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Pentingnya vaksinasi untuk
mencegah penularan

penyakit menular covid-19 
pada senior



Faktor yang 

Mempengaruhi

Seseorang

Terjangkit Covid-19

Setting Inang dan penular,

ketaatan, jarak

Kekebalan tubuh

Lingkungan, terbuka, 
suhu ruangan

Virus

Virulensi, jumlahnya



Vaksinasi

▪ Meningkatkan kekebalan seseorang terhadap suatu
virus, kuman dengan cara memberikan seluruh atau 
sebagian komponen dari virus, kuman tsb, sehingga
bila terpajan dengan virus atau kuman yang sama, 
tidak menjadi sakit

▪ Tujuannya untuk mencegah terjadinya penyakit
tertentu tidak pada seseorang, tetapi juga 
mengendalikan dan atau melenyapkan pada 
kelompok masyarakat



Manfaat Vaksinasi

Mencegah penularan penyakit menular 

Eradikasi penyakit menular (Variola) 

Mengendalikan penularan penyakit (Polio, Morbili)



Tujuan

Vaksinasi

Covid-19

Menurunkn angka kesakitan dan 
kematian akibat CoVid-19

Mencapai kekebalan kelompok/Herd 
Immunity untuk melindungi
kesehatan masyarakat

Menjaga produksitivitas dan 
meminimalkan dampak sosial dan 
ekonomi

Melindungi dan memperkuat sistem
kesehatan secara menyeluruh



Herd Immunity, 

harapan baru, sekaligus tantangan



Herd Immunity

• Kekebalan kelompok

• Herd Immunity alami dan buatan
(Vaksinasi)

https://www.reddit.com/r/coolguides/comments/arcq4q/understanding_how_h
erd_immunity_works_with/



Cakupan Imunisasi Penting

 Jika cakupan imunisasi rendah; tidak mencapai target yang 

diharapkan, tidak bisa mengatasi outbreak

 Untuk mengatasi outbreak perlu upaya yang cepat, terpadu; 
program imunisasi masal



Pengembangan vaksin, 

sebuah tantangan, keniscayaan yang 

sekaligus menjadi keraguan sebagian

orang, amankah? 



Tahapan
pengembangan

vaksin era pandemi
COVID-19

Lurie et al., 2020

Percepatan
pengembangan TIDAK 

BERARTI
penurunan kualitas



Sero konversi dan Sero protektif 

Sero Konversi adalah 
peningkatan antibodi 

yang spesifik 
terhadap vaksin 

setelah imunisasi.

Sero Protektif adalah 
level antibodi yang 

mencapai tingkat 
yang memberikan 

perlindungan.



Efikasi dan Efektivitas Vaksin

Efikasi vaksin adalah 
penurunan insiden 
penyakit pada kelompok 
yang divaksinasi dibanding
dengan kelompok yang 
tidak divaksinasi pada 
kondisi optimal (uji klinik).

Efektivitas vaksin adalah 
kemampuan vaksin dalam 
mencegah penyakit yang 
sesuai pada populasi 
dunia nyata.



Efikasi vaksin

 Efikasi ditentukan sejumlah faktor, 
seperti latar belakang kelompok
sukarelawan untuk uji klinis dan 
epidemiologi wilayah uji klinik
dilakukan. 

 Vaksin dengan kemanjuran 65,3 persen
dalam uji klinis, berarti ada penurunan
65,3 persen kasus penyakit pada 
kelompok yang divaksinasi
dibandingkan dengan kelompok yang 
tidak divaksinasi.



