Latar Belakang
Tetanus pada maternal dan neonatal merupakan penyebab kematian paling sering terjadi akibat persalinan dan penanganan
tali pusat tidak bersih.Tetanus ditandai dengan kaku otot yang nyeri yang disebabkan oleh neurotoxin yang dihasilkan oleh
Clostridium tetani pada luka anaerob (tertutup). Tetanus neonatorum (TN) adalah tetanus pada bayi usia hari ke 3 dan 28
setelah lahir dan Tetanus maternal (TM) adalah tetanus pada kehamilan dan dalam 6 minggu setelah melahirkan. Bila tetanus
terjadi angka kematian sangatlah tinggi, terutama ketika perawatan kesehatan yang tepat tidak tersedia. Saat ini kematian
akibat tetanus pada maternal dan neonatal dapat dengan mudah dicegah dengan persalinan dan penanganan tali pusat yang
higienis, dan / atau dengan imunisasi ibu dengan vaksin tetanus.
Upaya mengeliminasi Tetanus Maternal dan Neonatal (TMN) bertujuan mengurangi jumlah kasus tetanus pada maternal dan
neonatal hingga ke tingkat dimana TMN tidak lagi menjadi masalah utama kesehatan masyarakat. Tidak seperti polio atau
cacar (smallpox), tetanus tidak dapat dieradikasi, spora tetanus berada di lingkungan seluruh dunia, namun melalui imunisasi
pada ibu hamil, wanita usia subur (WUS) dan promosi persalinan yang higienis. TMN dapat dieliminasi yaitu ditunjukkan oleh
jumlah kasus tetanus yang kurang dari satu per 1000 kelahiran hidup di setiap kabupaten. Secara operasional, status ini dapat
diukur dengan tingkat pencapaian imunisasi serta pertolongan persalinan oleh tenaga kesehatan.
Pada tahun 1988, WHO memperkirakan bahwa sebanyak 787,000 bayi baru lahir meninggal akibat tetatus neonatorum (TN).
Sehingga pada akhir tahun 1980-an perkiraan angka kematian tahunan global TN adalah sekitar 6,7 kematian per 1000
kelahiran hidup, jelas ini merupakan masalah kesehatan masyarakat yang penting.
Badan Kesehatan Dunia (WHO) pada tahun 1988 dan UNICEF melalui World Summit for Children pada tahun 1990 mengajak
seluruh dunia untuk mengeliminasi Tetanus Neonatorum pada tahun 2000. Target ini tidak tercapai, karena belum ditemukan
strategi operasional yang efektif, sehingga pada tahun 1999 UNICEF, WHO dan UNFPA kembali mengajak negara
berkembang di dunia untuk mencapai target Eliminasi Tetanus Maternal dan Neonatal (ETMN) pada tahun 2005 dengan
menggalang dana ETMN dunia.1,2
WHO memperkirakan pada 2008 (angka estimasi tahun terakhir yang ada), 59.000 bayi baru lahir meninggal akibat TN, terdapat penurunan 92% dari situasi pada akhir 1980-an. Pada 2008 terdapat 46 negara yang masih belum eliminasi TMN
di seluruh kabupaten, salah satunya adalah Indonesia.3
Sebelum pengenalan upaya eliminasi TN, Indonesia merupakan salah satu negara dengan kasus tertinggi di Asia. Survei berbasis komunitas untuk kematian TN dilakukan pada awal 1980 di Jakarta dan daerah pedesaan di Bali, Jawa, Kalimantan, Nusa
Tenggara Barat, Nusa Tenggara Timur, Sumatera dan Sulawesi mengungkapkan angka kematian berkisar 6-23 kematian TN
per 1000 kelahiran hidup. Berdasarkan data survei ini dan survei lainnya, jumlah kematian tahunan TN di Indonesia secara
keseluruhan diperkirakan 71.000 selama awal tahun 1980.5
Angka kematian bayi (AKB) di Indonesia menurut SDKI tahun 2007 adalah 34 kematian per 1000 kelahiran hidup 6, dan
kematian yang tertinggi terjadi pada periode neonatal. Angka kematian neonatal di Indonesiaadalah 19 per 1000 kelahiran
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hidup6, dan Tetanus Neonatorum (TN) merupakan salah satu penyebab utamanya, sehingga tetanus merupakan penyakit yang
masih menjadi masalah kesehatan di Indonesia.
Program Elimasi Tetanus Maternal Neonatal Indonesia
Upaya sistematis untuk menghilangkan TN dimulai dengan imunisasi TT ibu hamil dan calon pengantin dengan melalui Program
Pengembangan Imunisasi (EPI), yang diperkenalkan pada tahun 1979. Kemudian tahun 1984 imunisasi tetanus dalam bentuk
vaksin DT dan vaksin TT mulai diberikan pada anak sekolah dasar sebagai bentuk strategi jangka panjang pengendalian TN.
Tahun 1998 imunisasi pada anak sekolah dasar ini kemudian dikembangkan menjadi Bulan Imunisasi Anak Sekolah (BIAS).
Sejak tahun 2011, dalam rangka penanggulangan kejadian luar biasa Difteri di Indonesia, maka vaksin TT untuk anak sekolah
dasar diganti menjadi vaksin Td.
Menanggapi inisiatif global untuk mengeliminasi TN, Indonesia mengadopsi tiga pendekatan imunisasi 5 untuk memberikan
perlindungan terhadap tetanus bagi ibu dan bayinya.

 Jangka pendek: dosis Tetanus Toxoid (TT) untuk ibu hamil diberikan pada imunisasi rutin saat pelayanan antenatal, dan







TT dosis calon pengantin diberikan pada perempuan yang mau atau baru menikah.
Jangka panjang: 3 dosis vaksin Difteri Pertusis Tetanus (DPT3) diberikan pada bayi melalui imunisasi rutin, satu dosis
ulangan/penguat vaksin Tetanus dalam bentuk vaksin Difteri Tetanus (DT) diberikan kepada siswa kelas satu sekolah
dasar, dan satu dosis ulangan/penguat vaksin Tetanus dalam bentuk vaksin Td diberikan kepada siswa kelas 2 dan 3.
Karena cakupan DPT3 telah ≥ 70% sejak 1996, dan cakupan anak masuk sekolah dasar telah > 90% untuk anak
perempuan dan anak laki-laki sejak tahun 1990, strategi ini memberikan perlindungan tetanus untuk seluruh penduduk
sampai usia dewasa muda (≥ 20 tahun).
Strategi jangka panjang ETN (Eliminasi Tetanus Neonatorum) telah dilakukan melalui pelayanan dasar pada bayi serta
BIAS (Bulan Imunisasi Anak Sekolah). Namun dengan hanya mengandalkan strategi ini kelompok yang terlindungi
hanya usia dibawah 16 tahun sehingga pencapaian ETN akan menjadi lama. Untuk itu diperlukan akselerasi
(percepatan) imunisasi TT WUS khususnya di wilayah risiko tinggi sebagai strategi jangka pendek.
Akselerasi: tiga putaran imunisasi tambahan dengan sasaran wanita usia subur (15-39 tahun) di daerah dimana
cakupan imunisasi TT dan persalinan bersih rendah. Pelaksanaan komponen ini dimulai tahun 1996 dengan tiga
putaran imunisasi tambahan di 105 dari 324 kabupaten yang diidentifikasi sebagai daerah berisiko tinggi untuk TN 5.
Pemilihan strategi akselerasi di Indonesia telah diakui oleh UNICEF sebagai alternatif utama pencapaian ETN. Oleh
sebab itu UNICEF bersedia membantu kegiatan operasionalnya di daerah risiko tinggi. Guna mewujudkan kegiatan ini
sangat diperlukan perencanaan yang seksama sehingga tidak ada satupun daerah risiko tinggi yang tertinggal untuk
diintervensi. Pemberian imunisasi TT sebanyak 5 dosis dengan minimal interval tertentu telah menjadi target yang harus
dipenuhi. Diyakini bahwa dengan telah makin baiknya akses pelayanan kesehatan, rata-rata setiap WUS telah
memperoleh imunisasi minimal 3 kali. Dengan demikian output yang ingin dicapai adalah melengkapi setiap WUS
memperoleh 5 dosis serta mengurangi proporsi WUS yang masih memiliki status TT kurang dari 3 dosis.

Sejalan dengan strategi imunisasi TT untuk mengeliminasi tetanus pada maternal dan bayi, pelayanan kesehatan pada ibu dan
anak juga diperkuat dengan program safe motherhood yang telah dilaksanakan di Indonesia sejak 1988. Pada tahun 2000
diperkenalkan the Making Pregnancy Safer, program agar kehamilan aman, yang menekankan perlunya petugas terampil untuk
persalinan, kunjungan perawatan neonatal dan intervensi lain untuk mengurangi kematian ibu dan bayi.
Perkembangan Situasi Eliminasi Tetanus Maternal dan Neonatal (TMN)
1. Situasi Eliminasi Tetanus Maternal Neonatorum di Dunia
Menurut WHO dan UNICEF sebelum tahun 2000 di seluruh dunia ada sebanyak 135 negara yang sudah mencapai eliminasi
TMN. Hingga akhir tahun 2009 sudah 151 negara yang mencapai eliminasi TMN, dan 42 negara belum mencapai eliminasi
TMN1. Per Desember 2010 masih terdapat 38 negara yang belum mencapai eliminasi TMN, terutama berada di Afrika dan
Asia2. Hingga Februari 2012, masih terdapat 34 negara yang belum tereliminasi TMN.
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Gambar 1. Eliminasi TMN di Dunia hingga Januari 2012

2. Perkembangan Pengendalian Tetanus Maternal Neonatorum di Indonesia
1. Imunisasi
Pengendalian TMN untuk mencapai eliminasi melalui program imunisasi dilakukan dengan strategi sebagaimana telah
disebut di atas. Pemberian imunisasi TT pada ibu hamil telah dimulai dari 1974, sedangkan imunisasi DPT pada bayi mulai
diperkenalkan tahun 1976. Strategi jangka panjang ETMN melalui pemberian imunisasi anak sekolah dasar (SD) dan
sekolah setingkat SD seperti madrasah ibtidayah (MI) mulai dilakukan tahun 1984. Berikut dapat dilihat perkembangan
pencapaian upaya pelayanan imunisasi dalam mengeliminasi TMN.
a. Imunisasi DPT3 Bayi
Cakupan imunisasi DPT3 bayi secara nasional dari tahun 2007 - 2011 terus meningkat dari 90,57% pada tahun 2007
menjadi 94,9% pada tahun 2011. Dari tahun 2007-2011 cakupan imunisasi DPT3 sudah mencapai target yaitu 90%. Dari
data ini secara nasional pemberian kekebalan dasar pada bayi dari tahun ke tahun sudah tinggi, walupun terdapat
penurunan di tahun 2011. Perbedaan nilai tertinggi dan terendah cakupan dalam lima tahun tidak lebar, berkisar 5,9%.
Bila dibandingkan dengan data survei Riskedas tahun 2007 dan 2010, data rutin lebih tinggi 22,87% dan 20,54%. Tampak
data cakupan DPT3 konsistensinya cukup baik dengan kelengkapan laporan rutin dari tahun 2007 – 2011 sebesar 100%.
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Lebih jelas dapat diihat grafik di bawah ini.

Gambar 2 :Trend Persentase Cakupan Imunisasi DPT3 Bayi dari Data Rutin dan Survei Tahun 2007 - 2011
Sumber : PP & PL tahun 2007 – 2011, Riskedas tahun 2007 dan 2010
b. Imunisasi Tetanus Toxoid Anak Sekolah
Imunisasi dengan vaksin yang mengandung tetanus toxoid (TT) diberikan sebagai ulangan/penguatan kekebalan pada
anak SD sejak tahun 1984 melalui program Upaya Kesehatan Sekolah (UKS). Imunisasi TT pada anak usia sekolah
memegang peranan penting untuk memberi perlindungan jangka panjang terhadap tetanus. Bila mendapat imunisasi
lengkap mulai bayi (tiga dosis DPT) dan usia sekolah (satu dosis DT, dan dua dosis TT/Td) maka kekebalan yang timbul
dapat bertahan hingga dua puluh lima tahun dari imunisasi terakhir. Sehingga imunisasi anak sekolah merupakan salah
satu cara/metoda handal untuk mengeliminasi tetanus maternal dan neonatal.
Imunisasi anak sekolah dalam perkembangannya terjadi perubahan jadwal dan jenis imunisasi tetanus toxoid dari waktu
ke waktu, seperti dapat dilihat pada tabel berikut.
Tabel 1.
Jadwal Imunisasi Anak Sekolah
SD Kelas

19841997

19982000

2001

2002-2010

1

DT 2x

DT 1x

DT 1x

DT 1x, Campak 1x

2011sekarang
DT 1x, Campak 1x

2

TT 1x

TT 1x

TT 1x

Td 1x

3

TT 1x

TT 1x

TT 1x

Td 1x

4

TT 1x

5

TT 1x

6

TT 2x

TT 1x

Jumlah yg
diimunisasi

9 juta

29 juta

15 juta

12 juta

Pemberian vaksin tetanus toxoid anak sekolah dilaksanakan setahun sekali, umumnya dilaksanakan pada bulan
November atau tergantung situasi di daerah. Jumlah sasaran imunisasi anak sekolah umumnya diperoleh dari pendataan

4

jumlah sasaran anak Sekolah Dasar (SD) dan Madrasah (MI) kelas 1, 2 dan 3 yang bersumber dari dinas pendidikan dan
kebudayaan dan dinas agama kabupaten/kota. Jumlah sasaran ini dipergunakan untuk menentukan kebutuhan logistik
seperti vaksin, alat suntik autodisable dan lain-lain serta untuk memantau pencapaian target sasaran.
Cakupan imunisasi DT kelas 1, TT kelas 2 dan TT kelas 3 anak sekolah berfluktuasi dari tahun ke tahun, namun
umumnya cakupan telah mencapai minimal 70%, lihat gambar 3. Tahun 2010 pada grafik terdapat cakupan TT kelas 2
dan TT kelas 3 serta cakupan TT kelas 2 & 3, hal ini terjadi karena pada saat itu terdapat beberapa provinsi yang
melaporkan cakupan imunisasi TT kelas 2 dan 3 secara kumulatif (tidak terpisah untuk TT kelas 2 dan TT kelas 3), sehingga cakupan TT kelas 2 dan TT kelas 3 tahun 2010 tidak mencakup seluruh provinsi. Sedangkan tahun 2011 cakupan
TT kelas 2 dan TT kelas 3 sudah meliputi seluruh provinsi .
Tampak perbedaan cakupan campak anak kelas satu SD dengan cakupan DT kelas satu SD dari tahun 2003-2011 antara
1,7%–21,8%, cakupan campak umumnya lebih tinggi. Dari data ini tampak ada miss opportunity (kehilangan
kesempatan), mengingat kelompok sasaran kedua imunisasi ini adalah sama, dimana terdapat perbedaan yang lebar
antara cakupan campak dan DT pada beberapa tahun. Perbedaan cakupan TT kelas dua dan TT kelas tiga berkisar
antara 0,2%- 5,4%, tampak miss opportunity lebih sedikit. Cakupan TT kelas dua dan tiga umumnya lebih rendah
daripada cakupan campak dan DT. Untuk itu perlu dipelajari kendala operasional di lapangan dan diatasi dengan
pelaksanaan yang lebih terencana, sehingga kejadian kehilangan kesempatan akan lebih sedikit.

