
parenting.co.id    april   2015    67

F
O

T
O

: 
T

P
G

 N
E

W
S

Selain imunisasi dasar yang dianjurkan oleh 
pemerintah, daftar imunisasi berikut juga perlu 

didapatkan oleh si kecil, Ma. 
Oleh GIASINTA ANGGUNI

“M
emangnya imunisasi dasar saja tidak cukup? 
Kenapa sekarang juga ada imunisasi tambahan? 
Perlukah anak saya mendapatkan imunisasi 
tersebut?” Mungkin pertanyaan-pertanyaan 

ini terlintas di benak Mama saat melihat jadwal imunisasi si kecil 
yang penuh dengan macam-macam tulisan. Tenang, Ma, jangan 
panik dulu. Semua imunisasi yang disebut wajib maupun tidak wajib 
sebaiknya tetap diberikan demi melindungi si kecil. 

Vaksin Tambahan, 

Wajib atau Tidak?
Menurut dr. Dirga Sakti Rambe, M.Sc, vaksinolog lulusan 
University of Siena, Italia, sejak tahun 2010 Ikatan Dokter Anak 
Indonesia (IDAI) sudah tidak lagi menggunakan istilah imunisasi 
wajib dan tidak wajib. Semua imunisasi sama pentingnya. Namun, 
di Indonesia tidak semua imunisasi mendapatkan subsidi dari 
pemerintah. Hanya enam vaksin saja yaitu: BCG, Polio, DPT, 
Hepatitis B, campak, dan yang terbaru adalah HiB. Oleh karena 

Perlukah?
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itu pemerintah menyebut 
keenam vaksin yang 
disubsidi ini sebagai 
imunisasi wajib atau 
imunisasi dasar. 
Sedangkan IDAI 
menyebut, semua vaksin 
adalah Imunisasi yang 
Dianjurkan. Jika kita 
melihat negara tetangga 
seperti Malaysia atau 
Singapura, vaksin yang diwajibkan 
jumlahnya lebih banyak daripada di 
Indonesia. Padahal secara geografi s, karena 
letak negara berdekatan, maka jenis 
penyakit yang berkembang kurang lebih 
sama. Hal ini tentu saja karena pemerintah 
Malaysia dan Singapura sudah sanggup 
mensubsidi lebih banyak jenis vaksin.

Vaksin yang disubsidi 
pemerintah adalah jenis 

vaksin yang berfungsi 
mencegah penyakit berat 
tertentu yang sering 
terjadi pada anak. Mama 
bisa mendapatkan 
vaksin yang disubsidi 
ini di tempat-tempat 
pelayanan kesehatan 
masyarakat dengan 

harga terjangkau. Jadi, 
memang tak ada alasan lagi untuk tidak 
memberikan si kecil imunisasi dasar ini. 

Dalam perkembangannya, berbagai 
penyakit lain bermunculan dan memiliki 
potensi membahayakan manusia. Beberapa 
di antaranya sudah berhasil diproduksi 
vaksinnya, namun belum disubsidi 

Dalam imunisasi dikenal istilah dosis 
primer dan dosis booster (penguat). Hal 
ini diketahui melalui proses penelitian 
yang panjang. Ada vaksin yang 
dosis primernya harus diberikan dua 
kali, ada juga yang cukup satu kali 
untuk seumur hidup. Beberapa vaksin 
lain membutuhkan booster karena 
proteksinya menurun setelah jangka 
waktu tertentu dan membutuhkan 
satu dosis penguat untuk menaikkan 
kembali proteksinya. Namun, beberapa 
orang sering salah kaprah mengenai 
hal ini. Dokter Dirga mencontohkan 
vaksin HPV yang harus diberikan 3 kali 
dosis primer. Banyak orang menyangka 
hanya vaksin pertama saja yang dosis 
primer sedangkan dua lainnya sebagai 
dosis booster. Padahal sampai saat ini 
ketiga vaksin HPV tersebut adalah dosis 
primer. Berbeda dengan PCV yang terdiri 
dari tiga kali dosis primer, dan yang ke 
empatnya merupakan booster.

