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Imunisasi untuk Kesehatan

Dewantoro - Harian MedanBisnis / medanbisnisdaily.com
Lahir di Sukoharjo, 22 April 1982.Lulusan Sekolah Tinggi Ilmu Komunikasi Pembangunan 
Medan. Saat ini aktif sebagai reporter di Medan Bisnis.
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SATU BIDAN UNTUK RIBUAN WARGA

SULITNYA MEMPEROLEH 
AKSES KESEHATAN DI 
DESA JARING HALUS

Dewantoro, Harian MedanBisnis / medanbisnisdaily.com

Hujan deras mengguyur Desa Tanjung Ibus, Kecamatan 
Secanggang, Kabupaten Langkat, pekan lalu. Beberapa 
belas warga tampak antri di dermaga menunggu barang-

barang selesai dipindahkan dari becak motor ke atas perahu yang 
akan menyeberang ke Desa Jaring Halus.

Kepada medanbisnisdaily.com, Murni, salah seorang 
penumpang mengaku baru pulang dari rumah sakit di Stabat 
menjaga anaknya yang masih dirawat karena sakit demam panas 
selama satu minggu.

“Ini pulang ambil baju anak. Besok pagi balik lagi. Malam 
ini abangnya lah yang jaga,” katanya kepada sembari bergegas 
menuju perahu motor.

Dibutuhkan waktu sekitar 1,5 jam perjalanan dari dermaga di 
Desa Tanjung Ibus menuju Desa Jaring Halus. Hutan mangrove, 
monyet, elang, bangau menjadi pemandangan selama perjalanan. 
Hujan membuat perjalanan sedikit lebih lama.

Jaring Halus merupakan desa yang berada di pulau dengan 
hutan mangrovenya yang lestari, namun bermasalah dengan 
lumpur yang terbawa oleh aliran Sungai Wampu dan sampah 
dari laut.

Dewantoro
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Dengan penduduk sebanyak 800 kepala keluarga (KK), desa 
ini hanya memiliki 3 orang bidan di 2 Puskesmas Pembantu 
(Pustu). Namun demikian, hanya 1 bidan yang tinggal menetap 
di desa Jaring Halus dan 2 lainnya hanya datang di waktu ada 
pelaksanaan imunisasi saja.

Siembot, seorang ibu rumah tangga mengatakan, masyarakat 
Jaring Halus sering kesulitan mendapatkan pelayanan kesehatan 
karena terbatasnya petugas medis di desa. Hanya ada 1 bidan 
untuk menghadapi ribuan warga menurutnya sangat tidak.layak.

Dia mencontohkan, saat ibunya sakit dan membutuhkan 
pengobatan, bidan kurang sigap melayani. “Mana cukup satu 
bidan di sini. Orang sakit mana tengok-tengok pas semua bidan 
datang. Cemana pas malam hari bapak, mamak ato anak sakit, 
mau nyebrang susah,” katanya.

Rita, warga lainnya mengatakan, terbatasnya bidan yang 
tinggal di desa memang menyulitkan warga. Namun sebenarnya 
warga sedikit terbantu dengan datangnya lembaga swadaya 
masyaraka (LSM) yang kadang datang membawa tenaga medis 
memberikan pelayanan kesehatan gratis kepada warga.

Namun hal tersebut hanya menjawab sedikit kekhawatiran 
warga ketika sakit.Di masyarakat, masih berlaku kepercayaan 
kepada orang tua dalam hal pengobatan ketika seseorang sakit.

“Misalnya pas anak demam, badannya dikasih minyak sama.
bawang merah. Atau sedia kunyit untuk mengobati luka,” 
katanya.

Bidan, kata dia, datang bersama dokter setiap 2 bulan sekali 
yakni pada saat imunisasi. Bahkan imunisasi pun dilakukan di 
siang hari pukul 11.00 WIB. Awalnya hanya sedikit warga yang 
mau nengimuniaasikan anaknya lantaran bersamaan dengan 
waktu tidurnya anak-anak.

Namun kini lebih banyak warga yang mengimunisasikan 
anaknya karena ‘ancaman’, dana bagi penerima Program 
Keluarga Harapan (PKH) tidak akan bisa dicairkan tanpa adanya 
surat imunisasi. “PKH ini sudah beberapa tahun. Cukup berhasil 
membuat warga mau imunisasi,” katanya.



7

Warga lainnya, Rustam mengatakan, sebagai desa yang 
dikelilingi laut, sampah menjadi persoalan pelik. Tidak.hanya 
sampah yang dihasilkan dari.aktivitas warganya. Sampah dari 
laut tidak bisa dihindari.

“Sanitasi air itu susah bagi masyarakat di sini. Sampah-sampah 
ini kan menjadi sumber penyakit. Cuman entah gimana lah cara 
mengatasinya,” katanya.

Bidan di Puskesmas Pembantu II, Rosmaniar, mengatakan, 
angka kematian bayi saat lahir di Jaring Halus 0%. Walaupun 
dalam tahun ini ada 3 bayi meninggal tapi disebabkan kelebihan 
bulan dan hipertensi. Campak pernah terjadi pada 2016 pada 
anak berusia 2 tahun.

“Waktu itu banyak yang tertular tapi karena penanganan 
cepat akhirnya bisa diatasi,” katanya.

Dikatakannya, yang menjadi kendala selama ini adalah 
kesadaran masyarakat dalam kesehatan. “Misalnya imunisasi, 
banyak yang tak mau karena takut anaknya demam. Tapi setelah 
ada PKH, akhirnya keikutsertaan bisa mencapai 80%,” katanya.

