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RINGKASAN
Melaksanakan kegiatan pengabdian masyarakat bagi tenaga pendidik didalam
salahsatu upaya untuk melaksanakan salah satu tuga sebagai pelaksanaan
pengabdian masyarakat ini adalah suatu upaya STIK Siti Khadijah palembang agar
supaya terlaksananya.Berdasarkan hal ini, kami mengajukan ususlan kegiatan
pengabdian masyarakat diPosyandu bougenfil kelurahan talang pete RT 13 tegal
binangun kec.plaju darat tahun 2020 tujuan pengabdian ini adalah memberikan
bekal pengetahuan kepada orang tua tentang efek demam pasca imunisasi pada
orang tua.Target luaran yang diharapkan dari kegiatan ini adalah membekali
pengetahuan kepada orang tua tentang efek demam pasca imunisasi. Indikator
capaian Program Pengabdian mandiri yang ditujukan adalah Orang tua mampu
dan memiliki penguatan pengetahuan tentang imunisasi Orang tua memiliki bekal
pengatahuan tentang efek demam pasca imunisasi lainnya, dan bagaimana cara
mencegahnya.
Tujuan pengabdian ini adalah untuk memberikan pemahaman, pentingnya
imunisasi pada bayi sehingga para ibu dan suami mampu menjaga bayi mereka
tetap sehat dan cara mencegah demam pasca imunisasi.tujuan dari kegiatan
penyuluhan telah tercapai,diketahi dari evaluasi yang dilakukan mengalami
peningkatan penegtahuan sebelum dan setelah dilakukan penyuluhan.sedangkan
sasaran dari kegiatan penyuluhan pengabdian kepada masyarakat dosen prodi D3
Kebidanan STIK Siti Khadija Palembang juga tercapai.

PRAKARTA

Puji dan syukur ke hadirat Allah SWT atas izin dan rahmat-Nya kegiatan
Pengabdian kepada Masyarakat ini yang berjudul pengetahuan dan sikap ibu dalam
mencegah persalinan letak sungsang di RT 28 kalidoni tahun 2020 dapat terlaksana
dengan baik, lancar dan tanpa kendala apapun. Kegiatan ini tidak akan dapat
berjalan dengan lancar tanpa adanya dukungan dan bantuan dari pihak terkait, baik
secara langsung maupun tidak langsung. Oleh karena itu, kami ingin
menyampaikan ucapan terima kasih yang setulus-tulusnya kepada :
1.

Dr.dr.H.Ibrahim Edy sapada, M.Kes selaku Ketua STIK Siti Khadijah
Palembang

2.

Dewi Rury arindari,S.Kep.Nera,.M.N.S selaku Ketua lembaga pengabdian
kepada masyarakat

3.

Meta Rosdiana, SST., M.Kes selaku Ketua Program Studi D III Kebidanan

4.

Warga masyarakat RT 28 kelurahan kalidoni

5.

Semua pihak yang telah membantu pelaksanaan kegiatan pengabdian pada
masyarakat ini yang tidak dapat kami sebutkan satu persatu

Demikian semoga kegiatan pengabdian yang kami lakukan ini dapat
bermanfaat bagi kita semua. Aamiin...

Palembang, April 2020
Ketua Pelaksana,

Annisa Khoiriah SST., M.Kes

DAFTAR ISI
HALAMAN SAMPUL...........................................................................................i
HALAMAN PENGESAHAN...............................................................................ii
RINGKASAN........................................................................................................iii
PRAKARTA..........................................................................................................iv
DAFTAR ISI .........................................................................................................v
DAFTAR TABEL.................................................................................................vi
DAFTAR GAMBAR...........................................................................................vii
DAFTAR LAMPIRAN.......................................................................................viii
BAB I PENDAHULUAN.......................................................................................1
1.Analisis situsasi ...................................................................................................1
2.Rumusan masalah...............................................................................................3
3.Tujuan kegiatan...................................................................................................3
BAB II TARGET DAN LUARAN.........................................................................4
BAB III METODE PELAKSANAAN..................................................................5
1. Khalayak sasaran............................................................................................5
2. Metode pelaksanaa..........................................................................................5
3. Jadwal pelaksanaan........................................................................................6
BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN...............................................................7
BAB V KESIMPULAN DAN SARAN..................................................................8
DAFTAR PUSTAKA
LAMPIRAN-LAMPIRAN

DAFTAR TABEL
Halaman
Tabel 1.1 jadwal kegiatan anggaran.................................................. 5
Tabel 1.2 Daftar hadir........................................................................21
Tabel 1.3 Jadwal pemberian imunisasi dasar pada bayi....................34

DAFTAR GAMBAR
Halaman
Gambar 1.1 Dokumentasi kegiatan...................................................22
Gambar 1.2 vaksin hepatitis B..........................................................24
Gambar 1.3 vaksin polio....................................................................25
Gambar 1.4 vaksin BCG....................................................................26
Gambar 1.5 vaksin DPT.....................................................................27
Gambar 1.6 vaksin Campak...............................................................28
Gambar 1.7 leaflet..............................................................................35

DAFTAR LAMPIRAN
Lampiran 1 Surat Tugas
Lampiran 2 Kontrak
Lampiran 3 Daftar Hadir Peserta
Lampiran 4 Realisasi kegiatan anggaran
Lampiran 5 Dokumentasi Kegiatan
Lampiran 6 Materi Penyuluhan

