERLU
MENGAPA VAKSINASI PERLU ?
VAKSINASI
Manfaat Vaksinasi





Meningkatkan daya tahan tubuh (imunitas)
sehingga tidak mudah sakit,
Memperkuat sistem kekebalan dan antibodi yang
menjadi pasukan untuk melawan virus dan bakteri
penyakit menular,
Membentuk kekebalan kelompok (herd-immunity)
yang menjadi benteng pertahanan dan pelindung di
masyarakat dari penularan dan infeksi penyakit.

Fungsi Sosial
 VAKSINASI dapat diberikan dalam bentuk
suntikan, tetes (oral) dan uap (aerosol)
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VAKSINASI merupakan strategi dan
upaya pencegahan penularan wabah
penyakit di masa pandemi yang
terbukti paling COST-EFFECTIVE
 Melindungi diri, keluarga dan masyarakat dari risiko
penularan penyakit yang terjadi
 Mengurangi risiko dan dampak ekonomi dan dampak
sosial di masyarakat sebagai akibat pandemi
 Mengurangi kemungkinan terjadinya gejala yang
semakin berat , komplikasi berbahaya, serta
keparahan penyakit yang dialami
 Vaksinasi mampu menekan jumlah kasus (penderita)
supaya tidak terus bertambah
 Vaksinasi mampu secara cepat mencegah penularan
penyakit dan menurunkan angka morbiditasnya
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 Penularannya sangat mudah, cepat
dan cukup membahayakan pada
kelompok yang rentan (mempunyai
riwayat penyakit penyerta / komorbid)
 Obat dan penangkalnya belum
ditemukan sampai dengan saat ini
(semuanya masih tahapan uji coba)
 Periode waktu pandemi tidak diketahui
kapan akan berakhir berakhir
 Perubahan (mutasi) strain virus
penyakit yang sangat cepat

 Virus corona (SARS CoV-2) menyerang sistem
pernafasan dan bisa menginfeksi siapa saja
tanpa terkecuali dan menjadi “silent-killer” bagi
orang-orang dengan imunitas rendah
 Pandemi COVID-19 terbukti telah
meluluhlantakkan berbagai sendi kehidupan
sosial dan ekonomi masyarakat.
 Kerugian nasional yang dialami bangsa
Indonesia tahun 2020 karena pandemi sebesar
1.356 trilyun (Bappenas, 2020)
17
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Menurunkan angka kesakitan dan
kematian akibat COVID-19
Meskipun tidak 100% bisa melindungi
dari infeksi Covid-19, namun dapat
memperkecil kemungkinan terjadinya
gejala yang berat dan komplikasi
akibat Covid-19 yang membahayakan.
Mendorong terbentuknya HERDIMMUNITY (kekebalan kelompok)
dalam masyarakat sebagai upaya
perlindungan pada kelompok rentan
(yang tidak bisa vaksinasi karena
berbagai alasan, seperti: BBL, lansia,
penderita kelainan sistem imun).
Menjaga produktivitas dan
meminimalkan dampak sosial dan
ekonomi masyarakat

Apakah Vaksinasi Aman ?
Vaksin harus melalui tahapan uji klinis
terlebih dahulu sebelum digunakan pada
manusia demi memastikan keamanannya
(persyaratan lolos uji klinis)
19







Menciptakan respon antibodi
Mencegah terkena virus COVID-19 karena
tubuh menghasilkan zat antibodi /
immunoglobulin (tubuh menjadi kebal)
Menghentikan virus menyebar ke seluruh
organ tubuh
Melindungi diri dan orang-orang di
lingkungan sekitarnya