Karya telah tayang di Medanbisnisdaily.com, 4 September 2018

Dewantoro
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Januriansyah - Radar Tarakan
Lahir di Tarakan, 17 Januari 1989.Lulusan Ilmu Hukum Universitas Borneo Tarakan. Saat ini 
aktif sebagai jurnalis di Radar Tarakan.
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POTRET PEJUANG IMUNISASI MEMBELAH 
HUTAN

AKRAB KECELAKAAN, 
JARINGAN SELULER 
BARANG MEWAH

Januriansyah, Radar Tarakan

Imunisasi tak pernah lepas dari pro dan kontra. Teranyar membayangi 
pelaksanaan program imunisasi measles dan rubella (MR) fase II oleh 
Kementerian Kesehatan (Kemenkes). Majelis Ulama Indonesia (MUI) 
berkeras jika program itu harus mengantongi sertifikasi halal. Terlepas 
dari pemikiran mereka yang berdebat, jauh di dalam hutan para petugas 

kesehatan tengah berjuang. Menjangkau anak-anak bangsa lainnya 
yang hidup di pedalaman. 

PENYAKIT measles dapat membuat anak diare, radang 
paru, radang otak, kebutaan, gizi buruk hingga kematian, 
sementara rubella sangat berbahaya bila menjangkiti ibu 

hamil, karena dapat menyebabkan keguguran hingga kecacatan 
pada bayi yang dilahirkan atau dikenal dengan sindrom rubella 
kongenital.

Tapi, upaya melindungi kesehatan anak-anak tak selamanya 
mulus. Imunisasi serentak Kemenkes melalui pemerintah daerah 
terhadap 31.963.154 anak di 28 provinsi di luar Jawa ini menemui 
berbagai tantangan. Dari kondisi geografis yang menghambat 
akses, infrakstruktur penunjang yang minim hingga kurangnya 

Januriansyah
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sumber daya manusia (SDM) yang menjadi ujung tombak 
pemberian imunisasi.

Kecamatan Tanjung Palas Barat, Kabupaten Bulungan, salah 
satu daerah dengan tantangan geografis paling rumit. Kecamatan 
dengan lima desa, masing-masing Long Beluah, Long Sam, Long 
Pari, Mara Satu dan Mara Hilir hanya dapat dijangkau melalui 
akses darat dan sungai yang tidak mudah.

Jumat 3 Agustus lalu, Radar Tarakan memutuskan melihat 
lebih dekat petugas-petugas imunisasi yang di desa-desa tersebut. 

Dari Tanjung Selor menuju ke Desa Long Beluah, pusat 
pemerintahan Kecamatan Tanjung Palas Barat dibutuhkan waktu 
sekitar 2 jam dengan menggunakan speedboat menyusuri sungai. 
“Bila menempuh jalur darat, dibutuhkan sekitar 2 hingga 2,5 jam 
baru tiba di sini,” ujar Leo Beni Rimbawan, Analis Kesehatan 
Pusat Kesehatan Masyarakat (Puskesmas) Long Beluah.

Beni –akrab disapa, telah bertugas selama 5 tahun di Kecamatan 
Tanjung Palas Barat. Selama itu pula ia merasakan petugas harus 
tahan banting memberikan pelayanan kepada masyarakat di 
lima desa. Setiap hari harus menempuh perjalanan berjam-jam, 
menguras tenaga. “Jalur sungai masih lebih baik, tapi risikonya 
juga tinggi. Speedboat itu tak selamanya mulus, ada batang pohon 
dan lainnya di sungai. Di jalur darat harus lebih ekstra hati-hati 
lagi, ketika melewati tanjakan dan turunan, jalannya masih tanah 
agregat,” ungkapnya.

Di tengah hujan deras, jalur darat semakin sulit, licin. 
“Mending jalur sungai saja kalau hujan, kalau jalur darat namanya 
membahayakan diri,” bebernya.

Pewarta pun mengikuti pemberian imunisasi terhadap 13 siswa 
di Sekolah Dasar Negeri (SDN) 007, di perkampungan Merakau, 
Desa Long Sam keesokan harinya. Bersama dengan enam tenaga 
kesehatan berangkat dari Desa Long Beluah yang jaraknya sekitar 
20 km. Dengan mobil dobel gardan, melewati tanjakan ekstrem 
untuk dilewati. Butuh waktu sejam sampai di Merakau. “Harus 
konsentrasi tinggi agar jalanan itu bisa dilewati,” ungkap Beni 
sembari mengenang insiden kecelakaan sepeda motor yang lalu-lalu.
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“Kalau tidak pernah merasakan jatuh di sini, malah tidak 
wajar. Saya saja sudah beberapa kali jatuh, tapi alhamdulillah 
tidak mengalami luka yang serius,” ungkapnya.

Bermalam di tengah hutan sudah biasa di tengah tugas 
perjalanan dinas. Apalagi ketika hujan deras tiba-tiba mengguyur 
Kecamatan Tanjung Palas Barat. Beni tak ingin mengambil risiko 
lebih besar. Kendati pun ia berada di kawasan yang tak ada 
jaringan telekomunikasi. “Sepeda motornya sangat susah lewat 
saat itu, saya memutuskan untuk singgah di sebuah pondok 
ladang seseorang. HP itu gak bisa digunakan,” tuturnya.

“Yang tidak ada jaringan seluler itu seperti Long Sam dan 
Long Pari. Kalau jaringan internet ada, hanya di Mara I dan Mara 
Hilir, tapi tidak semua wilayahnya,” bebernya.

Selain itu, persoalan lainnya yang dihadapi tenaga kesehatan 
di Kecamatan Tanjung Palas Barat adalah ketersediaan tenaga 
listrik. Warga saat ini hanya dapat memanfaatkan tenaga listrik 
yang dihasilkan dari sebuah genset selama 12 jam saja.