Bagaimana bila booster tidak 
diberikan? Booster memang pilihan, 
bisa diberikan bisa tidak. Tetapi dokter 
Dirga menganjurkan para orang tua 
untuk tetap memberikan booster agar 
perlindungan terhadap kesehatan si 
kecil maksimal.

pemerintah. Perlukah Mama memberikan 
vaksin ini kepada si kecil? Jawabannya sudah 
pasti: Perlu! 

Ini Dia Vaksin yang Tidak 
Mendapat Subsidi

PCV (Pneumokokus)
MANFAAT: melindungi tubuh dari 
infeksi kuman pneumokokus yang dapat 
menyebabkan radang paru, infeksi darah, 
radang telinga tengah, dan meningitis 
(infeksi selaput otak).
   Infeksi pneumokokus disebarkan dari 
satu orang ke orang lain melalui percikan 
ludah. Kasus meningitis pneumokokus 
memang sangat jarang terjadi, tetapi dapat 
menyebabkan masalah lain seperti tuli 
dan kerusakan otak. Pada anak, penyakit 
meningitis ini berisiko mematikan 1 : 10.

Si kecil sedang 
sakit, bolehkah 

diimunisasi? Bila suhu 
tubuhnya tidak lebih dari 
38 derajat Celcius, tetap 
aktif bergerak, dan nafsu 

makan baik, maka hal 
tersebut bukan menjadi 

halangan.

Tidak ada lagi istilah 
imunisasi wajib dan 

tambahan. Sekarang, semua 
termasuk Imunisasi yang 

Dianjurkan

Apa Itu 
Booster?
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Vaksin Tambahan, Perlukah?

Beberapa kondisi berikut sering 
membuat Mama menunda imunisasi 
si kecil. Menurut dokter Dirga, hal-hal 
berikut tidak berhubungan dengan 
pemberian vaksin:

Sedang batuk dan pilek
Sedang mengonsumsi antibiotik
Tidak boleh mandi setelah 
      divaksin

JADWAL VAKSIN DAPAT BERUBAH-UBAH.
Perubahan jadwal tersebut sesuai rujukan masing-masing negara serta 
pertimbangan pola penyebaran penyakit yang berbeda. Di Indonesia, ada dua 
jadwal imunisasi, Satu, yang dikeluarkan oleh Kementrian Kesehatan RI melalui 
Program Pengembangan Imunisasi (PPI), dan hanya memuat informasi mengenai 
imunisasi yang disubsidi pemerintah. Kedua, jadwal yang dikeluarkan oleh IDAI 
yang memuat seluruh vaksin yang dianjurkan baik yang disubsidi maupun tidak. 
“Mengaculah pada satu jadwal saja. Jangan berpindah-pindah dari jadwal PPI ke 
jadwal IDAI. Hal tersebut akan membuat Anda kebingungan,” ujar dr. Dirga.

SEMUA VAKSIN DAPAT MENYEBABKAN DEMAM.

Hanya saja reaksinya berbeda-beda pada setiap anak. Tapi, ini adalah reaksi 
yang wajar. Pemberian vaksin adalah pemberian antigen (kuman atau bagian 
kuman yang dilemahkan) yang dapat merangsang pembentukan antibodi tubuh. 
Saat tubuh distimulasi dengan vaksin, maka reaksi yang biasanya muncul adalah 
demam. Justru bagi dokter Dirga, bila si kecil demam setelah divaksin, hal tersebut 
merupakan pertanda imunisasi berhasil.