Beberapa fakta mengenai vaksin COVID-19

 Seluruh pengembangan vaksin dilakukan dengan prosedur

penelitian/uji klinis yang ketat dan bertahap

 Tujuan uji klinis vaksin: memastikan keamanan dan menentukan

keefektifan/manfaat pada berbagai populasi

 Vaksin yang uji klinisnya dilakukan di LN bukan berarti tidak dapat

diterapkan di Indonesia

 Pemberian ijin penggunaan, termasuk yang darurat, dilakukan secara

hati-hati dan menyeluruh oleh BPOM

 Kehalalan vaksin yang digunakan di Indonesia dipastikan oleh MUI



Cakupan harus

seluas-luasnya, agar 

HERD immunity 

tercapai

Upaya yang tidak bisa
dipisahkan satu sama yang 
lainnya

• Penetapan target sasaran

• Penyediaan vaksin

• Penyimpanan dan distribusi vaksin

• Pelaksanaan vaksinasi

• Menghandle KIPI



Siapa yang akan

memperoleh vaksinasi

COVID-19 di Indonesia?



Strategi vaksinasi COVID-19 di tengah keterbatasan
jumlah dan distribusi vaksin dunia 

Mempertahankan 
kelangsungan pelayanan 
kesehatan dan pelayanan 

publik penting lainnya 

Tenaga kesehatan 
(dokter, perawat, 
tenaga-tenaga 

pendukung lain)

Petugas publik, polisi 
dan militer, pekerja 
di bidang energi,  
bahan makanan, 
transportasi, dll 

Mengurangi keparahan 
dan kematian

Usia lanjut dengan 
dan tanpa komorbid

Usia dewasa muda 
dengan komorbid

Mengurangi risiko 
transmisi

Mereka yang tinggal 
di daerah transmisi 

tinggi

Usia dewasa muda 
tanpa komorbid

Anak usia sekolah



Sasaran 

Imunisasi 

COVID-19

 Perlu Prioritas 

 Indikasi pada umumnya yang disusun oleh 

banyak negara: 

1. Petugas kesehatan

2. Garda depan pelayanan publik

3. Penyelenggaraan administrasi negara

4. Kelompok produktif

5. Kelompok dengan komorbiditas

6. Kelompok usia lanjut

7. Kelompok anak



Pasal 8 

(1) Pelaksanaan Vaksinasi COVID-19 dilakukan secara bertahap sesuai

dengan ketersediaan Vaksin COVID-19.

(2) Dalam pelaksanaan Vaksinasi COVID-19 sebagaimana dimaksud

pada ayat (1), ditetapkan kriteria penerima Vaksin COVID-19 

berdasarkan kajian Komite PenasihatAhli Imunisasi Nasional

(Indonesian Technical AdvisoryGroup on Immunization) dan/atau

Strategic Advisory Groupof Experts on Immunization of the World 

Health Organization (SAGE WHO).

(3) Kriteria penerima Vaksin COVID-19 sebagaimana dimaksud pada

ayat (2) disesuaikan dengan indikasi Vaksin COVID-19 yang tersedia.

(4) Berdasarkan ketersediaan Vaksin COVID-19 sebagaimana dimaksud

pada ayat (1), ditetapkan kelompok prioritas penerima Vaksin COVID-

19 sebagai berikut:

a.tenaga kesehatan, asisten tenaga kesehatan, tenaga penunjang

yang bekerja pada Fasilitas Pelayanan Kesehatan, Tentara Nasional 

Indonesia, Kepolisian Negara Republik Indonesia, aparat hukum, 

danpetugas pelayanan publik lainnya;…

PERATURAN MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 84 TAHUN 

2020 

TENTANG PELAKSANAAN VAKSINASI DALAM RANGKA PENANGGULANGAN 

PANDEMI CORONA VIRUS DISEASE 2019 (COVID-19) 





Vaksinasi pada Lansia

 Pemberian vaksin pada lansia sudah
direkomendasikan untuk berbagai
penyakit infeksi yang dapat dicegah
oleh vaksin dan berdampak besar
pada lansia

 Influenza, pneumokok (infeksi
paru), herpes zoster, dll

 Cakupan masih rendah, belum
masuk program nasional dan tidak
ditanggung BPJS/asuransi

 Manfaat besar walau efektivitas
tidak sebaik usia muda, efek
samping minimal (aman)





Manfaat dan keamanan vaksin yang 
diberikan pada lansia



Manfaat dan keamanan vaksin influenza

Efek samping:

Reaksi lokal: 

Nyeri di tempat penyuntikan (30%)

Derajat ringan, menghilang dalam 3 
hari

Lebih sering terjadi pada vaksin 
dosis tinggi

Reaksi sistemik:

Lemas, demam, batuk, sakit kepala 
(<10%), membaik dalam 3 hari

Lebih sering terjadi pada vaksin 
dosis tinggi



Manfaat dan 
keamanan vaksin
pneumokok
Efek samping yang sering

terjadi:

 Mengantuk

 Nafsu makan menurun

 Nyeri dan bengkak di 

lengan tempat suntikan

 Demam

 Nyeri kepala

Umumnya ringan dan 

membaik dalam 1-2 hari







Indikasi dan kontra

indikasi vaksin Covid-19



• 12







Kelompok yang ditunda untuk

divaksinasi

1. Penentuan layak atau belum layak imunisasi COVID-19 oleh 

dokter

2. Kelompok penyakit kronis yang belum terkendali/ terkontrol

3. Penyakit autoimun

4. Kelompok yang mendapat obat penurun kekebalan tubuh

dalam dosis besar dan radioterapi (misalnya kanker)

5. Ibu hamil



http://pionas.pom.go.id/obat-baru/coronavac-suspensi-injeksi-3-mcg05-
ml



Faktor - faktor
yang 
memengaruhi
keefektifan
vaksinasi

Faktor
intrinsik

Faktor
ekstrinsik

Kebiasaan

Nutrisi Lingkungan
Faktor
vaksin

Usia

Jenis kelamin

Genetik

Penyakit penyerta

Infeksi

Penggunaan

obat-obatan

Mikrobiota

Merokok

Konsumsi

alkohol

Olahraga

Tidur

Stres

Status nutrisi

Indeks massa tubuh

Vitamin dan 

mineral

Gangguan usus

Rural vs urban

Geografis

Musim

Jumlah keluarga

Zat-zat racun

Jenis dan tipe

vaksin

Cara pemberian

Dosis



Kerentaan (frailty)

 Kondisi klinis di mana terdapat peningkatan
kerentanan lansia untuk timbulnya
ketergantungan dan/atau kematian ketika
terpapar terhadap stressor

 Lansia yang renta/frail mudah mengalami
sakit hanya dengan stresor yang ringan→
sakitnya dapat menjadi berat dan dirawat
serta berisiko meninggal

 Kerentaan/frailty merupakan suatu proses 
yang sejalan dengan menurunnya kapasitas
fungsi tubuh pada proses menua



Penuaan, frailty, dan disabilitas

Fit/sehat

Pre-frail

Frail/renta

Sakit/disabilitas/meninggal

K
a

p
a

si
ta

s
fu

n
g

si
o

n
a

lt
u

b
u

h

Usia



Kondisi khusus yang 
memengaruhi
keefektifan vaksinasi
pada lansia

Usia yang sangat lanjut → perubahan fungsi
organ dan sistem tubuh akibat proses menua
(termasuk sistem imun/immunosenesens)

Banyaknya komorbid dan tidak terkontrol

Polifarmasi (konsumsi banyak obat)

Malnutrisi → baik kekurangan gizi maupun
gizi lebih (obesitas)

Aktivitas fisik yang rendah serta mobilitas
yang menurun



Lansia yang frail/renta
cenderung mempunyai
respons manfaat vaksin
yang kurang dan efek
samping vaksinasi yang 
lebih besar



Mengapa kita harus berhati-hati memberikan

vaksin pada lansia yang frail?

 Institut Kesehatan Masyarakat Norwegia menyatakan:

 “Bagi lansia dengan kerentaan (Frailty) yang sangat berat,efek samping yang ringan pun dapat
mengakibatkan konsekuensi serius.”