Gambar 3 : Cakupan Imunisasi Anak SekolahTahun 2003 – 2011
Sumber : Ditjen PP & PL tahun 2007 – 2011
Data sasaran anak sekolah dasar dan setingkatnya yang bersumber dari Kementerian Kesehatan (Ditjen.PP&PL) secara
nasional tampak lebih rendah dari data laporan jumlah siswa sekolah dasar (pemerintah dan swasta) dari Kementerian
Pendidikan dan Kebudayaan ditambah dengan laporan jumlah siswa madrasah ibtidayah dari Kementerian Agama, baik
untuk kelas 1, 2 dan 3.
Cakupan imunisasi DT kelas 1 SD/MI secara nasional tahun 2010 bila dilihat berdasarkan sasaran penduduk
kelas 1 SD/MI dari sasaran Kementerian Kesehatan (P2PL) dan laporan rutin Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan
ditambah dengan laporan rutin Kementerian Agama secara nasional lebih tinggi bila menggunakan estimasi Kementerian
Kesehatan (Kemenkes = 92,89%; Kemendikbud+Kemenag = 89,59%). Perbandingan cakupan imunisasi DT1 kelas 1
SD/MI berdasarkan Kemenkes dan Kemendikbud+Kemenag per provinsi dapat dilihat pada tabel di bawah ini.
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Tabel 2.
Penduduk Sasaran Kelas 1 SD dan Cakupan Imunisasi DT Kelas 1 SD Berdasarkan Sasaran Kementerian Kesehatan
(P2PL) dan Laporan Rutin Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan dan Kementerian Agama Tahun 2010

Sumber : Kementerian Kesehatan, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan dan Kementerian Agama

Cakupan imunisai TT kelas 2 SD/MI secara nasional tahun 2010 bila dilihat berdasarkan sasaran penduduk kelas 2
SD/MI dari sasaran Kementerian Kesehatan (P2PL) dan laporan rutin Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan
ditambah dengan laporan rutin Kementerian Agama secara nasional lebih tinggi bila menggunakan estimasi Kementerian
Kesehatan (Kemenkes = 80,36%; Kemendikbud+Kemenag = 68,44%). Perbandingan cakupan imunisasi TT kelas 2
SD/MI berdasarkan Kemenkes dan Kemendikbud+Kemenag per provinsi dapat dilihat pada tabel di bawah ini.
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Tabel 3.
Penduduk Sasaran Kelas 2 SD dan Cakupan Imunisai TT Kelas 2 Berdasarkan Sasaran Kementerian Kesehatan (P2PL)
dan Laporan Rutin Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan dan Kementerian Agama Tahun 2010

Sumber : Kementerian Kesehatan, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan dan Kementerian Agama
Cakupan imunisai TT kelas 3 SD/MI secara nasional tahun 2010 bila dilihat berdasarkan sasaran penduduk kelas 3
SD/MI dari sasaran Kementerian Kesehatan (P2PL) dan laporan rutin Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan
ditambah dengan laporan rutin Kementerian Agama secara nasional lebih tinggi bila menggunakan sasaran Kementerian
Kesehatan (Kemenkes = 80,49%; Kemendikbud+Kemenag = 68,31%). Perbandingan cakupan imunisasi DT3 kelas 3
SD/MI berdasarkan Kemenkes dan Kemendikbud+Kemenag per provinsi dapat dilihat pada tabel di bawah ini.
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Tabel 4.
Penduduk Sasaran Kelas 3 SD dan Cakupan Imunisai TT Kelas 3 Berdasarkan Sasaran Kementerian Kesehatan (P2PL)
dan Laporan Rutin Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan dan Kementerian Agama Tahun 2010

c. Imunisasi TT Ibu Hamil dan Wanita Usia Subur
Strategi jangka panjang ETN (Eliminasi Tetanus Neonatorum) telah dilakukan melalui pelayanan dasar pada bayi serta BIAS
(Bulan Imunisasi Anak Sekolah). Namun dengan hanya mengandalkan strategi ini kelompok yang terlindungi hanya usia
dibawah 16 tahun sehingga pencapaian ETN akan menjadi lama. Untuk itu masih diperlukan imunisasi bagi wanita usia
subur (WUS) termasuk ibu hamil, serta diperlukan akselerasi imunisasi TT untuk WUS khususnya di wilayah risiko tinggi
sebagai strategi jangka pendek.
1. Cakupan TT2+ Ibu Hamil
Cakupan imunisasi TT2+ ibu hamil secara nasional dari tahun 2002 – 2011 berfluktuasi. Dari tahun 2002 – 2007 terus
menurun dari 68,1% - 26%. Dari tahun 2007 - 2009 meningkat dan kembali menurun sampai tahun 2011 menjadi 63,6%
yang dapat dilihat pada gambar 4. Tahun 2007 terjadi penurunan cakupan yang besar, namun bila dibandingkan dengan
hasil survei FKM UI cakupan TT2+ ibu hamil ini masih lebih tinggi 7%. Bila dibandingkan laporan rutin TT2+ ibu hamil
dengan TT2+ ibu hamil dari survei Riskesdas tahun 2010, terdapat perbedaan cakupan sebanyak 22,3%, dimana cakupan
Riskesdas lebih rendah. Terdapat perbedaan cakupan yang sangat besar mencapai 47,5% dari cakupan tertinggi dengan
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terendah dalam 10 tahun. Hal ini menunjukkan terdapat masalah dengan kualitas data cakupan TT2+ ibu hamil.
Kemungkinan disebabkan adanya perbedaan persepsi terhadap definisi operasional cakupan TT2+ ibu hamil yang
dilaporkan, permasalahan pada format pencatatan dan pelaporan dan lain-lain. Sehingga perlu ada upaya untuk menata
sistem pencatatan dan pelaporan TT2+ ibu hamil.

Gambar 4 :Trend Persentasi Imunisasi TT2+ Ibu Hamil dari Data Rutin dan Survei di Indonesia Tahun 2007 - 2011
Sumber :DitjenPP & PL tahun 2007 – 2011, Riskedas tahun 2010, Survei cakupan FKM UI 2007
2. Cakupan imunisasi TT2+ Wanita Usia Subur (WUS) Tanpa Ibu Hamil
Pemberian imunisasi TT sebanyak 5 dosis dengan minimal interval tertentu telah menjadi target yang harus dipenuhi.
Pelayaan ini dilakukan pada saat kegiatan akselerasi imunisasi TT di daerah resiko tinggi dan sedang tetanus maternal
dan neonatal. Diyakini bahwa dengan telah makin baiknya akses pelayanan kesehatan, rata-rata setiap WUS telah
memperoleh imunisasi minimal 3 kali, lihat gambar 5. Dari grafik di bawah tampak persentase WUS Tanpa Ibu Hamil yang
mendapat TT2+ terus menurun.Terdapat perbedaan 18,5% antara cakupan tertinggi dengan terendah dalam 5 tahun terakhir. Dari grafik di bawah, cakupan layanan imunisasi TT2+ WUS tampak sangat rendah di bawah 30%.Hal ini kemungkinan terjadi karena adanya kendala dalam penentuan/penghitungan target sasaran, kendala dalam operasional pelayanan
(mencari/mengumpulkan target sasaran) ataupun kendala dalam pencatatan dan pelaporannya.

Gambar 5 : Persentasi Imunisasi TT2+ Wanita Usia Subur Tanpa Ibu Hamil di Indonesia Tahun 2007 - 2011
Sumber : DitjenPP & PL tahun 2007 – 2011
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d. Persalinan Bersih dan Perawatan Tali Pusat
Cakupan persalinan bersih dan perawatan tali pusat dapat tergambarkan dengan indikator cakupan persalinan oleh tenaga
kesehatan dan jumlah tenaga kesehatan bidan yang terlatih, serta cakupan kunjungan neonatal dini (0-7 hari).
Berdasarkan laporan rutin, persalinan oleh tenaga kesehatan secara nasional dari tahun 2004 – 2011 terus meningkat. Bila
dilihat berdasarkan survei Riskesdas tahun 2010 pertolongan persalinan oleh tenaga kesehatan tidak terlalu jauh berbeda,
perbedaan hanya sebesar 2,58% yaitu pada data rutin 84,87% dan Riskesdas 2010 sebesar 82,2%, yang dapat dilihat pada
gambar 6.Tampak kualitas data persalinan nakes cukup baik berdasarkan konsistensi data dari tahun ke tahun dan terhadap
hasil survei.

Gambar 6 :Trend Cakupan Pertolongan Persalinan Oleh Tenaga Kesehatan data rutin dan Kunjungan
LengkapTahun 2004 – 2011 dan Riskesdas Tahun 2011
Sumber : Ditjen Bina Gizi dan KIA, Kemenkes RI tahun 2004-2011 dan Riskesdas Tahun 2010

Neonatal

Berdasarkan Riskesdas tahun 2007, sebagian besar (78,5%) kematian neonatus terjadi pada minggu pertama kehidupan
(0‐6 hari). Terkait hal tersebut, tahun 2008 ditetapkan perubahan kebijakan dalam pelaksanaan kunjungan neonatus dari
semula 2 kali (satu kali pada minggu pertama dan satu kali pada 8‐28 hari),menjadi 3 kali (dua kali pada minggu pertama
dan satu kali pada 8‐28 hari). Dengan perubahan ini, jadwal kunjungan neonatus dilaksanakan pada umur 6‐48 jam, umur
3‐7 hari dan umur 8‐28 hari. Pelayanan kesehatan neonatal ini diantaranya adalah untuk perawatan tali pusat yang dapat
bermanfaat untuk mencegah tetanus neonatorum digambarkan dengan indikator cakupan kunjungan neonatal.
Dari gambar di atas tampak cakupan kunjungan neonatal (KN) lengkap berfluktuasi di bawah cakupan persalinan nakes,
kecuali tahun 2004 dan 2007 cakupan lebih besar dari cakupan persalinan nakes. Setelah tahun 2007 cakupan KN lengkap
tampak terus menurun, kemungkinan disebabkan ada perubahan definisi operasional KN lengkap. Namun pada tahun 2011
cakupan kembali naik, sehingga mendekati nilai cakupan persalinan nakes, perbedaan hanya 2,2%.
Cakupan persalinan nakes berdasarkan provinsi tahun 2011 yang paling tinggi adalah Provinsi DKI Jakarta (99,08%) dan
Provinsi Kepulauan Riau (97,84%). Dan cakupan persalinan yang paling rendah adalah Provinsi Papua dan Papua Barat
yang hanya mencapai 53,42% dan 61,41%. Perbedaan cakupan provinsi Papua dengan rata-rata cakupan nasional cukup
besar yaitu sebanyak 32,96%. Perlu ada upaya khusus agar gap ini bisa teratasi. Selengkapnya dapat dilihat pada gambar 7
berikut ini.
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Gambar 7 : Cakupan Pertolongan Persalinan Oleh Tenaga Kesehatan Per Provinsi di Indonesia Tahun 2011
Sumber : Ditjen Bina Gizi dan KIA, Kemenkes RI tahun 2011
Berdasarkan Riskesdas tahun 2010, cakupan persalinan oleh tenaga kesehatan yang paling tinggi adalah DI Yogyakarta dan
Bali, sedangkan cakupan persalinan tenaga kesehatan yang paling rendah adalah Provinsi Maluku Utara.Terdapat
perbedaan hingga 55,6% antara cakupan terendah dengan cakupan rata-rata nasional.

Gambar 8 : Cakupan Pertolongan Persalinan Oleh Tenaga Kesehatan Per Provinsi Di Indonesia Tahun 2010
Sumber : Riskesdas Tahun 2010
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e. Surveilans Kasus Tetanus Neonatorum
Surveilans yang efektif sangat penting untuk mengidentifikasi daerah dan populasi yang berisiko tinggi tetanus neonatorum
(TN) dan untuk memantau dampak dari intervensi. Berdasarkan laporan surveilans kasus TN dapat diketahui bahwa
jumlah kasus TN di Indonesia dari tahun 2007 – 2011 terjadi penurunan. Pada tahun 2007 jumlah kasus TN sebanyak 141
naik menjadi 198 kasus TN pada tahun 2008, namun jumlah kasus TN terus menurun sampai tahun 2011 menjadi 114
kasus TN. Angka KematianTN (case fatality rate) berdasarkan persentase neonatus meninggal diantara neonatus
terinfeksi tetanus dari tahun 2007 -2011 berkisar antara 48% - 61%. Namun walaupun terjadi penurun kasus dari
tahun 2010 – 2011, case fatality rate TN mengalami peningkatan hingga 61% seperti dapat dilihat pada gambar 8. Hal ini
kemungkinan disebabkan oleh masalah tatalaksana penyakit akibat keterbatasan infrastruktur dan akses ke pelayanan
kesehatan.

Gambar 9 :Jumlah Kasus Tetanus Neonatorum, Jumlah Meninggal dan Persentase Meninggal Tetanus Neonatorum di Indonesia Tahun 2007 - 2011
Sumber

: Ditjen P2&PL Subdit Surveilans

Berdasarkan provinsi kasus TN tahun 2011, provinsi yang mempunyai kasus TN sebanyak 15 provinsi seperti terlihat pada
grafik di bawah. Sedangkan kasus TN yang paling banyak adalah Provinsi Banten sebanyak 38 kasus kemudian Provinsi
Jawa Timur sebanyak 22 kasus TN, Kalimantan Barat sebanyak 13 kasus TN, yang lebih rinci dapat dilihat pada gambar
dibawah ini.

Gambar 10 :Jumlah Kasus Tetanus Neonatorum per Provinsi di Indonesia Tahun 2011
Sumber : Subdit Surveilans, Ditjen P2&PL
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Tahun 2007-201, tiga provinsi tertinggi jumlah kasus TN dapat dilihat pada tabel di bawah ini. Dari tahun 2008-2011,
Provinsi Banten dan Jawa timur selalu masuk dalam tiga tertinggi kasus TN. Hal ini kemungkinan disebabkan surveilans
sudah berjalan aktif, dan kemungkinan lain adalah program imunisasi belum berjalan optimal untuk memberikan kekebalan
populasi terhadap tetanus neonatorum, dibandingkan provinsi lainnya.
Tabel 5
Tiga Provinsi Tertinggi Jumlah Kasus Tetanus Neonatorum per Provinsi Tahun 2007 - 2011

Sumber : Ditjen P2&PL,Subdit Surveilans

Dari kasus TN yang dilaporkan, diperoleh data riwayat pemeriksaan kehamilan ibu selama hamil. Dari tahun 2007-2011
riwayat pemeriksaan kehamilan ibu dari bayi yang terkena TN paling banyak adalah di Bidan/Perawat dan tidak
memeriksakan kehamilannya.

