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Definisi Vaksin

Produk biologis yang berisi antigen yang bila
diberikan kepada seseorang akan merangsang
terbentuknya antibodi dan menimbulkan
kekebalan spesifik terhadap penyakit tertentu.

CARA KERJA VAKSIN 
COVID-19 

COVID-19 | 2021



• ANTIGEN : molekul yang mampu menstimulasi respons imun. Molekul tersebut
dapat berupa protein, polisakarida, lipid, atau asam nukleat. Tiap antigen 
memiliki fitur permukaan yang berbeda yang dikenali oleh sistem kekebalan.

• ANTIBODI : Protein berbentuk Y yang diproduksi sel B dalam sistem imun tubuh. 
Protein terbentuk lalu terdapat respon tubuh terhadap paparan antigen.

• PATOGEN : bakteri, virus, parasit,atau fungi yang dapat menyebabkan penyakit
di dalam tubuh. Masing-masing patogen terdiri dari beberapa bagian yang 
biasanya hanya ada pada jenis patogen tersebut dan penyakit yang 
diakibatkannya.

• VAKSINASI : Proses pemberian antigen ke dalam tubuh seseorang yang 
bertujuan meningkatkan kekebalan tubuh individu tersebut terhadap penyakit
tertentu

• IMUNISASI : Proses membuat seorang individu menjadi lebih kebal terhadap
penyakit tertentu, misalnya dengan pemberian vaksin.

ISTILAH DALAM KEKEBALAN (IMUNITAS) 
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BAGAIMANA CARA KERJA VAKSIN
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BAGAIMANA CARA KERJA VAKSIN

• Sebagian vaksin perlu beberapa dosis yang diberikan dengan
jarak mingguan atau bulanan

• Dosis berulang:  produksi antibodi yang bertahan lama dan 
perkembangan sel pengingat.

• Tubuh dilatih untuk melawan organisme yang menyebabkan
penyakit itu lalu mengingat patogen tsb dan melawannya
dengan cepat & segera di masa depan



FIRST 
EXPOSURE 
TO DISEASE 

Kebal setelah infeksi alamiah 
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KEKEBALAN TUBUH

Kebal setelah vaksinasi
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SECOND 
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VAKSIN COVID-19



VAKSIN VIRUS MATI ATAU INAKTIF
COVID-19 | 2021

• Menggunakan virus yang dimatikan dengan pemanasan atau bahan kimia
• Virus yang sudah “dimatikan” ini tidak dapat lagi memperbanyak diri, namun 

masih dalam struktur tubuh yang utuh
• Dapat menimbulkan respon imun
• Jangka waktu proteksinya lebih pendek dibandingkan vaksin hidup yang 

dilemahkan, sehingga perlu dilakukan pemberian berulang(2x pemberian)
• Contoh vaksin yang sudah beredar: Hepatitis A, rabies, polio



SIAPA SAJA YANG BOLEH DIVAKSIN

1. Dewasa sehat usia 18-59 
tahun.

2. Menerima penjelasan dan 
menandatangi
persetujuan.

3. Bersedia mengikuti aturan
dan jadwal imunisasi.



YANG TIDAK 
BOLEH DIVAKSIN

Penyintas COVID-19 Berencana pindah 
domisili sebelum 
jadwal imunisasi 

selesai

Mendapat 
imunisasi apapun 
dalam satu bulan 
terakhir atau akan 
menerima dalam 

satu bulan ke 
depan

Wanita 
hamil/menyusui/b

erencana hamil 
selama periode 

vaksinasi

Riwayat alergi berat 
terhadap 

vaksin/komposisi 
vaksin (kemerahan, 

sesak napas, 
bengkak)

Riawayat penyakit 
pembekuan darah 

yang tidak 
terkontrol atau 
kelainan darah

Penyakit kronis atau 
penyerta tertentu

Riwayat penyakit 
epilepsi/ayan/gan

gguan saraf lain

Sedang sakit 
ringan/sedang/ber
at terutama infeksi 
dan/atau deman

Riwayat penyakit 
gangguan sistem 

imun



EFEK SAMPING
COVID-19 | 2020

Nyeri, kemerahan, 
bengkak di lokasi 
suntikan

Demam ringan dan 
menggigil

Kelelahan Nyeri otot dan 
persendian

Sakit kepala



KEKEBALAN KELOMPOK (HERD IMMUNITY) 