BAB I
PENDAHULUAN

1. Analisis Situasi
Dalam era globalisasi, imunisasi merupakan upaya pencegahan
penyakit infeksi menuju masa depan anak yang lebih sehat. Peningkatan
pemberian imunisasi harus diikuti dengan peningkatan efektifitas dan
keamanan vaksin. Walaupun demikian, peningkatan penggunaan vaksin
akan meningkatkan pula kejadian ikutan pasca imunisasi (KIPI) yang tidak
diinginkan. Imunisasi telah diakui sebagai upaya pencegahan suatu penyakit
infeksi yang paling sempurna dan berdampak pada peningkatan kesehatan
masyarakat. Oleh karena itu, kebutuhan akan vaksin makin meningkat
seiring dengan keinginan dunia untuk mencegah berbagai penyakit yang
dapat menimbulkan kecacatan dan kematian. Peningkatan kebutuhan vaksin
telah ditunjang dengan upaya perbaikan dalam produksi vaksin guna
meningkatkan efektifitas dan keamanan (Kassianos, 1996). Faktor
terpenting yang harus dipertimbangkan dalam pembuatan vaksin adalah
keseimbangan antara imunitas yang akan dicapai dengan reaksi yang tidak
diinginkan yang mungkin timbul. Untuk mencapai imunogenisitas yang
tinggi, vaksin harus berisi antigen yang efektif untuk merangsang respons
imun protektif resipien dengan nilai antibodi di atas ambang pencegahan
untuk jangka waktu yang cukup panjang. Sebaliknya antigen harus
diupayakan mempunyai sifat reaktogenisitas yang rendah sehingga tidak
menimbulkan efek samping yang berat, dan yang jauh lebih ringan apabila
dibandingkan dengan komplikasi penyakit yang bersangkutan secara alami
(WHO, 1997). Pada kenyataannya, tidak ada satu jenis vaksin pun yang
sempurna. Namun dengan kemajuan di bidang bioteknologi saat ini telah
dapat dibuat vaksin yang relatif efektif dan aman (Watson, 1997). Seiring
dengan cakupan imunisasi yang tinggi, maka penggunaan vaksin juga
meningkat sehingga reaksi vaksinasi yang tidak diinginkan juga meningkat.

Kurangnya pengetahuan ibu tentang kejadian ikutan pasca imunisasi dapat
dipengaruhi oleh beberapa faktor. Menurut Erfandi (2009) faktor yang
mempengaruhi pengetahuan adalah pendidikan, media massa/informasi,
sosial budaya dan ekonomi, lingkungan, pengalaman dan usia. Faktor
kekurangtahuan menimbulkan kekhawatiran dan keengganan orang tua
untuk mengikut sertakan anaknya dalam program imunisasi. Kekhawatiran
tersebut akhirnya tidak saja ditujukan pada efek samping vaksin yang
memang merupakan bagian dari mekanisme kerja vaksin tetapi telah meluas
pada semua morbiditas serta kejadian yang terjadi pada imunisasi yang
sangat mungkin sebetulnya tidak terhubung dengan vaksin dan tindakan
imunisasi (Tutorial Kuliah, 2013). Selain itu rendahnya kesadaran
masyarakat akan pentingnya imunisasi menyebabkan penolakan program
imunisasi serta akan enggan mengimunisasikan bayinya karena setelah
imunisasi bayi akan demam. Meski wajar dan jarang terjadi, orangtua dan
dokter sering khawatir bila terjadi Kejadian Ikutan Paska Imunisasi.
Menurut Komite Nasional Pengkajian dan Penanggulangan KIPI (KN PP
KIPI), KIPI adalah semua kejadian sakit dan kematian yang terjadi dalam
masa 1 bulan setelah imunisasi. Pada keadaan tertentu lama pengamatan
KIPI dapat mencapai masa 42 hari (arthritis kronik pasca vaksinasi rubella),
atau bahkan 42 hari (infeksi virus campak vaccine-strain pada pasien
imunodefisiensi pasca vaksinasi campak, dan polio paralitik serta infeksi
virus polio vaccine-strain pada resipien nonimunodefisiensi atau resipien
imunodefisiensi pasca vaksinasi polio (Children Indonesia, 2013).
Berdasar data awal yang diperoleh, tegal binangun kec.Plaju darat memiliki
5 Posyandu aktif, salah satunya adalah Posyandu bougenfil tegal binangun
RT 13. Di Posyandu Balai Desa tercatat memiliki anggota aktif sebanyak
36 balita, dimana pada Bulan desember tercatat 16 balita yang mengikuti
imunisasi. Berdasar hasil wawancara, orang tua balita belum pernah
mendapat informasi maupun penyuluhan tentang efek imunisasi serta
penanganannya. Berdasarkan uraian di atas, perlu kiranya dilakukan
sosialisasi efek imunisasi lebih intensif lagi pada masyarakat untuk

meningkatkan pengetahuan orang tua terhadap kejadian ikutan pasca
imunisasi.

2.

Rumusan Masalah
Rencana tindak lanjut dari Pengawasan dan Penatalaksanaan Demam
pada Anak Pasca Imunisasi di Posyandu bougenfil, sesuai kegiatan yang sudah
disepakati di akhir acara kami dari tim penyelenggara akan melakukan
peninjauan kembali ke posyandu di mulai 1 bulan setelah acara berlangsung
dengan mengevaluasi ulang pemahaman pengetahuan dan penatalakasnaan
demam pasca imunisasi..

3.