Apakah Immunoglobulin itu?
 Adalah protein yang diproduksi oleh sel dalam
sistem kekebalan tubuh untuk melawan bakteri dan
virus penyebab penyakit,
 Sering disebut pula sebagai “antibodi”,
 Memiliki fungsi sebagai benteng pertahanan tubuh,
 Diproduksi oleh sel plasma dan limfosit,
 Meliputi 4 jenis dengan fungsinya masing-masing,
yaitu: IgA; IgG; IgM dan IgE
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Terdapat 7 (tujuh) jenis vaksin yang telah disetujui
Kementerian Kesehatan untuk digunakan di Indonesia :

1. Sinovac
o

o
o
o

Diproduksi di China dengan nama vaksin
“CoronaVac” dengan bahan dasar virus SARS CoV-2
yang sudah dimatikan (inactivated virus)
Diberikan sebanyak 2 dosis @0,5 ml per dosis
Efikasi vaksin 65,3% di Indonesia dan 91,25% di Turki
Vaksin dinilai aman karena efek samping bersifat
ringan dan sementara (nyeri di area suntikan, nyeri
otot dan sakit kepala / pusing).

2. Oxford-AstraZeneca
o

o
o
o

Diproduksi dari Inggris dengan nama vaksin
“AZD1222” dengan bahan dasar virus hasil rekayasa
genetika (viral vector)
Diberikan sebanyak 2 dosis @0,5 ml per dosis dan
efikasi vaksin 75%
Vaksin dianggap aman karena efek sampingnya juga
bersifat ringan dan sedang, juga hanya sementara.
Gejala yang sering timbul pasca penyuntikan yaitu
nyeri otot, kemerahan, gatal, bengkak di area
suntikan, demam, lelah, menggigil, sakit kepala,
mual, muntah, radang tenggorokan, flu dan batuk.
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1.
2.

Sinovac
Oxford-AstraZeneca

3. Sinopharm
o

o
o

Diproduksi di China dengan nama vaksin “BBIBPCorV” dengan bahan dasar virus corona yang sudah
dimatikan (inactivated virus)
Dosis diberikan 2 kali @ 0,5 ml dengan efikasi vaksin
79,34% di Uni Emirat Arab
Vaksin Sinopharm aman dan tidak menimbulkan efek
samping yang serius

4. Moderna
o

o
o

Nama vaksinnya adalah “mRNA-1273” & diproduksi
di Amerika Serikat dengan bahan dasarnya adalah
bahan genetik virus yaitu messenger RNA (mRNA)
Diberikan 2 dosis @0,5 ml dengan efikasi vaksinnya
sekitar 94,1%
Hasil uji klinis menunjukkan efek sampingnya yaitu:
rasa kelelahan, sakit kepala, nyeri otot dan sendi,
bengkak kemerahan yang akan hilang dalam 2 hari

5. BioFarma
o

o

Sering disebut juga vaksin “Merah-Putih yang
merupakan kerjasama PT BioFarma dengan
Lembaga Biomolekuler Eijkman
Uji klinis baru dimulai Juni 2021 dan masih berproses
sampai dengan saat ini
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1.
2.
3.
4.
5.

Sinovac
Oxford-AstraZeneca
Sinopharm
Moderna
BioFarma

6. Novavax
o
o
o
o

Diproduksi oleh Amerika Serikat dengan nama vaksin
“NVX-CoV2373” dan bahan dasarnya protein subunit.
Dosis vaksin diberikan 2 kali @ 0,5 ml dan efikasi
vaksinnya mencapai 85% - 89%
Hasil uji klinis menunjukkan hasil yang baik
Menghasilkan reaksi antibodi yang kuat pada
manusia tanpa efek samping yang serius

7. Pfizer-BioNTech
o

o
o

o

Nama vaksinnya “BNT162b2” dan diproduksi di
Amerika Serikat dengan bahan dasarnya
menggunakan messenger RNA (mRNA)
Diberikan 2 dosis @ 0,3 ml dengan efikasi 95%
Vaksin ini mempunyai tingkat keamanan dan efek
samping yang hampir sama dengan jenis vaksin
Moderna, yaitu
rasa kelelahan, sakit kepala, nyeri otot dan sendi,
bengkak kemerahan yang akan hilang dalam 2 hari
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EFEK
SAMPING