Gambar 11 : Jumlah Kasus Tetanus Neonatorum Berdasarkan Riwayat Pemeriksaan Kehamilan di IndonesiaTa hun 2007 - 2011
Sumber
: Ditjen P2&PL, Subdit Surveilans
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Kasus tetanus neonatorum berdasarkan status imunisasi ibu hamil , dari tahun 2007-2011 yang paling besar terjadi pada
ibu hamil yang tidak di imunisasi. Kasus tetanus neonatorum pada ibu yang mendapat diimunisasi TT2 dan TT1 hampir
sama yang dapat dilihat pada grafik dibawah ini.

Gambar 12 : Jumlah Kasus Tetanus Neonatorum Berdasarkan Status Imunisasi Ibu Hamil di
Indonesia Tahun 2007 - 2011
Sumber
: Subdit Surveilans, Ditjen P2&PL

Kasus tetanus neonatorum berdasarkan penolong kelahiran, dari tahun 2007-2011 yang paling besar terjadi pada ibu yang
melahirkan ditolong secara tradisional, diikuti ditolong oleh bidan/perawat yang dapat dilihat pada grafik dibawah ini.

Gambar 13:Jumlah Kasus Tetanus Neonatorum Berdasarkan Penolong Kelahiran di Indonesia Tahun 2007 - 2011
Sumber : Subdit Surveilans, Ditjen P2&PL
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Berdasarkan cara perawatan tali pusat pada neonatus, selama tahun 2007-2011 didapatkan kasus TN lebih banyak terjadi
pada bayi dengan perawatan tali pusatnya dilakukan secara tradisional, seperti terlihat pada grafik di bawah ini.

Gambar 14 :Jumlah Kasus Tetanus Neonatorum Berdasarkan cara perawatan tali pusat di Indonesia Tahun 2007 - 2011
Sumber : Subdit Surveilans, Ditjen P2&PL
Berdasarkan alat yang digunakan untuk pemotongan tali pusat saat persalinan, selama tahun 2007-2011 didapatkan kasus TN lebih banyak terjadi pada bayi yang pemotongan tali pusatnya menggunakan gunting, seperti terlihat pada grafik di
bawah ini.

Gambar 15 :Jumlah Kasus Tetanus Neonatorum Berdasarkan Alat Pemotongan tali pusat di Indonesia Tahun 2007 - 2011
Sumber
: Subdit Surveilans, Ditjen P2&PL

15

D. Evaluasi Pencapaian Eliminasi Tetanus Maternal dan Neonatal
Keseluruhan upaya-upaya di atas dapat membawa Indonesia untuk mencapai target global mengeliminasi tetanus maternal
dan neonatal. Status eliminasi TMN dapat diketahui dengan melakukan validasi. Validasi eliminasi TMN direkomendasikan
bila suatu negara mengklaim bahwa mereka telah mencapai eliminasi TMN. Proses validasi terdiri dari beberapa komponen 8:

 Review data tingkat kabupaten: surveilans TN, imunisasi TT dan pelayanan KIA. Data yang digunakan adalah rangkaian

indikator inti (kasus TN, TT2+, hasil TT SIAs, cakupan Persalinan Bersih yang dilaporkan), dilengkapi dengan indikator
tambahan yang tergantung spesifik suatu negara (DTP3, Kunjungan ANC, status perkotaan/pedesaan, tingkat
kekosongan staf kesehatan, angka melek huruf perempuan, dan lain-lain). Bila tersedia data survei baru yang relevan,
ini juga digunakan. Tujuan dari review data sistematis tingkat kabupaten adalah untuk menilai apakah gambaran
eliminasi telah tercapai, dan untuk mengidentifikasi kabupaten dengan kinerja paling lemah.

 Kunjungan Lapangan: bila sulit menyimpulkan mengenai status eliminasi dengan hanya melihat data saja, kunjungan

lapangan ke kabupaten dengan kinerja lemah dapat dilakukan untuk mengetahui status ini. Kunjungan lapangan
biasanya mencakup evaluasi fasilitas kesehatan dimana catatan diperiksa dan tenaga kesehatan dan wanita
diwawancarai. Kunjungan lapangan ini paling berguna pada negara dimana TT SIAs dilakukan dalam skala terbatas dan
di negara-negara dengan hanya beberapa kabupaten yang berkinerja buruk.

 Survei Validasi: jika tidak dapat disimpulkan keputusan tentang status eliminasi TMN suatu negara berdasarkan review

data kabupaten (dan kunjungan lapangan, bila dilakukan), sebuah survei validasi eliminasi TMN tertentu dilakukan.
Metode survei berbasis masyarakat direkomendasikan menggunakan kombinasi Lot Quality Assurance (LQA) dan teknik
cluster sampling (CS) untuk menilai apakah angka kematian tetanus neonatal, atau Neonatal Tetanus Mortality Rate
(NTMR), mungkin lebih besar dari satu kematian TN /1000 kelahiran hidup (eliminasi tidak dicapai) atau tidak (eliminasi
tercapai). Survei LQA-CS dilakukan di kabupaten yang dianggap paling berkinerja buruk di negara tersebut. Logikanya
adalah bahwa jika eliminasi TN dapat divalidasi di kabupaten yang paling kurang kinerjanya, maka dapat diasumsikan di
kabupaten yang berkinerja lebih baik juga telah tereliminasi, dan demikian pula di keseluruhan negara.

 Rencana jangka panjang untuk mempertahankan eliminasi TMN: jika hasil dari proses yang diuraikan di atas adalah

tetanus neonatal belum ter-eliminasi, maka negara yang dievaluasi harus meninjau strategi dan melaksanakan kegiatan
tambahan yang sesuai (misalnya SIAs). Sementara jika eliminasi telah dicapai, strategi perlu disesuaikan untuk mempertahankan pencapaian. Hal ini dapat dilakukan antara lain dengan meningkatkan cakupan dosis ulangan tetanus
toksoid berbasis sekolah dan / atau imunisasi TT dengan kohort baru pada WUS, meningkatkan akses persalinan di
fasilitas kesehatan, dan lain-lain. Rencana untuk mempertahankan eliminasi TMN harus dimasukkan dalam rencana
komprehensif jangka menengah/panjang (cMYP) imunisasi.

D.1. Tahapan Validasi Eliminasi Tetanus Maternal dan Neonatal
Tahun 2009, review oleh Departemen Kesehatan, WHO dan UNICEF menyimpulkan bahwa tetanus maternal dan neonatal
kemungkinan telah dieliminasi di Indonesia, dengan relatif sedikit pengecualian pada populasi di daerah-daerah yang sulit
dijangkau di wilayah timur Indonesia. Kesimpulan itu didasarkan pada cakupan TT yang tinggi di sekolah, selama
kehamilan dan melalui kegiatan akselerasi imunisasi tambahan dan calon pengantin, serta cakupan persalinan yang bersih
mencapai 79% dari hasil survei Demografi dan Kesehatan Indonesia 2007.
Pada tahun 2010 dilakukan review komite kedua, setelah telaah dan analisis oleh perwakilan Program Imunisasi dan
Kesehatan Ibu dan Anak dari Kementerian Kesehatan, WHO dan UNICEF (perwakilan dari kantor pusat, regional dan
negara) memutuskan bahwa karena populasi Indonesia yang besar, dan keanekaragaman budaya dan tingkat
perkembangan pelayanan kesehatan, proses validasi untuk menentukan tetanus maternal dan neonatal telah dieliminasi,
harus dilakukan secara bertahap. Proses validasi dilakukan dengan survei LQA CS (Lot Qualities Assurance Cluster Sample) secara regional. Tahapan dibagi menjadi 4 regional yang diidentifikasi yaitu: (1) Bali dan Jawa, (2) Sumatera,
(3) Kalimantan, Nusa Tenggara Barat, Nusa Tenggara Timur dan Sulawesi, dan (4) Maluku dan Papua.
Pelaksanaan LQAS Regional Jawa Bali dilaksanakan tanggal 30 Juli sampai 5 Agustus 2010 di Kabupaten Lebak Provinsi
Banten. Regional Sumatera dilaksanakan tanggal 8–11 November 2010 di Kabupaten Tulang Bawang Provinsi Lampung.
Dan Regional Kalimantan, Sulawesi, Nusa Tenggara dilaksanakan tanggal 7–12 Juli 2011 di Kabupaten Manggarai dan
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Manggarai Timur Provinsi NTT. Hasil validasi regional Jawa Bali, Sumatera, dan Kalimantan, Sulawesi, Nusa Tenggara
telah mencapai Eliminasi Tetanus Maternal dan Neonatal. Artinya insiden/angka kejadian tetanus pada masyarakat
nya kurang dari 1 tetanus neonatorum (TN) dalam 1000 kelahiran hidup pada setiap Kabupaten/kota. Eliminasi TMN tersebut telah mencakup 29 provinsi dan + 88,7% kab/kota atau 97,4% pendudukIndonesia.
D.2. Regional Belum Eliminasi Tetanus Maternal dan Neonatal
Masih terdapat satu regional belum dilakukan validasi ETMN yaitu regional 4 terdiri dari provinsi Maluku, Maluku Utara,
Papua dan Papua Barat, rencananya akan dilaksanakan tahun 2012. Pada grafik-grafik di bawah memperlihatkan situasi
pencapaian cakupan TT2+ ibu hamil, cakupan persalinan oleh tenaga kesehatan, cakupan imunisasi DPT3 bayi, cakupan
BIAS imunisasi DT kelas 1, cakupan imunisasi TT/Td kelas 2, cakupan imunisasi TT/Td kelas 3, dan jumlah kasus TN dari
masing-masing provinsi tahun 2007–2011. Berdasarkan data yang dilaporkan tampak masih terdapat masalah dalam
pencatatan dan pelaporan dari indikator-indikator tersebut. Permasalahan ini kemungkinan dapat juga mencerminkan
situasi upaya pelayanan kesehatan di provinsi tersebut. Sehingga hasil LQAS akan sangat bermanfaat dalam memvalidasi
situasi pelayanan di regional ini.
Dari gambar di bawah tampak data provinsi Maluku tahun 2007 tidak lengkap, hanya terdapat cakupan imunisasi DPT3,
cakupan persalinan nakes dan kasus TN. Tampak cakupan indikator-indikator tahun 2009 secara umum mengalami
penurunan dari tahun sebelumnya. Mulai tahun 2010 dan 2011 secara umum cakupan indikator-indikator mengalami
peningkatan. Cakupan indikator-indikator dari tahun ke tahun relatif konsisten, kecuali untuk cakupan imunisasi TT2+
perbedaannya cukup lebar yaitu 42,8%. Hal ini dapat mempengaruhi kepercayaan terhadap data cakupan TT2+.

Gambar 16: Jumlah Kasus Tetanus Neonatorium dan Cakupan DPT3, Bias Anak Sekolah (DT1, Td2, Td3), TT2+,
dan Persalinan Tenaga Kesehatan di Provinsi Maluku Tahun 2007 - 2011
Sumber: DitjenPP & PL tahun 2007 – 2011
Data cakupan tahun 2007 provinsi Maluku Utara tampak konsistensi antar indikator sangat berfluktuasi, dari tertinggi
121% (cakupan TT2+) dan terendah 17% (cakupan DT). Tahun 2008 – 2010 cakupan antar indikator relatif konsisten,
dengan perbedaan tidak terlalu lebar, namun tahun 2011 terdapat perbedaan cukup lebar antara indikator TT2+ dan
imunisasi DPT3 yaitu40,3%. Konsistensi dari tahun ke tahun untuk DPT3 relatif konsisten, namun untuk indikator lain
bervariasi, variasi yang sangat lebar adalah untuk indikator TT2+.Hal ini dapat mempengaruhi kepercayaan terhadap data
cakupan TT2+, yang dapat dilihat pada gambar 17.
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Gambar 17 : Jumlah Kasus Tetanus dan Cakupan DPT3, Bias Anak Sekolah (DT1, Td2, Td3), TT2+,
dan Persalinan Tenaga Kesehatan di Maluku Utara Tahun 2007 - 2011
Sumber : DitjenPP & PL tahun 2007 – 2011
Provinsi Papua tahun 2007 dan 2010 data cakupan tidak lengkap, terdapat beberapa indikator tidak dilaporkan. Dari tahun
ke tahun tampak konsistensi antar indikator relatif berfluktuasi, namun konsistensi masing-masing indikator dari tahun
2008, 2009 dan 2011 relatif konsisten yang dapat dilihat pada gambar dibawah ini.

Gambar 18 : Jumlah Kasus Tetanus dan Cakupan DPT3, Bias Anak Sekolah (DT1, Td2, Td3), TT2+,
dan Persalinan Tenaga Kesehatan di Papua Tahun 2007 - 2011
Sumber : DitjenPP & PL tahun 2007 – 2011
Data cakupan indikator-indikator provinsi Papua Barat tahun 2010 tidak lengkap, tidak terdapat cakupan imunisasi BIAS.
Konsistensi cakupan antar indikator dan konsistensi cakupan indikator-indikator dari tahun ke tahun tampak bervariasi
cukup lebar. Hal ini dapat mempengaruhi kepercayaan terhadap data.
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Gambar 19 : Jumlah Kasus Tetanus dan Cakupan DPT3, Bias Anak Sekolah (DT1, Td2, Td3), TT2+,
dan Persalinan Tenaga Kesehatan di Papua Barat Tahun 2007 - 2011
Sumber
: DitjenPP & PL tahun 2007 – 2011