Tujuan Kegiatan
Untuk memberikan pemahaman, pentingnya imunisasi pada bayi sehingga para
ibu dan suami mampu menjaga bayi mereka tetap sehat dan cara mencegah demam
pasca imunisasi

Tujuan khusus :

1. Para orang tua mampu memahami dan membantu melakukan
perawatan bayi baru lahir yang tepat dan benar..
2. Para orang tua dapat memahami pentingnya imunisasi bagi bayi.
3. Para orang tua dapat memahami dampak buruk jika bayi tidak
diimunisasi.
4. Para orang tua dapat mencegah demam pasca imunisasi

BAB II
TARGET DAN LUARAN
A.Target
Indikator capaian Program Pengabdian mandiri yang ditujukan adalah:
1. Orang tua mampu dan memiliki penguatan pengetahuan tentang imunisasi
2. Orang tua memiliki bekal pengatahuan tentang efek demam pasca imunisasi
lainnya, dan bagaimana cara mencegahnya
B.Luaran
Dari penyuluhan Edukasi pengawasan dan penatalaksanaan demam pada anak
pasca imunisasi di Posyandu bougenfil kelurahan talang pete RT 13 tegal
binangun kec.plaju darat tahun 2020 ini dapat dihasilkan luaran berupa
1. Laporan pelaksanaan kegiatan pengabdian masyarakat
2. Satu artikel pada media elektronik website.

BAB III
METODE PELAKSANAAN

1.

Khalayak Sasaran
Sasaran kegiatan diarahkan kepada masyarakat di kelurahan talang pete RT
13 kec.plaju darat

2.

Metode Kegiatan
Metode kegiatan ini berbentuk penyuluhan kesehatan dengan metode
ceramah.

3.

Jadwal Pelaksanaan
Tanggal

: Minggu, November 2020

Waktu

: Pukul 09.00 s.d Selesai

Tempat

: Posyandu bougenfil kelurahan talang pete RT 13 tegal
binangun kec.plaju darat

BAB IV
HASIL DAN PEMBAHASAN

Kegiatan ini telah dilaksanakan dengan baik dan mendapatkan antusias
yang sangat baik dari masyarakat di Posyandu bougenfil kelurahan talang pete
RT 13 tegal binangun kec.plaju sarat. Sebelum melakukan kegiatan
penyuluhan pemateri memperkenalkan diri terlebih dahulu kemudian mencoba
menggali pengetahuan dasar imuniasi dan efek imunisasi . Tujuan dari kegiatan
penyuluhan telah tercapai, diketahui dari evaluasi yang dilakukan mengalami
peningkatan pengetahuan sebelum dan setelah dilakukan penyuluhan.
Sedangkan sasaran dari kegiatan penyuluhan pengabdian kepada masyarakat
dosen prodi D3 kebidanan STIK Siti Khadijah Palembang juga telah tercapai.
Namun kelanjutan dari kegiatan perlu dipantau dan agar diharapkan orangtua
dapat mengenali tanda awal efek imunisasi serta penanganan yang tepat. Orang
tua dapat mengenali tanda awal efek imunisasi serta penanganan yang tepat.
Kegiatan pemberi materi berlangsung selama kurang 45 menit dan
diakahiri sesi pemateri memberikankesempatan kepada peserta untuk
mengajukan pertanyaan terkait materi yang telah disampaikan.didapatkan 3
pertanyaan dari peserta,pemateri melakukan evaluasi terkait pemberian materi
yang telah di sampaikan dengan cara memberikan pertanyaan kesempatan
kepada peserta untuk menjawab pertanyaan.perserta yang mampu menjawab
pertanyaan mendapatkan doo prize sebagai tanda apresiasi dan setelah
melakukan kegiatan penyuluhan ditutup dengan sesi foto bersama antara
pemateri dengan orang tua.

BAB V
SIMPULAN DAN SARAN

Kegiatan yang dilakukan diharapkan dapat agar diharapkan dapat
mengenali tanda awal efek imunisasi serta penanganan yang tepat. Tujuan
dilaksanakan imunisasi yaitu Tujuan dalam pemberian imunisasi, antara lain:
Mencegah terjadinya penyakit tertentu pada seseorang dan menghilangkan
penyakit tertentu di Dunia, Melindungi dan mencegah penyakit-penyakit
menular yang sangat berbahaya bagi anak, Menurunkan kecacatan, morbiditas,
dan mortalitas serta bila mungkin didapat eradikasi (pemusnahan) sesuatu
penyakit dari suatu Daerah atau Negeri, Mengurangi angka penderita terhadap
suatu penyakit yang sangat membahayakan kesehatan bahkan bisa
menyebabkan kematian pada penderitanya. Beberapa penyakit yang dapat
dihindari dengan imunisasi yaitu seperti campak, polio, difteri, tetanus, batuk
rejan, hepatitis B, gondongan, cacar air, TBC, dan lain sebagainya, Mencegah
terjadinya penyakit tertentu pada seseorang, dan menghilangkan penyakit pada
sekelompok masyarakat (populasi) atau bahkan menghilangkan penyakit
tertentu dari dunia seperti pada imunisasi cacar (Maryunani, 2010).
Kegiatan yang diberikan merupakan kegiatan imunisasi dilakukan secara
baik dan jelas sesuai dengan tingkat pendidikan dari masyarakat di Posyandu
bougenfil kelurahan talang pete RT 13 tegal binangun kec.plaju darat dan
Selain itu juga dibuka forum diskusi tanpa

batas pertanyaan, Hal ini

menyebabkan masyarakat menjadi lebih antusias dalam mengikuti kegiatan
tersebut. Mengingat besarnya

manfaat yang dapat diambil dari kegiatan

pengabdian pada Masyarakat ini, maka kegiatan pembinaan menyeluruh juga
perlu dilaksanakan setiap bulannya agar dapat terus melakukan kontrol dan
monitoring terhadap kegiatan penyuluhan yang telah dilakukan sebelumnya.
Tim PPM juga berharap para dosen STIK Siti Khadijah tetap menjaga dan
meningkatkan komitmen dalam melaksanakan Tri Dharma Perguruan Tinggi,
khususnya pengabdian pada masyarakat dengan melihat aspek-aspek kecil
yang akan berdampak besar di masa yang akan datang.
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Dinengsih, S. (2018). Hubungan antara pendidikan, pengetahuan, dukungan
keluarga dan peran tenaga kesehatan dengan kepatuhan ibu dalam melakukan
imunisasi dasar pada bayi usia 0-12 bulan di desa Aweh Kabupaten Lebak Bulus
Provinsi Banten. Skripsi (tidak dipublikasikan

Realisasi Kegiatan Anggaran
No. Kegiatan
1.
Konsumsi

2.