VAKSIN YANG TERLAMBAT BISA DIKEJAR

Semua vaksin, kecuali rotavirus, dapat dikejar pemberiannya jika terlambat dari 
jadwal. Vaksin rotavirus memiliki batasan usia, sebelum bayi berusia 32 minggu, 3 kali 
dosis primer harus diberikan. Vaksin yang dikejar harus diberikan sesegera mungkin, 
tak perlu diulang dari vaksin pertama. Bagaimana bila Mama lupa memberikan 
empat vaksin? Sebenarnya dalam satu kali datang, empat jenis vaksin bisa 
diberikan sekaligus. Sebaiknya konsultasikan juga dengan dokter anak Anda. 

Rotavirus
MANFAAT: mencegah virus rotavirus yang 
menyebabkan diare terutama pada bayi 
dan balita. Diare akibat rotavirus membuat 
anak-anak kekurangan cairan, muntah, dan 
demam. Sebelum vaksin ini tersedia, diare 
merupakan penyakit yang sering dialami 
dan merupakan masalah kesehatan serius. 
Sebagian besar anak di seluruh dunia pernah 
terinfeksi rotavirus sebelum berusia 5 tahun.

Varisela
MANFAAT: mencegah penyakit cacar air 
yang disebabkan oleh virus varicellazooster. 
Penyakit ini biasanya ringan, namun dapat 
menjadi berat pada bayi dan orang dewasa.

Infl uenza
MANFAAT: mencegah beberapa macam virus 
infl uenza penyebab fl u serta komplikasinya. 
Virus infl uenza menyebar melalui batuk, 
bersin dan kontak langsung dengan 
penderita. Setiap orang bisa terinfeksi virus 
ini, namun risiko pada anak-anak lebih 
tinggi. Vaksin fl u tidak dapat mencegah 
semua jenis fl u, hanya 3 – 4 jenis virus 
infl uenza saja. Perlindungan dari virus 
infl uenza terjadi 2 minggu setelah vaksin 
dan akan bertahan beberapa bulan hingga 
satu tahun.

MMR (Measles, Mumps, 
Rubella)
MANFAAT: mencegah penyakit campak 
(measles), gondongan (mumps), dan campak 
Jerman (rubella). Sebelum vaksin ini 
ditemukan, ketiga penyakit ini sering terjadi 
pada anak. Penyakit ini ditularkan melalui 
udara dari satu orang ke orang lain. Si kecil 
dapat dengan mudah terkena penyakit ini 
hanya dengan berada di sekitar orang yang 
terinfeksi. Berkat penemuan vaksin MMR 

ini, jumlah kasus penyakit ini berkurang 
drastis.

Tifoid
MANFAAT: mencegah penyakit demam 
tifoid yang disebabkan oleh bakteri 
Salmonella Typhi. Tifoid menimbulkan 
gejala demam, lelah, lesu, nyeri perut, sakit 
kepala, tidak nafsu makan, dan terkadang 
disertai ruam. Sebagian penderita tifoid 
dapat menjadi pembawa kuman dan 
penyebar penyakit. 

Hepatitis A
MANFAAT : melindungi tubuh dari virus 
hepatitis A yang menyebabkan penyakit hati. 
Penyakit ini ditularkan melalui makanan 
dan minuman yang tercemar kotoran dari 
penderita hepatitis A.

HPV (Humanpapilloma Virus)
MANFAAT: melindungi tubuh dari 
Humanpapilloma Virus yang menyebabkan 
kanker mulut rahim atau serviks. Sekali 
Anda terkena HPV, seumur hidup virus 
tersebut akan berada di dalam tubuh. Vaksin 
ini diperuntukkan bagi anak perempuan 
berusia 9 – 26 tahun yang belum terkena 
virus HPV. 

Menunda jadwal 
imunisasi si kecil 

bisa membuat 
Anda benar-

benar lupa dan 
melewatkannya. Tak 
mau, kan, karena 
sedang batuk, si 
kecil justru tidak 

mendapatkan 
vaksin yang 

penting untuk 
kesehatannya?

Ini Cuma 
Mitos

Perhatikan Ini, Ma!
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