PENOLAKAN
o

AKSES
o

HARGA

Vaksinasi diberikan
pada semua
o
Saat ini biaya
masyarakat (WNI),
vaksinasi
COVID-19 masih namun karena stok
vaksin terbatas,
ditanggung
prioritas awal pada
pemerintah
tenaga kesehatan
GRATIS
dan lansia
Model vaksin
mandiri atau o Vaksinasi Covid-19
vaksin gotong- diselenggarakan
royong sedang secara langsung di
sarana/fasilitas
diupayakan
kesehatan yang
dengan upaya
ditunjuk (RS, Klinik,
melibatkan
unsur swasta & Puskesmas, KKP)
pengusaha
o

o

o
o

24

Dilakukan oleh
sekelompok
orang tertentu
Alasan utama
karena asumsi
vaksin tidak o
bermanfaat, bisa
digantikan oleh
madu dan obatobatan herbal,
serta pandangan
atau keyakinan
bahwa vaksin itu
haram karena o
mengandung
unsur yang
dilarang agama

Ketakutan dan
kecemasan pada
efek samping
menjadikan
seseorang abai,
menolak dan
tidak vaksinasi.
Efek samping
vaksinasi
umumnya ringan
(demam, sakit
kepala, mual dan
nyeri otot) dan
hanya bersifat
sementara
Sangat jarang
ditemukan efek
samping dalam
kriteria berat
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Berdasarkan road map (peta jalan) vaksinasi virus corona,
terbagi atas 6 (enam) kelompok sasaran, yaitu:
 Tenaga medis / tenaga kesehatan, TNI/Polri, aparat hukum
dan petugas pelayanan publik, serta kelompok lanjut usia
 Tokoh agama, tokoh masyarakat dan perangkat daerah
 Tokoh dan tenaga pendidik
 Aparatur pemerintah (pusat, daerah dan legislatif_
 Masyarakat penerima Bantuan Iuran (BPI) BPJS Kesehatan
 Masyarakat umum yang berusia ≥ 18 tahun

 Kelompok sasaran penerima vaksin
adalah penduduk yang berusia ≥ 18 tahun
 Penduduk berusia < 18 tahun saat ini
belum dapat divaksin karena belum
tersedia data keamanan vaksin yang
memadai bagi kelompok umur tersebut.
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 Tahap Pertama
 Vaksinasi diberikan kepada petugas kesehatan (petugas
medis) karena merupakan garda terdepan dalam
penanggulangan COVID-19.

 Tahap Kedua
 Diberikan kepada petugas pelayanan publik karena
merupakan kelompok masyarakat yang memiliki interaksi
secara langsung dan mobilitas tinggi sehingga rentan tertular
virus corona (pegawai pemerintah, TNI/Polri, BUMN, aparat
hukum, guru, dosen, petugas transportasi publik, pedagang
pasar, serta kelompok lanjut usia/lansia yang juga rentan
karena umumnya memiliki riwayat penyakit penyerta)

 Tahap Ketiga
 Masyarakat rentan dari aspek geospasial, sosial dan ekonomi

 Tahap Keempat.
 Masyarakat dan pelaku perekonomian lainnya dengan
pendekatan kluster sesuai dengan ketersediaan vaksin

Tahapan dan prioritas sasaran vaksinasi COVID-19
dilakukan dengan pertimbangan pada: risiko
keterpaparan, kerentanan fisik dan

ketersediaan vaksin
27

Vaksinasi dilakukan oleh tenaga
kesehatan (dokter, perawat, bidan) yang
mempunyai kompetensi

Vaksin diberikan HANYA pada
MEREKA YANG SEHAT
a.
b.

c.
d.
e.
f.

