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Latar Belakang

Pemerintah Indonesia mengumumkan kasus 
konfirmasi pertama COVID-19 di Indonesia pada awal 
Maret 2020. Di dalam waktu satu bulan, kasus lainnya juga 
telah dilaporkan dari 34 provinsi. Hingga 12 Mei 2020, 
sebanyak 14,749 kasus konfirmasi COVID-19 telah 
dilaporkan. Penyebaran COVID-19 tidak hanya terjadi di 
Daerah Khusus Ibukota Jakarta dan kota padat penduduk 
lainnya, namun telah menyebar ke pedesaan di daerah 
terpencil.

Pandemi COVID-19 merupakan tantangan dalam upaya 
meningkatkan derajat kesehatan dan pembangunan 
Indonesia. Dampak langsung terhadap sistem kesehatan 
Indonesia terlihat dengan adanya penurunan kinerja di unit 
pelayanan kesehatan. Hal ini disebabkan karena 
terbatasnya kapasitas tenaga kesehatan yang ada.  Tingkat 
kerentanan semakin meningkat dengan kurangnya 
penerapan perilaku hidup bersih dan sehat (PHBS), masih 

Tanpa intervensi kesehatan masyarakat, diperkirakan 
sebanyak 2,5 juta kasus COVID-19 akan memerlukan 
perawatan di rumah sakit di Indonesia dengan angka 
kematian yang diperkirakan mencapai 250.000 kematian. 
Pada situasi ini, jutaan anak-anak beserta keluarganya 

1 memiliki kerentanan terhadap COVID-19.   

Situasi pandemi COVID-19 berdampak pada pelaksanaan pelayanan kesehatan sehingga menyebabkan 
penutupan sementara dan/atau penundaan layanan imunisasi di posyandu dan puskesmas di beberapa daerah. 
Posyandu dan puskesmas merupakan fasilitas pelayanan kesehatan primer yang menjadi kekuatan utama dalam 
meningkatkan derajat kesehatan ibu dan anak. Data nasional menunjukan adanya penurunan angka cakupan 
imunisasi Campak dan Rubella sebesar 13% dalam periode Januari – Maret 2020, dibandingkan dengan capaian 

3di periode yang sama tahun lalu.  Hal ini mengindikasikan bahwa ribuan anak saat ini berisiko terhadap kesakitan 
dan kematian akibat Kejadian Luar biasa (KLB) dari penyakit yang dapat dicegah dengan imunisasi (PD3I). Sebuah 
survei persepsi imunisasi yang dilakukan sebelumnya menunjukkan bila dalam situasi pandemi COVID-19, 
permintaan terhadap layanan imunisasi yang aman dan tepat waktu cukup tinggi. Responden sangat mendukung 
kebijakan pemerintah untuk tetap melaksanaan pemberian layanan imunisasi dengan menerapkan prinsip 

4pencegahan dan pengendalian Infeksi (PPI).  

Tantangan dalam Mempertahankan Capaian 
Cakupan Imunisasi dan Kesehatan Ibu dan Anak

adanya kejadian kurang gizi, kesenjangan cakupan imunisasi di beberapa daerah, dan penurunan layanan utama 
lainny. Semua faktor ini dapat menimbulkan risiko meningkatnya jumlah kesakitan dan kematian akibat penyakit 
yang mestinya dapat dicegah.

Pemerintah Indonesia telah mengambil sejumlah langkah dalam upaya pencegahan dan pengendalian 
COVID-19 serta meningkatkan kapasitas sistem kesehatan dalam situasi pandemi saat ini. Upaya yang 
telah dilaksanakan oleh Pemerintah di antaranya adalah penerapan physical distancing (menjaga jarak aman 1-2 
meter) dan intervensi lainnya untuk membatasi penyebaran COVID-19 seperti isolasi kasus suspek Covid-19; 
pembatasan perjalanan dengan rute domestik dan internasional; melarang kegiatan berkumpul atau 
berkelompok; penutupan tempat-tempat publik seperti sekolah, tempat ibadah, tempat kerja, restoran, dan lain 
sebagainya. Saat ini Pemerintah Indonesia telah menerapkan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) di 

2beberapa daerah sebagai upaya membatasi penyebaran penyakit yang lebih efektif.   



