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KATA PENGANTAR

Sejak diumumkan kasus COVID-19 pertama kali di bulan Maret 2020, sampai 
saat ini Indonesia masih menghadapi wabah COVID-19 sebagai bencana 
nasional� Situasi COVID-19 sempat mengalami kenaikan, puncaknya pada bulan 
Juni hingga Agustus 2021� Saat ini tren kasus harian menunjukkan penurunan 
secara signifikan dengan angka positivity rate. Namun demikian kita tetap harus 
waspada demi mencegah kenaikan kasus kembali� 

Pemerintah telah berupaya dengan maksimal untuk mengatasi wabah 
COVID-19, salah satunya dengan program vaksinasi COVID-19� Namun, capaian 
vaksinasi COVID-19 terutama bagi lansia menunjukkan angka yang masih jauh 
dari target� Padahal lansia merupakan salah satu kelompok prioritas dan perlu 
mendapatkan perhatian karena tingginya angka kematian kasus COVID-19 pada 
kelompok usia di atas 60 tahun� Angka ini lebih tinggi dibandingkan dengan 
kelompok usia lain� 

Beragam tantangan yang dihadapi untuk meningkatkan capaian vaksinasi lansia, 
diantaranya adalah merasa tidak memenuhi syarat vaksinasi sebab ada komorbid, 
kondisi kesehatan, tidak tahu cara mengakses layanan vaksin, keterbatasan 
mobilitas, ketergantungan dengan keluarga atau pendamping, khawatir efek 
samping atau KIPI, dan juga informasi hoaks yang beredar di masyarakat� Oleh 
karena itu, selain penyediaan akses dan fasilitas yang memadai, penting adanya 
pemberian informasi yang akurat, tepat, dan efektif kepada masyarakat untuk 
mendukung upaya peningkatan capaian vaksinasi khususnya bagi lansia� 

Kami menyambut baik inisiatif penyusunan “Kampanye ⏤  Pelibatan Masyarakat 
dan Pesan Penting Vaksinasi COVID-19 Bagi Lanjut Usia” ini di tengah wabah yang 
masih menjadi ancaman bagi bangsa Indonesia� Buku ini diharapkan mampu 
menjadi oasis di padang pasir bagi para mitra atau pemangku kepentingan di 
lapangan yang sedang berjuang bersama melawan pandemi COVID-19� Peran 
serta mitra dan koordinasi lintas sektor baik swasta, organisasi sipil, organisasi 
keagamaan seperti pesantren, sekolah, serta organisasi lainnya, sangat penting 
untuk memberikan dampak yang lebih besar di masyarakat�
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Demi mendukung tercapainya peningkatan cakupan vaksinasi di masyarakat, 
kegiatan yang mengandung KIE sangat dibutuhkan� Buku Panduan ini dapat 
dimanfaatkan oleh pemangku kepentingan, pengelola program komunikasi, 
fasilitator, serta pembuat kebijakan di bidang komunikasi atau sektor lain sebagai 
panduan atau standar pesan yang akan disampaikan kepada masyarakat�

Akhir kata, semoga dengan hadirnya buku panduan ini dan kerja sama multisektor 
mampu meningkatkan capaian vaksinasi bagi lansia serta memerangi COVID-19 
di Indonesia� Teriring harapan semoga Tuhan Yang Maha Esa senantiasa 
melindungi dan memudahkan itikad baik kita dalam mewujudkan Indonesia 
yang lebih sehat dan menjadi bangsa yang kuat�

SALAM SEHAT, SEHAT INDONESIAKU!

Direktur Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat

dr� Imran Agus Nurali, Sp�KO
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PENDAHULUAN

Situasi COVID-19 di Indonesia menunjukkan tren penurunan kasus harian secara 
signifikan sejak terjadinya gelombang kedua di bulan Juni hingga Agustus 
2021� Angka positivity rate berada di bawah 0�5% konsisten terjadi sejak Agustus 
hingga Desember 2021 yang diiringi dengan peningkatan angka kesembuhan 
dan penurunan angka kematian dari total kasus positif� Meski nampak seperti 
terkendali, namun kita masih menghadapi ancaman kenaikan kasus jika tidak 
disiplin dalam menjalankan protokol kesehatan disamping adanya mutasi varian 
baru (Delta, Omicron) serta meningkatkan capaian vaksinasi� 

Hingga Desember 2021, cakupan vaksinasi di Indonesia masih belum mencapai 
target yang diharapkan 1 2� Data menunjukkan bahwa masih ada kesenjangan 
sebesar 43% dari populasi sasaran (umum) yang belum mendapatkan dosis 
lengkap, dan sekitar 60% lansia belum menyelesaikan vaksinasi kedua�

1 Lihat: https://vaksin�kemkes�go�id/#/vaccines
2 Lihat: https://cdn�who�int/media/docs/default-source/searo/indonesia/covid19/external-situation-
report-85_15-december-2021�pdf?sfvrsn=c2e97c88_5

Grafik 1: Perkembangan Kasus Terkonfirmasi Positif COVID-19 Per-Hari

https://vaksin.kemkes.go.id/#/vaccines
https://cdn.who.int/media/docs/default-source/searo/indonesia/covid19/external-situation-report-85_15-december-2021.pdf?sfvrsn=c2e97c88_5
https://cdn.who.int/media/docs/default-source/searo/indonesia/covid19/external-situation-report-85_15-december-2021.pdf?sfvrsn=c2e97c88_5
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Lanjut Usia (lansia) menjadi salah satu kelompok yang rentan karena 
secara alamiah mengalami penurunan fungsi tubuh yang secara langsung 
mempengaruhi kesehatan, selain itu penurunan sistem kekebalan tubuh juga 
menjadikan kelompok ini rentan tertular penyakit� Lebih lanjut, Riskesdas tahun 
2018 menunjukkan bahwa sebagian besar lansia juga memiliki komorbid yang 
secara tidak langsung akan memperberat komplikasi jika tertular COVID-19� 
Dari hasil kajian yang dilakukan oleh Pusat Krisis Kesehatan melalui data Case 
Fatality Rate (CFR) kumulatif berdasarkan kelompok umur, lansia merupakan 
kelompok dengan persentase tertinggi pada kasus penularan� Situs COVID-19 
juga melaporkan bahwa angka kematian pada kelompok usia diatas 60 tahun 
mencapai 46,8% dibandingkan dengan kelompok usia lain� 

Grafik 2 Kelompok Umur Positif COVID-19
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Tantangan yang dihadapi dalam meningkatkan capaian vaksinasi lansia 
diantaranya adalah: 
1� Merasa tidak memenuhi kriteria karena riwayat komorbid (self-diagnosis), 
2� Tidak mendapat persetujuan dokter untuk mendapatkan vaksin, 
3� Tidak tahu cara mengakses layanan vaksin, 
4� Keterbatasan mobilitas
5� Takut efek samping
6� Tidak yakin dengan efektivitas vaksin, 
7� Memilih jenis vaksin yang sesuai dengan keinginan 
8� Merasa tidak berisiko tertular COVID-19, 
9� Khawatir akan Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi (KIPI), dan sebagainya�

Telah banyak informasi terkait vaksin COVID-19 baik dari media elektronik 
maupun cetak, namun demikian masih banyak pula sumber informasi tidak 
benar (hoaks) yang beredar di masyarakat yang pada akhirnya menimbulkan 
ketakutan maupun keragu-raguan untuk turut serta dalam program vaksinasi� 
Penyederhanaan pesan vaksin untuk lansia adalah kunci untuk mengajak lansia 
ikut serta dalam program vaksinasi COVID-19�

Buku Panduan ini dihadirkan untuk menjawab tantangan di atas� Mengingat 
bahwa dinamika perubahan pengetahuan yang begitu pesat terkait dengan 
vaksinasi, maka buku ini dikembangkan sebagai dokumen hidup yang bisa 
diperbaiki lebih lanjut sesuai dengan perubahan situasi dan kondisi COVID-19 di 
Indonesia� 

TUJUAN DAN PENGGUNAAN BUKU PANDUAN

Secara umum buku ini bertujuan untuk memberikan panduan pelaksanaan 
kampanye dan pelibatan masyarakat bagi percepatan capaian vaksinasi lansia 
bagi para pihak terkait� Secara khusus buku ini bertujuan untuk: 
1� Menjadi panduan penyusunan rencana kampanye bagi para pengelola 

program komunikasi untuk ikut serta dalam penyebarluasan pesan bagi 
percepatan vaksinasi lansia� 

2� Menyelaraskan pesan-pesan penting mengenai vaksinasi bagi lansia serta 
perilaku pencegahan COVID-19� 

3� Penyederhanaan pesan vaksinasi untuk mengajak lansia ikut serta dalam 
program vaksinasi COVID-19�
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Pengguna buku
Pengguna buku ini utamanya adalah Pengelola Program komunikasi kesehatan 
di tingkat Provinsi, Kabupaten/Kota, Puskesmas, mitra kesehatan serta lintas 
program dan lintas sektor lainnya di bidang komunikasi sebagai acuan bagi 
para pihak yang mempunyai kegiatan komunikasi dalam masa pandemi ini, 
baik melalui media digital ataupun cetak� Diharapkan para pengguna dapat 
mengadaptasi buku ini dalam berbagai format media yang bisa digunakan oleh 
para relawan, fasilitator masyarakat, kader kesehatan, tenaga penyuluh serta 
mereka yang bekerja secara langsung melakukan pendampingan terhadap 
lansia dan keluarga� Pengguna dapat mengubah pesan menjadi berbagai 
bentuk narasi yang komunikatif dan kreatif namun mengandung makna yang 
sama� Pesan yang belum tercakup dalam buku ini, bisa dikonsultasikan secara 
langsung kepada ahli/tenaga kesehatan atau spesialis, atau dengan mengacu 
pada situs web resmi milik kementerian dan lembaga yang menangani 
pengendalian COVID-19� 

FORMAT DAN DISTRIBUSI BUKU

Buku ini dibuat dalam format elektronik untuk mempermudah dalam 
pendistribusian serta melakukan revisi isi jika diperlukan� Distribusi buku 
ini dilakukan melalui jaringan kerja lembaga swadaya masyarakat (LSM), 
pemerintah, organisasi media, dan pihak swasta�  Pendistribusian buku 
bisa dilaksanakan dengan kerjasama pentahelix melalui kolaborasi dan 
pendampingan dengan berbagai institusi�  
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Sebelum mengembangkan rencana taktik kampanye, pihak pengelola program 
komunikasi perlu memahami perilaku, sikap dan pengetahuan khalayak 
berdasarkan riset yang telah dilakukan� Bagian buku ini memuat kesimpulan 
dari hasil kajian singkat terhadap khalayak lansia yang diperoleh dari berbagai 
riset dan pertemuan dengan para pemangku kepentingan yang bekerja dengan 
kelompok lansia baik secara langsung maupun tidak langsung� Kemudian 
dilanjutkan dengan usulan rencana taktis dalam melakukan kegiatan komunikasi� 