Orang yang sedang sakit, sehingga bilamana sakit saat
vaksinasi, harus sembuh terlebih dahulu
Memiliki penyakit penyerta, terutama riwayat penyakit
penyerta yang tidak terkontrol seperti diabetes atau
hipertensi disarankan tidak menerima vaksinasi.
Peserta dengan riwayat komorbid harus dalam kondisi
terkontrol dan mendapat persetujuan dokter yang
merawat
Tidak sesuai usia, yaitu mereka yang termasuk
kelompok anak-anak dan berumur < 18 tahun
Memiliki riyawat penyakit autoimun
Penyintas COVID-19
Ibu hamil dan menyusui

Tidak Boleh
Vaksinasi
28
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Kekebalan Kelompok
 Situasi dimana sebagian besar masyarakat sudah mendapat
vaksinasi sehingga terlindungi (kebal) terhadap penyakit dan
sekaligus memberikan perlindungan pada kelompok yang
belum/tidak vaksinasi di wilayah tersebut.
 Memberikan dampak tidak langsung (indirect effect), karena
adanya kekebalan yang ada di lingkungannya
 Terbentuk ketika sebagian besar (minimal 80%) dari populasi
(masyarakat) sudah menerima vaksinasi
 Semakin banyak yang sudah vaksinasi, semakin sulit virus
penyakit menyebar
 Kekebalan kelompok ini yang menimbulkan proteksi silang
(manfaat perlindungan), meski risiko tertular bisa terjadi bila
mereka keluar dari wilayah/lingkungan tersebut.

Herd-Immunity membantu menekan risiko tertular
pada setiap orang yang belum divaksinasi untuk
terinfeksi penyakit tertentu karena adanya
perlindungan (proteksi) kekebalan yang dimiliki
sebagian besar populasi di suatu wilayah

30

Kekebalan kelompok
berbasis wilayah

Herd-Immunity dapat terbentuk melalui 2 cara:
VAKSINASI

IMUNITAS ALAMI

Yang dilakukan pada
sebagian besar populasi
masyarakat di suatu
wilayah tertentu (minimal
80%) sehingga penyakit
tidak akan menyebar dan
berkembang menjadi
wabah penyakit

Terjadi ketika tubuh menjadi
kebal terhadap penyakit
tertentu setelah tertular atau
terinfeksi, meskipun kurang
efektif bila dibandingkan
dengan vaksinasi

HERD-IMMUNITY vaksinasi COVID-19 terbentuk ketika:
1. Terjadi pemerataan dalam mendapatkan vaksinasi
COVID-19 sebanyak 2 dosis suntikan bagi masyarakat
2. Terbentuknya antibodi / imunitas dalam tubuh setelah
seseorang menerima vaksinasi
31
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 Semua masyarakat yang menjadi target group atau
sasaran program vaksinasi COVID-19 sudah menerima
dosis suntikan vaksin 2 kali
 Titer antibodi sudah muncul dalam tubuh seseorang
pasca vaksinasi sebagai respon imun spesifik tubuh
terhadap virus corona
 Angka jumlah kasus positif menurun, terutama pada
tingkat positive-rate rendah (yang menjadi indikator
rendahnya tingkat penularan)
 Turunnya angka morbiditas dan mortalitas akibat
COVID-19
 Persentase KIPI (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi)
atau efek samping vaksinasi yang rendah
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 Adalah tenaga sukarela yang dipilih
dari dan oleh masyarakat, serta
berperan mengembangkan
masyarakat di bidang kesehatan
 DARI, OLEH dan UNTUK
masyarakat
 Berperan membantu kelancaran
dalam penyelenggaraan program
dan pelayanan kesehatan ke
masyarakat di wilayahnya

o

o

Peran Kader Kesehatan dalam vaksinasi COVID-19 bukan
sebagai pelaksana kegiatan, namun bersifat MEMBANTU
dan MENDUKUNG pencapaian target sasaran vaksinasi
melalui aktifitas pendataan dan pemantauan.
Penyelenggaraan vaksinasi COVID-19 sepenuhnya
dilakukan fasilitas kesehatan (Puskesmas, Klinik, RS)
sehingga kader kesehatan harus rutin berkoordinasi.
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Memberikan pendampingan
masyarakat (PENDAMPING)