E. Pembahasan
Strategi untuk mencapai eliminasi TMN dilakukan dengan berbagai pendekatan melalui imunisasi, pertolongan persalinan
dan perawatan tali pusat yang bersih dan surveilans TN yang efektif. Walaupun validasi ETMN telah dilakukan di Indonesia
tahun 2010-2011 dan ditetapkan status eliminasi TMN namun masih ada 1 regional yang belum mencapai status eliminasi
tersebut.
Bila mencermati hasil cakupan imunisasi DPT3 pada bayi selama kurun waktu 5 tahun terakhir (2007-2011) didapatkan
cakupan yang cukup tinggi (>90%) dengan kelengkapan 100% walaupun ada perbedaan hasil cakupan bila dibandingkan
dengan survey Riskesdas tahun 2007 dan 2010 sebesar 20-23%. Hal ini kemungkinan terjadi karena disain pada survey
Riskesdas berbeda dengan laporan rutin yang berbasis wilayah kerja puskesmas, sehingga tidak menutup kemungkinan
cakupan pada laporan rutin melebihi target sasaran yang ditetapkan. Hal lain yang mungkin ditemukan adalah adanya
over-reporting cakupan imunisasi di beberapa daerah sehingga cakupannya tinggi.
Secara umum kasus TN selama kurun waktu 5 tahun terakhir (2007-2011) sedikit menurun, namun bila dilihat angka
kematian akibat TN atau CFR nya terlihat kenaikan yang cukup bermakna dalam kurun waktu tersebut. Hal ini menunjukkan
bahwa penemuan atau deteksi dini kasus TN belum maksimal sehingga kasus TN dirujuk dalam keadaan sudah parah dan
terlambat dalam penanganannya. Pada umumnya kasus TN terjadi di daerah sulit dimana ketersediaan tenaga kesehatan
dan akses maupun fasilitas pelayanan kesehatan terbatas.
Bila mencermati kasus TN berdasarkan tempat pemeriksaan kehamilan, kasus TN lebih banyak terjadi pada ibu hamil yang
memeriksakan kehamilannya ke bidan/perawat. Hal ini sangat mungkin terjadi, karena saat ini ketersediaan bidan desa
bahkan di beberapa daerah sulitpun cukup banyak sehingga jangkauan atau akses ibu hamil untuk memeriksakan
kehamilannya ke bidan desa cukup tinggi. Namun di sisi lain pertolongan persalinan pada kasus TN yang terjadi justru lebih
banyak pada ibu hamil yang persalinannya ditolong secara tradisional. Hal ini sangat masuk akal, karena umumnya budaya
masyarakat Indonesia persalinan seorang ibu hamil dilakukan di daerah asalnya dekat dengan keluarga. Sehingga bila
seorang ibu hamil yang tinggal di perkotaan atau daerah dengan akses pada pelayanan kesehatan cukup baik sehingga
pemeriksaan kehamilan dilakukan oleh tenaga kesehatan, tapi pada menjelang persalinan kembali ke daerah asal yang
mungkin akses pelayanan kesehatannya sulit sehingga persalinan ditolong secara tradisional. Hal lainnya adalah adanya
asumsi bahwa persalinan yang ditolong secara tradisional oleh dukun/paraji lebih mendapat perhatian hingga masa nifas
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berakhir, Hal yang tidak didapatkan bila persalinan ditolong oleh tenaga kesehatan. Kemungkinan lainnya adalah biaya
persalinan, dimana biaya persalinan secara tradisional relatif lebih murah dibandingkan bila dilakukan oleh tenaga
kesehatan.
Bila dilihat dari cara perawatan tali pusat pada bayi yang baru lahir, kasus TN lebih banyak terjadi pada bayi yang perawatan
tali pusatnya dilakukan secara tradisional. Hal ini terjadi, karena kebersihan dalam perawatan tali pusat yang kurang baik
sehingga menjadi port de entry atau pintu masuk bagi kuman tetanus. Di sisi lain, bila dilihat berdasarkan alat yang
digunakan untuk pemotongan tali pusat pada bayi baru lahir, kasus TN lebih banyak terjadi pada bayi yang pemotongan tali
pusatnya menggunakan gunting. Hal ini terjadi karena alat yang digunakan tidak steril sehingga memungkinkan kuman tetanus masuk melalui alat tersebut.
Berdasarkan status imunisasi ibu hamil, kasus TN lebih banyak terjadi pada ibu hamil yang tidak divaksinasi. Hal yang
berlawanan terlihat bahwa kasus TN sebagian besar terjadi pada ibu hamil yang melakukan pemeriksaan kehamilannya ke
bidan/perawat. Hal ini menunjukkan bahwa ada kesenjangan dalam layanan kesehatan ibu hamil saat melakukan ANC pada
tenaga medis. Perlu dicermati apakah ketersediaan vaksin TT cukup atau terbatas, kapan sebaiknya vaksin TT diberikan
pada ibu hamil yang melakukan ANC, bagaimana informasi pentingnya vaksin TT bisa dipahami oleh setiap ibu hamil dan
sebagainya.
Berdasarkan faktor risiko terjadinya kasus TN seperti ANC, vaksin TT pada ibu hamil, pertolongan persalinan dan perawatan
tali pusat serta alat pemotongan tali pusat, maka perlu dilakukan upaya untuk menurunkan insiden TN dengan intervensi
pada faktor risiko tersebut. Upaya peningkatan cakupan TT ibu hamil, pertolongan persalinan bersih oleh tenaga kesehatan
menjadi upaya penting yang harus dilakukan untuk mengeliminasi TMN. Selain itu surveilans TN yang dilakukan secara
terintegrasi dengan penyakit yang dapat dicegah lainnya perlu diperkuat dengan penemuan kasus secara aktif dan
berkoordinasi dengan program KIA dalam mendeteksi dini kasus TN.
Upaya untuk mencapai status eliminasi di regional 4, memerlukan upaya yang menyeluruh dan terintegrasi antara program
imunisasi, KIA dan surveilans. Upaya yang dilakukan antara lain dengan peningkatan cakupan imunisasi yang tentu saja
dengan memperhatikan segala aspek yang berkaitan dengan vaksin (ketersediaan vaksin, management cold chain, promosi
kesehatan, ketersediaan tenaga kesehatan, dsb), pelayanan kesehatan ibu hamil terutama pertolongan persalinan yang
bersih oleh tenaga kesehatan dan perawatan tali pusat yang bersih serta penguatan surveilans TN. Penguatan surveilans
TN terintegrasi dengan penyakit yang dapat dicegah dengan imunisasi lainnya, namun TN perlu dijadikan sebagai salah
satu penyakit yang dilaporkan secara mingguan dalam laporan system kewaspadaan dini terhadap KLB. Karena terjadinya
1 kasus TN dapat ditetapkan sebagai KLB sehingga perlu dilakukan penanggulangan secepatnya.
Aspek lain yang perlu diperhatikan adalah pencatatan dan pelaporan baik cakupan imunisasi, pelayanan kesehatan ibu dan
anak serta surveilans TN. Data yang terekam selalu divalidasi dan dimutakhirkan sehingga data yang diperoleh
mencerminkan keadaan yang sebenarnya. Hal ini sangat penting dalam menentukan kebijakan pencegahan dan penanggulangan, serta memudahkan dalam melakukan validasi untuk penentuan status eliminasi TMN.
Strategi mempertahankan eliminasi TMN dan mencapai eliminasi untuk regional 4.
Spora tetanus tidak dapat dihilangkan dari lingkungan, risiko ibu dan bayi untuk terkena tetanus selalu ada. Oleh karena itu
upaya untuk mempertahankan eliminasi TMN harus terus dipertahankan dan diperluas.
Upaya yang dapat dilakukan dalam mempertahankan dan mencapai eliminasi TMN antara lain:

 Cakupan imunisasi rutin TT harus dipertahankan, setidaknya cakupan ibu hamil mencapai minmal 80% dan diperkuat
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pada daerah dengan cakupan di bawah 80%
Kampanye imunisasi tambahan TT diperlukan di daerah-daerah terpencil, di mana layanan imunisasi rutin tidak dapat
diberikan dengan optimal
Program imunisasi ulangan melalui BIAS DT dan Td harus tetap dilaksanakan dengan baik dan ditingkatkan cakupannya.
Program imunisasi ulangan melalui imunisasi TT Calon harus tetap dilaksanakan dengan baik

 Perbaikan pencatatan pada Kartu imunisasi TT untuk Ibu untuk mempermudah evaluasi status TT
 Peningkatan cakupan persalinan oleh tenaga kesehatan & di fasilitas kesehatan. Persalinan oleh dukun masih tinggi,




diperlukan peningkatan kemitraan bidan-dukun dan edukasi agar masyarakat mau bersalin dengan tenaga kesehatan
dan di fasilitas kesehatan.
Kit persalinan bersih harus dijamin ketersediaannya untuk semua persalinan baik di fasilitas kesehatan maupun di rumah
(oleh tenaga kesehatan)
Edukasi masyarakat dalam perawatan tali pusat bayi baru lahir agar tidak menggunakan apapun, hanya dibersihkan
dengan air & sabun dan dibiarkan kering
Surveilans dengan kualitas yang baik harus tetap dilaksanakan disertai dangan investigasi kasus TMN dan respons
masyarakat jika ditemukan kasus pada daerah dengan cakupan TT & linakes yg rendah

Kesimpulan
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Indonesia dalam tahapan mencapai status eliminasi tetanus maternal dan neonatal secara nasional. Tiga regional telah
lulus validasi pada tahun 2010-2011, satu regional (Maluku dan Papua) akan divalidasi tahun 2012.
Secara nasional cakupan DPT3 tahun 2011 mengalami penurunan dibandingkan tahun-tahun sebelumnya. Berbeda
dengan cakupan BIAS yang mengalami peningkatan tahun 2011.
Terdapat perbedaan hingga mencapai 25% antara jumlah sasaran BIAS dari Kemenkes secara nasional dengan laporan
rutin jumlah siswa secara nasional Kemendikbud dan Kemenag. Jumlah sasaran Kemenkes lebih rendah.
Persalinan oleh tenaga kesehatan mengalami peningkatan dari tahun ke tahun, sejak tahun 2008 telah mencapai lebih dari
80%. Hasil Riskesdas 2010 juga menunjukkan persalinan oleh tenaga kesehatan telah lebih dari 80%.
Jumlah kasus Tetanus Neonatorum dari tahun 2007–2011 terjadi penurunan (Tahun 2007=141 kasus; Tahun 2011=114
kasus)
Kasus Tetanus Neonatorum dari tahun 2007-2011 menyebabkan kematian bayi sekitar 50-60%.
Kasus Tetanus Neonatorum tahun 2011 yang paling banyak adalah Provinsi Banten sebesar 38 kasus kemudian Provinsi
Jawa Timur sebesar 22 kasus, Kalimantan Barat sebesar 13 kasus.
Kasus Tetanus Neonatorum tahun 2011 yang paling sedikit adalah Provinsi Sulawesi Tenggara, Jambi dan Kalimantan
Timur, masing-masing provinsi 1 kasus.
Kasus tetanus neonatorum berdasarkan pemeriksaan kehamilan, dari tahun 2007-2011 yang baling besar terjadi pada ibu
hamil yang memeriksakan kehamilannya pada Bidan/Perawat dan ibu yang tidak memeriksakan kehamilannya.
Kasus tetanus neonatorum berdasarkan status imunisasi ibu hamil , dari tahun 2007-2011 yang baling besar terjadi pada
ibu hamil yang tidak divaksinasi.
Kasus tetanus neonatorium berdasarkan penolong kelahiran, dari tahun 2007-2011 yang baling besar terjadi pada ibu yang
melahirkan ditolong secara tradisional, kemudian yang ditolong oleh bidan/perawat.
Kasus tetanus neonatorium lebih banyak terjadi pada bayi dengan perawatan tali pusatnya dilakukan secara tradisional.
Kasus tetanus neonatorium lebih banyak terjadi pada bayi yang pemotongan tali pusatnya menggunakan gunting
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Bagaimana cara mencegah penyakit menular pada bayi dan balita?


Pencegahan umum: berikan ASI eksklusif, makanan pendamping ASI dengan nutrisi lengkap dan seimbang, menjaga
kebersihan (badan, pakaian, mainan, lingkungan), serta penyediaan air bersih untuk makanan dan minuman.



Pencegahan spesifik: imunisasi lengkap, karena dalam waktu 4 – 6 minggu setelah imunisasi akan timbul antibodi
spesifik yang efektif mencegah penularan penyakit, sehingga anak tidak mudah tertular infkesi, tidak menderita sakit
berat, dengan demikian tidak terjadi wabah dan kematian.