3.

Penyuluhan

Umum

Kebutuhan
 Snack
60 x Rp. 10.000











TOTAL

Cetak Leaflet
30 x Rp. 5000
Souvenir
Honorarium
Pelaksana
Rp. 200.000 x 3
orang
Honorarium RT
Rp. 500.000
Honorarium Kader
PKK
Rp. 300.000 x 2
orang
Pembuatan laporan
kegiatan
dan
penggandaan
Rp. 200.000
ATK
Rp. 50.000

Anggaran
Rp. 600.000

Rp. 150.000
Rp. 300.000

Rp. 600.000
Rp. 500.000

Rp. 600.000

Rp. 200.000
Rp. 50.000
Rp. 3.000.000

DOKUMENTASI KEGIATAN

Gambar 1.1 kegiatan penyuluhan

SATUAN ACARA PENYULUHAN

Pokok Pembahasan
Sub pokok pembahasan
Sasaran

: Imunisasi
: Pengertian, Tujuan, manfaat,jenis
: orang tua anak

Hari/ Tanggal
Tempat
Jam / Waktu

: Minggu, 06 November 2020
: posyandu bougenfil kelurahan talang pete RT 13
: 09:00- 10:00 WIB

1) Tujuan
A. Tujuan Umun
Setelah diberikan penyuluhan selama 60 Menit tentang Penting nya
cara mencegah demam pasca imunisasi.
B. Tujuan Khusus
Setelah diberikan penyuluhan selama 60 Menit diharapkan Seluruh
Ibu di RT 13 Mampu:
1.

Menjelaskan Pengertian imunisasi

2.

Mengetahui tujuan imunisasi

3.

Mengetahui manfaat imunisasi

4.

Mengetahui jenis imunisasi

2) Isi Materi (Uraian materi penyuluhan terlampir/ dilampirkan)
Materi penyuluhan yang akan di sampaikan meliputi:
1. Pengertian imunisasi
2. Tujuan imunisasi
3. Mengetahui manfaat imunisasi
4. Mengetahui jenis imunisasi
3) Metode Penyuluhan
1.

Ceramah

2.

Tanya Jawab

4) Media
1.

Laptop

2.

LCD

3.

Leaftlet

5) Setting Tempat

Moderator

Penyaji

Peserta

Peserta

Peserta

Peserta

Peserta

Peserta

Peserta

Peserta

Peserta

Peserta

Peserta

Peserta

Peserta

Peserta

Peserta

Peserta

Observe

6) Kegiatan Penyuluhan
No

Waktu

Kegiatan penyuluhan

1.

Pembukaan
(10 Menit)

1. Memberi salam dan
memperkenalkan diri
2. Menjelaskan

tujuan

dari penyuluhan.

tentang

imunisasi
4. Melakukan

1. Menjawab
salam dan
mendengarkan
2. Mendengarkan

3. Menggali pengetahuan
Peserta

Kegiatan peserta

dan
memperhatikan
3. Menjawab

kontrak

waktu.

Pertanyaan
4. Menyetujui
Kontrak waktu

2.

Kegiatan Inti

Menjelaskan Tentang:

(20 Menit)

1. Pengertian

1. Menyampaikan
informasi

telah diketahui

imunisasi
2. Tujuan imunisasi

2. Mendengarkan
dan

3. Mengetahui
manfaat imunisasi
4. Mengetahui

yang

Memperhatikan.

jenis

imunisasi

3.

Tanya Jawab
(15 Menit)

1. Memberi kesempatan
Peserta

Untuk

bertanya
2. Menjawab pertanyaan

1.Peserta Aktif
Bertanya
2.Menjawab
pertanyaan

dari peserta

4.

Penutup
(15 Menit)

1. Menyimpulkan materi
yang telah di berikan

1. Menyebutkan
sesuai

materi

yang diberikan.

2. Menyakan
mengenai

Kembali
materi

penyuluhan

dan

penutup

1) Evaluasi Lisan
Prosedur

: Pemahaman materi

Bentuk

: Essay

Jenis

: Lisan

pertanyaan yang
diberikan

3. Mengucapkan terima
kasih

2. Menjawab

salam

3. Mendengarkan
dan
salam

membalas

LAMPIRAN 5 MATERI PENYULUHAN
A. Pengertian Imunisasi
Imunisasi adalah suatu upaya untuk menimbulkan/meningkatkan
kekebalan seseorang secara aktif terhadap suatu penyakit sehingga bila suatu
saat terpajan dengan penyakit tersebut tidak akan sakit atau hanya mengalami
sakit ringan
B. Tujuan Imunisasi
Tujuan imunisasi terutama untuk memberikan perlindungan terhadap
penyakit yang dapat dicegah dengan imunisasi. Program imunisasi di
Indonesi
memiliki tujuan umum untuk menurunkan angka kesakitan, kecacatan,
dan kematian akibat Penyakit yang Dapat Dicegah Dengan Imunisasi (PD3I).
Sedangkan, tujuan khusus dari imunisasi ini diantaranya, tercapainya cakupan
imunisasi dasar lengkap (IDL) pada bayi sesuai target RPJMN (target tahun
2019 yaitu 93%), tercapainya Universal Child Immunization/UCI (prosentase
minimal 80% bayi yang mendapat IDL disuatu desa/kelurahan) di seluruh
desa/kelurahan, dan tercapainya reduksi, eliminasi, dan eradikasi penyakit
yang dapat dicegah dengan imunisasi.