Sebagai PELOPOR kemajuan

Sebagai PENDORONG (Motivator)

Sebagai PENGHUBUNG antara
program dengan masyarakat

Sebagai PENGUAT dalam
pemberdayaan masyarakat
36

PERAN KADER KESEHATAN DALAM
VAKSINASI COVID-19
Pelaporan
dilakukan rutin ke
Puskesmas terkait
penatalaksanaan
upaya pencegahan
COVID-19 dan
vaksinasi)

Mengidentifikasi
dan melakukan
pendataan warga
/ masyarakat di
wilayahnya

Memberikan
informasi,
pemahaman dan
penjelasan terkait
vaksinasi COVID-19
melalui sosialisasi
dan penyuluhan

MENDATA

MELAPORKAN

MENGEDUKASI

MEMANTAU

MEMOTIVASI

Pemantauan dilakukan
berkaitan dengan
kepatuhan masyarakat
dalam pencegahan
COVID-19, vaksinasi dan
protokol kesehatan

Memberikan dorongan
positif (motivasi) bagi
warga agar bersedia
vaksinasi dan tetap patuh
Protokol Kesehatan
37

dapat
a.
b.

c.

d.

e.
f.
g.

Mendata penduduk (warga) yang masuk
dalam kriteria kelompok prioritas vaksinasi
COVID-19 sesuai ketentuan.
Mengidentifikasi dan mencatat penduduk
(warga) yang termasuk dalam kelompok
yang tidak boleh (tidak bisa) mendapatkan
vaksinasi COVID-19
Melaporkan kepada petugas kesehatan atau
Puskesmas setempat terkait kondisi dan
status kesehatan masyarakat di wilayahnya
untuk dimasukkan dalam data base
vaksinasi COVID-19.
Mencatat jadwal pelaksanaan vaksinasi
yang diselenggarakan (lokasi, waktu) dan
mensosialisasikan pada masyarakat yang
masuk kriteria di wilayahnya
Mengingatkan warga untuk melakukan
vaksinasi di tempat yang sudah ditetapkan
sesuai jadwalnya (dalam undangan)
Memantau status kesehatan warga pasca
vaksinasi untuk melihat apakah terjadi efek
samping (KIPI) atau tidak.
Melaporkan kepada tenaga kesehatan
setempat bilamana ditemukan warga
mengalami efek samping berat pasca
vaksinasi COVID-19
38
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karena alasan :
 KERAGUAN TERHADAP VAKSIN COVID19 (keamanan dan effektivitasnya)
 RASA TAKUT DAN CEMAS
o Takut efek samping
o Takut jarum suntik (disuntik)
 ANGGAPAN VAKSIN COVID-19 HARAM
 KENDALA AKSES DAN BIAYA

1.
2.

3.
4.

Lingkungan yang kontra
Pola pikir (persepsi)
tentang COVID-19 dan
vaksinasi sehingga
menimbulkan pro-kontra
Nilai (value) yang dianut
dan diyakini
Pengalaman yang tidak
menyenangkan
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MENOLAK
VAKSINASI
COVID-19

 Edukasi dan komuniskasi di masyarakat secara seimbang
antara vaksinasi COVID-19 dan Protokol Kesehatan
 Fasilitasi dan pengadaan sarana pelayanan kesehatan yang
berkualitas (meningkatkan “rasa” aman dan nyaman)
 Sosialisasi secara intensif dan persuasif guna menangkal
informasi tidak benar (HOAX) tentang vaksinasi COVID-19,
terutama pada kelompok penolak vaksin
 Berikan dan jelaskan berbagai bukti, data dan informasi
yang benar terkait vaksinasi COVID-19 dan Protokol
Kesehatan (misal: Fatwa MUI tentang kehalalan vaksin,
keamanannya, kemanjuran, efek samping, serta prosedur
tindak lanjut dan tata laksana pasca vaksinasi)

VAKSIN AMAN
divaksin agar tetap sehat
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(Majelis Ulama Indonesia)
Fatwa MUI No.4 Tahun 2016 tentang Imunisasi
(1)

Imunisasi pada dasarnya dibolehkan (mubah) sebagai
bentuk ikhtiar untuk mewujudkan kekebalan tubuh
(imunitas) dan mencegah terjadinya suatu penyakit tertentu.