MEMAHAMI SITUASI DAN PERILAKU LANSIA 

1� Belum ada data yang spesifik menggambarkan pengetahuan, sikap, serta 
norma yang mempengaruhi perilaku vaksinasi di antara kelompok lansia� 

2� Di Indonesia, sebagian besar lansia hidup bersama anggota keluarga 
(extended family) dan atau pendamping�

3� Pada kelompok usia lansia di atas 55 tahun, masih terdapat 68% yang 
melaporkan kemungkinannya tidak akan divaksin (JHCCP Survei, Oct 2021)�

4� Hampir semua daerah dengan cakupan vaksinasi lansia rendah juga memiliki 
cakupan vaksinasi umum yang rendah� Perlu memahami norma vaksinasi 
yang berlaku di wilayah tersebut� Norma di suatu kelompok mempengaruhi 
adopsi perilaku individu pada suatu kelompok�

KAMPANYE 
DAN PELIBATAN 
MASYARAKAT DALAM 
VAKSINASI LANSIA
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5� Alasan lansia tidak mau mendapatkan vaksin berdasarkan hasil survei dan 
 pengamatan: 

a� takut akan efek samping, 
b� tidak yakin dengan efektivitas vaksin, tidak suka vaksin,
c� merasa tidak berisiko tertular Covid-19, 
d� menunggu apakah vaksin akan bekerja dengan baik,
e� merasa bahwa orang lain lebih membutuhkan vaksin dibandingkan  
 dirinya,
f� tidak memenuhi kriteria karena riwayat komorbid,
g� takut jarum suntik,
h� preferensi merek vaksin tidak tersedia,  
i� sehat tapi kok disuntik? 
j� tidak mendapat persetujuan dokter untuk mendapatkan vaksin, 
k� tidak tahu cara mengakses layanan vaksinasi, 
l� keterbatasan mobilitas (bergerak) dan ketergantungan kepada keluarga�

KELOMPOK KHALAYAK TARGET KOMUNIKASI VAKSINASI 
LANSIA

1� Primer
 a� Lansia usia diatas 60 tahun (perempuan/laki-laki, tinggal terpisah atau 
  bersama keluarga, aktif bekerja atau sudah pensiun, memiliki komorbid 
  atau tidak, dan tinggal di perkotaan atau di perdesaan)�
 b� Anggota keluarga dan  pengasuh (pendamping) lansia baik dari pihak 
  keluarga, lingkungan/relawan yang bersifat informal ataupun dari kalangan 
  profesional� 
2� Sekunder: 
 Kelompok yang dianggap dapat mempengaruhi keputusan dan tindakan 
 kelompok primer:

a� Tenaga kesehatan: vaksinator, internist/spesialis/ahli penapisan, bidan, 
 dan perawat�
b� Tokoh agama, tokoh masyarakat, kader kesehatan, relawan/fasilitator 
 masyarakat, dan tokoh adat serta Petugas Lapangan Keluarga Berencana 
 (PLKB)� 
c� Organisasi: adat, keagamaan, sosial, masyarakat (PKK), lansia, profesi 
 medis, KomNas/Komda Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi� 
d� Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat seperti Kepala Desa, Lurah, Ketua 
 RW dan Ketua RT�
e� Kelompok/komunitas sebaya lansia dan keluarga besar�
f. Tokoh berpengaruh di media sosial (influencer) untuk menjangkau 
 anggota keluarga yang mempunyai akses terhadap internet� 
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3� Kelompok Tersier:
 a� Pemerintah daerah�
 b� Jurnalis media digital dan cetak�
 c� Tokoh berpengaruh di media (ahli kesehatan, vaksin dan lansia)�

TUJUAN KOMUNIKASI

1� Umum: 
 a� Meningkatkan partisipasi (kesediaan) lansia untuk mendapatkan vaksinasi 
  COVID-19� 
2� Khusus:
 a� Meningkatkan pengetahuan publik mengenai pentingnya vaksinasi 
  COVID-19 bagi lansia�
 b� Penguatan pelibatan masyarakat untuk meningkatkan capaian vaksinasi 
  lansia melalui institusi sosial, agama, adat, dan komunitas sebaya�
 c� Meningkatkan pelibatan keluarga dalam mendukung vaksinasi lansia 
  melalui berbagai media�
 d� Penguatan advokasi yang mendukung pelaksanaan vaksinasi lansia 
  melalui jalur jurnalis, penentu kebijakan, organisasi profesi, telemedisin, 
  dan LSM�
 e� Menurunkan keraguan dan ketidakpastian terhadap vaksinasi lansia 
  utamanya terkait dengan KIPI, komorbid dan efek samping�

 Prasyarat keberhasilan upaya komunikasi memerlukan dukungan dalam 
 akses dan pasokan vaksin seperti: 
 a� Kesiapan pasokan vaksin di wilayah prioritas yang masih rendah 
  cakupannya�
 b� Ketersediaan tenaga vaksinator, tenaga kesehatan yang melakukan 
  penapisan,  serta keterlibatan Nakes dari TNI/Polri untuk menjangkau 
  daerah sulit� 
 c� Pos vaksinasi yang ramah lansia  seperti infrastruktur yang disediakan 
  cukup memberikan kenyamanan, pelayanan door-to-door vaksinasi, atau 
  klinik bergerak yang menghampiri lokasi lansia  berkumpul� 

PETA PESAN 

Peta pesan merupakan panduan umum yang terbagi berdasarkan kelompok 
khalayak baik primer maupun sekunder� Pesan dibangun untuk mendorong 
perubahan norma sosial-budaya bagi kelompok khalayak (dan sub-kelompok), 
bersifat menarik dan dapat dipahami secara sederhana oleh sasaran� Pesan-
pesan di bawah ini hanya berupa topik sehingga tidak membatasi para organisasi 
mitra untuk melakukan adaptasi dan mengubahnya menjadi bentuk yang lebih 
kreatif dan menarik minat pemirsa�



14

PETA PESAN KELOMPOK PRIMER:

• Segera vaksin
• Jaga jarak:
• Di rumah
• Di publik
• Pakai masker
• Sering cuci tangan 

pakai sabun
• Informasi manfaat 

vaksin, jenis vaksin 
dan lokasi vaksinasi

• Menjawab 
ketidakpastian 
terkait komorbid, 
efek samping dan 
KIPI

• “Vaksin terbaik 
adalah vaksin yang 
tersedia”

• Info ketidakpastian 
vaksinasi lansia 
(efek samping, 
KIPI, komorbid)

• Testimonial dari 
sebaya

• Informasi manfaat 
vaksin; jenis vaksin; 
dan lokasi vaksinasi

• Menjawab 
ketidakpastian 
terkait komorbid, 
efek samping dan 
KIPI

• “Vaksin terbaik 
adalah vaksin yang 
tersedia”

• Nilai keluarga 
untuk melindungi 
lansia dari penyakit

• Persiapan sebelum 
vaksinasi (registrasi, 
transport, masker, 
dll�)

• Bantu hubungkan 
lansia dengan 
dokter/penyedia 
pelayanan (daring 
dan luring)

• Komorbid dan 
vaksinasi bagi 
lansia

• Tipe dan jenis 
vaksin

• Efek samping
• Info kontak KIPI

• Suplai obat-obatan 
(komorbid)

• Pengecekan 
kesehatan setelah 
vaksin

• Makanan bernutrisi
• Jika menerima 

tamu/keluarga
• Isolasi anggota 

keluarga dengan 
gejala flu/COVID-19

• Desinfektan: 
permukaan dan 
benda

• Adaptasi kebiasaan 
baru bersama 
keluarga

• Menghadapi hari 
libur bersama

• Komorbid
• Info vaksinasi
• Pos vaksinasi
• Mobilisasi dukungan 

sebaya
• Dukungan keluarga
• Hoax, misinfo, 

disinfo, dll.

LANSIA

TOKOH/SEBAYA

LANSIA/KELUARGA

TENAGA 
KESEHATAN

LANSIA/KELUARGA

KADER/PLKB/
RELAWAN

PETA PESAN KELOMPOK SEKUNDER: 

Selanjutnya penjelasan pesan secara rinci bisa mengacu pada bagian terpisah 
dari buku ini� 
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PENDEKATAN DAN TAKTIK MEDIA NASIONAL – PRIORITAS

Keterpaduan antara komunikasi nasional dan wilayah sangat penting bagi 
kegiatan komunikasi. Grafis di bawah ini memberikan ilustrasi mengenai taktik 
yang berbeda antara strategi komunikasi nasional dan daerah yang mempunyai 
perbedaan pada fokus kegiatan, saluran komunikasi dan intensitas upaya�  

Untuk tingkat nasional, upaya berfokus pada kegiatan media massa, penguatan 
kemitraan terhadap sistem komunikasi dan pelibatan masyarakat, serta 
penguatan manajemen misinformasi dan disinformasi� Elemen ini memberikan 
dukungan lingkungan yang mendukung bagi organisasi mitra yang melakukan 
kegiatan di wilayah (prioritas)� Karena sifatnya yang massif maka pesan dan media 
yang digunakan lebih mementingkan jumlah jangkauan (reach) dan bersifat 
top-down.  Oleh sebab itu tidak dapat memenuhi kebutuhan informasi yang 
bersifat khusus� Pengecualian pada media sosial yang bersifat lebih interaktif 
karena pemirsa bisa menyampaikan impresi dan komentar, namun demikian 
juga memiliki keterbatasan karena persoalan kesenjangan akses terhadap 
internet� 

Untuk menutupi kesenjangan tersebut, upaya komunikasi di tingkat provinsi/
kabupaten/kota perlu dilakukan untuk mengedepankan pendekatan komunikasi 
antar pribadi melalui taktik pelibatan masyarakat� Taktik ini lebih memungkinkan 
kelompok khalayak primer untuk melakukan pertukaran informasi secara 
langsung dan berulang, baik melalui tatap muka maupun dimediasi oleh media 
yang digunakan oleh kelompok sekunder� 

Pada minggu ketiga November 2021, memperlihatkan daerah yang relatif sulit 
melakukan vaksinasi lansia dan cakupannya paling rendah berturut-turut 
adalah Papua, Sulawesi Tenggara, Papua Barat, Aceh, Maluku Utara, Sulawesi 
Tengah, Sulawesi Selatan, Sulawesi Barat, Maluku, Sumatera Barat� Daerah ini 
memerlukan upaya intervensi komunikasi yang lebih besar dibandingkan 
dengan lainnya� Usulan kegiatan yang bisa dilakukan oleh mitra di wilayah 
prioritas diantaranya adalah:  