Di dalam mitigasi dampak COVID-19 terhadap pemberian layanan kesehatan, Kementerian Kesehatan 
menerbitkan surat edaran, panduan,  dan materi komunikasi, informasi dan edukasi (KIE) untuk melanjutkan 
layanan imunisasi, mengacu pada panduan global yang dikeluarkan oleh Organisasi Kesehatan Dunia (WHO). 
Materi-materi ini menekankan untuk tetap melanjutkan layanan imunisasi rutin dengan menerapkan prinsip 
Pencegahan dan Pengendalian Infeksi (PPI) dan menjaga jarak aman 1-2 meter. Rekomendasi yang diberikan juga 
sejalan dengan penelitian di Afrika yang menemukan bila manfaat imunisasi yang didapat dengan mengakses 
fasilitas pelayanan kesehatan (fasyankes) jauh lebih besar daripada risiko penularan COVID-19 pada saat 

5berkunjung ke fasyankes.    

Panduan Kemenkes juga menyarankan agar pemerintah daerah dapat mempertimbangkan kebijakan 
keberlangsungan pelayanan imunisasi dengan memperhitungkan risiko dan manfaat ketika mengambil 
keputusan untuk meneruskan atau menunda layanan posyandu dan puskesmas di wilayah kerja masing-
masing.

Dampak COVID-19 terhadap Layanan Imunisasi di Indonesia

Untuk dapat memahami dampak COVID-19 terhadap layanan imunisasi, 
Kemenkes, dengan dukungan teknis dari UNICEF, telah melaksanakan 
penilaian cepat di berbagai tingkat sistem kesehatan. Tujuan dari kegiatan 
ini adalah untuk mengidentifikasi kesenjangan layanan imunisasi di masa 
pandemi, mengetahui persepsi tenaga kesehatan (nakes), mempersiapkan 
upaya penguatan kembali sistem layanan imunisasi dan meningkatkan 
pemberian layanan imunisasi secara aman melalui beberapa kegiatan, serta 
merancang intervensi yang dapat menjangkau komunitas yang rentan.

Sebanyak 5.329 dari 9.993 puskesmas berpartisipasi dalam survei daring 
ini, sebanyak 388 dari 540 kabupaten/kota di 34 provinsi telah berpartisipasi 
dengan tingkat kelengkapan survei mencapai 89%. Survei ini dibuka dari 
tanggal 20 sampai 29 April 2020. 

Hasil survei menunjukkan bahwa kurang lebih 84% fasilitas kesehatan layanan imunisasi mengalami 
gangguan yang signifikan akibat wabah COVID-19 dan kebijakan pemerintah dalam penerapan physical 
distancing.

Lebih dari 56% responden melaporkan bahwa layanan imunisasi di wilayah mereka terdampak baik di 
tingkat puskesmas maupun di tingkat posyandu. 

Layanan imunisasi di 
Indonesia telah 
terdampak oleh pandemi 
COVID-19, dan terdapat 
risiko terjadinya KLB atau 
wabah PD3I jika layanan 
imunisasi tidak diperkuat 
oleh kearifan lokal dan 
sumber daya yang 
tersedia
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Secara kumulatif, layanan imunisasi terganggu di lebih dari 90% posyandu dan 65% puskesmas. 
Meskipun sejumlah puskesmas terus membuka layanan imunisasi di tengah pandemi COVID-19 namun 
beberapa puskesmas lain mengalami gangguan sebagian atau terpaksa menghentikan sementara layanan 
imunisasinya.