 “Bagi lansia dengan angka harapan hidup yang sangat pendek, pemberian vaksin mungkin tidak
relevan”

 Perlu dipahami bahwa: 20.000 dosis vaksin sudah diberikan kepada lansia di Norwegia, 
Normalnya terdapat 400 kematian lansia yang tinggal di panti di Norwegia ( yang tidak
berhubungan dengan vaksin).

Tidak ada studi yang membuktikan bahwa vaksin COVID-19 menyebabkan



Bagaimana mengetahui adanya kondisi
kerentaan/frailty?
 Belum ada pemeriksaan pasti kondisi frailty

 Saat ini para ahli geriatri/gerontologi mengembangkan beberapa
kriteria frailty

 Salah satu kriteria yang mudah, sudah divalidasi dan diadaptasi
untuk kondisi di Indonesia adalah FRAIL scale yang diterjemahkan
menjadi kuesioner RAPUH



Kuesioner RAPUH 

Penapisan Sindrom Kerapuhan/Kerentaan/Frailty (ICD 

Code : R54) -Adaptasi dan validasi kuesioner FRAIL 

1. R= Resistensi (Resistance) 

• Dengan diri sendiri atau tanpa bantuan alat, apakah anda mengalami kesulitan 

untuk naik 10 anak tanggadan tanpa istirahat diantaranya ? 

Skor 1 = Ya, 0 = Tidak 

2. A= Aktifitas (Fatigue) 

• Seberapa sering dalam 4 minggu ada merasa kelelahan ? 

1: Sepanjang waktu 

2: Sebagian besar waktu 

3: Kadang – kadang 

4: Jarang 

Bila jawab 1 atau 2 skor =1 dan selain itu skor = 0 

3. P= penyakit lebih dari 4 (Illnesses) 

• Partisipan ditanya, apakah dokter pernah mengatakan kepada anda tentang 

penyakit anda (11 penyakit utama: Hipertensi, diabets, kanker (selain kanker 

kulit kecil), penyakit paru kronis, serangan jantung, gagal jantung kongestif, 

nyeri dada, asma nyeri sendi, stroke dan penyakit ginjal )? 

Bila jawaban jumlah total penyakit skor yang tercatat 0-4 penyakit = 0 dan 5-11 

penyakit =1 

4. Usaha berjalan : (Ambulatory) 

• Dengan diri sendiri dan tanpa bantuan, apakah anda mengalami kesulitan 

berjalan kira – kira sejauh 100 sampai 200 meter ? 

Skor Ya = 1, dan Tidak =0 

5. H = Hilangnya berat badan : (Loss of Weight) 

• Berapa berat badan saudara dengan mengenakan baju tanpa alas kaki saat ini ? 

• Satu tahun yang lalu, berapa berat badan anda dengan mengenakan baju tanpa 

alas kaki ? 

✓  Keterangan perhitungan berat badan dalam persen : [(berat badan 1 tahun 

yang lalu – berat badan sekarang)/Berat badan satu tahun lalu)]x 100% 

✓  Bila hasil >5% (mewakili kehilangan berat badan 5%) diberi skor 1 dan <5 

% skor = 0 

Intepretasi : Skor 1-2 : Pre-Frail (Pra-Rapuh).  Skor >2 : Frail  (Rapuh/Renta) 

 

Kuesioner RAPUH 

Penapisan Sindrom Kerapuhan/Kerentaan/Frailty (ICD 

Code : R54) -Adaptasi dan validasi kuesioner FRAIL 

1. R= Resistensi (Resistance) 

• Dengan diri sendiri atau tanpa bantuan alat, apakah anda mengalami kesulitan 

untuk naik 10 anak tanggadan tanpa istirahat diantaranya ? 

Skor 1 = Ya, 0 = Tidak 

2. A= Aktifitas (Fatigue) 

• Seberapa sering dalam 4 minggu ada merasa kelelahan ? 