1� Memperkuat kampanye di wilayah prioritas dengan mengedepankan pesan 
yang bisa menurunkan keraguan khalayak terhadap vaksinasi lansia� Saluran 
media menggunakan kombinasi antara media konvensional dan media 
baru� Media konvensional digunakan untuk menjangkau khalayak lansia 
dan pengambil kebijakan serta tokoh masyarakat� Sedangkan media baru 
(digital) digunakan untuk menjangkau kelompok dengan usia lebih muda 
seperti keluarga dan pengasuh yang secara langsung mempengaruhi lansia 
(orang tua mereka) untuk memutuskan keikutsertaan dalam vaksinasi� 
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2� Ikut memastikan bahwa suplai vaksin tersedia dan pelayanan vaksinasi bersifat 
ramah lansia� Hal ini bisa dilakukan oleh lembaga mitra melalui koordinasi dan 
komunikasi dengan Dinas Kesehatan setempat� Pelatihan dan penguatan 
kapasitas tenaga kesehatan sangat mungkin diperlukan untuk memastikan 
bahwa mereka siap menghadapi peningkatan permintaan sebagai dampak 
dari kampanye vaksinasi lansia� 

3� Melakukan advokasi kepada pemangku kepentingan terkait seperti pihak 
jurnalis, pimpinan daerah, dan organisasi sosial berbasis masyarakat/relawan 
untuk turut serta melakukan sebaran pesan dan pendampingan aktif bagi 
kelompoknya� Pesan mengenai mengapa lansia perlu mendapatkan prioritas 
dan keraguan apa saja yang menghalangi lansia untuk mendapatkan vaksin 
adalah beberapa hal yang perlu dibahas bersama� 

4� Melakukan kegiatan pelibatan masyarakat dengan berkoordinasi bersama 
PLKB/PKB, kader kesehatan, dan petugas promosi kesehatan Puskesmas� 
Mitra dapat melakukan berbagai upaya atau proses pelibatan masyarakat 
yang bertujuan untuk menumbuhkan kesadaran, kemauan dan kemampuan 
komunitas agar peduli dan mau membantu lansia mendapatkan vaksin� 
Proses ini biasanya dilaksanakan secara bertahap dan bersifat partisipatori 
seperti mengidentifikasi masalah, merencanakan kegiatan, melakukan 
pemecahannya dengan memanfaatkan potensi setempat dan fasilitas yang 
ada� 

5� Monitoring, evaluasi dan pembelajaran� Mitra dapat melakukan kerjasama 
dengan berbagai pihak untuk memastikan bahwa kegiatan-kegiatan 
komunikasi dapat terukur dan tercatat dampaknya dengan baik melalui 
proses monitoring, evaluasi, dan pembelajaran� Penyesuaian indikator 
proses, indikator antara, dan indikator dampak perlu disepakati bersama agar 
konsisten dengan target capaian secara nasional�

Keseluruhan taktik komunikasi di wilayah prioritas memerlukan persiapan yang 
matang para organisasi mitra untuk saling menyelaraskan langkah kegiatan dan 
tujuan program� Mitra perlu memastikan keterlibatan aktor utama dimulai dari 
peningkatan kapasitas tenaga kesehatan, relawan, tokoh, penentu kebijakan 
dalam pelaksanaan vaksinasi lansia, hingga memastikan bahwa pihak media 
setempat ikut serta untuk menyebarluaskan informasi mengenai pentingnya 
mempercepat capaian vaksinasi� Dukungan media baik melalui jurnalis maupun 
kampanye daerah turut membantu meningkatkan  kredibilitas program 
vaksinasi lansia  secara lebih luas� 
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TAKTIK MEDIA NASIONAL DAN WILAYAH PRIORITAS

Wilayah Prioritas

Nasional
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STRATEGI MEDIA

Lansia lebih sering mendapatkan informasi melalui pendekatan komunikasi antar 
pribadi dengan anggota keluarga, teman sebaya atau kelompok komunitasnya 
seperti saat mereka melakukan kegiatan ibadah (pengajian, ceramah) atau 
melalui media konvensional seperti televisi dan radio� Penggunaan media 
berbasis teknologi lebih ditujukan kepada anggota keluarga yang mempunyai 
usia relatif lebih muda dan terbiasa dengan penggunaan media sosial� Oleh 
karena itu, strategi komunikasi menyarankan untuk menggunakan bauran 
media baik daring (online) maupun luring (offline) disesuaikan dengan pola 
konsumsi media� 

Gambar berikut menggambarkan secara sederhana bagaimana bauran 
media tersebut dapat dilakukan oleh masing-masing organisasi mitra sesuai 
dengan program yang dijalankan� Semakin mendekati komunitas maka media 
yang digunakan semakin bersifat mendukung dialog, pertukaran informasi 
berkelompok atau pertukaran informasi secara personal (komunikasi kelompok/
pribadi)� 

Sedangkan pada tingkatan yang lebih luas, media yang digunakan bersifat 
massa dan berbasis teknologi seperti media sosial, media online; atau media 
konvensional seperti televisi dan radio� Dukungan materi yang diperlukan 
diantaranya adalah iklan layanan masyarakat, spot radio, infografis, video pendek 
serta poster elektronik yang memudahkan penempatan sesuai dengan media 
yang dipilih� Selain itu para organisasi mitra juga bisa mengembangkan media 
lain yang lebih spesifik dan unik dengan menggunakan bahasa daerah dengan 
tujuan yang sama�

Gambar 1 Khalayak, Pendekatan Komunikasi, dan Bauran Media



19

PENGERTIAN PELIBATAN MASYARAKAT 

Pelibatan masyarakat merupakan salah satu strategi komunikasi yang turut 
mendukung pencapaian tujuan komunikasi vaksinasi lansia� Sering disebut 
sebagai pemberdayaan masyarakat namun keduanya memiliki pengertian 
yang sama yaitu segala upaya atau kegiatan yang dilakukan untuk melibatkan 
masyarakat dalam pengambilan keputusan, pelaksanaan program, pembuatan 
kebijakan hingga melakukan evaluasi bersama� Prinsip yang dijalankan adalah 
membangun komunikasi dua arah untuk mendengarkan hambatan, masalah, 
tantangan dan masukan agar tujuan komunikasi dalam perubahan perilaku bisa 
tercapai� 

Beberapa bentuk dan tipe kegiatan komunikasi dalam pelibatan masyarakat: 
1� Dialog, misalnya dengan cara mengundang atau mengajak seseorang untuk 

membicarakan keraguan atau efek samping vaksin melalui percakapan se-
hari-hari�

2. Door to door dengan melakukan kunjungan dari rumah ke rumah disertai 
dengan dialog atau ajakan untuk vaksinasi�

3� Kelompok, komunikasi secara tatap muka dalam kelompok kecil antara tiga 
orang atau lebih dengan tujuan untuk berbagi informasi dan menurunkan 
kekhawatiran vaksin� Biasanya dilakukan di tempat mereka biasa berkumpul� 

4� Komunikasi antar pribadi, berupa interaksi tatap muka secara personal untuk  
membangun kepercayaan dan hubungan baik� 

5� Penyuluhan virtual yaitu melakukan persebaran informasi dengan mediasi 
internet seperti webinar, chat group dan sejenisnya�  

EMPAT SASARAN PRIORITAS PELIBATAN MASYARAKAT

1� Berfokus pada kepentingan dan tanggapan masyarakat� 
 a� Mengembangkan strategi pada masalah prioritas seperti stigma�
 b� Mengoordinasikan upaya pengelolaan Infodemic� 
 c� Pemantauan dan evaluasi kegiatan komunikasi�
2� Berdasarkan data dan fakta�
 a. Mengidentifikasi kesenjangan antara data dan pengamatan, dan mencari 
  solusi terbaik� 
 b� Melakukan pemantauan media, aspirasi, dan masukkan dari komunitas� 
 c� Menggunakan data dan fakta dari berbagai survey dan penelitian� 
3� Memperkuat kapasitas dan solusi� 
 a. Mengidentifikasi keterampilan dan kompetensi inti komunikasi.
 b� Memfasilitasi penilaian kebutuhan kapasitas secara partisipatori dengan 
  unsur masyarakat�
 c� Mengembangkan dan melaksanakan kegiatan pengembangan kapasitas�
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4� Bekerjasama� 
 a. Mengidentifikasi keanggotaan dan struktur antar lembaga mitra.
 b� Memfasilitasi kegiatan penilaian bersama, perencanaan, pemantauan, 
  dan advokasi� 
 c� Mengintegrasikan komunikasi dan pelibatan masyarakat ke dalam semua 
  upaya menurunkan bahaya/risiko kesehatan� 

BEBERAPA CONTOH KEGIATAN PELIBATAN MASYARAKAT

1� Meningkatkan dukungan keluarga dan pendamping (care taker/giver) 
melalui diseminasi informasi yang bersifat personal� 

2� Perluasan pelibatan lembaga mitra seperti TNI/POLRI, Ormas, jaringan PLKB, 
Puskesmas, Posyandu Lansia, Posbindu PTM, kader PKK, relawan desa, duta 
perubahan perilaku, dll�

3� Webinar bekerjasama dengan organisasi profesi seperti IDI dan Pergemi� 
4� Bidan dan Perawat dilibatkan sebagai tambahan tenaga penapisan� 
5� PLKB, kader, dan relawan lainnya melakukan jemput bola ke rumah lansia� 
6� Layanan sarana dan prasarana yang ramah lansia seperti konsumsi, tidak 

banyak tangga, teduh, sejuk, penggunaan pengeras suara dll�
7. Mobile vaksin untuk mengatasi hambatan akses vaksin di area publik seperti 

masjid, terminal bis/angkutan kota, terminal kereta, pasar, atau tempat lansia 
biasa berkumpul� 

8� Pelayanan vaksinasi lansia jemput bola di tingkat RT/RW� 
9� Revitalisasi posyandu Lansia atau Posbindu PTM menjadi “Sentra Vaksinasi 

Lansia”� 
10� Pelibatan radio komunitas (ORARI, Asosiasi Radio Komunitas)
11� Memanfaatkan town criers (TOA) untuk memberikan informasi di lingkungan 

tempat tinggal atau di lampu merah� 
12� Panduan skrining lansia yang seragam dan terbarukan� 
13� Tema pesan turunan seperti “Vaksin 2x Lebih Optimal”; “Tak Kenal Maka Tak 

Sayang”; “Vaksin Dua Kali Tubuh Lebih Siap Menang”� 
14� Sosialisasikan denah dan informasi lokasi vaksin (tempat duduk, minum/

makanan ringan, tempat pendaftaran, tempat penapisan, dst)� 
15� Pojok konseling untuk menjelaskan ketidakpastian mengenai efek samping 

dari vaksin yang digunakan, serta cara mengatasinya, atau pertanyaan lain 
yang ingin diajukan�

16� Dan kegiatan lainnya yang disesuaikan dengan modal sosial dan kapasitas 
pengendalian di setiap wilayah� Misalnya penggunaan musik instrumentalia 
disesuaikan dengan Lansia�
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TIPS BERKOMUNIKASI DENGAN LANSIA DALAM PELIBATAN 
MASYARAKAT

1� Datangi lansia untuk mengobrol santai di saat waktu luang mereka� 
2� Mulailah dengan obrolan ringan seperti bertanya tentang kabar, kondisi, hobi 

atau kegemaran� Upayakan untuk tidak langsung bicara perihal vaksinasi 
COVID-19� 

3� Dengarkan dengan baik setiap pendapat atau keluhan lansia mengenai 
vaksinasi COVID-19 untuk membangun kepercayaannya� Kemudian jelaskan 
secara perlahan mengenai manfaat, fakta, hoaks, dan hal terkait seputar 
vaksinasi COVID-19�

4� Bangunkan rasa peduli dan empati lansia dengan mengutarakan, misalnya, 
jika lansia divaksinasi COVID-19, maka akan turut melindungi anggota 
keluarga lain seperti anak dan cucu mereka� 

5� Ceritakan tentang pengalaman lansia lain yang sudah mendapat vaksin 
COVID-19� Jika ada perkumpulan lansia di sekitar mereka dan sudah 
divaksinasi, cobalah untuk menawarkan lansia tersebut untuk bergabung�

6� Jelaskan kepada keluarga/pasangan lansia/pendamping untuk memahami 
kekhawatiran, keresahan yang dialami lansia perihal vaksin COVID-19� Berikan 
informasi yang memadai kepada keluarga atau pendamping lansia agar 
dapat menjelaskan fakta dan hal lainnya terkait vaksin COVID-19�

7� Berikan informasi terkait pelaksanaan vaksinasi COVID-19 kepada keluarga/
pasangan lansia/pendamping untuk membantu lansia dalam proses 
pelaksanaan vaksinasi� Mulai dari membantu mencari lokasi vaksinasi terdekat, 
proses pendaftaran, menyiapkan keperluan administrasi, menemani lansia 
ketika vaksinasi, hingga memantau kondisi lansia setelah vaksinasi�

DUKUNGAN SUPLAI DAN AKSES

Berikut adalah hal yang perlu diperhatikan dalam memastikan kelancaran 
vaksinasi diantaranya adalah: 
1� Memastikan ketersediaan pasokan dan lokasi vaksin melalui koordinasi 

dengan Dinas Kesehatan setempat�
2� Memastikan pelayanan vaksin ramah lansia 
 a�  Infrastruktur, seperti tempat yang nyaman, teduh, ada kursi untuk 
  menunggu, ada makanan dan minuman ringan� 
 b� Pos vaksinasi bergerak (mobile) untuk mendekatkan layanan ke wilayah 
  pemukiman yang banyak lansia� 
 c� Door to door, pelayanan rumah ke rumah untuk memberikan suntikan 
  vaksin bagi lansia yang memiliki hambatan mobilitas atau membutuhkan 
  pelayanan khusus� 
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KETERLIBATAN INSTITUSI SOSIAL DAN DUKUNGAN 
KEBIJAKAN 

1� Kerjasama lintas  kebijakan yang pelaksanaannya dapat meningkatkan 
manfaat vaksin bagi lansia dan Keluarga� 

2� Paket kebijakan vaksinasi lansia  dan keluarga serumah� 
3� Penguatan kapasitas Kepala Daerah melalui kerjasama dengan Direktorat 

Jenderal Administrasi Wilayah, Kementerian Dalam Negeri�
4� Pelibatan TNI/POLRI untuk daerah terluar, tertinggal dan terjauh�
5� Kemitraan dengan organisasi sosial khusus lansia  nasional seperti Yayasan 

Alzheimer Indonesia, Lanjut Usia Indonesia, Indonesia Ramah Lansia, OPDis, 
dsb�

6� Kemitraan dengan Anggota Forum Diskusi Pokja Risk Communication and 
Community Engagement/RCCE  termasuk LSM, lembaga donors, media, 
pemerintah, dan akademisi yang bergerak di isu COVID-19 termasuk vaksinasi� 

7� Pelibatan Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil (Dukcapil) untuk 
membantu lansia yang menghadapi kesulitan mendapatkan Nomor Induk 
Kependudukan (NIK)� 

KEMITRAAN VAKSIN LANSIA DENGAN ORGANISASI/ 
INSTITUSI LAIN

Dalam perencanaan dan pelaksanaan kegiatan komunikasi sangat memerlukan 
kerjasama dan kolaborasi antar organisasi baik dari sektor pemerintah, swasta 
maupun organisasi dari sektor berbeda lainnya� Beberapa hal yang perlu 
diperhatikan ketika membangun kemitraan diantaranya adalah:  
1� Penentuan lokasi prioritas dengan pertimbangan:
 a� Stok vaksin memadai untuk mengantisipasi peningkatan demand/ 
  kebutuhan
 b� Jumlah kasus positif,
 c� Ketersediaan tenaga vaksinator dan penapisan,
 d� Penerimaan masyarakat terkait vaksin (tinggi atau rendah),
 e� Anggaran dan sumber daya lain yang mendukung,
 f� Keberadaan mitra kerja,
 g� Kebijakan pembukaan kegiatan ekonomi�
2� Jangka waktu pelaksanaan kegiatan� 

Pemerintah menetapkan bahwa hingga akhir Desember 2021, target vaksinasi 
lansia perlu ditingkatkan secara signifikan sebagai prioritas. Untuk tahun 
selanjutnya akan bergulir sesuai dengan perkembangan situasi vaksin bagi 
kelompok khalayak yang berbeda sesuai dengan faktor risiko yang dihadapi�

3� Target vaksinasi, yang disesuaikan dengan kebijakan nasional�
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4� Isi pesan
 a� Mengacu pada rekomendasi dari ahli kesehatan, pedoman yang sudah 
  ada, dan media informasi resmi lainnya, 
 b� Berfokus pada keraguan dalam hal komorbid, efek samping, kejadian 
  ikutan paska vaksinasi, dan manfaat� 
5� Taktik Komunikasi:
 a� Mempertimbangkan kesamaan branding dan logo untuk meningkatkan 
  keterpercayaan dan kredibilitas isi pesan di hadapan khalayak� 
 b� Adaptasi dari isi pesan yang disesuaikan dengan wilayah�
 c� Menggunakan pendekatan budaya dan kebiasaan khalayak sasaran� 
6� Pelibatan masyarakat:
 a� Jaringan kerja mitra�
 b� Adaptasi materi KIE dan bahan pelatihan untuk meningkatkan kapasitas 
  Nakes dan relawan� 
7� Advokasi: memperkuat koordinasi lintas kebijakan atau program� 
8� Suplai dan akses: memastikan ketersediaan vaksin, nakes dan akses di wilayah 
 prioritas�

Berikut adalah lingkup kerjasama yang bisa dilakukan melalui pendekatan 
kemitraan:
1� Pengaturan agenda (agenda setting), yaitu melakukan upaya untuk 

meletakkan vaksinasi lansia sebagai prioritas kerja organisasi secara internal� 
2� Manajemen konten yakni melakukan adaptasi dan pengembangan konten 

kreatif bagi vaksinasi lansia berdarkan buku panduan dan sumber resmi 
lainnya� 

3� Kolaborasi jaringan mitra untuk memperluas kerjasama baik dengan sesama 
organisasi daerah (kantor cabang) ataupun dengan organisasi lain yang 
bekerja di wilayah yang sama� 

4� Sinergi dengan program atau kebijakan lain untuk memberikan daya ungkit 
lebih baik terhadap capaian program vaksinasi lansia�
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MITRA PENTAHELIX DAN PERANANNYA DALAM 
KOMUNIKASI VAKSINASI COVID-19

1� Pemerintah (Kementerian dan Lembaga) berperan sebagai penentu kebijakan 
publik dan berbagai aturan yang mendukung peran serta masyarakat, serta 
memastikan kepatuhan aparat dalam pelaksanaan kebijakan tersebut�

2� Masyarakat (Lembaga Swadaya Masyarakat, komunitas hobi, komunitas di 
sekitar domisili, dan organisasi massa) berperan untuk menerapkan protokol 
kesehatan dan mendorong vaksinasi melalui prinsip gotong royong�

3� Akademisi seperti perguruan tinggi, lembaga penelitian, dan lembaga 
pendidikan berperan untuk memberikan penguatan kapasitas  penyusunan 
kegiatan komunikasi, melakukan pendampingan teknis, dan mendorong 
gerakan disiplin protokol kesehatan di satuan pendidikan�

4� Media (massa, digital, dan cetak) berperan untuk mendorong berita positif 
dan edukasi ke masyarakat luas� 

5� Sektor swasta (BUMN, perusahaan swasta, UMKM dan Koperasi) berperan 
untuk menetapkan kebijakan disiplin protokol kesehatan di tempat kerja 
termasuk rantai pasokan; memberikan dukungan kapasitas dan edukasi 
kepada konsumen dan kelompok masyarakat yang tinggal di sekitar wilayah 
operasional bisnis; serta bekerjasama dengan sektor kesehatan untuk 
mendukung pelayanan vaksin�

Gambar 2 Ruang Lingkup Kemitraan Vaksinasi Lansia
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BATASAN USIA LANSIA  

Menurut UU No� 13 tahun 1998 tentang Kesejahteraan Lanjut Usia, batasan lansia 
adalah seseorang yang telah mencapai usia 60 tahun ke atas�  

PERUBAHAN FISIK DAN FUNGSI PADA LANSIA

Secara alami lansia akan mengalami penurunan fungsi diantaranya:
1� Fungsi pendengaran�
2� Fungsi penglihatan�
3� Lansia akan mengalami beberapa masalah pada kulit, seperti kulit kering, 

berkerut, kulit menjadi tipis, dan berbecak�
4� Kekuatan tubuh pada lansia juga akan mengalami penurunan seiring 

kepadatan tulang yang berkurang�
5� Fungsi pernapasan dan kardiovaskuler�
6� Indera pengecap dan penciuman�
7� Fungsi kognitif seperti daya ingat, kemampuan memahami, memecahkan 

masalah, serta kemampuan dalam mengambil keputusan perlahan akan 
mengalami penurunan�

LANSIA DAN 
COVID-19
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KOMORBID YANG BIASA TERJADI PADA LANSIA

Berikut merupakan beberapa jenis masalah kesehatan yang seringkali diderita 
oleh lansia (Riskesdas 2018):
1� Penyakit darah tinggi (Hipertensi),
2� Peradangan Sendi (Osteoarthtritis), 
3� Kencing Manis (Diabetes melitus),
4� Penyakit jantung,
5� Stroke,
6� Gagal Ginjal, dan
7� Kanker