“Listrik menyala pukul 18.00 Wita hingga pukul 06.00 Wita, 
setelah itu padam. Kami di Long Beluah, harus menyalakan genset, 
agar pelayanan bisa sampai pukul 14.00 Wita,” ungkapnya.

Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Puskesmas Long Beluah Yudi 
Hariyoko mengungkap jika pelayanan kesehatan akan maksimal 
jika terdapat dua ambulans dan satu speedboat. Pun dengan target 
sasaran pemberian imunisasi MR di Kecamatan Tanjung Palas 
Barat sebanyak 2.153 anak. “Satu ambulans saja bisa dipakai, 
untuk empat desa. Yang Long Pari hanya bisa dengan speedboat,” 
ungkapnya.

Pria yang sudah mengabdi di Kecamatan Tanjung Palas Barat 
sejak 1993 ini kenyang pengalaman akan tantangan medan jalur 
darat. “Kalau hujan tidak berani, riskan untuk dilewati, di mana 
di beberapa titik ada tanjakan dan turunan yang curam di Long 
Sam, licin berlumpur,” ujarnya.

Di Puskesmas Long Beluah, dari 42 tenaga kesehatan, hanya 
ada satu dokter dan empat bidan. Puskesmas Long Beluah selama 
ini dibantu Puskesmas Pembantu di Long Sam dan Mara Satu, 

Januriansyah
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serta Pusat Kesehatan Desa di Long Pari dan Mara Hilir. “Agar 
ada tambahan SDM, ke depan jangkauan pelayanan bisa lebih 
luas,” terangnya.

Yudi optimistis dapat mencapai 95 persen dari target 
imunisasi bagi anak usia 9 bulan hingga 15 tahun itu. “Kami 
telah merencanakan sejak awal, Agustus kami fokus di sekolah, 
posyandu dan tempat-tempat pelayanan kesehatan. Di bulan 
selanjutnya yakni September kami akan fokus melakukan 
menyapu ke rumah-rumah warga,” ungkapnya.

Meski di antara warga beranggapan, ada unsur haram dalam 
bahan imunisasi MR. “Ada 3 hingga 4 kepala keluarga (KK) 
yang menolak, sehingga kami berikan surat pernyataan terkait 
penolakannya, namun meski ada penolakan, kami meyakini 
dalam realisasinya nanti bisa mencapai target di atas 95 persen, 
karena bila dikalkulasi jumlah yang menolak tidak sampai 1 
persen,” bebernya.

Camat Tanjung Palas Barat Rahman juga turun tangan 
meyakinkan warganya akan pentingnya imunisasi. “Kedua 
penyakit ini sangat berbahaya, kalau measles bisa sampai hingga 
meninggal dunia, sementara untuk rubella berbahaya bila menular 
kepada ibu hamil, bila bayi selamat kondisinya bisa mengalami 
kecacatan,” ujarnya.

“Tujuan pemberian imunisasi ini, tidak lain agar menjadikan 
anak-anak kita kebal dari penyakit MR, bila sudah kebal tentunya 
sang anak nantinya bisa tumbuh dengan sehat,” tuturnya.

Warga yang menolak menurutnya wajar. Namun Rahman 
tetap memberi pendampingan dengan pendekatan persuasif.

Tokoh Masyarakat Desa Long Beluah Samson Beda 
mengatakan, bahwa kecamatan dengan penduduk berjumlah 
6.741 jiwa tersebut, sudah menerima pemberian imunisasi MR.

Pria yang sudah menetap di Desa Long Beluah sejak 1973 
meyakini program itu demi kesehatan masyarakat. “Mana ada 
pemerintah yang ingin generasi penerusnya sakit, pastinya ingin 
sehat, sehingga semua harus bersama-sama mendukung program 
ini, ini program gratis karena dibiayai pemerintah,” ujarnya.
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Rabika, salah satu orang tua siswa di SDN 007 memutuskan 
anaknya diimunisasi setelah mengikuti sebuah sosialisasi dari 
petugas puskesmas. “Ini gratis, kalau nanti-nanti katanya bayar,” 
ujarnya.

Esther, warga lain juga menganggap imunisasi MR sangat 
penting untuk kekebalan tubuh anak. “Orang tua mana yang 
ingin melihat anaknya sakit, pasti semua orang tua menginginkan 
anaknya sehat dan bisa bermain hingga tumbuh dewasa,” ujarnya. 
(jnr/lim)

Januriansyah
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PEMBERIAN VAKSIN 
TIDAK DIBOLEHKAN 
MEMAKSA

SETELAH sempat ditunda, Pemerintah Kota Tarakan 
akhirnya melaksanakan pemberian vaksin measles rubella 
(MR), Senin (13/8). Beberapa waktu lalu, Kementerian 

Kesehatan dan Majelis Ulama Indonesia (MUI) bersepakat, pada 
beberapa lapisan masyarakat tertentu imunisasi ditunda hingga 
terbitnya sertifikat halal.

Kepala Dinas Kesehatan (Dinkes) Tarakan Subono mengatakan 
imunisasi telah diberikan sesuai jadwal yang telah ditetapkan 
pada Agustus. “Sesuai jadwal saja, tetap berjalan. Tetapi untuk 
yang masih menunggu, tidak akan kami paksakan,” katanya.

Kemenkes dan MUI menyepakati Surat Edaran Kemenkes dan 
Dinkes Provinsi Kaltara, dengan arahan imunisasi dilanjutkan. 
“Jadwal sebenarnya dimulai 6 Agustus lalu, dan ternyata tertunda, 
karena itu dilanjutkan kembali,” ungkapnya.