(4) Imunisasi dengan vaksin yang haram dan/atau najis tidak
dibolehkan kecuali:
a.
digunakan pada kondisi al-dlarurat atau al-hajat;
b.
belum ditemukan bahan vaksin yang halal dan suci;
c.
adanya keterangan tenaga medis yang kompeten dan
dipercaya bahwa tidak ada vaksin yang halal.

(5) Dalam hal jika seseorang yang tidak diimunisasi akan

menyebabkan kematian, penyakit berat, atau kecacatan
permanen yang mengancam jiwa, berdasarkan
pertimbangan ahli yang kompeten dan dipercaya, maka
imunisasi hukumnya wajib

Imunisasi diperbolehkan sebagai ikhtiar untuk mewujudkan
kekebalan tubuh dan mencegah penyakit. Jika akan menyebabkan
kematian, penyakit berat atau kecacatan permanen yang
mengancam jiwa, maka imunisasi hukumnya WAJIB.
Dr. H.M. Asrorun Ni’am Sholeh, MA
Sekretaris Komisi Fatwa Majelis Ulama Indonesia
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(Majelis Ulama Indonesia)
Fatwa MUI No.2 Tahun 2021
tentang Produk Vaksin COVID-19 dari Sinovac Life Sience
Co.Ltd. China dan PT BioFarma (Persero)

1.

Vaksin COVID-19 produksi
Sinovac Life Sience Co.Ltd. China
dan PT BioFarma (Persero)

hukumnya suci dan halal
2.

Vaksin COVID-19 produksi
Sinovac Life Sience Co.Ltd. China
dan PT BioFarma (Persero) boleh
digunakan untuk umat Islam
sepanjang terjamin keamanannya
menurut ahli yang kredibel dan
kompeten

Fatwa MUI No.14 Tahun 2021 tentang
Hukum Penggunaan Vaksin COVID-19 Produk AstraZenica

(2). Penggunaan vaksin COVID-19 produk AstraZenica pada sat ini
ini dibolehkan (mubah)
(5). Umat Isalam wajib berpartisipasi dalam program vaksinasi
Covid-19 yang dilaksanakan pemerintah untuk mewujudkan
kekebalan kelompok dan terbebas dari wabah Covid-19
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 Semua jenis vaksin COVID-19 yang digunakan dalam
program vaksinasi nasional sudah dipastikan aman,
berkhasiat dan minim efek samping
 Meski dalam penggunaannya ditemukan berbagai laporan
efek samping, hal tersebut tidak perlu dikuatirkan (karena
efek sampingnya termasuk kategori ringan)

 Bila mengalami efek samping, masyarakat dapat
melaporkan dan melakukan pemeriksaan lanjutan di
fasilitas kesehatan terdekat untuk penanganannya
 Semua petugas di fasilitas kesehatan siap siaga dalam
menerima potensi keluhan kesehatan yang dialami
masyarakat yang setelah menerima vaksin dan melakukan
pemeriksaan bilamana ditemukan reaksi efek samping