C. Manfaat Imunisasi
Manfaat imunisasi tidak hanya dirasakan oleh pemerintah dengan
menurunkan angka kesakitan dan kematian penyakit yang dapat dicegah dengan
imunisasi, tetapi dapat dirasakan oleh :


Anak, yaitu mencegah penderitaan yang disebabkan oleh penyakit dan
kemungkinan cacat atau kematian.



Keluarga, yaitu menghilangkan kecemasan dan biaya pengobatan bila anak sakit,
mendorong pembentukan keluarga apabila orangtua yakin bahwa anaknya akan
menjalani masa kanak-kanak yang nyaman.



Negara, yaitu memperbaiki tingkat kesehatan, menciptakan bangsa yang kuat dan
berakal untuk melanjutkan pembangunan negara.

D. Jenis Penyelenggaraan Imunisasi Program
Imunisasi program adalah Imunisasi yang diwajibkan kepada seseorang
sebagai bagian dari masyarakat dalam rangka melindungi yang bersangkutan dan
masyarakat sekitarnya dari penyakit yang dapat dicegah dengan Imunisasi.
Imunisasi program terdiri dari imunisasi rutin, imunisasi tambahan, dan imunisasi
khusus Imunisasi Rutin
Imunisasi rutin merupakan imunisasi yang dilaksanakan secara terus
menerus dan berkesinambungan yang terdiri dari imunisasi dasar dan imunisasi
lanjutan.
1. Imunisasi Dasar
Imunisasi dasar merupakan imunisasi awal yang diberikan kepada bayi
sebelum berusia satu tahun. Pada kondisi ini, diharapkan sistem kekebalan
tubuh dapat bekerja secara optimal. Setiap bayi (usia 0-11 bulan) diwajibkan
untuk mendapatkan imunisasi dasar lengkap yang terdiri dari 1 dosis Hepatitis
B, 1 dosis BCG, 3 dosis DPT-HB-HiB, 4 dosis polio tetes, dan 1 dosis
campak/MR (Kemenkes RI, 2018).
A. Hepatitis B
Vaksin ini diberikan untuk mencegah infeksi hati serius, yang disebabkan
oleh virus hepatitis B. Vaksin hepatitis B diberikan dalam waktu 12 jam setelah
bayi lahir, dengan didahului suntik vitamin K, minimal 30 menit sebelumnya.
Lalu, vaksin kembali diberikan pada usia 2, 3, dan 4 bulan.
Vaksin hepatitis B dapat menimbulkan efek samping, seperti demam serta
lemas. Pada kasus yang jarang terjadi, efek samping bisa berupa gatal-gatal, kulit
kemerahan, dan pembengkakan pada wajah.

Gambar 1.2 Vaksin hepatitis B
B. Polio
Polio merupakan penyakit menular yang disebabkan oleh virus. Pada
kasus yang parah, polio dapat menimbulkan keluhan sesak napas, kelumpuhan,
hingga kematian.

Imunisasi polio pertama kali diberikan saat anak baru dilahirkan hingga
usia 1 bulan. Kemudian, vaksin kembali diberikan tiap bulan, yaitu saat anak
berusia 2, 3, dan 4 bulan. Untuk penguatan, vaksin bisa kembali diberikan saat
anak mencapai usia 18 bulan. Vaksin polio juga bisa diberikan untuk orang
dewasa dengan kondisi tertentu.
Vaksin polio bisa menimbulkan demam hingga lebih dari 39 derajat
Celsius. Efek samping lain yang dapat terjadi meliputi reaksi alergi seperti gatalgatal, kulit kemerahan, sulit bernapas atau menelan, serta bengkak pada wajah.

Gambar 1.2 Vaksin polio
C. BCG
Vaksin BCG diberikan untuk mencegah perkembangan tuberkulosis (TB),
penyakit infeksi serius yang umumnya menyerang paru-paru. Perlu diketahui
bahwa vaksin BCG tidak dapat melindungi orang dari infeksi TB. Akan tetapi,
BCG bisa mencegah infeksi TB berkembang ke kondisi penyakit TB yang serius
seperti meningitis TB.

Gambar 1.3 vaksin BCG
Vaksin BCG hanya diberikan satu kali, yaitu saat bayi baru dilahirkan,
hingga usia 2 bulan. Bila sampai usia 3 bulan atau lebih vaksin belum diberikan,
dokter akan melakukan uji tuberculin atau tes Mantoux terlebih dahulu, untuk
melihat apakah bayi telah terinfeksi TB atau belum.
Vaksin BCG akan menimbulkan bisul pada bekas suntikan dan muncul pada
2- 6 minggu setelah suntik BCG. Bisul bernanah tersebut akan pecah, dan
meninggalkan jaringan parut. Sedangkan efek samping lain, seperti anafilaksis,
sangat jarang terjadi.