Benarkah imunisasi aman untuk bayi dan balita?
Benar. Saat ini lebih dari 190 negara secara terus menerus melakukan imunisasi untuk bayi dan balita. Di negara tersebut
terdapat Institusi resmi yang meneliti dan mengawasi vaksin, yang beranggotakan dokter ahli penyakit infeksi, imunologi,
mikrobiologi, farmakologi, epidemiologi, biostatistika dll. Sampai saat ini tidak ada negara yang melarang imunisasi, justru
semua negara berusaha meningkatkan cakupan imunisasi lebih dari 90% (artinya lebih dari 90 % anak/bayi telah mendapat
imunisasi).
Benarkah ada institusi resmi yang mengawasi program imunisasi ?
Benar. Contohnya di Indonesia, berbagai institusi mengawasi program imunisasi, antara lain Badan POM (pengawasan obat
dan makanan), Litbangkes, Subdit Surveilans dan Epidemiologi Kemkes, Indonesia Technical Advisory Group for Immunization
(ITAGI), Komnas/Komda Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi (KIPI), Satgas Imunisasi Ikatan Dokter Anak Indonesia, badan
penelitian di Fakultas Kedokteran dan Fakultas Kesehatan Masyarakat di beberapa Universitas di Indonesia. Institusi seperti
tersebut di atas juga dimiliki oleh negara negara lain yang melaksanakan program imunisasi. Semua institusi dan badan
tersebut menyatakan bahwa imunisasi aman dan bermanfaat untuk mencegah penularan penyakit berbahaya.
Mengapa ada pendapat yang mengatakan bahwa imunisasi berbahaya ?
Tidak benar imunisasi berbahaya. Pendapat tersebut yang dimuat pada buku, tabloid, atau milis umumnya dikutip dari artikel
yang ditulis oleh seorang psikolog, ahli statistik, homeopati, bakteriologi, sarjana hukum, kolumnis, ahli kanker, dan jurnalis, yang
bekerja pada era tahun 1950 – 1960. Padahal jenis dan teknologi pembuatan vaksin telah mengalami kemajuan pesat dalam
kurun waktu sepuluh tahun terakhir, sehingga sangat berbeda dengan keadaan di tahun 1950 – 1970-an.
Benarkah “penelitian” Wakefield membuktikan MMR menyebabkan autism ?
Tidak benar. Wakefield, seorang dokter spesialis bedah melaporkan hal tersebut berdasarkan ‘penelitian’ yang dilakukannya
terhadap 18 sampel pada tahun 1998. Akan tetapi, seperti yang diumumkan oleh majalah resmi kedokteran Inggris, British
Medical Journal Februari 2011 bahwa setelah diaudit oleh tim ahli penelitian di Inggris, terbukti Wakefield memalsukan data,
sehingga kesimpulan yang diberikanpun salah. Di lain pihak, banyak penelitian lain yng dilakukan oleh para ahli vaksin di
beberapa negara yang menyimpulkan MMR tidak terbukti mengakibatkan autis.
Benarkah vaksin mengandung zat-zat berbahaya yang dapat merusak otak?
Tidak benar. Sebaiknya kita memahami isi dan manfaat vaksi, serta batas keamanan zat-zat di dalam vaksin. Sebagai contoh,
total bahan kimia etil merkuri yang ada dalam zat timerosal yang masuk ke dalam tubuh bayi melalui vaksin sekitar 150 mcg/
kgbb/6 bulan atau sekitar 6 mcg/kgbb/minggu, sedangkan batas aman menurut WHO adalah jauh lebih tinggi (159 mcg/ kgbb/
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minggu). Oleh karena itu, vaksin yang mengandung
merkuri dosis sangat rendah dinyatakan aman oleh WHO
dan badan-badan pengawas lainnya.
Benarkah pendapat yang menyatakan “semua zat
kimia” berbahaya bagi bayi ?
Tidak benar. Sebaiknya kita juga memahami terlebih
dahulu apa yang dimaksud dengan zat kimia. Oksigen, air,
nasi, buah, sayur, jahe, kunyit, lengkuas, semua tersusun
dari zat kimia. Oksigen mempunyai rumus kimia O2, air
H2O, garam NaCl. Buah dan sayur terdiri dari serat
selulosa, fruktosa, vitamin, mineral, dll. Telur terdiri dari
protein, asam amino, mineral. Itu semua adalah zat kimia,
karena ada rumus kimianya, sehingga disebut biokimia.
Oleh karena itu, zat kimia umumnya justru sangat dibutuhkan untuk manusia, dalam takaran yang aman, kecuali zat
kimia yang berbahaya.
Benarkah pendapat yang menyatakan vaksin terbuat
dari nanah, dibiakkan di janin anjing, babi, manusia
yang sengaja digugurkan?
Tidak benar. Pendapat tersebut bersumber dari tulisan 50
tahun lalu (tahun 1961-1962). Teknologi pembuatan vaksin
telah berkembang sangat pesat, sehingga sangat jauh
berbeda dengan pembuatan vaksin pada tahun 1950-an.
Saat ini, tidak ada vaksin yang terbuat dari nanah atau
dibiakkan embrio anjing, babi atau manusia.
Benarkah vaksin mengandung lemak babi?
Tidak benar. Pada proses penyemaian induk bibit vaksin
tertentu 15 - 20 tahun lalu, proses panen bibit vaksin
tersebut bersinggungan dengan tripsin pankreas babi
untuk melepaskan induk vaksin dari persemaiannya. Tetapi
induk bibit vaksin tersebut kemudian dicuci dan dibersihkan
total dengan cara ultrafilterisasi ratusan kali, sehingga
vaksin yang diberikan kepada anak tidak mengandung
tripsin babi. Hal ini dapat dibuktikan dengan pemeriksaan
khusus. Majelis Ulama Indonesia menyatakan bahwa
vaksin tersebut dapat dipakai, selama belum ada penggantinya. Contoh: vaksin meningokokus haji diwajibkan
oleh Saudi Arabia bagi semua jemaah haji untuk
mencegah radang otak karena meningokokus.
Vaksin program imunisasi di Indonesia dibuat oleh
siapa ?
Vaksin yang digunakan oleh program imunisasi di Indonesia adalah buatan PT Biofarma Bandung, pabrik vaksin
yang telah berpengalaman selama 120 tahun. Proses
penelitian dan pembuatannya mendapat pengawasan ketat
dari ahli-ahli vaksin WHO. Vaksin-vaksin tersebut juga
dieksport ke 120 negara lain, termasuk 36 negara dengan
penduduk mayoritas beragama Islam.
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Benarkah program imunisasi dapat menjadikan bangsa
yang lemah ?
Tidak benar. Saat ini, imunisasi dilakukan pada lebih dari
190 negara, baik negara maju dengan status sosial
ekonomi tinggi, negara berkembang, negara negara
muslim, maupun negara non-muslim. Apabila imunisasi
dapat melemahkan bangsa, maka bangsa dari negara
negara tersebut akan lemah. Pada kenyataannya, negara
dengan cakupan imunisasi lebih tinggi, jumlah bayi/anak
yang mendapat imunisasi lebih banyak justru merupakan
negara dengan bangsa yang kuat. Bahkan, mereka telah
lebih dulu melaksanakannya dengan jenis vaksin lebih
banyak. Imunisasi justru memperkuat kekebalan terhadap
penyakit infeksi, bukan melemahkan.
Benarkah pernyataan di buku, tabloid dan milis tentang kematian bayi yang tinggi akibat vaksin di Amerika ?
Tidak benar. Data Vaccine Adverse Event Reporting
System (VAERS) dari FDA (Food & Drug Agency, semacam Badan POM Indonesia) di Amerika tahun 1991-1994
mencatat 38.787 laporan kejadian ikutan pasca imunisasi.
Oleh penulis buku, tabloid atau milis, angka tersebut
diasumsikan sebagai angka kematian bayi usia 1 - 3 bulan.
Kalau memang benar angka kematian begitu tinggi, tentu
FDA AS sudah menghentikan vaksinasi. Pada kenyataannya, Amerika tidak pernah meghentikan vaksinasi bahkan
mempertahankan cakupan semua imunisasi di atas 90%.
Angka tersebut adalah keluhan effek samping yang dapat
terjadi pada pemberian vaksin, seperti: nyeri, gatal, merah,
bengkak di bekas suntikan, demam, pusing, muntah, yang
rutin harus dicatat apabila ada laporan masuk. Jadi, angka
tersebut bukan angka kematian akibat vaksin. Di Indonesia
gejala ikutan pasca imunisasi juga dipantau oleh suatu
badan yang disebut Komnas KIPI (Komite Nasional
Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi)
Benarkah pendapat yang menyatakan banyak anak
yang meninggal saat imunisasi masal campak di Indonesia ?
Tidak benar. Setiap laporan kecurigaan adanya kejadian
ikutan pasca imunisasi (KIPI) selalu dikaji oleh
Komnas / Komda KIPI yang terdiri dari pakar-pakar penyakit
infeksi, imunologi, farmakologi, mikrobiologi dll. Berdasarkan
analisis kajian terhadap keterangan keluarga, petugas
kesehatan yang memberikan imunisasi, dokter yang
merawat di rumah sakit, pemeriksaan fisik, dan laboratorium,
anak tersebut meninggal karena radang otak, bukan karena
vaksin campak. Pada bulan itu ada beberapa balita yang
tidak mendapat imunisasi campak juga menderita radang
otak. Berarti kematian anak tersebut tidak dapat dikatakan

karena imunisasi campak, tetapi karena radang otak.
Apakah demam, bengkak, nyeri, dan kemerahan yang
dapat terjadi setelah imunisasi merupakan keadaan
yang berbahaya ?
Tidak berbahaya. Demam, nyeri, kemerahan, bengkak,
gatal di bekas suntikan adalah reaksi wajar setelah vaksin
masuk ke dalam tubuh. Seperti rasa pedas dan berkeringat
setelah makan sambal adalah reaksi normal tubuh kita.
Umumnya keluhan tersebut akan hilang dalam beberapa
hari. Boleh diberi obat penurun panas, dikompres. Bila
perlu dapat berkonsultasi kepada petugas kesehatan yang
telah memberikan imunisasi untuk mendapat penjelasan,
pertolongan atau pengobatan.
Benarkah vaksin Program Imunisasi di Indonesia juga
dipakai oleh 36 negara Islam ?
Benar. Vaksin yang digunakan oleh program imunisasi di
Indonesia adalah buatan PT Biofarma Bandung. Vaksinvaksin tersebut dibeli dan dipakai oleh 120 negara,
termasuk 36 negara dengan penduduk mayoritas beragama Islam.
Benarkah pernyataan di tabloid dan milis, bahwa program imunisasi gagal di banyak negara?
Tidak benar. Pendapat tersebut bersumber dari data
50 – 150 tahun lalu, hanya dari 1 – 2 negara, sehingga
hasilnya sangat berbeda dengan hasil penelitian terbaru,
karena jenis vaksin dan cara pembuatannya sangat
berbeda.
Pernyataan bahwa imunisasi cacar variola gagal, berdasarkan data di Inggeris tahun 1867-1880 dan Jepang tahun
1872-1892. Fakta terbaru sangat berbeda, bahwa dengan
imunisasi cacar yang dilakukan di seluruh dunia, maka
sejak tahun 1980 dunia bebas cacar variola.
Pernyataan bahwa imunisasi difteri gagal, berdasarkan
data di Jerman tahun 1939. Fakta sampai sekarang vaksin
difteri dipakai di seluruh dunia dan mampu menurunkan
kasus difteri 95%. Pernyataan bahwa imunisasi pertusis
gagal, hanya berdasarkan data di Kansas dan Nova Scottia
tahun 1986. Fakta sampai sekarang vaksin pertusis dipakai
di seluruh dunia dan berhasil menurunkan kasus pertusis
lebih dari 80%
Pernyataan bahwa imuniasi campak berbahaya hanya
berdasar penelitian 1989-1991 pada anak miskin berkulit
hitam di Meksiko, Haiti dan Afrika. Fakta sampai sekarang
vaksin campak dipakai di seluruh dunia dan mampu
menurunkan jumlah kasus campak 68 – 90 %.

Benarkah isu program imunisasi gagal, karena bayi
dan balita yang telah diimunisasi masih dapat tertular
penyakit tersebut ?
Tidak benar program imunisasi gagal. Perlindungan
vaksin memang tidak 100%. Bayi dan balita yang telah
diimunisasi masih bisa tertular penyakit, tetapi jauh lebih
ringan dan tidak berbahaya. Sedangkan bayi balita yang
belum diimunisasi lengkap bila tertular penyakit tersebut
bisa sakit berat, cacat, atau meninggal.
Benarkah imunisasi bermanfaat mencegah wabah,
sakit berat, cacat dan kematian bayi dan balita?
Benar. Badan penelitian di berbagai negara membuktikan
bahwa dengan meningkatkan cakupan imunisasi, maka
penyakit yang dapat dicegah dengan imunisasi berkurang
secara bermakna. Oleh karena itu saat ini program
imunisasi dilakukan terus menerus di banyak negara.
Semua negara berusaha meningkatkan cakupan agar lebih
dari 90%. Di Indonesia, terjadi wabah polio 2005-2006
karena banyak bayi yang tidak diimunisasi polio, maka
menyebabkan 305 anak lumpuh permanen. Setelah digencarkan imunisasi polio, sampai saat ini tidak ada lagi kasus
polio baru.
Bagaimana orangtua harus bersikap ?
Sebaiknya semua bayi dan balita di imunisasi secara
lengkap. Saat ini lebih dari 190 negara negara di seluruh
dunia yakin bahwa imunisasi aman dan bermanfaat
mencegah wabah, sakit berat, cacat dan kematian. Negara
tersebut terus menerus melaksanakan program imunisasi,
termasuk negara maju dengan tingkat sosial ekonomi
tinggi, negara berkembang, dan negara yang mayoritas
penduduknya beragama Islam, dengan cakupan umumnya
lebih dari 85%.
Badan penelitian di berbagai negara membuktikan, makin
banyak bayi dan balita yang tidak diimunisasi akan terjadi
wabah, sakit berat, cacat atau mati. Di Indonesia terjadi
wabah penyakit polio pada 2005-2006 (385 anak lumpuh
permanen), wabah campak tahun 2009 - 2010 (5818 anak
dirawat di rumah sakit, meninggal 16), wabah difteri tahun
2010-2011 (816 anak di rawat di rumah sakit, 56 meninggal).
Apa manfaat imunisasi ?
Program imunisasi di lebih 190 negara terbukti bermanfaat.
Imunisasi yang sudah disediakan oleh pemerintah
Indonesia untuk program imunisasi rutin meliputi : Hepatitis
B, Polio, BCG, DPT, Campak dan vaksin untuk jemaah haji
(Meningitis). Imunisasi yang belum disediakan oleh
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pemerintah antara lain : Hib, Pneumokokus, Influenza, MMR, Demam Tifoid, Cacar air, Hepatitis A, Kanker Leher Rahim (HPV)
dan Rotavirus.
1.

Imunisasi Hepatitis B

:

untuk mencegah virus Hepatitis B yang dapat menyerang
dan merusak hati, bilaberlangsung sampai dewasa dapat

2.

Imunisasi Polio

:

menjadi kanker hati.
untuk mencegah serangan virus polio yang dapat
menyebabkan kelumpuhan permanen.

3.

Imunisasi BCG

:

untuk mencegah tuberkulosis paru, kelenjar, tulang dan
radang otak yang bisa menimbulkan kematian atau

4.

Imunisasi DPT

:

untuk mencegah 3 penyakit : Difteri, Pertusis dan Tetanus.
Penyakit Difteri dapat menyebabkan pembengkakan dan
sumbatan jalan nafas, serta mengeluarkan racun yang dapat
melumpuhkan otot jantung. Penyakit Pertusis berat dapat
menyebabkan infeksi saluran nafas berat (pneumonia).
Kuman Tetanus mengeluarkan racun yang menyerang
syaraf otot tubuh, sehingga otot menjadi kaku, sulit bergerak
dan sulit bernafas.

5.

Imunisasi Campak

:

untuk mencegah penyakit campak berat yang dapat
mengakibatkan radang paru berat (pneumonia), diare atau

6.

Imunisasi Hib dan Pneumokokus

:

dapat mencegah penyebaran bakteri Hib dan pneumokokus
di dalam darah (bakteriemia), infeksi saluran nafas berat

7.

Imunisasi influenza

:

dapat mencegah influenza berat, yang mengakibatkan

8.

Imunisasi Campak

:

untuk mencegah radang paru, diare, dan radang otak karena

9.

Imunisasi MMR

:

dapat mencegah penyakit Mumps (gondongan, radang buah

10.

Imunisasi Cacar air (varisela)

:

untuk mencegah penyakit cacar air.

11.

Imunisasi Tifoid

:

dapat mencegah penyakit demam tifoid berat.

12.

Imunisasi Hepatitis A

:

untuk mencegah radang hati karena virus hepatitis A.

13.

Imunisasi HPV

:

untuk mencegah kanker leher rahim akibat virus HPV.

14.

Imunisasi Rotavirus

:

untuk mencegah diare berat pada bayi akibat Rotavirus
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Adakah yang dapat menggantikan imunisasi untuk
memberikan kekebalan spesifik terhadap penyakit ?
Tidak ada satupun badan penelitian di dunia yang menyatakan bahwa kekebalan oleh imunisasi dapat digantikan
oleh zat lain, termasuk ASI, nutrisi, maupun suplemen
herbal, karena kekebalan yang dibentuk sangat berbeda.
ASI, nutrisi, suplemen herbal, maupun kebersihan dapat
memperkuat pertahanan tubuh secara umum, namun tidak
membentuk kekebalan spesifik terhadap kuman tertentu
yang berbahaya. Apabila jumlah kuman banyak dan ganas,
perlindungan umum tidak mampu melindungi bayi,
sehingga masih dapat sakit berat, cacat atau mati.
Vaksin akan merangsang pembentukan kekebalan yang
spesifik (antibodi) terhadap kuman, virus atau racun kuman
tertentu. Setelah antibodi terbentuk akan bekerja lebih
cepat, effektif dan effisien untuk mencegah penularan penyakit yang berbahaya.
Selain diberi imunisasi, bayi tetap diberi ASI eksklusif,
makanan pendamping ASI dengan nutrisi lengkap dan
seimbang, kebersihan badan dan lingkungan. Suplemen
diberikan sesuai kebutuhan individual yang bervariasi. Selain
itu bayi harus mendapat perhatian dan kasih sayang serta
stimulasi bermain untuk mengembangkan kecerdasan,
kreatifitas dan perilaku yang baik.
Benarkah bayi dan balita yang tidak diimunisasi
lengkap, rawan tertular penyakit berbahaya ?
Benar. Banyak penelitian imunologi dan epidemiologi di
berbagai negara membuktikan bahwa bayi dan balita yang
tidak diimunisasi lengkap, tidak mempunyai kekebalan
spesifik yang optimal terhadap penyakit menular berbahaya. Mereka mudah tertular penyakit tersebut,
Benarkah wabah akan terjadi bila banyak bayi dan
balita tidak diimunisasi ?
Benar. Hal tersebut sudah terbukti di beberapa negara
Asia, Afrika dan di Indonesia. Wabah polio tahun 20052006 di Sukabumi karena banyak bayi balita tidak
diimunisasi polio, dalam beberapa bulan virus polio menyebar cepat ke Banten, Lampung, Madura, sampai Aceh,
menyebabkan 385 anak lumpuh permanen. Wabah
campak di Jawa Tengah dan Jawa Barat 2009-2011
mengakibatkan 5818 anak di rawat di rumah sakit, 16
anak meninggal, terutama yang tidak diimunisasi campak.
Wabah difteri dari Jawa Timur 2009 – 2011 menyebar
ke Kalimantan Timur, Selatan, Tengah, Barat, DKI Jakarta,
menyebabkan 816 anak harus di rawat di rumah sakit, 54
meninggal, terutama yang imunisasinya belum lengkap
atau belum pernah imunisasi DPT.