 Efek samping yang timbul beragam dan bergantung
pada kondisi tubuh, sehingga setiap orang bisa
mengalami reaksi yang berbeda setelah vaksinasi.
 Umumnya efek samping ringan dan bersifat
sementara, seperti demam dan nyeri otot atau
ruam-ruam pada bekas suntikan
 Manfaat vaksin jauh lebih besar dibandingkan
risiko sakit karena terinfeksi bila tidak divaksin.
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Adanya efek samping menandakan
bahwa sistem kekebalan dalam tubuh
sedang bekerja dan mengembangkan
kemampuan melawan virus
Efek samping yang seringkali dialami dalam
Vaksinasi COVID-19








Lengan sakit, kemerahan
dan sedikit bengkak
Demam
Kelelahan
Sakit kepala
Mual
Nyeri otot
Bengkak pada kelenjar
getah bening
Efek samping yang bisa timbul
namun sangat langka (jarang):
a.
Reaksi alergi
b.
Gumpalan darah yang
langka (pembekuan darah)
c.
Miokarditis (sesak nafas,
kelelahan, nyeri dada,
jantung berdebar-debar dan
pembengkakan di tangan,
tungkai, kaki dan
pergelangan kaki)
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o VAKSIN BUKAN OBAT
o

Belum ditemukan obat untuk
COVID-19 sampai saat ini

Vaksin COVID-19 sudah melewati
proses yang panjang dan harus
memenuhi syarat utama yaitu:






Aman
Ampuh
Stabil
Efisien Biaya

Aspek keamanan vaksin COVID-19
sudah dipastikan melalui beberapa
tahapan uji klinis yang benar dan
menjunjung tinggi kaidah ilmu
pengetahuan, sains dan standarstandar kesehatan.

VAKSIN AMAN
Sebelum diberikan pada masyarakat, vaksin COVID-19
sudah memenuhi persyaratan:
 Lolos tahapan uji klinis (3 fase)
 Mendapat ijin dan persetujuan penggunaan darurat
(Emergency Use Authorization-EUA) dari BPOM
 Mendapat Nomor Ijin Edar (NIE) dari BPOM
46
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 Melakukan komunikasi dan sosialisasi dalam
menyebarluaskan informasi penting tentang vaksinasi
COVID-19 kepada masyarakat, terutama kepada kelompok
sasaran primer seperti kelompok prioritas, dan kelompok
sasaran sekunder (tokoh agama dan tokoh masyarakat).
 Melakukan sosialisasi terkait kepatuhan melaksanakan
Protokol Kesehatan sebagai langkah penting pencegahan
penularan COVID-19 di masyarakat
 Membantu Puskesmas untuk melakukan penjangkauan ke
masyarakat melalui berbagai kegiatan pemberdayaan
masyarakat, pemberian edukasi dan konseling.
 Melakukan kunjungan rumah ke rumah secara terstruktur
untuk sosialisasi sekaligus mengembangkan peta sosial
dan mengidentifikasi rumah-rumah penduduk usia 18-59
tahun yang belum divaksinasi
 Mengajak dan melibatkan tokoh agama dan atau tokoh
masyarakat dalam sosialisasi ataupun kunjungan rumah
sebagai sumber komunikasi yang kredibel untuk
menghilangkan ketakutan, keraguan dan rumor tentang
vaksin di masyarakat
 Mencatat, mendata dan melaporkan kepada petugas
kesehatan (Puskesmas) terkait berbagai hal yang berkaitan
dengan vaksinasi COVID, Protokol Kesehatan dan Isolasi
Mandiri di wilayahnya (bila ada)
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CORONAVIRUS
DISEASE
(COVID-19)

Adalah penyakit yang disebabkan oleh virus corona
jenis baru (novel-coronavirus)

Demam

Batuk Pilek

 Melalui droplets
atau tetesan cairan
yang keluar saat
batuk atau bersin

Letih Lesu

Sakit
Tenggorokan

 Melalui kontak
pribadi dengan
penderita atau
carrier melalui
sentuhan atau jabat
tangan
51

Sesak
Nafas

 Menyentuh benda
atau permukaan
benda dengan
sejumlah virus
yang menempel

Hindari kontak
fisik dan
menjaga jarak
dengan orang
lain

Patuhi petunjuk
keamanan
makanan
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4