D. DPT
Vaksin DPT merupakan jenis vaksin gabungan untuk mencegah
penyakit difteri, pertusis, dan tetanus. Difteri merupakan kondisi serius yang
dapat menyebabkan sesak napas, paru-paru basah, gangguan jantung, bahkan
kematian.
Tidak jauh berbeda dengan difteri, pertusis atau batuk rejan adalah
penyakit batuk parah yang dapat memicu gangguan pernapasan, paru-paru basah
(pneumonia),

bronkitis,

kerusakan

otak,

hingga

kematian.

Sedangkan tetanus adalah penyakit berbahaya yang dapat menyebabkan kejang,
kaku otot, hingga kematian.
Pemberian vaksin DPT harus dilakukan empat kali, yaitu saat anak
berusia 2, 3, dan 4 bulan. Vaksin dapat kembali diberikan pada usia 18 bulan dan
5 tahun sebagai penguatan. Kemudian, pemberian vaksin lanjutan dapat diberikan
pada usia 10-12 tahun, dan 18 tahun.
Efek samping yang muncul setelah imunisasi DPT cukup beragam, di
antaranya

adalah

radang,

nyeri,

tubuh

kaku,

serta

infeksi.

Gambar 1.4 Vaksin DPT
E. Hib
Vaksin Hib diberikan untuk mencegah infeksi bakteri Haemophilus
influenza tipe B. Infeksi bakteri tersebut dapat memicu kondisi berbahaya, seperti
meningitis (radang selaput otak), pneumonia (paru-paru basah), septic arthritis
(radang sendi), serta perikarditis (radang pada lapisan pelindung jantung).
Imunisasi Hib diberikan 4 kali, yaitu saat anak berusia 2 bulan, 3 bulan,
4 bulan, dan dalam rentang usia 15-18 bulan.
Sebagaimana vaksin lain, vaksin Hib juga dapat menimbulkan efek
samping, antara lain demam di atas 39 derajat Celsius, diare, dan nafsu makan
berkurang.

F. Campak
Campak adalah infeksi virus pada anak yang ditandai dengan beberapa
gejala, seperti demam, pilek, batuk kering, ruam, serta radang pada mata.
Imunisasi campak diberikan saat anak berusia 9 bulan. Sebagai penguatan, vaksin
dapat kembali diberikan pada usia 18 bulan. Tetapi bila anak sudah mendapatkan
vaksin MMR, pemberian vaksin campak kedua tidak perlu diberikan.

Gambar 1.5vaksin campak
G. MMR
Vaksin

MMR merupakan

vaksin

kombinasi

untuk

mencegah

campak, gondongan, dan rubella (campak Jerman). Tiga kondisi tersebut
merupakan infeksi serius yang dapat menyebabkan komplikasi berbahaya,
seperti meningitis, pembengkakan otak, hingga hilang pendengaran (tuli).
Vaksin MMR diberikan saat anak berusia 15 bulan, kemudian diberikan lagi
pada usia 5 tahun sebagai penguatan. Imunisasi MMR dilakukan dalam jarak
minimal 6 bulan dengan imunisasi campak. Namun bila pada usia 12 bulan anak
belum juga mendapatkan vaksin campak, maka dapat diberikan vaksin MMR.
Vaksin MMR dapat menyebabkan demam lebih dari 39 derajat Celsius.
Efek samping lain yang dapat muncul adalah reaksi alergi seperti gatal, gangguan
dalam bernapas atau menelan, serta bengkak pada wajah.
H. PCV
Vaksin PCV (pneumokokus) diberikan untuk mencegah pneumonia,
meningitis, dan septikemia, yang disebabkan oleh bakteri Streptococcus
pneumoniae. Pemberian vaksin harus dilakukan secara berangkai, yaitu saat anak
berusia 2, 4, dan 6 bulan. Selanjutnya pemberian vaksin kembali dilakukan saat
anak berusia 12-15 bulan.

Efek samping yang mungkin timbul dari imunisasi PCV, antara lain adalah
pembengkakan dan kemerahan pada bagian yang disuntik, yang disertai demam
ringan.

I. Rotavirus
Imunisasi ini diberikan untuk mencegah diare akibat infeksi rotavirus..
Vaksin rotavirus diberikan 3 kali, yaitu saat bayi berusia 2, 4, dan 6 bulan. Sama
seperti vaksin lain, vaksin rotavirus juga menimbulkan efek samping. Pada
umumnya, efek samping yang muncul tergolong ringan, seperti diare ringan, dan
anak menjadi rewel.
J. Influenza
Vaksin influenza diberikan untuk mencegah flu. Vaksinasi ini bisa
diberikan pada anak berusia 6 bulan dengan frekuensi pengulangan 1 kali tiap
tahun, hingga usia 18 tahun.
Efek samping imunisasi influenza, antara lain demam, batuk, sakit
tenggorokan, nyeri otot, dan sakit kepala. Pada kasus yang jarang, efek samping
yang dapat muncul meliputi sesak napas, sakit pada telinga, dada terasa sesak,
atau mengi.
K. Tifus
Vaksin ini diberikan untuk mencegah penyakit tifus, yang disebabkan
oleh bakteri Salmonella typhi. Pemberian vaksin tifus dapat dilakukan saat anak
berusia 2 tahun, dengan frekuensi pengulangan tiap 3 tahun, hingga usia 18 tahun.
Meskipun jarang, vaksin tifus dapat menimbulkan sejumlah efek samping,
seperti diare, demam, mual dan muntah, serta kram perut.
L. Hepatitis A
Sesuai namanya, imunisasi ini bertujuan untuk mencegah hepatitis A,
yaitu penyakit peradangan hati yang disebabkan oleh infeksi virus. Vaksin
hepatitis A harus diberikan 2 kali, pada rentang usia 2-18 tahun. Suntikan
pertama dan kedua harus berjarak 6 bulan atau 1 tahun.
Vaksin hepatitis A dapat menimbulkan efek samping seperti demam dan
lemas. Efek samping lain yang tergolong jarang meliputi gatal-gatal, batuk, sakit
kepala, dan hidung tersumbat.
1.