Dilanjutkan, tetapi dengan catatan bagi warga yang ingin 
menunggu terbitnya fatwa MUI, maka ditunda. Tetapi bagi yang 
tidak mempermasalahkan, maka akan ditindaklanjuti. 

Hingga September nanti, target Dinkes 95 persen. Bagi orang 
tua yang memilih mengikuti MUI, maka akan dipandu melalui 
jadwal selanjutnya. Tetapi jika sudah lewat dari September, maka 
bisa mengikuti vaksin reguler. Seperti pelayanan imunisasi di 
puskesmas, posyandu, maupun rumah sakit yang ada.

Tetapi nantinya jika masih ada dalam jumlah banyak yang 
belum diimunisasi, maka petugas yang ada digerakkan. Vaksin 
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ini akan menggantikan vaksin campak, dan menjadi menjadi 
lengkap untuk pemberian vaksin campak dan rubella.

“Target kami 66 ribu anak akan diimunisasi massal di Tarakan, 
dengan cakupan target minimal 95 persen,” ujarnya.

Alat dan kesiapan, sudah lengkap. Tetapi untuk vaksin akan 
diberikan secara bertahap, dan saat ini sudah ada 3.000 vial untuk 
digunakan 30 ribu anak. Karena satu vial dapat digunakan untuk 
10 anak. 

“Itu bertahap diberikan, yang pasti target kami ada 66 ribu 
anak untuk diimunisasi di Tarakan,” jelasnya. 

Ketua Majelis Ulama Indonesia (MUI) Kalimantan Utara 
(Kaltara) K.H. Zainuddin Dalila mengatakan sesuai permintaan 
dari MUI pusat agar keputusan yang menginginkan adanya 
sertifikasi halal tidak mengganggu proses atau program. Hanya, 
MUI meminta vaksin yang akan disuntikkan itu harus ada 
hukumnya halal atau tidak. “Saya kira itu berlangsung saja dan 
tidak masalah. Dan bagi yang Islam dan merasa tidak memerlukan 
adanya fatwa halal, maka tidak dilarang untuk melakukan 
vaksin,” ujarnya.

Begitu juga untuk yang meragukannya, maka tidak salah jika 
ingin menunggu fatwa dari MUI, karena tentu ada juga yang 
memerlukan kejelasan lebih lanjut halal atau tidak. Pihaknya 
berharap kalau memang ada masyarakat yang ingin menunggu 
fatwa, juga tidak diperbolehkan untuk melarang dan harus 
dibiarkan untuk menunggu. 

“Jadi fatwa MUI itu bukan untuk menghalangi tetapi hanya 
untuk meminta kejelasan tentang vaksin ini, apakah halal atau 
tidak,” ujarnya.

Pihaknya tentu tidak melarang umat Islam jika ada yang 
ingin melakukannya, karena hanya mempersoalkan vaksin itu. 
Jika sampai haram maka akan disesalkan disuntikkan ke tubuh 
manusia. Sehingga perlu kejelasannya. 

MUI menyoal vaksin MR sejak setahun lalu. Setelah 
berakhirnya fase I pada 2017 lalu, Kemenkes baru melanjutkan 
program tersebut pada Agustus tahun ini.

Januriansyah
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Dari Dinas Kesehatan juga tidak diperbolehkan memaksa 
umat yang menunggu adanya label halal ini. bahkan juga tidak 
diperbolehkan untuk mempersulit karena ini menyangkut 
masalah keyakinan dan hukum agama. 

“Jika ada umat yang tidak ragu, silakan divaksin. Jika masih 
ragu, jangan dipersulit,” urainya.

ANTISIPASI KIPI 
Kejadian ikutan pasca imunisasi (KIPI) merupakan hal 

yang harus diantisipasi. Ketua Komite Daerah Pengkajian dan 
Penanggulangan Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi (Komda PP-
KIPI) Provinsi Kaltara Franky Sientoro mengaku menyusun 
pembekalan agar tak timbul KIPI.

“Pembekalan pada Kelompok Kerja Pengkajian dan 
Penanggulangan Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi (Pokja PP-KIPI) 
yang ada di tingkat kabupaten dan kota,” ungkapnya.

Bila dalam pelaksanaan imunisasi MR terjadi KIPI, langkah 
yang diambil pertama kali dalam penanganannya adalah 
melakukan investigasi, setelah itu dilakukan analisa lapangan 
dan analisa teknis. “Ada kriteria tersendiri dari World Health 
Organization (WHO),” ungkapnya.

KIPI bisa mengakibatkan demam hingga bintik-bintik merah 
di tubuh, merupakan reaksi alami tubuh ketika mendapatkan 
imunisasi, hal tersebut wajar. Khusus di Kaltara sendiri dalam 
pelaksanaan imunisasi pada tahun 2018 ada sekitar 15 kasus KIPI, 
dengan kategori ringan.

“Kalau imunisasi sebelum imunisasi MR ada sekitar 15 orang, 
tapi itu KIPI ringan, kalau KIPI berat, saat ini tidak ada,” ucapnya.

Wakil Ketua Komnas PP-KIPI pada Kementerian Kesehatan 
Toto Wisnu Hendrarto dalam kegiatan health and nutrition 
journaslist workshop bersama Aliansi Jurnalis Indonesia (AJI) 
keraguan beberapa orang tua karena adanya efek yang 
ditimbulkan pasca pemberian imunisasi.