Gunakan masker
jika keluar
rumah

Rajin olah raga
dan istirahat
yang cukup

8

3

2

Gunakan hand
sanitizer bila
tidak tersedia air
dan sabun

7

5

Tutup mulut dan
hidung dengan
tisu ketika batuk
atau bersin

Cuci tangan
dengan air dan
sabun sesering
mungkin

6

1

Bersihkan
tangan sebelum
memegang
sesuatu

Aman

 Mencegah dan melindungi diri dari
penularan virus corona
 Mengurangi penyebaran virus dan
bakteri berbahaya (potensi terpapar)
 Mengurangi jumlah virus yang ada
dalam tubuh (viral load)
100%

GUNAKAN
MASKER-mu SAAT
KELUAR RUMAH

OTG
70%

 Masker-KU melindungi-MU
 Masker-MU melindungi-KU
AYO…

disiplin
ber-MASKER
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MENJAGA
JARAK

(Social distancing)

Adalah kondisi menjaga atau

membatasi jarak dengan
orang lain agar tidak terjadi
potensi penularan

Menjaga jarak dengan orang
lain minimal 1 meter

Jangan pergi ke
tempat yang ramai dan
selalu gunakan
MASKER jika terpaksa
keluar rumah

Tidak berjabatan
tangan atau
melakukan kontak
fisik lainnya
Tidak kumpul-kumpul
dulu (kongkow,
ngobrol di café, arisan,
pengajian, dll)

Tetaplah TINGGAL DI RUMAH, tidak perlu
kemana-mana kecuali untuk hal yang
sangat penting (Belajar di rumah, Bekerja
di rumah dan Beribadah di rumah)

“Stay at home”
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JAGA KELUARGA
DAN BANGSA INDONESIA

DENGAN
MENCEGAH PENULARAN

COVID-19

 Cek suhu tubuh, gunakan hand sanitizer dan masker
 Bersihkan dan
lakukan disinfeksi
pada permukaan
benda yang sering
disentuh
 Sering-seringlah
membersihkan tangan
dan segera hubungi
sarana kesehatan bila
mengalami gejala
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ketika

 Buang tisu yang
sudah digunakan ke
tempat sampah
 Saat batuk / bersin,  Jika tidak ada tisu
segera tutup hidung
atau sapu tangan,
dan mulut dengan tisu
gunakan lengan baju
atau sapu tangan
bagian dalam
 Segera cuci tangan
dengan air dan sabun
atau hand sanitizer

Siapkan tisu/
sapu tangan
atau gunakan
masker jika
sedang batuk
atau pilek

Cucilah segera
sapu tangan dan
baju setelah
sampai di rumah
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Mencuci Tangan dengan Sabun
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 Tuangkan cairan hand sanitizer secukupnya
pada telapak tangan sehingga tangan
menjadi basah ketika digosok.
 Gosok kedua tangan secara perlahan selama
20-30 detik secara menyeluruh.
 Pastikan semua bagian dalam telapak tangan
ikut dibersihkan, termasuk bagian dalam dan
bagian luarnya, juga sela-sela jari dan kuku.
 Keringkan kedua tangan dengan cara
mendiamkannya sampai mengering dengan
sendirinya. Tidak perlu mengeringkan dengan
tissue atau kain.
 Jangan menggunakan cairan hand sanitizer
ketika tangan mengalami luka (menyebabkan
iritasi) dan jangan menggunakannya untuk
membersihkan sisa-sisa makanan.

JANGAN GUNAKAN
 terlalu sering karena bisa
timbulkan masalah kulit (kering,
mudah keriput, terkelupas dan
pecah-pecah) dan menyebabkan

resistensi antiseptik
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Penggunaan air dan

sabun lebih efektif
membersihkan tangan
dan hand sanitizer
sebaiknya dipakai
dalam kondisi tidak
ada air dan sabun.