Gangguan terhadap layanan imunisasi disebabkan oleh berbagai alasan, seperti kurangnya pemahaman 
terhadap panduan Kemenkes, besarnya risiko penularan COVID-19 di wilayah puskesmas, kurangnya dana akibat 
pengalihan dukungan ke rencana respon pandemi, terbatasnya jumlah vaksinator berpengalaman yang 
dialihtugaskan untuk menangani pandemi COVID-19, gangguan transportasi akibat pembatasan perjalanan, dan 
penutupan sekolah.



Persepsi Tenaga Kesehatan (Nakes) 
yang Menyediakan Layanan Imunisasi selama COVID-19

Para nakes menjadi khawatir karena anak-anak tidak mendapat imunisasi akibat pandemi COVID-19. 
Nakes memahami risiko terjadinya KLB atau wabah PD3I berikut dengan dampak dari penyakit-penyakit tersebut 
bagi kehidupan anak-anak yang rentan dan bagi sistem kesehatan yang telah terbangun.

Para nakes memiliki kekhawatiran terhadap penularan COVID-19 di fasyankes akibat terbatasnya alat 
pelindung diri (APD) yang diperlukan pada saat memberikan layanan imunisasi yang aman. Terdapat juga 
kekhawatiran terhadap warga yang baru saja pulang dari luar kota dengan prevalensi COVID-19 tinggi. Para nakes 
khawatir apabila mayoritas orangtua/pengantar/pengasuh tidak memberitahukan dengan jujur riwayat perjalanan 
atau tingkat paparan mereka atau kepatuhan mereka terhadap panduan untuk melakukan karantina mandiri 
selama 14 hari setelah dari wilayah dengan prevalensi tinggi. Di samping itu,  mayoritas relawan yang membantu 
selama sesi imunisasi dan orangtua/pengasuh/pengantar tidak menggunakan masker dengan benar.

Para nakes bersemangat dan termotivasi untuk tetap melanjutkan imunisasi bagi anak-anak di posyandu 
dan puskesmas dengan mempertahankan prinsip physical distancing dan prinsip PPI lainnya, mayoritas 
nakes menyarankan agar layanan imunisasi tetap diberikan di fasyankes untuk menjamin praktik pemberian 
imunisasi yang aman. Orang tua/pengasuh/pengantar diminta untuk selalu menerapkan prinsip physical 
distancing, menggunakan masker kain, dan mencuci tangan dengan sabun sebelum dan sesudah sesi imunisasi.  

Para nakes juga khawatir dengan kejadian ikutan pasca-imunisasi (KIPI), seperti demam, yang bisa jadi 
kebetulan. Dalam kondisi yang langka tersebut, para nakes takut disalahkan atau diancam oleh masyarakat 
sehingga masyarakat kehilangan kepercayaan terhadap pelayanan imunisasi yang diberikan. 

Banyak warga memahami manfaat pemberian imunisasi, mempercayai fasyankes dan nakes, serta patuh 
pada instruksi pemerintah. Namun, orangtua/pengasuh/pengantar memiliki kekhawatiran tertular COVID-19 
sehingga menyebabkan mereka lebih memilih menunda untuk membawa anak ke fasyankes untuk imunisasi.

“Saya masih memberikan 
layanan posyandu tapi 
saya tidak mengizinkan 
kader-kader dan para ibu 
yang tidak menggunakan 
masker. Kami sudah 
memiliki fasilitas cuci 
tangan dengan sabun di 
pintu masuk. Para ibu 
harus menunggu di luar 
sambal menjaga jarak 
(physical distancing) 
kemudian dipanggil satu 
per satu untuk mendapat 
imunisasi”