Benarkah imunisasi rutin dan imunisasi tambahan
serentak di beberapa propinsi dapat menghentikan
wabah ?
Benar. Wabah polio di beberapa propinsi tahun 2005-2006
telah berhasil dihentikan dengan imunisasi polio rutin dan
tambahan secara serentak pada semua bayi/balita melalui
beberapa kali Pekan Imunisasi Polio Nasional. Wabah
campak di beberapa propinsi tahun 2009 - 2011 telah
berhasil dihentikan dengan imunisasi campak rutin dan
tambahan pada semua bayi balita 9 - 59 bulan di semua
propinsi secara terus–menerus. Wabah difteri di beberapa
propinsi tahun 2009 - 2011 telah berhasil dihentikan
dengan imunisasi DPT rutin dan tambahan pada semua
bayi balita di beberapa propinsi.
Mari kita cegah penularan penyakit, wabah, sakit
berat, cacat dan kematian bayi - balita dengan
imunisasi dasar lengkap dan imunisasi lanjutan ,
untuk membangun generasi muda Indonesia
yang sehat dan sejahtera

6 (enam) Info terbaru tentang imunisasi :
1. Tidak benar imunisasi berbahaya dan melemahkan
bayi dan balita, karena sampai saat ini lebih 190
negara terus melakukan imunisasi rutin. Pakar-pakar di
190 negara-negara tersebut menyatakan bahwa
imunisasi terbukti bermanfaat mencegah wabah, sakit
berat, cacat dan kematian, sehingga mereka berusaha
meningkatkan imunisasi 85 - 95 % bayi dan balita di
negara masing2.
2. Lebih 190 negara-negara yang melakukan imuniasi
rutin tersebut termasuk Israel, Amerika, Inggeris,
Perancis dan negara2 Eropa, Amerika, Asia, Afrika dan
Australia. Dinegara-negara maju tersebut, justru
cakupan imunisasi sekitar 90 %, dan jumlah vaksinnya
lebih banyak daripada negara-negara berpenghasilan
rendah.
3. Kalau benar imunisasi membahayakan dan
melemahkan bayi dan balita tentu bayi dan balita di
190 negara-negara tersebut menjadi lemah sejak
program imunisasi dimulai, sehingga 190 negara tentu
akan menghentikan program imunisasi. Kenyataannya
justru di negara-negara tersbut kematian dan kesakitan
bayi dan balita menurun drastis, bayi dan balita lebih
kuat dan lebih sehat.
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4.

Tehnologi pembuatan vaksin dan kandungan isi vaksin era tahun 1890 - 1950 sangat berbeda dengan era 1970
sampai sekarang. Kutipan-kutipan tentang tehnologi pembuatan dan kandungan isi vaksin tahun 1890 - 1950 tidak
sesuai dengan vaksin-vaksin yang ada sekarang.

5.

Tidak benar bahwa yang mengambil untung program vaksinasi adalah Eropah dan Amerika. Karena vaksin untuk
program imunisasi di Indonesia adalah buatan Pt Biofarma Bandung, yang diekspor ke 120 negara lain melalui WHO,
karena kualitasnya diawasi dan diakui oleh WHO. Bahkan vaksin buatan Biofarma Bandung dibeli dan digunakan oleh
36 negara yang mayoritas. penduduknya beragama Islam

6.

Bila banyak bayi dan balita tidak diimunisasi, akan terjadi wabah, sakit berat, cacat dan kematian bayi balita. Hal ini
sudah terbukti di banyak negara dan di Indonesia pada wabah polio 2005-2006, wabah campak 2009-2010 dan wabah difteri 2009 – 2011 yang banyak mengakibatkan kecacatan dan kematian bayi balita Indonesia.

Sumber : Ikatan Dokter Anak Indonesia
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PENDAHULUAN
Tetanus adalah penyakit akut, paralisis yang spastik yang disebabkan neurotoksin yang diproduksi oleh Clostridium tetani,
termasuk kuman anaerob gram negatif. Bentuk obligat berupa spora yang mempunyai habitat alami di tanah, debu dan traktus
alimentarius beberapa hewan. Spora Cl tetani sangat tahan terhadap panas, kimia dan antibiotic tetapi akan mati dengan
autoclave, sehingga dalam bentuk spora akan mampu bertahan bertahun-tahun di debu ataupun tanah. Cl tetani bukan merupakan kuman yang bersifat menginvasi jaringan, kuman ini dapat menyebabkan sakit karena toksin yang dihasilkan. Dalam bentuk
vegetatif, pada kondisi anaerob akan menghasilkan 2 bentuk toksin, tetanospasmin dan tetanolisin. Tetanospasmin merupakan
eksotoksin poten yang mempunyai afinitas tinggi dengan jaringan saraf (1,2).
Toksin tetanus terikat di neuromuscular junction dan akan masuk ke saraf motorik dengan cara endocytosis kemudian akan
menjalani transport axonal retrograde ke sitoplasma dari α-motoneuron. Toksin keluar dari motoneuron di cornu spinalis dan
selanjutnya akan memasuki interneuron inhibisi spinalis. Toksin tetanus akan menghambat pelepasan neurotransmiter glisin
dan ϒ-aminobutyric acid (GABA), sehingga toksin tetanus akan menghambat inhibisi normal dari otot-otot antagonis yang akan
mempengaruhi koordinasi gerakan volunter. Akibat dari keadaan ini adalah otot akan tetap kontraksi maksimal dan tidak bisa
relaksasi (1-3).
EPIDEMIOLOGI
Secara global hampir 14% penyebab kematian neonatus adalah tetanus neonatorum. Tetanus neonatorum bertanggung jawab
terhadap 50% kematian neonates yang disebabkan oleh penyakit yang dapat dicegah dengan imunisasi. Tetanus neonatorum
dapat dicegah dengan imunisasi dan atau pelayanan persalinan dan pasca persalinan yang bersih (4-6).
Beberapa penelitian komunitas di awal tahun 1970 dan 1980 di Negara Amerika Latin dan beberapa negara berkembang
menunjukkan kematian neonatal antara <5 sampai 60 kasus per 1000 kelahiran hidup. Di beberapa Negara berkembang
kematian tetanus neonatorum merupakan 23-72% dari total kematian neonatal (6).
Perawatan pasca persalinan yang kurang bersih, perawatan umbilikus yang kurang steril, Pertolongan persalinan yang tidak
steril masih merupakan faktor risiko utama tetanus neonatorum. Beberapa hasil penelitian menunjukkan pemberian imunisasi
tetanus toksoid 2 kali selama hamil menurunkan kejadian tetanus neonatorum (7-11).
MANIFESTASI KLINIK
Masa inkubasi berkisar antara 3-14 hari, tapi bisa lebih pendek atau lebih panjang. Prognosis dipengaruhi oleh masa inkubasi,
semakin pendek masa inkubasi biasanya semakin jelek prognosisnya. Diagnosis tetanus neonatorum biasanya dapat
ditegakkan berdasarkan pemeriksaan klinis. Manifestasi klinis meliputi gejala progresif adanya kesulitan minum (menghisap dan
menelan), peka rangsang dan bayi menangis terus menerus. Gejala khas yang lain adalah adanya kekakuan dan spasme otot.
Kekakuan otot melibatkan otot masseter, otot-otot perut dan tulang belakang. Spasme otot bersifat intermiten dengan interval
waktu yang berbeda-beda tergantung dari tingkat keparahan penyakit (1-4).
Trismus disebabkan oleh adanya spasme pada otot massester dan terjadi pada lebih dari separuh pasien tetanus neonatorum
beberapa hari setelah lahir. Gejala ini akan diikuti dengan kekakuan pada otot leher dan kesulitan dalam menelan. Bayi menjadi
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rewel, gelisah dan sulit minum. Spasme pada otot fasial menyebabkan risus sardonicus. Kontraksi tonik otot abdomen dan
lumbal menghasilkan gejala opisthotonus dan diikuti dengan fleksi dan adduksi tangan serta kepalan tangan seperti petinju.
Spasme pada awalnya terjadi beberapa detik dan memanjang seiring dengan semakin memberatnya penyakit. Pasien sadar
dan menangis karena nyeri akibat spasme otot. Spasme otot sangat mudah dicetuskan oleh rangsangan taktil, visual maupun
auditorial. Adanya demam kemungkinan akibat aktivitas otot yang berlebihan. Spasme otot laringeus dan respiratorius
menyebabkan obstruksi, asfiksia dan sianosis (1-4).
Perjalanan alamiah tetanus neonatorum adalah adanya peningkatan keparahan penyakit pada 7 hari pertama diikuti kondisi
yang tetap pada minggu kedua dan berkurang secara bertahap pada 2 – 6 minggu berikutnya. Tetanus sering menyebabkan
kematian sekitar 60 – 90%. Komplikasi yang sering terjadi adalah bronkopneumonia, pneumonia aspirasi dan atelektasis. Angka
kematian dapat menurun dengan adanya perawatan intensif dan ventilator (1-4).
TATA LAKSANA
Tujuan dari terapi adalah menetralkan toksin yang beredar sebelum toksin masuk ke dalam sistem saraf pusat, menurunkan
produksi toksin yang lebih banyak, mengontrol gejala neuromuskuler dan otonom yang muncul serta mempertahankan kondisi
pasien sampai efek toksin menghilang. Efikasi terapi dipengaruhi oleh faktor prognostik seperti masa inkubasi, jangka waktu
antara gejala pertama yang muncul dan spasme yang pertama (interval onset), frekuensi dan durasi spasme, demam dan komplikasi respiratorius yang terjadi (2).
Perawatan suportif sangat penting, menjaga jalan napas tetap terbuka untuk mendapatkan ventilasi yang adekuat merupakan
langkah yang sangat penting. Pemasangan kateter saluran kencing bisa dilakukan bila terjadi retensi urin. Manajemen lainnya
yang penting adalah perawatan untuk mencegah pneumonia aspirasi dan atelektasis serta menurunkan rangsangan yang dapat
mencetuskan kejang. Pasien paling baik dirawat pada bangsal terbuka yang mudah dilihat, terdapat akses terhadap tindakan
keperawatan yang cepat dan peralatan resusitasi. ASI harus tetap diberikan dan ibu harus didorong untuk berpartisipasi dalam
observasi dan perawatan pasien. Asi peras dapat diberikan melalui pipa lambung diantara periode spasme. Pemberian ASI
dimulai dengan setengah kebutuhan per hari dan dinaikkan bertahap sehingga mencapai jumlah yang mencukupi kebutuhannya
dalam 2 hari (2,13).
Metronidazol merupakan obat pilihan untuk elimunasi bentuk vegetatif Cl tetani, biasanya diberikan selama 10-14 hari. Penicillin
G 100.000 unit/kg/hari sebagai pilihan kedua dapat diberikan selama 10 hari. Infeksi lain yang terjadi bersamaan dapat diberikan terapi antibiotik spektrum luas (4,13).
Antitoksin tetanus 5000 U intramuskular atau human tetanus immunoglobulin 500 U intramuskular dapat diberikan untuk
menetralkan toksin yang beredar dan tak terikat. Antitoksin tetanus tidak memiliki efek terhadap toksin yang terikat pada sistem
saraf pusat. Meskipun sistem saraf pusat sering terpengaruh oleh toksin sebelum gejala muncul namun pasien yang diberikan
antitoksin menunjukkan kondisi yang lebih baik dibandingkan dengan pasien yang tidak diberikan antitoksin. Dosis masif serum
antitetanus tidak menunjukkan keuntungan dibandingkan dengan dosis yang lebih kecil. Pemberian serum antitetanus 1500 unit
secara intrathecal pada saat awal mulainya penyakit mungkin dapat memberikan keuntungan. Angka kematian lebih rendah
pada kelompok bayi dengan terapi intrathecal (45%) dibandingkan dengan kelompok kontrol dengan terapi intramuskular (82%).
Kelompok bayi yang menerima serum antitetanus intrathecal menunjukkan komplikasi yang lebih sedikit (1,2,13).
Terapi medikamentosa pilihan untuk menghentikan spasme adalah diazepam dengan dosis 10 mg/kg/hari secara intravena
dalam 24 jam atau dengan bolus intravena setiap 3 jam dengan dosis 0,5 mg/kg per kali pemberian dengan maksimum dosis 40
mg/kg/hari. Bila jalur intravena tidak terpasang, diazepam dapat diberikan melalui pipa lambung atau melalui rektal. Bila perlu,
dapat diberikan dosis tambahan 10 mg/kg/hari. Pemberian diazepam harus dihentikan apabila frekuensi napas < 30 kali/menit,
kecuali jika tersedia ventilator mekanik. Pemberian kortikosteroid pada tata laksana tetanus neonatorum belum terbukti (13).
PENCEGAHAN
Beberapa hasil penelitian menunjukkan bahwa Tetanus neonatorum dapat dicegah dengan tindakan aseptik pada saat pertolongan persalinan dan pasca natal termasuk pemotongan dan perawatan tali pusat (9,11,12).
Imunisasi aktif wanita hamil dengan 2 dosis tetanus toksoid 0,5 ml dengan jarak penyuntikan 2 bulan dapat mencegah
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terjadinya penyakit tetanus neonatorum. Imunisasi pasif pada kelompok neonatus berisiko merupakan tindakan preventif yang
paling sering dilakukan dalam praktek pelayanan kesehatan anak. Pemberian 750 unit serum antitetanus terhadap bayi berisiko
tinggi dapat memberikan perlindungan (2,7).
PENGENDALIAN TETANUS DAN ELIMINASI
Konferensi Internasional Tetanus ke-8 pada tahun 1987 menyadari bahwa tetanus membunuh sekitar 800.000 bayi tiap tahun di
negara berkembang. Rekomendasi untuk pengendalian dan eliminasi tetanus neonatorum pada pertemuan tersebut meliputi
melakukan imunisasi pada seluruh wanita usia subur dengan 5 dosis tetanus toksoid, melaksanakan persalinan bersih dan
perawatan tali pusat melalui pelatihan dan pengawasan penolong persalinan, serta menyelidiki kasus tetanus untuk menentukan tindakan pencegahan yang dapat diambil (2).

31

Daftar Pustaka
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.