• Kekebalan kelompok adalah suatu bentuk perlindungan tdk
langsung dari penyakit menular yang terjadi ketika
sebagian besar populasi menjadi kebal terhadap infeksi, 
baik melalui infeksi sebelumnya atau vaksinasi, sehingga
individu yang tidak kebal ikut terlindungi.

• >>> orang yg divaksinasi, semakin kecil risiko orang yang 
tidak vaksin terpapar patogen merugikan.

• INGAT : tidak ada vaksin yang melindungi100%
• Vaksin-vaksin untuk sejumlah penyakit yang mengancam

nyawa,seperti meningitis, tetanus, campak, dan polio.
• Agustus 2020, Benua Afrika -> bebas polio, bersama seluruh

dunia kecuali Pakistan dan Afghanistan, dimana polio masih
belum diberantas sepenuhnya.
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KEKEBALAN KELOMPOK (HERD IMMUNITY) 
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KEKEBALAN KELOMPOK (HERD IMMUNITY) 



Apakah vaksin COVID-19 adalah 
obat? 
Vaksin bukanlah obat. Vaksin 
mendorong pembentukan kekebalan 
spesifik pada penyakit COVID-19 agar 
terhindar dari penularan ataupun 
kemungkinan sakit berat.

Kapan vaksin COVID-19 siap 
untuk didistribusikan? 
Pelaksanaan vaksinasi bertahap COVID-
19 akan dilakukan setelah mendapat
persetujuan dari Badan POM, 
berdasarkan hasil uji klinik di luar negeri 
atau Indonesia.

BAGAIMANA CARA 
MENGEMBANGKAN 
VAKSIN? 



LANGKAH-LANGKAH 
PEMBUATAN VAKSIN 

Uji Praklinis 
laboratorium dan 

hewan 

Uji Klinis
• Fase 1
• Fase 2
• Fase 3
• Fase 4 

Approval dan 
Lisensi



Butuh waktu
lama
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Biasanya
10 - 15 tahun 

Tahapan 
Eksplorasi di 
laboratorium
(2-4 tahun) 

Tahap uji 
preklinis pada 
hewan
(1-2 tahun)

PROSES PEMBUATAN VAKSIN

Tahap uji klinis; 
fase I (1-2 tahun)
fase II (2 tahun) 
fase III (3-4 tahun)

Vaksin COVID-19 
termasuk cepat 
karena telah 
terjadinya wabah 
pandemi 

Vaksin
COVID-19 

dipercepat

Keamanan dan 
Efektifitas merupakan 

prioritas utama 



Melihat efikasi/respon imun 

UJI LAB DAN HEWAN

Menentukan dosis yang aman saat uji klinis 

Mencoba ketahanan hewan setelah 
imunisasi terhadap infeksi penyakit



FASE I

• Fase ini merupakan pengujian suatu vaksin baru
untuk pertama kalinya pada manusia.

• Sampel: sukarelawan sehat
• Jumlah 20-80 orang
• Tujuan: Memastikan keamanan vaksin serta dosis

aman yang akan digunakan
• Terbuka : tanpa pembanding dan tidak tersamar
• Pengamatan intensif oleh orang-orang yang ahli

dibidangnya



FASE II 

• Jumlah sampel lebih banyak yaitu 100-200
• Menilai keamanan, kemampuan menyebabkan

kekebalan, dosis optimal yang akan digunakan dan 
jadwal pemberiandan cara penyuntikan

• Uji acak tersamar ganda
• Protokol penelitian harus diikuti dengan ketat, 

seleksi penderita harus cermat, dan setiap
penderita dimonitor dgn intensif.

• Pd fase ini obat diujicobakan untuk pertama kalinya
pada sekelompok kecil sampel yang kelak akan
diberikan dengan calon vaksin.