KERENTANAN TERHADAP COVID-19

1� Lansia lebih mudah tertular COVID-19 akibat penurunan fungsi dan fisik pada 
tubuh yang dialaminya�

2� Lansia lebih mudah mengalami gejala berat dan perlu perawatan di rumah 
sakit jika terkena COVID-19�

3� Lansia lebih banyak yang membutuhkan perawatan intensif di ICU dan juga 
ventilator�

4� Bagi lansia risiko meninggal jika terkena COVID-19 juga lebih tinggi�
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JENIS VAKSIN 

Sampai saat ini, Badan Pengawas Obat dan Makanan Indonesia sudah 
memberikan izin penggunaan darurat pada 10 jenis vaksin COVID-19 untuk 
menurunkan risiko infeksi� Vaksin tersebut ialah:
1� Sinovac  6�  Novavax
2� AstraZeneca 7�  Sputnik-V
3� Sinopharm 8�  Janssen
4� Moderna 9� Convidencia
5� Pfizer 10.  Zifivax

BAGAIMANA VAKSIN BEKERJA 

Vaksin COVID-19 mengandung virus penyebab COVID-19 yang sudah dilemahkan� 
Seseorang yang mendapatkan suntikan vaksin COVID-19, dalam tubuhnya akan 
membentuk kekebalan terhadap virus corona tanpa harus terjangkit COVID-19� 

Pada prinsipnya semua jenis vaksin akan membentuk sistem kekebalan di dalam 
tubuh yang akan mengenali atau mengingat cara melawan infeksi dari COVID-19 
di kemudian hari� 

Tubuh memerlukan waktu beberapa minggu setelah vaksinasi untuk 
memproduksi kekebalan berupa sel limfosit T dan limfosit B� Terkadang ada 
kemungkinan seseorang dapat terinfeksi COVID-19 sesaat atau setelah vaksinasi 
ketika vaksin belum cukup waktu untuk memberikan perlindungan� Oleh sebab 
itu, sangat dianjurkan untuk tetap menggunakan masker, cuci tangan pakai 
sabun dan menjaga jarak ketika berada di luar rumah� 

VAKSINASI 
COVID-19 DAN 
MANFAATNYA 
BAGI LANSIA
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Setelah vaksinasi proses pembentukan kekebalan dapat timbul reaksi seperti 
demam� Hal tersebut merupakan sesuatu yang normal dan merupakan tanda 
bahwa tubuh sedang memproduksi kekebalan�
 

EFEKTIVITAS VAKSIN

1� Vaksinasi COVID-19 efektif mengurangi risiko terjangkit virus corona dan juga 
penyebaran virus corona�

2� Menurut hasil penelitian, vaksin COVID-19 membantu mengurangi tingkat 
keparahan pasien terinfeksi virus corona yang diderita setelah pemberian 
vaksin, bahkan dari varian Delta sekalipun�

3� Jika seseorang mendapatkan vaksin COVID-19, maka akan turut membantu 
memberikan perlindungan dari infeksi virus corona kepada anggota keluarga 
yang lain, terlebih anggota keluarga yang belum atau tidak memenuhi syarat 
untuk mendapatkan vaksinasi� Serta turut melindungi anggota keluarga 
lainnya dari risiko tingkat keparahan jika mereka terinfeksi�

4� Vaksin COVID-19 membantu kekebalan tubuh mengenali dan melawan virus 
corona� Perlu waktu sekitar 2 minggu untuk membangun perlindungan atau 
kekebalan terhadap virus corona� 

5� Seseorang harus menerima dosis lengkap untuk mendapatkan perlindungan 
yang maksimal dari COVID-19� 

MANFAAT VAKSIN BAGI LANSIA 

Lansia berisiko lebih tinggi terpapar COVID-19� Apabila lansia terpapar COVID-19 
akan lebih mudah mengalami gejala yang berat, membutuhkan perawatan 
intensif dan ventilator, hingga potensi mengalami kematian� Berdasarkan data 
Satgas COVID-19 per 16 November 2021, dari total kasus COVID-19, sebanyak 46,8 
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persen kematian akibat COVID-19 terjadi pada individu kelompok umur 60 tahun 
ke atas atau lansia� 

Vaksinasi COVID-19 bermanfaat untuk menurunkan risiko terjadinya gejala berat 
yang dialami oleh lansia jika terinfeksi virus, juga menurunkan risiko ancaman 
kematian bagi lansia� Selain itu, vaksinasi COVID-19 yang diberikan kepada lansia 
juga bermanfaat untuk melindungi anggota keluarga lainnya yang tinggal 
bersama lansia, termasuk anggota keluarga yang belum memenuhi syarat 
mendapatkan vaksinasi� 

Bagi lansia penyintas atau individu yang pernah terinfeksi COVID-19 dan sudah 
dinyatakan sembuh, tetap harus melakukan vaksinasi COVID-19� Pemberian 
vaksin diperlukan bagi penyintas karena akan memberikan perlindungan dari 
terinfeksi COVID-19 dengan  komplikasi medis yang parah� Jenis kekebalan yang 
berkembang setelah infeksi alami bervariasi dari orang ke orang, dan sangat 
sulit untuk diprediksi� Sedangkan jenis kekebalan yang diinduksi oleh vaksin 
akan menawarkan kekebalan yang lebih lengkap� Selain itu, orang yang pernah 
terkena COVID-19 dan kemudian menerima vaksin akan menghasilkan tingkat 
antibodi yang lebih efektif melawan varian lain yang ada saat ini�

KONDISI KOMORBID DAN KELAYAKAN VAKSIN BAGI LANSIA 

Berikut merupakan rekomendasi yang dianjurkan oleh Perhimpunan Dokter 
Spesialis Penyakit Dalam Indonesia (PAPDI)  bagi lansia yang mengidap kondisi 
komorbid tertentu:
1� Autoimun

Lansia dengan riwayat penyakit autoimun dapat diberikan vaksin jika 
penyakitnya dinyatakan stabil sesuai dengan rekomendasi dokter yang 
merawat� 

2� Penyakit Paru Obstruktif Kronik (PPOK) 
Jika Penyakit Paru Obstruktif Kronik (PPOK) yang dialami lansia terkontrol, 
maka lansia tersebut dapat diberikan vaksin� 

3� Penyakit hati kronis
Efektivitas vaksin hilang sejalan dengan perjalanan keparahan penyakit 
hati yang dialami pasien� Penilaian kebutuhan akan vaksin pada pasien 
sebaiknya dilakukan sejak awal saat vaksin paling efektif untuk diberikan� 
Apabila memungkinkan, hendaknya vaksin diberikan sebelum dilakukan 
transplantasi atau cangkok hati� Bagi pasien sirosis hati jenis vaksin seperti 
Coronavac atau lebih dikenal dengan Sinovac lebih dianjurkan sebab vaksin 
tersebut berasal dari virus yang diinaktivasi� 
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4� Hipertensi
Apabila lansia mempunyai tekanan darah <180/110 mmHg dan tidak 
mengalami kondisi akut seperti peningkatan tekanan darah secara tiba-tiba 
hingga melebihi 180/120 mmHg, maka lansia tersebut masih dapat diberikan 
vaksin�

5� Penyakit Ginjal Kronik (PGK) 
Lansia dengan penyakit ginjal kronik jika kondisinya stabil dapat diberikan 
vaksin COVID-19 sebab mereka berisiko tinggi terinfeksi, berisiko tinggi 
mengalami kesakitan bahkan kematian akibat COVID-19� Kriteria stabil 
meliputi, lansia tidak sedang mengalami komplikasi akut atau tidak dalam 
kondisi klinis lain yang menurut penilaian dokter tidak layak untuk diberikan 
vaksin� 

6� Gagal jantung dan PJK (Penyakit Jantung Koroner) 
Apabila lansia pengidap gagal jantung atau pengidap PJK dalam kondisi 
stabil dan tidak dalam kondisi akut menurut dokter yang merawatnya, maka 
dapat diberikan vaksin�

7� Diabetes melitus 
Lansia pengidap Diabetes melitus dapat diberikan vaksin jika tidak dalam 
kondisi mengidap beberapa masalah kesehatan sekaligus dalam waktu 
yang bersamaan atau mengalami kondisi metabolik akut� Misalnya pasien 
Diabetes melitus juga mengidap hipertensi, kadar kolesterol berlebih, juga 
obesitas dalam satu waktu� 

8� Kanker  
 Pengidap kanker sebelum diberikan vaksin COVID-19 harus mendapatkan 
 persetujuan dari dokter ahli atau dokter yang merawatnya  terlebih dahulu�

KRITERIA LAYAK VAKSIN

Kriteria lain bagi lansia yang layak menerima vaksin COVID-19 (Coronavac/
Sinovac, AstraZeneca, Moderna, Pfizer, dan Sinopharm) adalah lansia yang 
memiliki kondisi sebagai berikut:
1� Tidak mempunyai riwayat reaksi alergi yang berat setelah pemberian vaksin 

COVID-19 dosis pertama atau akibat dari komponen serupa dengan yang 
terkandung dalam vaksin COVID-19�

2� Tidak sedang mengalami infeksi akut� Harus mengikuti penilaian dokter 
untuk pemberian vaksin COVID-19 jika infeksi sudah teratasi�

3� Tidak memiliki penyakit imunodefisiensi primer atau penyakit yang 
disebabkan oleh rusak atau tidak berfungsinya sistem kekebalan tubuh 
karena infeksi, malnutrisi, atau sebab lainnya� 
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KRITERIA RENTA (RAPUH) PADA LANSIA 

Selain kondisi komorbid pada lansia, perlu diperhatikan juga terkait kriteria renta 
atau frail yang mungkin dialami oleh lansia� Lansia dinyatakan renta apabila 
mengalami 3 atau lebih kondisi berikut:
1� Lansia mengalami kesulitan untuk naik atau turun sebanyak 10 anak tangga�
2� Lansia sering merasa kelelahan dalam 4 minggu terakhir sehingga aktivitas 

fisik menurun.
3� Lansia mengidap 4 dari 11 penyakit yakni; hipertensi, diabetes, kanker (selain 

kanker kulit kecil), penyakit paru kronis, serangan jantung, gagal jantung 
kongestif, nyeri dada, asma, nyeri sendi, stroke, dan penyakit ginjal�

4� Lansia kesulitan berjalan sejauh 100 meter�
5� Lansia mengalami penurunan berat badan yang drastis�

KONDISI RENTAN PADA LANSIA 

Kondisi rentan yang mungkin dialami lansia perlu menjadi pertimbangan layak 
atau tidaknya untuk pemberian vaksin COVID-19 dengan memperhatikan hal 
berikut:
1� Perlunya melakukan screening atau identifikasi rentan atau tidaknya kondisi 

lansia yang akan divaksin�
2� Lansia dengan komorbid terkontrol dan tidak dalam kondisi rentan dapat 

langsung diberikan vaksin�
3� Lansia dalam kondisi rentan dapat diberikan vaksin berdasarkan pertimbangan 

dari dokter spesialis penyakit dalam atau sub spesialis geriatri dengan syarat 
tidak mengalami 2 hal berikut, yakni, pertama lansia sepenuhnya bergantung 
kepada orang lain ketika melakukan aktivitas hidup setiap harinya� Kedua, 
lansia mengidap penyakit terminal dengan angka harapan hidup rendah 
atau kurang dari 6 bulan�

LANSIA YANG TIDAK DAPAT MENERIMA VAKSIN 

Secara umum Vaksin COVID-19 tidak bisa disuntikan kepada masyarakat 
termasuk lansia  yang mengidap penyakit kronik akut atau belum terkendali 
seperti paru obstruktif kronis dan asma, penyakit jantung, gangguan ginjal, dan 
penyakit hati atau liver�

Secara khusus kriteria orang yang tidak bisa menerima vaksin COVID-19 adalah 
sebagai berikut:



32

1� Orang yang sedang demam dengan suhu > 37,5 °C�
2� Orang dengan hipertensi tidak terkontrol, yaitu tekanan darah > 180/110 

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

3� Orang yang mengalami alergi berat setelah divaksinasi COVID-19 sebelumnya 
(Vaksinasi Dosis 1) maka tidak bisa mendapatkan vaksinasi COVID-19 dosis 
kedua�

4� Orang yang mengidap penyakit autoimun seperti asma, lupus� Vaksinasi 
ditunda jika sedang dalam kondisi akut atau belum terkendali�

5� Orang yang sedang mendapat pengobatan untuk gangguan pembekuan 
darah, kelainan darah, defisiensi imun dan penerima produk darah/transfusi. 
Vaksinasi ditunda dan dirujuk�

6� Orang yang sedang mendapat pengobatan immunosu pressant seperti 
kortikosteroid dan kemoterapi� Vaksinasi ditunda dan dirujuk�

7� Orang yang memiliki penyakit jantung berat dalam keadaan sesak� Vaksinasi 
ditunda dan dirujuk�

8� Lansia yang dalam pemeriksaannya (sesuai format skrining) menjawab lebih 
dari 3 pertanyaan dengan jawaban ya�

9� Orang yang memiliki Riwayat alergi berat setelah di vaksinasi COVID-19 
sebelumnya maka vaksin tidak dapat diberikan� 

• Penyintas COVID-19 dapat melanjutkan vaksinasi� Apabila setelah dosis 
pertama sasaran terinfeksi COVID-19 maka dosis pertama vaksinasi 
tidak perlu di ulang, tetap diberikan dosis kedua dengan interval 1 atau 
3 bulan sejak dinyatakan sembuh

Bagi lansia yang tidak bisa menerima vaksin COVID-19,  dokter yang merawat 
dan mengetahui Riwayat penyakit lansia tersebut, dapat mengeluarkan surat 
keterangan tidak bisa divaksin sesuai dengan diagnosa yang di hasilkan 
berdasarkan pemeriksaan dan skrining yang telah dilakukan� Surat tersebut 
dapat di gunakan untuk melakukan perjalanan; keperluan administrasi dan 
kegiatan lainnya jika diperlukan� 

EFEK SAMPING VAKSIN 

Setelah seseorang mendapatkan suntikan vaksin, terkadang mengalami 
reaksi, seperti demam� Namun, tidak semua mengalami reaksi yang sama atau 
merasakan adanya Kejadian Ikutan Paska Imunisasi (KIPI)� KIPI atau keluhan 
yang timbul setelah vaksinasi adalah hal yang normal dan merupakan tanda 
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bahwa tubuh sedang memproduksi kekebalan� Biasanya keluhan akan mereda 
dan bahkan hilang dalam beberapa hari� 

KIPI yang mungkin timbul setelah vaksinasi, antara lain:
1� Nyeri, kemerahan, atau bengkak pada lengan atau di lokasi suntik�
2� Sakit kepala� 
3� Nyeri otot�
4� Nyeri sendi�
5� Menggigil�
6� Mual atau muntah�
7� Rasa lelah�
8� Demam dengan suhu di atas 37,8°C atau individu akan mengalami keluhan 

mirip gejala flu dan menggigil selama 1-2 hari.

Jika individu merasa tidak nyaman dengan efek samping yang timbul, istirahat 
adalah pilihan yang terbaik� Obat penurun panas dapat diminum sesuai anjuran, 
jika dibutuhkan serta perbanyak minum air putih� Apabila ada rasa nyeri pada 
lokasi suntikan dapat diatasi dengan mengompres bagian yang nyeri dengan 
kain bersih yang direndam air dingin� Jika demam timbul lebih dari 48 jam 
setelah vaksinasi atau keluhan lain yang dirasakan tidak berkurang, maka tetap 
tenang dan segera menghubungi petugas kesehatan di nomor kontak yang 
tertera pada kartu vaksinasi�
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PELAKSANAAN 
VAKSINASI

BAGAIMANA ALUR PROSEDUR VAKSINASI COVID-19 BAGI 
LANSIA?
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SEBELUM VAKSINASI 

Persiapan yang perlu dilakukan sebelum mendapatkan vaksin:
1� Mencari informasi terkait lokasi vaksinasi yang paling terjangkau dari rumah 

dengan memanfaatkan media online atau saluran komunikasi lainnya� 
2� Pastikan terdaftar di lokasi vaksinasi yang ingin dituju� Anggota keluarga atau 

kerabat terdekat bisa membantu lansia untuk mendaftarkan diri sebagai 
calon penerima vaksin� 

3� Siapkan dokumen terkait yang dibutuhkan saat vaksinasi, misalnya KTP, KK, 
atau surat keterangan lainnya� 

4� Bagi lansia yang mempunyai komorbid atau tidak yakin akan status 
kesehatannya, dapat melakukan konsultasi terlebih dahulu kepada dokter�

5� Jika lansia mempunyai komorbid, pastikan minum obat yang biasa dikonsumsi 
dan telah diresepkan oleh dokter�

6� Mengkonsumsi makanan sehat, dan bergizi seimbang yang mengandung 
karbohidrat, protein, vitamin, dan mineral�

7� Hindari melakukan aktivitas berat atau olahraga secara berlebihan sebelum 
vaksinasi�

8� Tidak mengkonsumsi minuman beralkohol minimal 2 hari sebelum vaksinasi 
dan 2 minggu setelahnya�

9� Usahakan tidak begadang dengan cukup tidur selama 7-9 jam tiap harinya�
10� Kelola stress dengan baik�
11� Pastikan tubuh dalam kondisi sehat sebelum vaksinasi�

SAAT VAKSIN 

1� Patuhi protokol kesehatan saat di lokasi vaksinasi dengan menjaga jarak dan 
memakai masker� 

2� Dampingi lansia saat di lokasi vaksinasi� 
3� Bantu persiapkan dokumen yang dibutuhkan oleh petugas vaksinasi saat 

pendaftaran�
4� Dampingi lansia saat proses screening oleh tenaga kesehatan di lokasi 

vaksinasi�
5� Berterus terang kepada tenaga kesehatan yang bertugas dengan kondisi 

kesehatan yang sedang dialami�

Bila ada lansia yang menyebut komorbid, tenaga kesehatan perlu 
mendalami dan memastikan apakah pernyataan itu dari diagnosa 
pribadi (self-diagnose) atau memang sedang mengkonsumsi obat-
obatan untuk penyakit komorbid.
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6� Berikan dukungan kepada lansia jika harus mengulangi proses skrining, 
misalnya, karena tekanan darah tinggi biasanya lansia diminta menunggu 
atau istirahat selama 15-20 menit sebelum dilakukan pengukuran tensi 
kembali� 

7� Yakinkan lansia bahwa tenaga kesehatan akan memberikan pelayanan yang 
terbaik selama proses vaksinasi�

8� Setelah mendapatkan vaksin, tunggu sekitar 15 menit di meja observasi, 
jangan terburu-buru untuk pulang agar petugas dapat memantau kondisi 
lansia dan jika ada KIPI dapat segera ditangani oleh petugas kesehatan� 

9� Tanyakan jadwal pemberian dosis vaksin COVID-19 yang kedua�
10� Simpanlah kartu bukti vaksinasi yang diberikan oleh petugas� Pada kartu 

vaksin terdapat informasi mengenai jenis vaksin COVID-19 yang diberikan, 
lokasi, dan waktu diberikannya vaksin dosis pertama dan untuk dosis kedua�

SETELAH VAKSINASI 

Apabila selama observasi lansia tidak mengalami keluhan, petugas kesehatan 
akan mempersilakan lansia untuk pulang ke rumah� Namun, setelah itu anggota 
keluarga atau kerabat harus tetap memantau kondisi lansia dengan:
1� Saat di rumah, tanyakan ada atau tidak keluhan yang dirasakan� 
2� Jika ada, bantu lansia untuk mengurangi keluhan yang dirasakan, misalnya 

mengompres lengan jika nyeri dengan kain bersih yang direndam air dingin�
3� Sarankan lansia untuk istirahat dan minum air putih yang cukup, serta 

mengkonsumsi makanan yang bergizi�
4� Pantau keluhan yang dirasakan lansia, terlihat mulai membaik atau 

memburuk�
5� Jika keluhan memburuk, tetap tenang dan segera hubungi nomor kontak 

yang tertera pada kartu vaksin�
6� Tetap mematuhi protokol kesehatan meskipun sudah mendapatkan vaksinasi 

untuk menjaga diri dan orang lain�

Ketentuan pemerintah jika terjadi KIPI maka pembiayaan akan 
ditanggung oleh negara. Sehingga lansia dan keluarganya tidak 
perlu khawatir atau ragu untuk menghubungi dokter dan datang ke 
fasilitas kesehatan bila mengalami keluhan yang terasa berat dan 
tidak kunjung reda dalam beberapa hari.