Pembukaan Kembali Layanan Imunisasi

Kebanyakan nakes memahami dengan baik kegiatan tambahan 
imunisasi yang dapat dilakukan pada tahap pasca pandemi. Penguatan 
kembali layanan imunisasi rutin diharapkan dapat dilaksanakan sesegera 
mungkin setelah kebijakan physical distancing dihentikan. Upaya ini dapat 
dilakukan melalui sweeping kunjungan dari rumah ke rumah untuk menyasar 
anak yang belum diimunisasi. Banyak nakes yang ingin memberikan layanan 
imunisasi dengan penjadwalan ulang, baik di fasyankes ataupun di luar 
fasyankes pada saat outreach. Hal ini bisa dilakukan dengan meningkatkan 
frekuensi hari pelaksanaan imunisasi, penjadwalan imunisasi pada waktu 
khusus di jam-jam tertentu, menyelenggarakan sesi khusus pada akhir pekan 
untuk menghindari kerumunan demi mengurangi risiko penularan lebih 
lanjut. Selain itu nakes juga sudah mengetahui panduan bagaiamana untuk 
melacak sasaran yang belum atau tidak lengkap imunisasinya (Defaulter 
Tracking), yang kemudian dapat diperkuat di berbagai tingkat selanjutnya.

Namun, pemahaman masyarakat terhadap layanan imunisasi saat 
pandemi dan pasca pandemi belum terdefinisikan dengan baik. 

Bidan dan klinik swasta teridentifikasi sebagai sumber informasi 
penting tentang bayi baru lahir, sementara relawan di masyrakat, kader 
dan tokoh masyarakat akan terlibat dalam menyiapkan daftar anak-
anak yang belum diimunisasi.
  

“Alokasi dana untuk 
program imunisasi tidak 
boleh dialihkan ke 
aktivitas COVID-19 tetapi 
dapat digunakan  kembali 
nanti setelah masa 
pandemic berakhir; 
karena petugas imunisasi 
harus melakukan 
kunjungan dari rumah ke 
rumah untuk men-
skrining anak-anak dan 
mengimunisasi mereka” 

– Responden 

- Responden

“Penjadwalan layanan  
imunisasi berdasarkan 
urgensi dapat dilakukan 
untuk menghindari 
kerumunan pada saat 
hari layanan”

“Layanan imunisasi akan 
dilaksanakan di aula 
kantor desa yang cukup 
luas sehingga diharapkan 
dapat menjaga jarak.”
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Survei ini menunjukkan pentingnya mendapatkan kembali kepercayaan masyarakat terhadap sistem kesehatan 
yang telah ada. 

Untuk merespons hasil survei dan memitigasi risiko KLB PD3I, Kemenkes telah mengidentifikasi strategi 
sebagai berikut:

Strategi Intervensi

Praktik Imunisasi Aman
Untuk menindaklanjuti hal tersebut, kami  mengusulkan untuk melakukan 
review implementasi dari Juknis tersebut sekaligus menilai kelanjutan 
pelayanan imunisasi.

MoH sudah membuat Juknis untuk pelayanan imunisasi dalam masa 
pandemi COVID-19 dan sudah disosialisasikan ke seluruh 34 provinsi pada 
awal Mei 2020.

Sistem pelacakan bayi 
dan baduta (defaulter 
tracking) Ÿ Pengumpulan data dari fasitilias swasta dan bidan warga tentang bayi 

baru lahir dan informasi kontak orangtua mereka

Ÿ Melibatkan relawan dan tokoh masyarakat untuk mencatat data seluruh 
anak-anak yang belum diimunisasi

Reorganisasi layanan 
imunisasi

Ÿ Penguatan kembali layanan imunisasi di fasyankes  dan area 
penjangkauan

Ÿ Sesi penjangkauan untuk memberikan layanan imunisasi demi 
menghindari kerumunan

Ÿ Meningkatkan frekuensi hari layanan, jadwal/antrean desa

Komunikasi
Menggunakan media sosial seperti WhatsApp, Facebook Messenger dan 
Instagram

Koordinasi dan 
pelibatan masyarakat Melibatkan tokoh masyarakat, bidan warga, dan para kader
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