“Perlu diketahui pada pelaksanaan imunisasi MR fase I, dari 
kurang lebih 35 juta dosis yang diberikan, yang mengalami KIPI 
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hanya sekitar 255,” tuturnya.
Setelah dilakukan investigasi dari 255 KPI tersebut, terdapat 

18 yang merupakan reaksi simpang, angka tersebut dirinya nilai 
cukup kecil bila dibandigkan dengan angka 35 juta dosis yang 
diberikan dalam imunisasi MR Fase I.

“KIPI yang disebabkan reaksi simpang disebabkan adanya 
reaksi vaksin yang berhubungan dengan kualitas isi vaksin. 
Penyebabnya bisa disebabkan reaksi suntikan, waktu disuntik 
ada perasaan ketakutan atau lainnya,” bebernya.

Terkait penyebab demam setelah mendapatkan imunisasi 
terjadi karena masalah medis minor, bisanya akan terjadi 
demam, gejala tersebut menurutnya adalah hal yang wajar 
pada setiap orang, khususnya anak-anak setelah melakukan 
imunisasi.

“Pertanyaan kenapa bisa demam, hal tersebut terjadi karena 
tubuh dimasukkan  benda asing, demam yang terjadi hanyalah 
akibat reaksi tubuh menerima benda asing tersebut, hal tersebut 
normal,” ucapnya.

Berdasarkan data United Nations Children’s Fund (UNICEF), 
angka KIPI di Indonesia masih sangat rendah, hal tersebut 
terlihat dalam pelaksanaan imunisasi MR fase I yang serentak 
dilaksanakan di Pulau hanya terdapat 214 laporan.

“Pada saat kami lakukan investigasi, tiga orang disebabkan 
programmatic error, sembilan karena vaccines related, sementara 
sisanya coincidence bukan karena KIPI,” urainya.

Rasa opitimistis Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kaltara dalam 
pencapaian target imunisasi MR hingga 95 persen turut diungkap 
Gubernur Kaltara Dr. H. Irianto Lambrie pada pembukaan 
pencanangan imunisasi Kaltara 2018.

“Kami optimis bisa bisa terealisasi, karena penduduk Kaltara 
tidak terlalu banyak, namun tersebar di wilayah yang luas, 
sehingga kami menggerakkan tim kesehatan yang ada untuk 
menyambangi permukiman penduduk, termasuk yang berada di 
daerah pedalaman, perbatasan dan pesisir,” ujarnya.

Dirinya juga berpesa kepada masyarakat agar tidak 

Januriansyah
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menyebarkan provokasi citra negatif terhadap pelaksanaan 
imunisasi MR tahun ini.

Kepala Dinkes Kaltara Usman mengungkap pencapaian 
imunisasi sudah mencapai 18,9 persen. 

Surat Edaran Nomor HK.02.01/MENKES/444/2018 tentang 
Pelaksanaan Kampanye Imunisasi Measles Rubella Fase II beberapa 
poin menyebutkan untuk melakukan pendekatan persuasif 
dan memberikan pemahaman kepada masyarakat pentingnya 
imunisasi, poin lainnya meminta pelaksanaan bagi masyarakat 
yang tidak memiliki keterikatan aspek syariat dilakukan personal 
sesuai dengan ketentuan teknis.

“Dalam surat edaran itu juga menyebutkan, bagi masyarakat 
yang mempertimbangkan kehalalannya dipersilakan untuk tidak 
melakukan imunisasi MR hingga menunggu terbitnya fatwa MUI 
tentang imunisasi MR, mereka juga masih bisa mendapatkan 
imunisasi MR hingga akhir September,” bebernya.

Kepala Dinkes Bulungan Idewan Budi Santoso mengatakan, 
di Bulungan cakupannya sudah mencapai 22 persen. “Kami ini 
tetap berjalan dengan memberikan pemahaman terlebih kepada 
orang tua terkait bahaya dari penyakit measles dan rubella, namun 
bila nantinya menolak karena persoalan kehalalannya, kami tidak 
memaksa,” ujarnya.

Dirinya juga masih mempertanyakan terkait keraguan 
penggunaan vaksin MR tersebut, karena negara-negara Islam 
banyak yang telah menggunakan vaksin tersebut. “Saya juga 
heran, padahal banyak negara Islam yang menggunakannya, 
selain itu tahun lalu pada pelaksanaan imunisasi MR fase II di 
Jawa targetnya lebih dari 100 persen,” jelasnya. (*/naa/jnr/lim)

Karya telah terbit di Radar Tarakan, 13 Agustus 2018
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Palce Amalo - Media Indonesia
Lahir di Rote, 28 September 1973.Lulusan Ilmu Administrasi Niaga, FISIP Universitas Nusa 
Cendana, Kupang. Saat ini aktif sebagai jurnalis di Media Indonesia.
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MASA KECIL TILDES 
LENYAP KARENA 
RUBELLA

Palce Amalo, Media Indonesia

Suasana di halaman Susteran Asosiasi Lembaga Misionaris 
Awam (Alma) Kota Malang, Jawa Timur tiba-tiba menjadi 
haru.  Tildis yang lahir dengan cacat bawaan (Congenital 

Rubella Syndrome), mendekap jok mobil sambil menangis. 
Rubella adalah penyakit akut yang disebabkan oleh virus Rubella. 
Virus yang membuat Tildis lahir dengan kondisi mikrosefalus 
dan kebocoran dinding jantung.

“Mama, saya tidak mau ditinggal. Saya tidak suka. Melihat 
Tildis teriak dan terus menangis, saya dan suami sedih sekali, tidak 
mampu berkata apa-apa,” cerita Maria Margaretha Ulemadja 
Wedho, ibunda Tildis di Kupang, Kamis, (23/8).  