1: Sepanjang waktu 

2: Sebagian besar waktu 

3: Kadang – kadang 

4: Jarang 

Bila jawab 1 atau 2 skor =1 dan selain itu skor = 0 

3. P= penyakit lebih dari 4 (Illnesses) 

• Partisipan ditanya, apakah dokter pernah mengatakan kepada anda tentang 

penyakit anda (11 penyakit utama: Hipertensi, diabets, kanker (selain kanker 

kulit kecil), penyakit paru kronis, serangan jantung, gagal jantung kongestif, 

nyeri dada, asma nyeri sendi, stroke dan penyakit ginjal )? 

Bila jawaban jumlah total penyakit skor yang tercatat 0-4 penyakit = 0 dan 5-11 

penyakit =1 

4. Usaha berjalan : (Ambulatory) 

• Dengan diri sendiri dan tanpa bantuan, apakah anda mengalami kesulitan 

berjalan kira – kira sejauh 100 sampai 200 meter ? 

Skor Ya = 1, dan Tidak =0 

5. H = Hilangnya berat badan : (Loss of Weight) 

• Berapa berat badan saudara dengan mengenakan baju tanpa alas kaki saat ini ? 

• Satu tahun yang lalu, berapa berat badan anda dengan mengenakan baju tanpa 

alas kaki ? 

✓  Keterangan perhitungan berat badan dalam persen : [(berat badan 1 tahun 

yang lalu – berat badan sekarang)/Berat badan satu tahun lalu)]x 100% 

✓  Bila hasil >5% (mewakili kehilangan berat badan 5%) diberi skor 1 dan <5 

% skor = 0 

Intepretasi : Skor 1-2 : Pre-Frail (Pra-Rapuh).  Skor >2 : Frail  (Rapuh/Renta) 

 



Kuesioner RAPUH

Penapisan Sindrom Kerapuhan/Kerentaan/ Frailty (lCD

Code : R54) Adaptasi dan validasi kuesioner FRAIL. 

1. R = Resistensi (Resistance)

Dengan diri sendiri atau tanpa bantuan alat, apakah anda

mengalami kesulitan untuk naik 10 anak tanggadan tanpa

istirahat diantaranya? Skor 1=Ya, 0=Tidak

2. A= Aktifitas (Fotigue)

Seberapa sering dalam 4 minggu ada merasa kelelahan? 

1: Sepanjang waktu

2: Sebagian besar waktu

3: Kadang - kadang

4: Jarang

Bila jawab no. 1 atau 2 skor = 1, selain itu skor = 0 



3. P = penyakit lebih dari 4 (illnesses)
Partisipan ditanya, apakah dokter pernah mengatakan kepada
anda tentang penyakit anda (11 

penyakit utama: hipertensi, diabetes, kanker (selain kanker kulit
kecil), penyakit paru kronis, 

serangan jantung, gagal jantung kongestif,.nyeri dada, asma, 
nyeri sendi, stroke dan penyakit ginjal)? 

Bila jawaban jumlah total penyakit skor yang tercatat 0-4 
penyakit = 0 dan 5-11 penyakit = 1

4. Usaha berjalan : (Ambulatory) 

Dengan diri sendiri dan tanpa bantuan, apakah anda mengalami
kesulitan berjalan kira - kira sejauh 100 sampai 200 meter?
Skor Ya = 1, dan Tidak = 0 



5. H = Hilangnya berat badan : (loss of Weight)
Berapa berat badan saudara dengan mengenakan baju tanpa
alas kaki saat ini?
Satu tahun yang lalu, berapa berat badan anda dengan
mengenakan baju tanpa alas kaki? 

 Keterangan perhitungan berat badan dalam persen : [(berat
badan ] tahun yang lalu - berat badan sekarang)/Berat
badan satu tahun lalu) x 1OO% 

 Bila hasil >5% (mewakili kehilangan berat badan 5%) 
diberi skor 1dan < 5% skor=0 

lntepretasi : skor L-2 : Pre-Frail (Pra-Rapuh). skor >2 : Frail 
(Rapuh/Renta) 



Bagaimana agar vaksinasi, 

dengan aman dan efektif
dapat diberikan pada lansia
dan mengendalikan
penularan

COVID-19? 