FASE III 

• Jumlah sampel yang diikutsertakan pada fase III ini ribuan–
puluhan ribu(minimal 500 orang)

• Memastikan bahwa suatu obat baru benar-benar
berkhasiat(sama dengan penelitian pada akhir fase II)

• Menilai keamanan dan efikasi secara luas
• Melihat efek samping yang lebih jarang
• pembandingnya dilakukan dengan plasebo.
• Pengujian dilakukan secara acak dan tersamar ganda.
• Bila hasil uji klinik fase III menunjukkan bahwa obat baru ini

cukup aman dan efektif, maka obat diizinkan utk dipasarkan.



FASE IV 

• post marketing vaccine surveillance 

• Tujuan : menentukan pola penggunaan vaksin di masyarakat serta pola
efektifitas dan keamanannya pada penggunaan yang sebenarnya.

• Penelitian fase IV merupakan survei epidemiologi menyangkut efek samping
maupun efektifitas vaksin.

• Pengamatan terkait(1) efek samping yang frekuensinya rendah atau yang 
timbul setelah pemakaian obat bertahun-tahun lamanya, (2) efektifitas
vaksin pada penderita anak atau usia lanjut, atau setelah penggunaan
berulang kali dalam jangka panjang, dan (3) masalah penggunaan
berlebihan, penyalahgunaan, dan lain-lain

• Menentukan efek obat terhadap morbiditas dan mortalitas sehingga
datanya menentukan status obat yang bersangkutan dalam terapi.







• pemberian izin yang dikeluarkan oleh badan regulasi/otoritas
kesehatan untuk penggunaan obat/vaksin tertentu dalam
kondisi gawat darurat yang mengancam kesehatan
masyarakat.

• CTH : pandemi virus corona penyebab Covid-19, FDA tahun
2005 ut vaksin antraks bg militer, EUA diberikan untuk Tamiflu 
yang diberikan pada bayi selama pandemi H1N1 (2009).

• Syarat : 
1. Kondisi darurat militer, domestik atau Kesehatan masyarakat
2. Deklarasi adanya kedaruratan atau emergensi oleh otoritas

yang berwenang
3. Manfaat lebih besar dibandingkan dgn risikonya

EMERGENCY USE AUTHORIZATION 
(IJIN PENGGUNAAN DARURAT)
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Dasar Hukum 

PELAKSANAAN VAKSINASI COVID-19 
DI INDONESIA 

• KEP MENTERI KESEHATAN RI NOMOR HK.01.07/MENKES/12757/2020 TENTANG 
PENETAPAN SASARAN PELAKSANAAN VAKSINASI CORONA VIRUS DISEASE 
2019 (COVID-19)

• KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PENCEGAHAN DAN PENGENDALIAN 
PENYAKIT NOMOR HK.02.02/4/ 1 /2021 TENTANG PETUNJUK TEKNIS 
PELAKSANAAN VAKSINASI DALAM RANGKA PENANGGULANGAN PANDEMI 
CORONA VIRUS DISEASE 2019 (COVID-19)



PROGRAM VAKSINASI COVID-19 DI INDONESIA 



TAHAP VAKSINASI COVID-19 





PERKEMBANGAN VAKSIN MERAH PUTIH







ALUR PELAYANAN VAKSINASI 





DOSIS DAN CARA PEMBERIAN VAKSIN COVID-19 



RESUME

• Vaksin COVID 19 melatih tubuh untuk KENAL, KEBAL 
dan LAWAN virus COVID-19

• Vaksin COVID 19 hanya bisa diedarkan di 
masyarakat bila sudah teruji KEAMANAN, EFIKASI 
dan MUTU oleh BPOM

• Pemantauan secara intensif terus dilakukan setelah
EUA  vaksin COVID 19 diterbitkan

• Cakupan imunisasi yang tinggi dan merata akan
membentuk kekebalan kelompok shg dpt
mencegah penularan dan keparahan penyakit



Any Questions? 

THANK YOU!
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