Imunisasi Lanjutan

Imunisasi lanjutan merupakan kegiatan yang bertujuan untuk menjamin
terjaganya tingkat imunitas pada anak baduta, anak usia sekolah, dan wanita usia
subur

Imunisasi Lanjutan Pada Anak Baduta
Imunisasi lanjutan merupakan ulangan imunisasi dasar untuk mempertahankan
tingkat kekebalan dan untuk memperpanjang masa perlindungan anak yang sudah
mendapatkan imunisasi dasar yaitu dengan diberikan 1 dosis DPT-HB-Hib pada
usia 18 bulan dan 1 dosis campak/MR pada usia 24 bulan. Perlindungan optimal
dari pemberian imunisasi lanjutan ini hanya didapatkan apabila anak tersebut telah
mendapatkan imunisasi dasar secara lengkap (Kemenkes RI, 2018)
3. Imunisasi Anak Sekolah
Imunisasi lanjutan yang diberikan pada anak usia SD diberikan pada kegiatan
Bulan Imunisasi Anak Sekolah (BIAS) yang diintegrasikan dengan kegiatan UKS.
Imunisasi yang diberikan adalah imunisasi campak, tetanus, dan difteri. Imunisasi
ini diberikan pada kelas 1 (campak dan DT), kelas 2 (Td), dan kelas 5 (Td)
(Kemenkes RI, 2018).

5. Penyakit Yang Dapat Dicegah Dengan Imunisasi
Menurut buku ajar imunisasi yang disusun oleh pusat pendidikan dan pelatihan
tenaga kesehatan dijelaskan bahwa terdapat beberapa penyakit yang dapat dicegah
dengan imunisasi yaitu sebagai berikut :

1. Tuberculosis (TBC)
Penyakit TBC merupakan penyakit yang disebabkan oleh Mycobacterium
tuberculosa disebut juga batuk darah yang ditularkan melalui pernafasan dan melalui
bersin atau batuk. Gejala awal penyakit ini adalah lemah badan, penurunan berat
badan, demam, dan keluar keringat pada malam hari, gejala selanjutnya yaitu batuk
terus menerus, nyeri dada dan mungkin batuk darah, sedangkan gejala lain timbul
tergantung pada organ yang diserang. Komplikasi yang dapat diakibatkan dari
penyakit TBC adalah kelemahan dan kematian.

2. Difteri
Difteri merupakan penyakit yang disebabkan oleh bakteri Corynebacterium
diphtheriae yang ditularkan melalui kontak fisik dan pernafasan. Gejala yang timbul
berupa radang tenggorokan, hilang nafsu makan, demam ringan,dalam 2-3 hari
timbul selaput putih kebiru- biruan pada tenggorokan dan tonsil. Komplikasi yang
dapat diakibatkan dari penyakit difteri adalah gangguan pernafasan yang berakibat
kematian.
3. Pertusis
Pertusis merupakan penyakit pada saluran pernafasan yang disebabkan oleh
bakteri Bordetella pertusis yang ditularkan melalui percikan ludah (droplet
infection) dari batuk atau bersin. Gejala yang timbul berupa pilek, mata merah,
bersin, demam, batuk ringan yang lama kelamaan menjadi parah dan
menimbulkan batuk yang cepat dan keras. Komplikasi yang dapat diakibatkan
dari penyakit pertusis adalah Pneumonia bacterialis yang dapat menyebabkan
kematian.
4. Tetanus
Tetanus merupakan penyakit yang disebabkan oleh Clostridium tetani yang
menghasilkan neurotoksin dan ditularkan melalui kotoran yang masuk ke dalam
luka yang dalam. Gejala awal yang timbul berupa kaku otot pada rahang, disertai
kaku pada leher, kesulitan menelan, kaku otot perut, berkeringat dan demam. Pada
bayi terdapat gejala berhenti menetek antara 3-28 hari setelah lahir dan gejala
berikutnya berupa kejang yang hebat dan tumbuh menjadi kaku. Komplikasi yang
dapat diakibatkan dari penyakit tetanus adalah patah tulang akibat kejang,
Pneumonia, infeksi lain yang dapat menimbulkan kematian.
5. Hepatitis B
Hepatitis B merupakan penyakit yang disebabkan oleh virus hepatitis B yang
merusak hati (penyakit kuning). Ditularkan secara horizontal dari produknya,
suntikan yang tidak aman, transfusi darah melalui hubungan seksual dan secara
vertikal dari ibu ke bayi selama proses persalinan. Gejala yang ditimbul berupa
merasa lemah, gangguan perut, flu, urin menjadi kuning, kotoran menjadi pucat,
dan warna kuning bisa terlihat pada mata ataupun kulit.