Persiapan vaksinasi COVID-19 bagi
lansia

Mendapatkan
informasi yang 

benar

Meminimalkan
risiko efek

samping / KIPI

Memaksimalka
n manfaat



Meminimalkan efek samping vaksin COVID-19

Memaksimalkan manfaat vaksin COVID-19

Mengoptimalkan

sistem imunitas

tubuh

Menghindari

dan mengendalikan

penyakit komorbid

Menghindari

polifarmasi (minum

obat banyak/tidak

perlu)

Mencegah atau

memperbaiki

kondisi malnutrisi

Menjaga dan 

meningkatkan

kebugaran

Mempertahankan

serta meningkatkan

aktivitas/mobilitas

Menghindari

stress psikis



Vaksin yang saat ini dipakai

Ditentukan oleh pemerintah

Sinovac

Dosis 0,5 ml IM

 Pemberian 2 x  dengan jarak
waktu 28 minggu







 

 

 

 

 

Yth.  

1. Kepala Dinas Kesehatan Provinsi  

2. Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota  

di seluruh Indonesia 

 

 

 

SURAT EDARAN 

Nomor : HK.02.02/I/       /2021 

TENTANG 

PELAKSANAAN VAKSINASI COVID-19 PADA KELOMPOK SASARAN LANSIA, 

KOMORBID DAN PENYINTAS COVID-19 SERTA SASARAN TUNDA 

 

   

Pelaksanaan vaksinasi COVID-19 telah dilaksanakan sejak tanggal 13 Januari 2021 

dan dilakukan secara bertahap dengan target sasaran 181,5 juta orang. Sehubungan 

dengan persetujuan BPOM atas penambahan indikasi pemberian vaksinasi COVID-19 bagi 

usia 60 tahun ke atas dan mempertimbangkan besarnya sasaran yang ditunda pada 

pelaksanaan vaksinasi tahap 1 (satu), bersama ini kami sampaikan beberapa hal sebagai 

berikut  :  

1. Komite Penasihat Ahli Imunisasi Nasional telah menyampaikan kajian bahwa 

vaksinasi COVID-19 dapat diberikan pada kelompok usia 60 tahun keatas, komorbid, 

penyintas COVID-19 dan Ibu menyusui dengan terlebih dahulu dilakukan anamnesa 

tambahan sebagaimana form skrining terlampir 

2. Pelaksanaan pemberian vaksinasi mengikuti petunjuk teknis pelaksanaan vaksinasi 

COVID-19, diantaranya:  

a. Kelompok Lansia 

Pemberian vaksinasi pada kelompok usia 60 tahun keatas diberikan 2 (dua) 

dosis dengan interval pemberian  28 hari (0 dan 28).  

b. Kelompok Komorbid 

§ Hipertensi dapat divaksinasi kecuali jika tekanan darahnya di atas 180/110 

MmHg, dan pengukuran tekanan darah sebaiknya dilakukan sebelum meja 

skrining 

§ Diabetes dapat divaksinasi sepanjang belum ada komplikasi akut 

§ Penyintas kanker dapat tetap diberikan vaksin; 

c. Penyintas COVID-19 dapat divaksinasi jika sudah lebih dari 3 bulan; 

d. Ibu menyusui dapat diberikan vaksinasi  

3. Pengkinian aplikasi PCare dalam rangka fasilitasi pembaharuan skrining dan registrasi 

ulang pada sasaran tunda.  

4. Seluruh Pos Pelayanan Vaksinasi harus dilengkapi kit anafilaksis dan berada dibawah 

tanggungjawab Puskemas atau Rumah Sakit  

 

 

5. Seluruh sasaran tunda akan di berikan informasi agar datang kembali ke fasilitas 

pelayanan kesehatan untuk memperoleh vaksinasi.  

Sehubungan dengan hal tersebut, maka diharapkan Kepala Dinas Kesehatan Provinsi 

dan Kabupaten/Kota seluruh Indonesia dapat segera melakukan tindakan korektif yang 

diperlukan dalam rangka meningkatkan kelancaran pelaksanaan vaksinasi dan percepatan 

peningkatan cakupan vaksinasi COVID-19 sebagaimana dimaksud diatas. 