Bila lansia dan keluarganya ragu akan kondisi kesehatan lansia, arahkan 
ke dokter di fasilitas pelayanan kesehatan untuk memeriksakan diri 
dan jadwalkan ulang vaksinasi baik dosis 1 atau pun dosis 2.
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VAKSIN DOSIS KEDUA

Dosis dan Cara Pemberian Vaksinasi COVID-19 Dosis Primer dan cara 
pemberiannya harus sesuai standar mengacu kepada Keputusan Menteri 
Kesehatan Republik Indonesia Nomor HK�01�07/Menkes/6424/2021 dan surat 
Direktur Jenderal Pencegahan dan Pengendalian Penyakit nomor SR�02�06/
II/921/2022 tanggal 13 Februari 2022 tentang Pemberian Vaksinasi COVID-19 bagi 
Sasaran yang drop out�  Tabel di bawah ini menjelaskan aturan pemberian dosis 
primer untuk setiap jenis vaksin COVID-19�  

Tabel Dosis dan Cara Pemberian Berbagai Jenis Vaksin COVID-19

Jenis Vaksin Jumlah Dosis Interval Minimal 
Pemberian Antar Dosis

Cara 
Pemberian

Sinovac Research and 
Development Co�, Ltd 

(0,5 ml per dosis); 
dua kali pemberian

28 hari Intramuskular

Sinopharm + Beijing 
Institute of Biological 
Products

(0,5 ml per dosis); 
dua kali pemberian

21 hari Intramuskular

AstraZeneca + 
University of Oxford

(0,5 ml per dosis); 
dua kali pemberian

12 - 8 minggu Intramuskular

Novavax (Covovax) (0,5 ml per dosis); 
dua kali pemberian

21 hari Intramuskular

Moderna + National 
Institute of Allergy and 
Infectious Diseeases 
(NIAID) 

(0,5 ml per dosis); 
dua kali pemberian

28 hari Intramuskular

Pfizer Inc. + BioNTech (0,3 ml per dosis); 
dua kali pemberian

28 - 21 hari Intramuskular

Johnson and Johnson 
(Janssen)  

(0,5 ml per dosis); 
satu kali pemberian

-
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PERSIAPAN VAKSINASI DOSIS KEDUA

Setelah pemberian vaksinasi dosis pertama jika lansia tidak mengalami keluhan 
atau efek samping yang berarti, maka lansia dapat diberikan dosis kedua� Bantu 
lansia untuk mempersiapkan diri mendapatkan dosis kedua dan juga untuk 
menghadapi efek samping yang kemungkinan timbul pada pemberian dosis 
kedua�
1� Datanglah ke lokasi vaksinasi pada jadwal yang sudah ditentukan (lihat 

pada kartu vaksin)� 
2� Jika setelah pemberian vaksin dosis pertama, lansia terkena COVID-19, maka 

pemberian dosis kedua dapat diberikan 1 atau 3 bulan setelah dinyatakan 
sembuh (penyintas) dengan ketentuan sebagai berikut:
a� Penyintas dengan derajat keparahan ringan sampai sedang, yakni pasien 

tanpa gejala (isolasi mandiri), atau dirawat di ruang non ICU tanpa oksigen 
atau dengan oksigen biasa bisa mendapatkan vaksin COVID-19 setelah 1 
bulan dinyatakan sembuh�

 b� Penyintas dengan derajat keparahan penyakit berat, yakni pasien dirawat 
di ruang ICU dan membutuhkan ventilator bisa mendapatkan vaksin 
COVID-19 setelah 3 bulan dinyatakan sembuh�

3� Membawa kartu vaksin yang diberikan petugas saat vaksinasi dosis 
 pertama�  
4� Tetap patuhi protokol kesehatan di lokasi vaksinasi dengan memakai 
 masker dan menjaga jarak� 
5� Sampaikan kondisi kesehatan yang sebenarnya pada tenaga kesehatan� 
6� Pastikan mendapatkan jenis vaksin yang sama dengan saat pemberian 
 vaksin dosis kedua�
7� Setelah mendapatkan vaksin, tunggulah sekitar 15 menit agar tenaga 
 kesehatan bisa melakukan observasi� 
8� Simpan kartu vaksin yang diberikan sebagai bukti bahwa lansia telah 
 mendapatkan vaksinasi dosis lengkap� 

Apabila belum mendapatkan dosis kedua sesuai interval minimal tersebut 
maka sasaran datang ke tempat pelayanan vaksinasi COVID19 sesegera 
mungkin untuk mendapatkan dosis kedua�

Sesuai dengan Keputusan Menteri Kesehatan No. HK. 01.07/
MENKES/ 12578/2020 tentang Penetapan Jenis Vaksin, Menteri 
dapat melakukan perubahan jenis vaksin berdasarkan rekomendasi 
dari Komite Penasihat Ahli Imunisasi Nasional (ITAGI) dan Komite 
Penanganan COVID-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional (KPCPEN).
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VAKSIN BOOSTER 

Aturan pemberian vaksinasi dosis lanjutan atau booster dilakukan mengacu pada 
Surat Edaran Direktur Jenderal Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Nomor 
SR�02�06/II/1180/2022 tanggal 25 Februari 2022 tentang Penyesuaian Pelaksanaan 
Vaksinasi COVID-19 Dosis Lanjutan bagi Masyarakat Umum dan Nomor SR�02�06/
II/1188/2022 tanggal 25 Februari 2022 tentang Penambahan Regimen Vaksinasi 
COVID-19 Dosis Lanjutan (Booster):
1� Vaksinasi booster diselenggarakan oleh Pemerintah untuk masyarakat 

usia 18 tahun ke atas yang sudah mendapatkan dosis vaksin primer 
lengkap dengan memprioritaskan kelompok lansia dan penderita 
imunokompromais�

2� Pelaksanaan Vaksinasi Program Dosis Lanjutan serentak di seluruh 
kabupaten/kota bagi masyarakat umum tanpa menunggu target capaian 
70% dan cakupan dosis 1 lansia minimal 60%�

3� Syarat penerima vaksin dosis lanjutan:
 a� Menunjukkan NIK dengan membawa KTP/KK atau melalui aplikasi Peduli 
  Lindungi;
 b� Berusia 18 tahun ke atas; dan
 c� Telah mendapatkan vaksinasi primer dosis lengkap minimal 3 bulan 
 sebelumnya�
4� Penyuntikan dilakukan secara intramuskular di lengan atas�
5� Pelaksanaan kegiatan vaksinasi booster dilakukan di Puskesmas, rumah sakit 

milik pemerintah dan pemerintah daerah maupun pos pelayanan vaksinasi 
yang dikoordinasi oleh Dinas Kesehatan Provinsi atau Kabupaten/Kota� 

Vaksin Dasar Vaksin Lanjutan Dosis Interval Minimal 
dari Dosis Dasar 

Sinovac Astra Zeneca Separuh dosis atau 0,25 ml

3 bulan

Pfizer Separuh dosis atau 0,15 ml

Zififax Dosis penuh atau 0,5 ml

Moderna Dosis penuh atau 0,5 ml

Astra Zeneca Moderna Separuh dosis atau 0,25 ml

Pfizer Separuh dosis atau 0,15 ml

Astra Zeneca Dosis penuh atau 0,5 ml

Pfizer Pfizer Dosis penuh atau 0,3 ml

Moderna Separuh dosis atau 0,25 ml

Astra Zeneca Dosis penuh atau 0,5 ml

Moderna Moderna Separuh dosis atau 0,25 ml

Janssen (J&J) Moderna Separuh dosis atau 0,25 ml

Sinopharm Sinopharm Dosis penuh atau 0,5 ml

Tabel Dosis dan Cara Pemberian Vaksinasi Lanjutan COVID-19
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Misinformasi adalah informasi menyesatkan yang sengaja dibuat atau disebarkan 
tanpa bertujuan untuk memanipulasi orang lain, misalnya, menyebarkan 
informasi tentang kematian seseorang akibat vaksinasi (dengan tanpa mengecek 
fakta terlebih dahulu)�

Sedangkan disinformasi merupakan sebuah upaya yang disengaja untuk 
membingungkan atau memanipulasi orang lain dengan memberikan informasi 
yang tidak benar atau tidak berdasarkan fakta� Disinformasi dapat berkembang 
menjadi misinformasi jika informasi yang tidak benar tersebut disebarkan 
oleh orang yang memercayainya� Selanjutnya, hoaks hampir sama dengan 
disinformasi, yakni dibuat untuk meyakinkan orang lain bahwa informasi yang 
tidak didukung oleh fakta tersebut merupakan sebuah kebenaran�

Dampak membahayakan yang ditimbulkan oleh hal di atas diantaranya adalah: 
1� Mendorong orang untuk menyembunyikan penyakit untuk menghindari 

diskriminasi dan stigma�
2� Mencegah orang untuk segera mencari perawatan kesehatan� Hal ini bisa 

berakibat fatal bagi kesehatan dan bahkan bisa menyebabkan kematian� 
3� Mematahkan semangat mereka untuk mengadopsi protokol kesehatan dan 

vaksin COVID-19� 
4� Hoaks dapat dengan sangat mudah menyebar melalui media sosial dan group 

chat� Jangan mudah percaya pada informasi yang disebar melalui saluran ini� 
Selalu periksa ulang informasi tersebut dari sumber resmi dan terpercaya� 

MISINFORMASI, 
DISINFORMASI, 
DAN 
HOAKS VAKSIN
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Beberapa Hoaks yang beredar di masyarakat mengenai vaksin COVID-19 dapat 
dilihat pada laman (Hoax Buster | Covid19�go�id) antara lain:
1� Hoaks: Pemerintah Akan Suntik Paksa Vaksin Mematikan pada 22 Februari 

2022�
2� Hoaks: Bayi Dilahirkan dengan Kelainan Genetik Akibat Ibunya Disuntik 

Vaksin COVID-19�
3� Hoaks: 13 Anak Sekolah di Afrika Meninggal Karena Vaksin COVID-19�
4� Hoaks: Stroke Menyerang Anak-Anak sebagai Efek Samping Vaksin COVID-19�
5� Hoaks: WHO Akui COVID-19 Sama dengan Flu Biasa dan 500�000 Orang di AS 

Tewas karena Vaksin�
6� Hoaks: Darah Orang yang Divaksin COVID-19 Menjadi Tidak Normal dan Tidak 

Bisa Donor Darah�

Hal yang harus dilakukan untuk mendapatkan fakta dan mencegah hoaks: 
1� Jangan ikut menyebarluaskan atau meneruskan pesan tersebut� Ingat Saring 

Sebelum Sharing!!
2� Ikuti akun-akun atau forum resmi dari pemerintah untuk mendapatkan 

informasi mengenai COVID-19 dan vaksinasi�
3� Untuk aduan konten hoaks, kirim email ke aduankonten@mail�kominfo�go�id, 

atau buka situs https://www�aduankonten�id 
4� Untuk mengecek hoaks 
 a. Kirim pesan WhatsApp ke Chatbot Mafindo ke nomor 085921600500.
 b� Lihat situs Kementerian Kominfo di https://komin�fo/inihoaks atau 
  https://turnbackhoax�id dan https://cekfakta�com�
 c� Situs informasi resmi terkait vaksinasi COVID-19 https://s�id/infovaksin �

Boks 1 Total jumlah hoaks yang berhasil diidentifikasi di Indonesia (source: Mafindo).
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Hal Lain yang Perlu Diperhatikan Terkait 
Pencegahan Covid-19 dan Kesehatan Lansia