Setelah dibujuk berkali-kali, akhirnya Tildis bersedia turun 
dari mobil untuk menjadi penghuni asrama. Dia tercatat sebagai 
anak tunagrahita mampu latih, yakni anak yang hanya dapat 
dilatih mengurus diri sendiri melalui kegiatan sehari-hari seperti 
makan, minum, mandi, dan berpakaian.   

Awalnya dosen kebidanan Poltekes Kementerian Kesehatan 
Kupang itu bersama suaminya dokter Samson dan Tildis pergi ke 
Malang pada 1999 untuk liburan. Di sana, mereka berkunjung ke 
Susteran Alma yang juga dikenal sebagai tempat mendidik dan 
melatih anak-anak berkebutuhan khusus. Di luar dugaan, Maria 
dan suaminya diwawancarai, dan hari itu juga pihak susteran 

Palce Amalo
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Alma memutuskan Tildis tetap tinggal di Malang untuk memulai 
observasi. 

Observasi berlangsung selama satu bulan mencakup 
penegakan tingkat kecerdasan (IQ), kognitif, sosial, dan bahasa. 
“Suster di sana bilang anak saya harus sekolah di sini supaya bisa 
mandiri,” kenangnya. Satu bulan di Malang, Tildis yang ketika 
itu berusia 9 tahun, didignosa berperilaku sama seperti balita usia 
antara 2-3 tahun. Sejak itu, dia dipindahkan ke salah satu rumah 
agar dilatih secara intensif menjadi anak mandiri.  

Selanjutnya setiap tahun, Maria dan suami bolak balik Kupang-
Malang untuk memantau perkembangan Tildes. Setiap liburan 
sekolah tiba, Tildis dijemput kembali ke Kupang. Namun air mata 
mereka kerap menetes tatkala  liburan sekolah berakhir, dan dia 
diantar kembali ke Malang. Tildis kembali menangis seperti saat 
pertama mau masuk asrama. “Selama tiga tahun itu kita perang 
batin,” kata Maria.

Memang selama tiga tahun belajar di Malang, dia mampu 
mandi sendiri, menggosok sabun ke badan dan makan pakai 
sendok. Namun, keterampilan yang diperolehnya  lenyap begitu 
saja begitu tiba kembali di Kupang pada 2001. Misalnya, dia 
marah  karena diminta mengelap badan setelah mandi. 

Tildis juga pernah menjambak rambut seorang pramugari 
gara-gara ditegur dengan kasar. “Anak-anak berkebutuhan 
khusus harus diberlakukan dengan sabar. Jika diberlakukan 
kasar, mereka akan lebih kasar,” ujarnya.

Pulang dari Malang, Tildis masuk Sekolah Luar Biasa (SLB) 
setara sekolah dasar (SD), tetapi tidak bertahan lama. Dia 
tinggalkan sekolah gara-gara dicubit guru di lengan. “Ada bekas 
cubitan di tangan. Besoknya dia beralasan baju sekolah robek, 
buku robek dan sepatu robek,” ujarnya.

Sejak itu Tildis tidak pernah kembali lagi ke sekolah. Maria 
dan suaminya kemudian menyewa guru untuk melatih Tildis 
di rumah, serta mengonsumsi obat-obatan herbal. Akan tetapi, 
kondisi anak kedua pasangan ini tidak juga berubah menjadi anak 
normal. “Suami saya bilang obat apapun tidak bisa menolong 
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karena penderita rubella sudah dilahirkan seperti itu,” katanya.
Cerita Maria tertular virus rubella kemudian menyerang janin 

yang dikandungnya terjadi pada 1990. Suatu pagi, Maria bersama 
seorang rekannya mengunjungi tujuh pasien yang menderita 
demam tinggi Komunitas Masyarakat Pulo Gadung, Jakarta 
Timur. “Saya lihat semua pasien dibaringkan di satu kamar, 
lingkungannya kumuh dan banyak lalat,” ujarnya. 

Beberapa jam setelah tiba kembali di kampus di Universitas 
Indonesia, Maria mulai menggigil dan ruam  berbentuk bintik-
bintik kemerahan yang awalnya muncul di wajah lalu menyebar 
ke seluruh badan. “Tetapi saya tidak sadar itu awal terkena virus 
rubella,” kata Dia.

Sampai Tildis lahir pada 15 Mei 1991 semua masih tampak 
normal. Gejala bayi Tildis terinfeksi rubella baru terlihat saat 
berusia 4 bulan, mulai flu dan batuk dan sulit bernafas, dan 
biasanya bayi mengalami kelainan jantung, warnanya biru, bukan 
merah seperti anaknya. Maria pun membawa anaknya ke Rumah 
Sakit Cipto Mangunkusumo untuk menjalani pemeriksaan yang 
hasilnya memperlihatkan terjadi kebocoran dinding jantung dan 
selanjutnya dioperasi di Rumah Sakit Harapan Kita.  

 Pasca operasi jantung, Maria pikir pertumbuhan anaknya akan 
kembali normal. Namun anggapan itu tidak pernah terwujud. 
Malah Tildis tidak lancar berbicara, dan ketika berusia 3 tahun, 
ia kejang-kejang karena terpapar angin dan udara malam. “Suatu 
hari di bulan Juli saya teriak dan menangis karena Tildis kejang-
kejang,” ujarnya.

Sampai usia 5 tahun, Maria baru menemukan cara mencegah 
Tildis kejang yakni mencegahnya terkena angin dan dingin. Yang 
membuat ia sedih ialah Tildis tidak pernah menuntut ilmu seperti 
anak-anak normal. “Saya terus berdoa siang dan malam memohon 
kepada Tuhan anak saya bisa kembali normal,” katanya.