Komplikasi yang diakibatkan dari penyakit hepatitis B adalah penyakit bisa
menjadi kronis yang menimbulkan pengerasan hati (Cirhosis Hepatitis), kanker
hati (Hepato Cellular Carsinoma) dan menimbulkan kematin
6. Campak
Campak merupakan penyakit yang disebabkan oleh virus myxovirus viridae
measles dan ditularkan melalui udara (percikan ludah) dari bersin atau batuk
penderita. Gejala awal yang timbul berupa demam, bercak kemerahan, batuk, pilek,
konjungtivitis (mata merah) dan koplik spots, selanjutnya timbul ruam pada muka
dan leher, kemudian menyebar ke tubuh dan tangan serta kaki.
Komplikasi yang diakibatkan dari penyakit campak adalah diare hebat,
peradangan pada telinga, infeksi saluran nafas (Pneumonia).
7. Rubella
Rubella atau campak jerman merupakan penyakit yang disebabkan oleh virus
rubella, sebuah togavirus yang menyelimuti dan memiliki RNA genom untai
tunggal. Virus ini ditularkan melalui jalur pernafasan dan bereplikasi dalam
nasofaring dan kelenjar getah bening serta ditemukan dalam darah 5-7 hari setelah
infeksi dan menyebar ke seluruh tubuh. Rubella ditularkan melalui oral droplet, dari
nasofaring atau rute pernafasan. Gejala rubella pada anak biasanya berlangsung dua
hari yang ditandai dengan ruam awal pada wajah yang menyebar ke seluruh tubuh,
demam ren posterior limfadenopati servikal. Sedangkan gejala pada anak yang
lebih tua dan orang dewasa gejala tambahan berupa pembengkakan kelenjar, dingin
seperti gejala, dan sakit sendi terutama pada wanita muda. Masalah serius dapat
terjadi berupa infeksi otak dan perdarahan.
8. Poliomielitis
Poliomielitis merupakan penyakit pada susunan saraf pusat yang disebabkan
oleh virus polio tipe 1, 2, atau 3 dan secara klinis menyerang anak di bawah usia 15
tahun dan menderita lumpuh layu akut dengan ditularkan melalui kotoran manusia
(tinja) yang terkontaminasi. Gejala yang timbul berupa demam, nyeri otot dan
kelumpuhan terjadi pada minggu pertama. Komplikasi yang diakibatkan dari
penyakit poliomielitis adalah bisa menyebabkan kematian jika otot pernafasan
terinfeksi dan tidak segera ditangani.

9. Radang Selaput Otak
Radang selaput otak (meningitis) adalah penyakit yang disebabkan oleh virus,
bakteri, riketsia, jamur, cacing, dan protozoa. Penyebab paling sering adalah virus
dan bakteri. Meningitis yang disebabkan oleh bakteri berakibat lebih fatal
dibandingkan meningitis penyebab lain karena mekanisme kerusakan dan gangguan
otak yang disebabkan oleh bakteri maupun produk bakteri lebih berat. Penularan
kuman dapat terjadi secara kontak langsung dengan penderita dan droplet (tetesan)
infection yaitu terkena percikan ludah, dahak, ingus, cairan bersin, dan cairan
tenggorokan penderita (Ariya, 2012).
Meningitis ditandai dengan adanya gejala-gejala seperti panas mendadak, letargi,
muntah, dan kejang. Diagnosis pasti ditegakkan dengan pemeriksaan cairan
serebrospinal (CSS) melalui fungsi lumbal. Pada stadium I selama 2-3 minggu
ditandai dengan gejala ringan dan nampak seperti gejala infeksi biasa, stadium II
berlangsung selama 1-3 minggu ditandai dengan gejala penyakit lebih berat dimana
penderita mengalami nyeri kepala yang hebat dan sangat gelisah, sedangkan stadium
III ditandai dengan kelumpuhan dan gangguan kesadaran sampai koma. Pada
stadium ini penderita dapat meninggal dunia dalam waktu tiga minggu bila tidak
mendapat pengobatan sebagaimana mestinya.
10. Radang Paru-Paru
Radang paru-paru (pneumonia) adalah sebuah penyakit pada paru-paru
dimana (alveoli) yang bertanggungjawab menyerap oksigen dari atmosfer meradang
dan terisi oleh cairan. Radang paru-paru dapat disebabkan oleh beberapa penyebab,
termasuk infeksi oleh bakteri, virus, jamur, atau parasit. Radang paru-paru dapat
juga disebabkan oleh penyakit lainnya, seperti kanker paru-paru atau terlalu
berlebihan minum alkohol. Gejala yang berhubungan dengan radang paru-paru
termasuk batuk, demam. Radang paru-paru terjadi di seluruh kelompok umur dan
merupakan penyebab kematian peringkat atas di antara orangtua dan orang yang
sakit menahun

Jadwal Pemberian Imunisasi
Tabel 1.2 Jadwal Pemberian Imunisasi Dasar Pada Bayi
Umur

Jenis Imunisasi Yang

Interval Minimal untuk

Diberikan

Jenis Imunisasi Yang Sama

0-24 jam

Hepatitis B

1 bulan

BCG, Polio 1

2 bulan

DPT-HB-Hib 1, Polio 2

3 bulan

DPT-HB-Hib 2, Polio 3

4 bulan

DPT-HB-Hib 3, Polio 4, IPV

9 bulan

Campak

1 bulan

Sumber: Permenkes RI 12,
2017 Catatan:
 Pemberian Hepatitis B paling optimal diberikan pada bayi <24 jam pasca
persalinan, dengan didahului suntikan vitamin K1 2-3 jam sebelumnya, khusus
daerah dengan akses sulit, pemberian Hepatitis B masih diperkenankan sampai
<7 hari.


Bayi lahir di Institusi Rumah Sakit, Klinik dan Bidan Praktik Swasta, Imunisasi
BCG dan Polio 1 diberikan sebelum dipulangkan.



Pemberian BCG optimal diberikan sampai usia 2 bulan, dapat diberikan sampai
usia <1 tahun tanpa perlu melakukan tes mantoux.



Pada kondisi tertentu, semua jenis vaksin kecuali HB 0 dapat diberikan sebelum
bayi berusia 1 tahun.