LOKASI VAKSIN 

Keluarga atau kerabat dekat dapat membantu mencari informasi terkait lokasi 
vaksinasi yang paling terjangkau dan nyaman bagi lansia� Pastikan mendapatkan 
informasi yang jelas mengenai waktu pelaksanaan vaksin, jenis vaksin yang 
diberikan, dokumen yang harus disiapkan, serta kenyamanan lokasi vaksinasi 
bagi lansia� Sebaiknya mencari lokasi yang paling dekat dengan rumah agar 
lansia tidak terlalu lama dalam perjalanan menuju lokasi vaksinasi� 

JIKA INGIN MELAKUKAN PERJALANAN 

Beberapa hal yang harus diperhatikan jika lansia melakukan perjalanan, antara 
lain:
1� Pastikan lansia dalam kondisi prima pada saat melakukan perjalanan�
2� Membawa persediaan obat yang cukup apabila ada obat yang harus 

dikonsumsi�
3� Mencatat atau menyimpan nomor kontak darurat yang bisa dihubungi jika 

ada suatu masalah selama perjalanan�
4� Mengikuti anjuran untuk menjaga kebersihan demi diri sendiri dan keluarga 

atau kerabatnya�
5� Rutin melakukan cuci tangan pakai sabun dan air mengalir atau cairan 

pembersih tangan yang mengandung kadar alkohol minimal 60%�
6� Ketika batuk atau bersin harus menutup hidung dan mulut menggunakan 

tisu atau siku bagian dalam� Segera buang tisu yang telah digunakan�
7� Sedapat mungkin menghindari kontak langsung dengan orang yang sedang 

batuk atau bersin�
8� Lansia juga diharapkan selalu membawa cairan pembersih tangan, tisu sekali 

pakai, dan juga tisu disinfektan ketika bepergian�
9� Ketika berada di dalam pesawat terbang atau kendaraan lain, disarankan 

untuk membersihkan tempat duduk, sandaran tangan, layar sentuh, dan 
bagian lain menggunakan cairan pembersih disinfektan�

10� Begitu juga ketika lansia berada di hotel atau akomodasi lain tempat keluarga 
tinggal, gunakan pembersih disinfektan untuk membersihkan permukaan 
kunci, gagang pintu, atau lainnya� 
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KETIKA BERKUMPUL BERSAMA KELUARGA

1� Sejauh ini pilihan teraman adalah menyelenggarakan acara kumpul keluarga 
hanya dengan yang tinggal satu rumah atau menggelar acara secara virtual 
dengan kerabat atau orang lain yang tidak tinggal serumah� Upayakan untuk 
tidak sering melakukan kegiatan berkumpul atau mendatangi keramaian� 
Pilih kegiatan secara virtual sebagai alternatif� 

2� Jika ada kebutuhan penting untuk bertemu secara langsung, usahakan agar 
bertemu di ruang terbuka dengan ventilasi udara yang baik (buka jendela) 
dan persingkat waktu berkumpul atau pertemuan� 

3� Hindari duduk berdekatan satu sama lain dan tidak saling berbagi makanan 
atau alat makan� 

4� Tetap menjaga jarak 1,5 meter, memakai masker dan sering mencuci tangan 
pakai sabun� 

5� Setelah acara temu, sebaiknya setiap individu melakukan karantina mandiri 
selama kurang lebih 14 hari untuk menghindari penularan COVID-19�

ADAPTASI KEBIASAAN BARU

Adaptasi kebiasaan baru adalah kondisi masyarakat yang dapat melakukan 
kegiatan sehari-hari dengan melakukan adaptasi untuk dapat hidup 
berdampingan dengan COVID-19� Dalam kondisi Pandemi COVID-19, masyarakat 
diharapkan dapat beraktivitas untuk memenuhi kebutuhan hidupnya; bekerja, 
beribadah, berdagang, mengajar,  bersosialisasi, aktualisasi diri� Oleh karena itu 
untuk menuju masyarakat sehat, bugar dan produktif, maka ada peraturan baru, 
gaya hidup baru, dan kebiasaan baru yang perlu diterapkan oleh masyarakat� 
Bagi para lansia yang telah menerima dosis lengkap Vaksin COVID-19 dianjurkan 
untuk tetap disiplin menerapkan protokol Kesehatan 5M (memakai masker, 
mencuci tangan pakai sabun, menjaga jarak, menghindari kerumunan, dan 
mengurangi mobilitas) sebagai salah satu cara terbaik mencegah penularan 
COVID-19� Lansia dianjurkan untuk: 
1� Gunakan masker jika harus keluar rumah, namun tetap gunakan masker di 

dalam rumah apabila ada anggota keluarga yang terinfeksi COVID-19; ada 
anggota keluarga yang berisiko terpapar COVID-19, lansia merasakan gejala 
yang mengarah pada infeksi virus COVID-19, ruangan yang sempit dan tidak 
bisa menjaga jarak dengan anggota keluarga lainnya� 

2� Sering cuci tangan dengan sabun dan air mengalir minimal 20 detik atau 
gunakan hand sanitizer.

3� Jaga jarak fisik dan sosial ketika beraktivitas di luar rumah
4� Menghindari kerumunan saat di luar rumah� 
5� Mengurangi mobilitas jika tidak ada keperluan mendesak, sebaiknya lansia 

tetap tinggal di rumah�
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PROTOKOL KESEHATAN LAINNYA:

1� Tingkatkan daya tahan tubuh sebaik mungkin dengan cara cukup istirahat 
dan rutin berolahraga

2� Jika mengucapkan salam tidak perlu bersalaman dan cium pipi kanan-kiri 
(cipika-cipiki), kini diganti dengan “salam namaste” atau salam dengan kedua 
tangan mengatup di depan dada�

3� Gunakan uang elektronik, dan kurangi membayar dengan uang tunai�
4� Setiba di rumah langsung membersihkan diri/mandi�

NUTRISI 

1� Lansia dianjurkan untuk mengonsumsi berbagai jenis makanan bergizi dan 
beraneka ragam yang mengandung karbohidrat, protein, serta sayur dan 
buah� 

2� Konsumsi makanan bergizi penting untuk membentuk sistem kekebalan 
tubuh yang kuat� 

3� Protein bermanfaat untuk mengoptimalkan kekebalan dalam tubuh, 
mengganti jaringan yang rusak, serta membantu menguatkan otot� 

4� Sumber protein yang sering dijumpai antara lain tahu, tempe, ikan, daging, 
ayam, telur, dan kacang hijau� 

5� Beberapa yang harus diperhatikan terkait nutrisi lansia:
 a� Konsumsi buah dan sayur juga diperlukan sebagai sumber vitamin dan 
  mineral bagi tubuh lansia�
 b� Usahakan konsumsi susu dan daging yang rendah lemak, pilih makanan 
  laut, kacang-kacangan�
 c� Konsumsi air putih yang cukup, minimal 2 liter  per hari� 
 d� Batasi konsumsi gula, garam, lemak, dan minyak�
 e� Konsumsi makanan yang mengandung zat besi tinggi�
 f� Biasakan sarapan pagi�
 g� Hindari minuman beralkohol dan mengandung tinggi kafein�
6� Perhatikan kemasan pada makanan untuk melihat waktu kadaluwarsa dan 

kandungan gizi pada makanan tersebut� 
7� Apabila lansia mengidap penyakit tertentu atau hambatan tertentu dalam 

mengkonsumsi makanan, harap konsultasikan ke dokter untuk asupan gizi 
atau makanan yang dianjurkan untuk lansia� 

LATIHAN FISIK DAN PENCEGAHAN PENURUNAN FUNGSI 
TUBUH

Lansia perlu dukungan untuk melakukan latihan fisik sebagai upaya untuk 
meningkatkan kualitas hidup. Kesehatan fisik dan kesehatan mental dapat 
meningkat dengan melakukan latihan fisik yang teratur. Manfaat lain jika lansia 
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melakukan latihan fisik adalah untuk mengurangi risiko munculnya penyakit 
dan membantu memelihara fungsi tubuh lansia�

Latihan fisik yang dianjurkan secara umum kepada lansia adalah melakukan 
senam ringan atau jalan kaki setiap hari dengan durasi waktu 20-30 menit setiap 
harinya� Hal ini dapat dilakukan di dalam, halaman rumah, ataupun luar rumah 
setiap pagi atau sore, dengan tetap melakukan protokol kesehatan� Berjalan kaki 
bagi lansia dapat dilakukan untuk melatih kekuatan otot dengan minim risiko 
cedera� 

Proses latihan fisik dengan senam ringan atau berjalan kaki dapat dilakukan 
dengan meliputi gerakan untuk pemanasan, gerakan inti, dan juga gerakan 
pendinginan, seperti
1� Gerakan pemanasan bertujuan untuk menyiapkan fungsi organ tubuh untuk 

gerakan selanjutnya dan untuk mencegah cidera atau kelelahan� Gerakan 
yang bisa dilakukan adalah peregangan otot lengan, bahu, pinggang, atau 
melemaskan otot leher�

2� Gerakan inti yang bisa dilakukan berupa menggerakkan tangan dengan 
mengayun atau menepuk, menggerakkan kaki dengan mengangkat lutut 
atau berjalan di tempat�

3� Gerakan pendinginan bertujuan untuk mengembalikan kondisi tubuh, 
mengembalikan detak jantung, dan suhu tubuh seperti semula� Lansia 
bisa melakukan gerakan berikut; buka kedua kaki selebar bahu kemudian 
lingkarkan satu tangan ke leher dan tahan dengan tangan lainnya� Hitung 
sampai 8-10 kali dan ulangi untuk sisi lainnya� 

PEMERIKSAAN KESEHATAN SECARA TERATUR 

1� Secara rutin, lansia disarankan melakukan pemeriksaan status kesehatan 
melalui Posyandu Lansia yang diadakan 1 kali dalam 1 bulan di wilayah kerja 
Puskesmas. Dalam kegiatan tersebut, dilakukan pemeriksaan fisik dasar atau 
yang dikenal dengan skrining kesehatan yang meliputi tinggi badan, berat 
badan, tekanan darah, motorik, mata serta gigi dan mulut� 

2� Jika di wilayah tempat tanggal lansia tidak ada Posyandu Lansia, maka dapat 
melakukan pemeriksaan di Puskesmas terdekat secara teratur� 

3� Selain itu juga dilakukan pemeriksaan laboratorium sederhana yang terdiri 
atas kolesterol, asam urat, dan gula darah yang keseluruhan hasil dapat 
menunjukkan indikasi terjadinya penyakit tidak menular dan dibutuhkan 
rujukan ke fasilitas kesehatan lanjutan jika ditemukan hasil yang tidak sesuai 
dengan nilai normal�  

4� Pada masa pandemi, beberapa wilayah tidak melakukan Posyandu Lansia 
secara langsung namun pemantauan kesehatan tetap dilakukan melalui 
kunjungan rumah atau pengembangan lain sehingga perlu dilakukan 
komunikasi efektif antara kader kesehatan dengan lansia dan keluarga agar 
pelayanan kesehatan tetap dapat berjalan optimal�
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