32

Arnon SS. Tetanus (Clostridium tetani). In: Kliegman RM, editor. Nelson textbook of pediatrics. Elsevier Saunders;2011.
p.991-4
Cant A, Gennery A. Neonatal infection: Rennie JM and Roberton NRC, editor. Roberton’s Textbook of Neonatology.
Elsevier: Churchil Livingstone;2005. p.991-1092
Gerding DN, Peterson LR. Infection caused by anaerobic bacteria. In: Shulman ST, Phair JP, Peterson LR Warren JR,
editor. The Biologic and clinical basis of infectious disease. WB Saunders Company;1997. p.408-29
Edwards MS. Postnatal bacterial infections. In: Martin RJ, Fanaroff AA, Walsh MC, editors. Fanaroff and Martin’s Neonatal-perinatal medicine: diseases of fetus and infant. Elsevier: Mosby;2011.p.793-829
UNICEF, WHO, UNFPA. Maternal and Neonatal tetanus elimination by 2005: Strategy for achieving and maintaining
elimination. WHO 2000
Pan American health organization. Neonatal tetanus elimination: field guide. Pan American health organization 2005
Blencowe H, Lawn J, Vandelaer J, Roper M, Cousens S. Tetanus toxoid immunization to reduce mortality from neonatal
tetanus. Int J Epidemiol 2010;39:i102-i109
Puopolo KM. Bacterial and fungal infections. In: Cloherty JP, Eichenwald EC, Stark AR, editor. Manual of neonatal care.
Lippincott williams&wilkins;2008. p. 274-300.
Blencowe H, Cousens S, Mullany LC, Lee ACC, Kerber K, Wall S, Darmstaddt GL, Lawn JE. Clean birth and postnatal
carepractice to reduce neonatal deaths from sepsis and tetanus: a systematic review and Delphi estimation of mortality
effect. BMC Public Health 2011;11(Suppl 3): S11-30
Davies-Adetugbo AA, Torimiro SEA, Ako-Nai KA. Prognostic factor in neonatal tetanus. Tropical Medicine and International Health 1998;3:9-13
Gitta SN, Wabwire-Mangen F, Kitimbo D, Pariyo G. Risk factors for neonatal tetanus-Busoga region, Uganda, 20022003. MMWR 2006;55(supp): S25-30
Emodi IJ, Ikefuna AN Obichukwu C. Incidence and outcome of neonatal tetanus in Enugu over 10 year period. SAJCH
2011;5:117-119
Maternal&Neonatal Health. Manajemen masalah bayi baru lahir untuk dokter, perawat, bidan di rumah sakit rujukan
dasar. In: Kosim MS, Surjono A, Setyowireni D, editor penerjemahan. Kementrian Kesehatan Republik Indonesia; 2005.
p. 29-34

Latar Belakang
Salah satu upaya peningkatan kualitas sumber daya
manusia dalam bidang kesehatan adalah upaya
pembinaan anak usia sekolah yang berada disekolah
melalui Usaha Kesehatan Sekolah (UKS) seperti tertuang
dalam Undang-undang RI No. 23 tahun 1992 tentang
kesehatan Bab V bagian ke 13 pasal 45 ayat 1.
Usaha Kesehatan Sekolah dilaksanakan terpadu lintas
program dan lintas sektor yang dikukuhkan dalam Surat
Keputusan Bersama Menteri Pendidikan dan Kebudayaan,
Menteri Kesehatan, Menteri Agama dan Menteri dalam
Negeri RI No. 0408b/U/1984, No.319a/Menkes/SKB/
VI/1984, No.74a/Th/1984 dan 61 Tahun 1984 tanggal 3
September 1984 tentang Tim Pembina Usaha Kesehatan
Sekolah, selanjutnya secara operasional UKS merupakan
komponen pelayanan kesehatan yang menjadi bagian dari
pokok-pokok kegiatan kesehatan yang didesentralisasikan
di daerah kabupaten/kota sesuai undang-undang Nomor
22 tahun 1999 tentang Otonomi Daerah dan undangundang Nomor 25 tentang Perimbangan Keuangan
Daerah.
Mulai tahun 1984 imunisasi DT diberikan kepada anak
kelas 1 sebanyak 2 kali untuk memberikan kekebalan
dasar, karena pada umumnya anak masuk sekolah pada
waktu itu belum terjangkau imunisasi DPT sewaktu bayi.
Tahun ini juga pemberian imunisasi TT diberikan kepada
calon ibu yaitu anak SD kelas 6 wanita. Pemberian
imunisasi DT ini berhasil mengatasi difteri pada anak
sekolah .
Penjadwalan ulang imunisasi pada anak sekolah telah
dicanangkan pada tanggal 14 November 1997 oleh
4 menteri yaitu Menteri Kesehatan, Menteri Pendidikan dan
Kebudayaan, Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri
dimana bulan November selanjutnya disebut sebagai
Bulan Imunisasi Anak Sekolah (BIAS), dimana seluruh
kegiatan imunisasi di sekolah diseluruh Indonesia
dilaksanakan dengan pemberian imunisasi DT pada anak

kelas 1 SD/MI dan TT pada anak kelas 2 s/d 6 SD/MI.
Dengan masih terjadinya Kejadian luar biasa (KLB)
campak dan menyerang anak usia yang lebih tua, maka
pemberian imunisasi campak pada awal masa sekolah
diharapkan dapat mengendalikan penyakit campak yang
penularannya sangat potensial terjadi dilingkungan sekolah
serta memutuskan mata rantai penularan kepada Balita,
maka tahun 2003 mulai diberikan imunisasi campak pada
anak sekolah dengan dosis awal diberikan pada anak
kelas 1 s/d 6 SD/MI dan tahun berikutnya diteruskan pada
anak kelas 1 saja.
Provinsi Bali pada awalnya melaksanakan Bulan Imunisasi
Anak sekolah (BIAS) DT dan TT pada tahun 1998
menyasar 2737 SD/MI di 9 kabupaten/Kota dengan
sasaran anak kelas 1 sebanyak 65.120 orang dan kelas 2
s/d 6 sejumlah 275.528 orang. Dan tahun 2004
dilaksanakan Catch Up campaign campak dengan
menyasar anak kelas 1 s/d 6 SD/MI.
Tujuan
Umum :
Mempertahankan pencapaian Eliminasi Tetanus Neonatorum, pengendalian penyakit difteri dan penyakit campak
dalam jangka panjang melalui imunisasi DT, TT/Td dan
campak pada anak sekolah.
Khusus :
1.
2.
3.

Semua anak SD/MI mendapatkan imunisasi TT/Td
lengkap untuk memberikan perlindungan selama 25
tahun terhadap tetanus.
Semua anak SD/MI mendapatkan imunisasi DT
sebagai booster untuk mendapatkan perlindungan
terhadap difteri selama 10 tahun..
Semua anak SD/MI mendapat dosis ke 2 campak
untuk mendapatkan perlindungan campak seumur
hidup.
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Gambaran Umum Provinsi Bali.
Provinsi Bali memiliki Luas wilayah 5.632,86 km² yang terdiri dari Pulau Bali, Nusa Penida, Nusa Lembongan dan Pulau
Serangan. Provinsi Bali relative mudah dijangkau karena batas antar kabupaten yang tidak begitu jelas dan kondisi daratan
yang tidak begitu banyak wilayah pegunungan, juga hutan. Jumlah Kota/Kabupaten di Bali yaitu 1 Kota dan 8 Kabupaten yang
dibagi menjadi 57 Kecamatan yang terdiri dari 715 Desa/Kelurahan. Sarana kesehatan berupa puskesmas yang tersebar di
seluruh kecamatan di Bali berjumlah 114 puskesmas dengan 507 pustu dan 5.685 Posyandu.
Pelaksanaan BIAS di Provinsi Bali.
a. Sasaran.
Untuk pelaksanaan BIAS, jumlah sekolah dasar (SD/MI) di Bali berjumlah 2.470 SD/MI, dengan jumlah sasaran anak Kelas
171.214 murid, anak kelas 2 73.499 murid dan anak kelas 3 berjumlah 73.875 murid.
b. Jadwal.
Jadwal pelaksanaan BIAS di Provinsi Bali dilaksanakan secara Rutin setiap tahun yaitu :
- Mulai tahun 1998 bulan Nopember diberikan Imunisasi DT pada anak Kelas 1 dan TT pada anak kelas 2 s/d 6 SD/MI,
dan tahun selanjutnya setiap bulan Nopember diberikan imunisasi DT pada anak kelas 1 dan TT (*Td) pada anak Kelas
2 dan 3.
(* imunisasi Td mulai diberikan pada tahun 2011 untuk antifikasi penularan KLB difteri)
-

Tahun 2004 mulai dilaksanakan imunisasi Campak pada anak sekolah diawali dengan Catch up campaign Campak
untuk anak kelas 1 s/d 6 SD/MI dan selanjutnya dilaksanakan imunisasi campak secara Rutin setiap bulan September
pada anak kelas 1 SD/MI

c. Pengorganisasiaan.
Untuk pelaksanaan BIAS selalu dilaksanakan berkoordinasi dengan Dinas Pendidikan, Departemen Agama serta TP UKS
tingkat Provinsi. Kegiatan koordinasi tersebut dilakukan melalui upaya pembekalan guru-guru UKS yang difasilitasi sebelum
pelaksanaan BIAS. Selain itu, petugas kesehatan di tingkat puskesmas berkoordinasi dengan cabang pendidikan di
kecamatan dan bersurat ke sekolah-sekolah untuk mendata sasaran serta sekaligus membuat/menentukan jadwal
pelaksanaan penyuntikan.
d. Pendanaan.
Untuk penyediaan Vaksin sudah disiapkan pemerintah pusat setiap tahunnya melalui anggaran APBN. Sedangkan untuk
kebutuhan logistik ( ADS dan safety box) selain alokasi dari pemerintah pusat (Depkes) juga ada tambahan pengadaan dari
kabupaten/kota yang mempunyai dana ± 20 % dari kebutuhan.
Pada awal pelaksanaan BIAS tahun 1998 untuk biaya operasional kegiatan dilapangan provinsi Bali mendapat dukungan
dana dari Pusat sebesar Rp. 25.000,- per kegiatan. Begitu juga sebelum otonomi daerah diberlakukan, provinsi Bali melalu
APBD I menganggarkan bantuan pelaksanaan BIAS per sekolah @ 25.000,-. Namun setelah berlangsungnya otonomi
daerah anggaran untuk bantuan pelaksanaan BIAS tidak tersedia lagi, untuk selanjutnya Kabupaten/Kota menganggarkan
melalui APBD II, akan tetapi tidak semua kabupaten/kota yang memiliki anggaran. Walaupun demikian kegiatan Bulan
Imunisasi Anak Sekolah ini tetap berlangsung karena kegiatan ini merupakan kegiatan imunisasi rutin yang harus
berkesinambungan.
e. Supervisi dan Evaluasi
Untuk memantau kegiatan Bulan Imunisasi Anak Sekolah (BIAS) mulai dari persiapan sampai dengan pelaksanaan Dinas
Kesehatan Provinsi dan Kabupaten/kota melaksanakan supervisi sampai ke tingkat sekolah, minimal setiap kabupaten/kota
di supervisi 2 (dua) kali setiap tahunnya untuk persiapan dan pelaksanaan dalam 1x periode BIAS.
Untuk kegiatan Evaluasi di Provinsi Bali dilaksanakan setiap awal Tahun bersamaan dengan kegiatan validasi data/cakupan
program imunisasi dan perencanaan kegiatan program imunisasi tahun berikutnya.
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f. Hasil Bulan Imunisasi Anak Sekolah (BIAS) Provinsi Bali.
Pelaksanaan Bulan Imunisasi Anak Sekolah (BIAS) di Provinsi Bali dari tahun ke tahun mencapai hasil yang cukup baik,
walaupun tidak didukung dengan pendanaan yang khusus. Untuk cakupan imunisasi DT pada anak kelas 1, TT(Td) pada
anak kelas 2 dan 3 serta Campak pada anak kelas 1 rata-rata setiap tahunnya mencapai di atas 97 % dari target. Sekolah
yang melaksanakan BIAS juga mencapai rata-rata 100 %. Untuk IP vaksin yang dicapai juga cukup baik yaitu rata-rata 7,8
per vial vaksin.

g. Hambatan saat pelaksanaan BIAS.
Hambatan-hambatan yang ditemukan saat pelaksanaan Bulan Imunisasi Anak Sekolah (BIAS) setiap tahunnya masih ada
dan bersifat sama yaitu :
1. Jadwal BIAS sering bertepatan dengan bulan PUASA.
2. Masih adanya sekolah yang bertaraf internasional yang birokrasinya sulit ditembus petugas.
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3. Masih adanya beberapa orang tua siswa yang tidak mengijinkan anaknya untuk diberikan imunisasi.
4. Tidak tersedianya dana khusus untuk pelaksanaan BIAS.
5. Ditemukan adanya beberapa kasus KIPI ringan di beberapa sekolah.
h. Pemecahan Masalah.
Untuk pemecahan masalah yang dilakukan untuk mencapai hasil pelaksanaan BIAS antara lain :
1. Pengaturan ulang Jadwal BIAS bagi anak sekolah yang melaksanakan PUASA .
2. Koordinasi dan sosialisasi dengan Dinas Pendidikan ke sekolah-sekolah bertaraf internasional.
3. Pemanfaatan dana operasional puskesmas untuk mendukung pelaksanaan BIAS .
4. Mengoptimalkan penyampaian informconsen minimal sehari sebelum pemberian imunisasi dan sebelum melaksanakan
penyuntikan.
5. Monitoring secara kontinyu oleh petugas untuk memastikan bahwa pelaksanaan Imunisasi berjalan sesuai dengan
protap
Kesimpulan.
1.
2.
3.