 

Atas perhatian dan kerjasamanya kami ucapkan terima kasih. 

 

Ditetapkan di Jakarta 

Pada tanggal      Februari 2021 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tembusan 

1. Menteri Kesehatan RI 

2. Sekretaris Jenderal Kemenkes RI 

3. Direktur Utama BPJS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



No Pemeriksaan Hasil Tindak Lanjut

1. Suhu Suhu > 37,5 0C vaksinasi ditunda sampai
sasaran sembuh

2. Tekanan darah Jika tekanan darah >180/110 mmHg 
pengukuran tekanan darah diulang 5 (lima) 
sampai 10 (sepuluh) menit kemudian
Jika masih tinggi maka vaksinasi ditunda
sampai terkontrol

Pertanyaan Ya Tida

k
1. Apakah ada kontak dengan orang yang sedang dalam

pemeriksaan/terkonfirmasi/sedang dalam perawatan

karena penyakit COVID-19 dalam waktu 14 hari

terakhir?

Jika Ya lihat pertanyaan nomor 2 (dua)

2. Jika pertanyaan nomor 1 (satu) Ya, apakah mengalami

gejala demam batuk/pilek/sesak napas dalam 7 hari

terakhir?

Jika Ya: vaksinasi ditunda sampai 14 hari

setelah gejala muncul

Jika Ya: Vaksinasi ditunda sampai tiga (3) 

Tabel 9. Format Skrining Sebelum Vaksinasi COVID-19

Nama :
Umur :
NIK : 



4. Apakah Anda sedang hamil? Jika sedang hamil vaksinasi

ditunda sampai melahirkan

5. Apakah anda sedang menyusui? Ibu menyusui boleh divaksinasi

6. Pertanyaan untuk vaksinasi ke-1
Apakah Anda memiliki riwayat alergi berat seperti sesak
napas, bengkak dan urtikaria seluruh badan atau reaksi
berat lainnya karena vaksin?

Jika Ya: vaksinasi diberikan di 
Rumah Sakit

Pertanyaan untuk vaksinasi ke-2

Apakah Anda memiliki riwayat alergi berat atau 

mengalami gejala sesak napas, bengkak dan urtikaria

seluruh badan setelah divaksinasi COVID-19 

sebelumnya?

Jika Ya: tidak diberikan lagi untuk

vaksinasi ke-2

7. Apakah Anda mengidap penyakit kronik (seperti

penyakit paru obstruktif kronis dan asma, penyakit

jantung, gangguan ginjal, dan penyakit hati/liver) yang 

sedang dalam kondisi akut atau yang belum terkendali?

Jika Ya, maka vaksinasi tidak
dapat diberikan

Apakah Anda dalam pengobatan TBC lebih dari dua

minggu? 

Jika Ya: vaksinasi dapat diberikan

8. Apakah Anda menyandang dan sedang mendapat

pengobatan penyakit kanker?

Jika Ya: vaksinasi tidak dapat
diberikan, kecuali ada surat



9. Apakah Anda sedang mendapat pengobatan untuk gangguan

pembekuan darah, defisiensi imun dan penerima produk

darah/transfusi?

Jika Ya: vaksinasi ditunda dan dirujuk

10. Apakah Anda sedang mengidap penyakit autoimun sistemik? Jika Ya : vaksinasi ditunda dan
dikonsultasikan kepada Dokter yang 
merawat

11. Apakah Anda memiliki riwayat penyakit epilepsi? Jika Ya: vaksinasi dapat diberikan jika
dalam keadaan terkontrol

12. Apakah Anda penyandang penyakit Diabetes Melitus yang minum

obat teratur?

Jika Ya: vaksinasi dapat diberikan

13. Apakah Anda Orang dengan HIV yang minum obat teratur? Jika Ya: vaksinasi dapat diberikan

14. Apakah Anda mendapatkan vaksinasi lain selain vaksin Covid-19 

kurang dari satu bulan terakhir?