Tidak saja ke gereja, ke mana pun, Maria selalu membawa 
anaknya, ke gereja, kampus, dan mal. Saat ini, Maria telah 
membuat video kampanye bahaya virus rubella yang disebarkan 
di media sosial. Dia berhadap dengan video itu semakin 

Palce Amalo
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mendorong masyarakat membawa anaknya untuk diberi vaksin 
Rubella yang berlangsung sejak Agustus-September 2018.

Wanita hamil juga diingatkan tidak berpapasan dengan orang-
orang yang panas tinggi dan lingkungan kumuh. Begitu juga 
wanita yang amelangsungkan pernikahan disarankan melakukan 
tes Torch yang merupakan gabungan dari empat penyakit yakni 
toxoplasma, cytomegalovirus, rubella dan herpes. Jika hasil tes 
memperlihatkan tidak ada kekebalan, dokter akan menganjurkan 
vaksinasi.

Tidak hanya Tildes, korban rubella juga ditemukan di 
Kabupaten Sikk dan Manggarai Barat. Namun laporan adanya 
korban rubella masih bersifat lisan. Ha ini terbukti dari tidak ada 
catatan di dinas kesehatan mengenai jumlah korban rubella di 
daerah itu.

CAKUPAN IMUNISASI MR
Kepala Bidang Pengendalian dan Pemberantasan Penyakit 

(P2P) Dinas Kesehatan NTT Dokter Theresia Sarlyn Ralo 
mengatakan imuninasi MR di NTT memperlihatkan kemajuan 
yang baik. 

Sampai pekan ke-3, sejak kegiatan imunisasi MR  1 Agustus 
2018, telah dilakukan imunisasi terhadap 694.774 anak atau 
39,85% dari total sasaran proyeksi sebesar 1.743.359 anak. Capaian 
itu telah melawati target provinsi ataupun nasional sampai 19 
Agustus 2018 sebesar 37%. Cakupan itu pun melampaui rata-rata 
nasional sebesar 27,91%.

Namun jika dibandingkan dengan target bulan Agustus 
sebesar 65%, masih kurang 25,15% cakupan yang harus dikejar 
dalam bulan ini. .Adapun cakupan NTT di tingkat nasional berada 
di urutan ke-5. Atau naik 1 peringkat jika dibandingkan dengan 
keadaan pada minggu kedua.

Di daerah, tiga Kabupaten dengan cakupan tertinggi yakni 
Sabu Raijua 49,87%,  Manggarai Timur 49,17%, dan Lembata 
47,08%. Sebaliknya tiga kabupaten dengan cakupan terendah 
adalah Flores Timur sebesar 18,28%, Rote Ndao 26,77%, dan 
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Ngada 27,86%. 
Dia menyebutkan tren cakupan imunisasi MR di NTT menurun 

pada minggu ketiga sebanyak 147.809 anak, dibandingkan dengn 
cakupan imunisasi pada pekan kedua sebanyak 395.889 anak. 
“Faktor utama penyebabnya adalah karena menipisnya stok 
vaksin, pelarut dan alat suntik di  di kabupaten dan kota,” ujarnya. 

 Meskipun telah diupayakan pendistribusian vaksin dan 
pelarut pada awal minggu namun imunisasi tetap tidak bisa 
dilakukan karena kurangnya stok alat suntik. Selain itu kondisi 
cuaca burukmenjadi faktor penghambat pendistribusian logistik. 
“Penurunan cakupan pada minggu ketiga juga terkait perayaan 
hari kemerdekaan RI yang berlamgsung di pertengahan minggu 
sehingga tidak ada pelayanan imunisasi di sekolah,” jelasnya. 
(Palce Amalo)

Karya telah terbit di mediaindonesia.com, 23 Agustus 2018

Palce Amalo
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Qadri Pratiwi - Media Indonesia
Lahir di Jayapura, 13 November 1991.Lulusan Universitas Muslim Indonesia. Saat ini aktif 
sebagai jurnalis di Kabarpapua.co.
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MENGEJAR TARGET 
IMUNISASI DI PAPUA

Qadri Pratiwi, KabarPapua.co

E ster Wenda, siswa kelas III SD Inpres I Koya Barat, Kota 
Jayapura, Provinsi Papua berbaris berdesakan dalam 
antrian di kelasnya. Ester bersama 30 teman sekelasnya terus 

bersenda gurau, tertawa, bahkan saling berebut tempat ingin 
mendapat giliran pertama.

Tak ada ketakutan atau wajah sedih pada raut muka anak-
anak pagi itu. Semua anak terlihat bersuka ria dan masih saling 
mengganggu satu sama lain, seperti hari-hari biasanya.

Satu per satu, anak-anak di sekolah itu mendapatkan giliran 
diimunisasi Measles atau Campak, Rubella dan Polio (MRP). 
Sebelum disuntik, anak-anak mendapatkan dua tetes cairan ke 
dalam mulut untuk tetesan polio. Setelah itu, dilanjutkan dengan 
suntikan Measles Rubella.

“Sa(saya) tra(tidak) takut disuntik. Rasanya biasanya saja, 
seperti digigit semut,” kata Ester dengan muka polos.

Usai diberikan dua tetesan Polio, Ester langsung 
menyingsingkan lengan bajunya dan memberikan lengannya 
kepada petugas kesehatan untuk disuntik.

Berbeda dengan Jonathan Meraudje, siswa kelas I di sekolah 
yang sama. Ia bahkan meminta disuntik duluan, sebelum teman 
lainnya. “Tidak sakit. Ini, sa(saya) tra(tidak) menangis,” ujarnya.