Pelaksanaan Bulan Imunisasi Anak Sekolah (BIAS) adalah kegiatan Imunisasi yang secara Rutin dilaksanakan setiap
tahunnya pada bulan September dan Nopember.
Hasil cakupan BIAS di Provinsi Bali sejak mulai dilaksanakan tahun 1998 s/d 2011 cukup baik rata-rata 97 % dari
sasaran.
BIAS adalah kegiatan yang sangat efektif dan efisien untuk menjangkau sasaran imunisasi lanjutan (booster)

Sekilas Pelaksanaan BIAS di Provinsi Bali
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Pendahuluan
Aisyiyah adalah organisasi sosial keagamaan yang
pertama di Indonesia, merupakan organisasi otonom dari
Muhammadiyah. Aisyiyah di ambil dari nama istri Nabi
Muhammad SAW yang paling cerdas yaitu Aisyah.
Aisyiyah didirikan pada 19 Mei 1917 (95 tahun yang lalu)
oleh KH. Ahmad Dahlan pendiri dari organisasi Muhammadiyah. Ketua umum pertamanya adalah Nyai Ahmad
Dahlan. Sedangkan organisasi Muhammadiyah didirikan
pada tanggal 18 November 1912.
Organisasi Aisyiyah merupakan salah satu pendiri
KOWANI (Konggres Wanita Indonesia). Dengan berlandaskan pada Falsafah Dakwah yang tertera di Al-Qur’an
Surat Ali Imran ayat 104 yang berbunyi “Dan hendaklah
ada diantara kamu segolongan umat yang menyeru kepada kebajikan, menyuruh kepada yang ma’ruf (segala perbuatan yang mendekatkan kita pada Allah SWT) dan
mencegah dari yang munkar (segala perbuatan yang menjauhkan kita dari Allah SWT), mereka itulah orang- orang
yang beruntung”. Dakwah ini biasa disebut sebagai
Dakwah “Amar Ma’ruf Nahi Munkar”. Maka visi Aisyiyah
adalah “ Meningkatkan harkat dan martabat perempuan
sebagai istri, ibu, dan pendidik utama dan pertama dalam
keluarga, serta meningkatkan peran serta perempuan di
masyarakat sebagai wujud dari Amar Ma’ruf Nahi Munkar”.
Sedangkan untuk mewujudkan visi tersebut, berlandaskan
kepada falsafah surat Al-Ma’un maka ditetapkan misi
Aisyiyah yaitu “Meningkatkan pemahaman Islam sebagai
Rahmatan Lil Alamin, menerapkan nilai Islam dalam
kehidupan individu, keluarga dan masyarakat serta
meningkatkan Dakwah dengan semangat Al-Qur’an dalam
Surat Al Ma’un di setiap kegiatannya”. Untuk pelaksanaan
kegiatannya dibantu oleh Majelis-majelis yang sesuai
dengan bidang tugasnya antara lain, MajelisTabligh,
Majelis Dikti/Kajian Lingkungan Hidup, Majelis Pendidikan
Dasar dan Menengah (Dikdasmen), Majelis Kesehatan,
Majelis Kesejahteraan Sosial, Majelis Hukum dan HAM,
Majelis Ekonomi, Majelis Kader dan Lembaga Penelitian
dan Pengembangan.
Kekuatan Organisasi
Aisyiyah merupakan Faith Based Organization (organisasi

berdasarkan keagamaan) yang kepengurusannya tersebar
di seluruh Indonesia. Menurut data tahun 2010, ada 1 Pimpinan Pusat, 33 Pimpinan Wilayah di setiap propinsi, 362
Pimpinan Daerah di Kabupaten, 2289 Pimpinan Cabang di
setiap Kota dan 6628 pimpinan Ranting di desa. Dengan
susunan organisasi yang demikian maka setiap kebijakan
organisasi dapat di sebarluaskan sampai masyarakat
bawah. Begitu pula dalam upaya Aisyiyah membantu program pemerintah di bidang kesehatan termasuk imunisasi
dan Keluarga Berencana (KB) dapat diteruskan sampai
masyarakat paling bawah (Grass Root).
Kekuatan organisasi Aisyiyah yang lain adalah Amal
Usahanya di bidang pendidikan, kesehatan, kesejahteraan
sosial, pemberdayaan ekonomi, dan lain-lain. Bidang
Pendidikan Aisyiyah mengelola Pendidikan Anak Usia Dini
(PAUD) /Taman Kanak-kanak (TK) lebih dari 10.000 tersebar di seluruh Indonesia (Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan
(STIKES) Aisyiyah, Akademi Perawat (AKPER) Muhammadiyah, Akademi Kebidanan (AKBID), Farmasi, dan lainlain) sekitar 60 sedangkan perguruan tinggi Muhammadiyah sekitar 117, pendidikan Sekolah Dasar - Sekolah
Menengah Umum lebih dari 5000, dan 9 Fakultas Kedokteran.
Bidang Kesehatan Aisyiyah telah melatih kader kesehatan
melalui program TB Global Fund sejak 2009 tercatat
berjumlah 10068 kader kesehatan. Kader kesehatan ini
berasal dari para Muballighot, guru, dosen, dari kalangan
akademisi dan kelompok masyarakat lain. Secara aktif
kader-kader ini melakukan penyuluhan kesehatan melalui
berbagai media antara lain media pengajian, pengajaran di
kelas maupun penyuluhan di daerah binaan. Sedangkan
kader-kader yang berasal dari petugas kesehatan secara
aktif melakukan penyuluhan kepada para penunggu pasien
di rumah sakit melalui program Penyuluhan Kesehatan
Masyarakat Rumah Sakit (PKMRS).
Data tahun 2010 tercatat data sekitar 11.864 kelompok
pengajian, 5885 santunan keluarga, Qorriyah Toyyibah /
Desa Binaan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS)
sejak tahun 2009 sekitar 56 desa, Posyandu Balita, Lansia,
Pos Obat Desa, dan lain-lain. Kelompok-kelompok yang
dibina di desa binaan dan di pengajian merupakan juga
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agent penyuluhan kepada lingkungan sekitarnya atau
dengan kiprah yang sedemikian terstrukturnya maka
pemerintah pada bulan Februari 2012 memberikan
penghargaan berupa MDG’s Award yang di sampaikan
oleh utusan khusus MDG’s ibu dr.Nila F. Muluk.
Amal usaha di bidang kesehatan, Aisyiyah dan Muhammadiyah tercatat pada data tahun 2010, mengelola 98
Rumah Sakit Umum, 238 Rumah Bersalin, Klinik, dan Balai
Kesehatan Masyarakat. Semua amal usaha kesehatan ini
secara aktif melayani imunisasi sebagai salah satu upaya
pencegahan penyakit.
Program Aisiyah di Bidang Imunisasi
Sebelum ada program pemerintah di bidang imunisasi
berupa Pekan Imunisasi Nasional (PIN), GAVI, dan lainlain, Aisyiyah secara aktif melalui amal usaha kesehatan
nya melakukan upaya pencegahan berupa imunisasi 5
Dasar untuk pencegahan penyakit menular yang dapat
dicegah dengan imunisasi yaitu BCG, DPT, POLIO,
CAMPAK dan HEPATITIS. Dalam rangka membantu
pemerintah untuk meningkatkan pencapaian UCI, Aisyiyah
aktif dalam program GAVI dan lain-lain.
Tujuan Program
Imunisasi Aisyiyah adalah upaya membantu pemerintah
memperluas jangkauan pemberian vaksin sebagai suatu
cara untuk meningkatkan kekebalan dan menurunkan
angka kematian karena penyakit menular yang dapat di
cegah dengan imunisasi, dalam rangka pencapaian program MDG’S tahun 2015.
Bentuk Kegiatan dan Metode
Kegiatan yang dilaksanakan berupa promosi kesehatan,
penyuluhan kesehatan,sosialisasi dan mobilisasi sosial di
masyarakat. Selain itu juga mengadakan workshop untuk
masyarakat dan petugas kesehatan di RS Muhammadiyah/
Aisyiyah dan pihak terkait lainnya, juga mengadakan diskusi-diskusi yang terkait dengan penolakan imunisasi dan
keraguan terhadap kandungan vaksin ,untuk mengantisipasi dan mendapat klarifikasi dari pihak-pihak yang
berwenang. Kegiatan promosi kesehatan ini dilakukan
dengan sasaran kelompok pengajian, Posyandu, masyarakat di daerah binaan Aisyiyah dan binaan dari STIKES
Aisyiyah / Muhammadiyah pada waktu mereka praktek di
lapangan. Selain itu kelompok pengunjung RS juga merupakan sasaran sosialisasi kesehatan dari petugas
kesehatan yang sudah dilatih (Bidan dan Perawat) melalui
kegiatan PKMRS. Dalam rangka mobilisasi sosial kegiatan
ini dilaksanakan bersama dengan lomba bayi sehat dan
imunisasi gratis dalam program PIN. Juga untuk murid TK
Aisyiyah dan anak SD Muhammadiyah melalui program
UKS dilaksanakan imunisasi ulang DPT dan Polio.
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Pelaksanaan Program Imunisasi
Kemitraan dengan Kementerian Kesehatan RI dalam
program peningkatan cakupan imunisasi di mulai tahun
2007 dan kegiatannya dibagi dalam beberapa tahap.
Tahap pertama 8 provinsi, tahap kedua 5 provinsi, tahap
ketiga 2 provinsi dan tahap keempat 7 provinsi sehingga
pada akhir program ,telah terlaksana di 22 provinsi.
Masalah yang di Hadapi
Masalah ini berupa masalah tekhnis yang dapat diatasi
dengan kerjasama yang baik antara pemerintah, motivator
dan petugas kesehatan. Masalah ini antra lain terbatasnya
petugas motivator terlatih yang masih terbatas, media
untuk penyuluhan. Hambatan lain adalah hambatan dalam
penyediaan vaksin mengingat jarak yang jauh dan fasilitas
di remote area yang kadang-kadang tidak ada listrik
sehingga distribusi vaksin agak terganggu, karena vaksin
harus di tempat dengan suhu tertentu (cooler).
Hambatan di Masyarakat
Sebagian ibu-ibu karena kurangnya pengetahuan, khawatir
yang berlebihan terhadap effek samping imunisasi.
Masyarakat juga berkembang rumor yang tidak betul
harus diluruskan melalui penyuluhan. Rumor tersebut
antara lain imunisasi menyebabkan lumpuh, menyebabkan
anak menjadi Autis, tidak perlu di imunisasi karena orangorang tua dulu juga tidak imunisasi tapi tetap sehat. Rumor
yang paling meresahkan masyarakat dan menimbulkan
penolakan yang luas adalah issue bahwa vaksin yang
dipakai imunisasi dibuat dari bahan yang mengandung
babi.
Bagaimana Aisiyah/Muhammadiyah Menyikapi Rumor
Tentang Ketidakhalalan Vaksin?
Aisyiyah/Muhammadiyah dengan banyaknya fasilitas
kesehatan yang dimiliki dan tentunya juga melayani
imunisasi sebagai upaya pencegahan, tentunya merasa
bertanggungjawab apabila memang betul mengandung
bahan yang diharamkan. Maka pada tanggal 17 Mei 2008
diadakan workshop yang membahas tentang kehalalan
vaksin di kantor PP Muhammadiyah di Menteng Raya 62.
Yang menjadi Nara Sumber saat itu dari Departemen
Kesehatan, Biofarma, LPOM MUI, Badan POM dan dari
Majelis Tarjih Muhammadiyah. Semua narasumber berbicara sesuai dengan disiplin ilmu masing-masing untuk
akhirnya menjadi keputusan yang disahkan oleh Majelis
Tarjih Muhammadiyah. Dari Departemen Kesehatan yang
berbicara adalah dari Majelis Pertimbangan Kesehatan dan
Syara’, dari LPOM MUI memberikan rambu-rambu kritis
terhadap bahan-bahan haram yang sering dipergunakan di
bidang kesehatan antara lain, alkohol, Porcein babi, Gelatin yang berasal dari babi yg sering digunakan sebagai
bahan dasar kapsul, insulin injeksi, Lovenox, dan lain-lain.

Badan POM menjelaskan tentang kebijakan pemerintah di
bidang pengadaan vaksin sedang dari Bio Farma menjelaskan tentang proses pembuatan vaksin. Kemudian dari
Majelis Tarjih tentang hukum secara syariat. Workshop ini
terlaksana dengan kerjasama antara Majelis Kesehatan
PP Aisyiyah dan Promosi Kesehatan Departemen
Kesehatan (saat itu tahun 2008 masih disebut dengan
Departemen Kesehatan). Hasil dari pertemuan ini menjadi
dasar dari Majelis Tarjih untuk memutuskan bahwa dalam
keadaan darurat, dan belum ada bahan pengganti lain
yang halal, dalam pembuatan vaksin maka hukumnya
DIPERBOLEHKAN.

tidak dapat tumbuh.

7. Setelah betul-betul bersih barulah virus di tanam dan
8.
9.
10.

Kehalalan Vaksin
Kehalalan vaksin ini meliputi beberapa hal yaitu proses
pembuatan vaksinnya sendiri, serta bahan yang dipergunakan untuk pembuatan vaksin. Hal tersebut
dijelaskan oleh PT. Biofarma tentang proses pembuatan
vaksin. Biofarma adalah produsen pembuat vaksin yang
terkemuka dan tertua di Indonesia. Produknya di akui dan
dipakai lebih dari 126 negara di dunia termasuk negara
Islam.
Proses Pembuatan Vaksin
Proses pembuatan vaksin ini terutama vaksin Polio di
jelaskan oleh PT. Bio Farma pada waktu Workshop sebagai berikut:
1. Mulai dengan pembuatan media untuk menanam
virus, dari ginjal kera di ambil selnya di sebut sel PMK
(Primary Monkey Kidney Cells). Untuk membuat
vaksin tentu dibutuhkan triliunan sel PMK. Agar kera
yang dibunuh tidak banyak, maka sel PMK ini ditumbuhkan pada suatu wadah khusus yang disebut
multitray sehingga jumlahnya menjadi lebih banyak.
Multitray adalah suatu wadah dari bahan resin polystyrene (Plastik) yang telah mendapatkan perlakuan
khusus dengan teknologi canggih yang memungkinkan sel untuk menempel dan berkembangbiak
pada permukaannya..
2. Sel PMK yang menempel pada permukaan multitray.
Kemudian diberi larutan nutrisi (medium) agar sel
PMK berkembang biak menjadi banyak sekali.
3. Sel PMK yang menempel pada multitray ini dilepas
dengan menggunakan Enzym Tripsin yang berasal
dari Pankreas Babi.
4. Fase selanjutnya adalah pencucian sel PMK untuk
membersihkan dari Tripsin Babi yang masih melekat
agar bersih agar bisa ditanami virus
5. Pencucian dilakukan berulang-ulang dengan teknologi canggih agar sel benar-benar bersih dari Tripsin
Babi tersebut agar bisa didapatkan sel PMK murni.
6. Sel PMK tersebut bila tidak betul-betul bersih, virus

dikembang biakkan
Kemudian virus tersebut dimurnikan dan dengan
teknologi canggih virus tersebut diproses menjadi
vaksin
Vaksin inilah yang diakui dan dipakai diseluruh dunia
termasuk di negara-negara Islam
Teknologi membuat vaksin adalah teknologi canggih
dan di seluruh dunia hanya sedikit negara yang mampu membuat
vaksin

Dengan penjelasan tentang pembuatan vaksin ini maka
Majelis Tarjih Muhammadiyah
membuat keputusan
dengan berlandaskan pada beberapa hal sebagai berikut:






Mendapatkan informasi langsung dari ahlinya dalam
pembutan vaksin
Pertimbangan dan masukan dari Majelis Ulama Indonesia
Pertimbangan dan masukan dari Majelis Pertimbangan Kesehatan dan Syara’ Kementrian Kesehatan
Masukan dari profesi kesehatan

Semua keputusan dari Majelis Tarjih Muhammadiyah tentunya berdasarkan pada sumber Al Qur’an dan Hadist Nabi
Muhammad SAW. Landasan dari Al Qur’an antara lain:

a. Al Qur’an Surat An Nisa 9: “ Dan, hendaklah takut

b.
c.

kepada ALLAH orang orang yang meninggalkan
dibelakang mereka anak-anak yang lemah, yang
mereka khawatir terhadap kesejahteraan mereka,
………”
Al Qur’an Surat Al Maidah 32: “Dan barang siapa
yang memelihara kehidupan seorang manusia, maka
seolah- olah dia telah melihat kehidupan seluruhnya “
Hadist Riwayat HR Ahmad dan Ashabussunan: “ Berobatlah kamu, karena Allah SWT tidak mengadakan
suatu penyakit, melainkan mengadakan pula obatnya,
hanya ada satu penyakit yang tidak ada obatnya yaitu:Tua“.

Berdasarkan hal hal tersebut di atas maka Majelis Tarjih
Muhammadiyah menyikapi tentang kehalalan vaksin ini
dengan dianalogkan sedang dalam keadaan DARURAT
sambil menunggu upaya pemerintah untuk mendapatkan
materi yang sesuai dengan Syariah, maka Majelis Tarjih
Muhammadiyah MEMPERBOLEHKAN. Karena
bagaimanapun manfaatnya lebih banyak dari
mudharatnya, mengingat dampak apabila tidak dilakukan
imunisasi akan jauh lebih berbahaya dan menyebabkan
kerusakan pada generasi penerus.
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