Jika Ya: vaksinasi ditunda sampai satu

bulan setelah vaksinasi sebelumnya
15. Pertanyaan tambahan bagi sasaran lansia (≥60 tahun):

1. Apakah Anda mengalami kesulitan untuk naik 10 anak tangga
2. Apakah Anda sering merasa kelelahan?
3. Apakah Anda memiliki paling sedikit 5 dari 11 penyakit

(Hipertensi, diabetes, kanker, penyakit paru kronis, serangan
jantung, gagal jantung kongestif, nyeri dada, asma, nyeri
sendi, stroke dan penyakit ginjal)?

4. Apakah Anda mengalami kesulitan berjalan kira-kira 100 
sampai 200 meter?

5. Apakah Anda mengalami penurunan berat badan yang 

Jika terdapat 3 atau lebih jawaban Ya

maka vaksin tidak dapat diberikan



• Efek samping yang mungkin terjadi setelah pemberian vaksin CoronaVac dapat berupa 
reaksi lokal dan reaksi sistemik.

• Berdasarkan hasil uji klinik vaksin CoronaVac pada lebih dari 10.000 subjek manusia 
yang dilakukan di Indonesia, China,  Brazil dan Turki, efek samping vaksin CoronaVac 
sifatnya ringan hingga sedang.

• Tidak ada efek samping serius yang dilaporkan terkait dengan pemberian vaksin
CoronaVac.

Reaksi Lokal yang dilaporkan selama studi

klinik:
✓ nyeri di tempat injeksi
✓ Pembengkakan

✓ Eritema
✓ Gatal
✓ Indurasi
✓ kemerahan
✓menurunnya sensasi dan warna kulit yang

lebih

pudar (discolouration).

Reaksi sistemik yang umum dilaporkan 

selama studi klinik:

✓ nyeri otot
✓ Demam

✓ rasa lelah (fatigue)

✓mual, muntah, dan sakit kepala

INFORMASI PRODUK VAKSIN  CORONAVAC (Sumber: 
BPOM)



Vaksinasi bukan 
merupakan satu-
satunya cara 
mengatasi pandemi 
COVID-19

Mencegah 
penularan 
COVID-19

Memakai 
masker

Menjaga 
jarak

Mencuci 
tangan

3T: 
testing, 
tracing, 

treat

Vaksin



Beberapa hal yang tidak benar
mengenai vaksinasi COVID-19 

Vaksin COVID tidak aman
Pembuatan vaksin terburu-

buru

Ketika uji klinis vaksin
ditunda sementara

merupakan petanda buruk

Vaksin menyebabkan
rentan terhadap

timbulnya penyakit

Vaksin akan
menyelesaikan segalanya

Akan tersedia vaksin untuk
semua pada akhir tahun

2020



Kesimpulan (1)

 Penapisan (skrining) sebelum vaksinasi, penting dilakukan pada semua

kelompok umur sasaran

 Kontraindikasi harus dibedakan dengan pertimbangan khusus misalnya

infeksi akut, kondisi yang mungkin dapat diperberat oleh vaksin, alergi

berat, dan kriteria frailty/kerentanan pada lansia

 Pemberian vaksinasi pada lansia dapat diberikan dengan penuh kehati-

hatian, serta memperhatikan

o Kriteria frail/rapuh/renta

o Interval pemberian 28 hari

o Tempat pelaksanaan harus ada dokter siaga selama proses vaksinasi

berlangsung

o Tersedia standar penanggulangan keadaan darurat



Kesimpulan (2)

Vaksinasi pada lansia

 Untuk mengurangi gejala Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi (KIPI), 

diperlukan komunikasi publik untuk  mempersiapkan keadaan 

kesehatan lansia sebelum dilakukan vaksinasi

 Monitor dan evaluasi pasca vaksinasi pada lansia perlu dilakukan 

secara cermat dan sistematis



Terima Kasih