Kepala Dinas Kesehatan Kota Jayapura, Ni Nyoman Sri Antari 
mengklaim imunisasi MRP meningkat hingga 4.150 anak dari 

Qadri Pratiwi
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target yang ditetapkan 86 ribuan anak di Kota Jayapura.
“Peningkatan akan terus bertambah hingga gerakan imunisasi 

massal usai. Salah satunya dikarenakan Kota Jayapura menjadi 
tempat transit bagi kebanyakan warga di beberapa kabupaten di 
Papua dan biasanya orangtua atau kebanyakan warga yang transit 
di kota ini membawa serta anak-anaknya. Untuk angka pastinya 
akan kami rekap pada akhir September 2018,” jelas Nyoman yang 
ditemui awal Agustus lalu.

KENDALA IMUNISASI DI PAPUA 
Salah satu bidan di Puskesmas Jayapura Utara, Yuliana 

menyebutkan kendala yang paling mendasar dalam penerapan 
imunisasi MRP adalah masih minimnya pemahaman orangtua 
dan sekolah Islam tentang MRP.

“Banyak orangtua justru takut anaknya sakit, pasca disuntik 
MRP. Makanya ada saja orang tua yang tak boleh anaknya 
disuntik,” jelas Yuliana, Jumat 24 Agustus 2018.

Sedangkan untuk di sekolah-sekolah Islam, terbentur dengan 
fatwa halal dan haram. Karena itu ada beberapa persetujuan yang 
belum diserahkan ke Puskesmas.

Meski begitu, kata Yuliana, dirinya dan petugas kesehatan 
lainnya terus memberikan sosialisasi. Pemahaman yang lebih 
detail kepada para orang tua dan sekolah. Mulai dari soal 
bagaimana dampak bagi si anak dan cara penularannya.

Juga pemahaman pemberian imunisasi ini didampingi 
langsung oleh dokter, sehingga orang tua yang ingin bertanya, 
langsung dijawab oleh dokter.

“Seperti beberapa pantangan di dalam imunisasi ini adalah jika 
seorang anak memiliki riwayat kejang-kejang, kelainan jantung 
atau dalam pemulihan pasca sakit, belum bisa mendapatkan 
suntikan MRP,” jelas Yuliana.

Sementara itu, warga Kota Jayapura, Fatma Lau Siri 
mendukung imunisasi massal MRP di Papua. Ia mengaku telah 
memahami manfaat imunisasi MRP yang sangat penting bagi 
anak-anak. 



29

Ia menjelaskan, mengetahui informasi mengenai imunisasi 
MRP melalui televisi, sosialisasi dari petugas Puskesmas dan dari 
warga di sekitar lingkungan rumahnya.

Fatma juga pernah bertanya ke dokter di salah satu rumah 
sakit, soal imunisasi MRP ini, dokter itu menjelaskan bahayanya 
dan bagaimana bisa orang terkena. “Dari situlah saya paham 
bertapa pentingnya imunisasi MRP bagi anak saya,” katanya.

Disinggung mengenai dampak usai imunisasi seperti yang 
terjadi di beberapa daerah, Fatma mengungkapkan kalau soal itu 
dia tahu akan tetapi pemberian imunisasi didampingi dokter, jadi 
dia tak kuatir.

“Anak saya yang paling kecil, waktu di sekolahnya tak bisa 
diberikan imunisasi dan harus ditunda, karena batuk pilek dan 
anjuran dokter. Jadi saya akan berikan imunisasi di Puskesmas 
saja, jika dia sudah sembuh,” jelas Fatma sambil menunggu 
antrian suntik untuk anaknya.

Sunaryo, Kepala Sekolah SD Inpres I Koya Barat, Kota Jayapura, 
Papua menyebutkan tak ada penolakan dalam imunisasi MRP di 
sekolahnya. “Ini dikarenakan kerja keras petugas kesehatan dalam 
sosialisasi kepada masyarakat dan pelajar di sekolah,” katanya.

BEBAS MRP DARI BATAS NEGARA
Kepala Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Dinas 

Kesehatan Provinsi Papua, dokter Aaron Rumainum mengatakan, 
dari informasi yang didapat saat ini di negara tetangga Papua 
Nugini (PNG) juga sedang melakukan imunisasi MRP besar-
besaran.

“Nah, wilayah perbatasan PNG berdekatan dengan kita di 
Papua. Sehingga kita harus mengantisipasi virus itu juga masuk 
ke Papua. Apalagi, kita punya hubungan dekat dengan PNG, 
terutama lintas batas banyak sekali, baik lewat laut maupun 
darat,” jelasnya.

SD Inpres I Koya Barat merupakan salah satu sekolah yang 
berdekatan dengan daerah perbatasan dengan negara PNG, 
sehingga imunisasi ini harus benar-benar diawasi, mengingat 

Qadri Pratiwi
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Kota Jayapura dan beberapa daerah di wilayah Provinsi Papua 
merupakan tempat persinggahan warga yang datang dari PNG.

Apalagi saat ini, arus lalu lintas warga PNG ke wilayah Papua 
(Indonesia) sangat tinggi, baik lewat darat maupun lewat laut. 
Misalnya di jalur perbatasan Indonesia dengan PNG di Kota 
Jayapura, Pegunungan Bintang, Boven Digoel dan Merauke.

Lewat jalur perbatasan kedua negara di Kota Jayapura 
misalnya, bisa lewat darat dari Vanimo (PNG) hingga tembus ke 
Skouw (Indonesia). Sementara jika lewat laut, warga PNG biasa 
menempuh kapal motor cepat lewat perairan Papua dan Papua 
Nugini, hingga tembus ke Hamadi dan Dok IX, Kota Jayapura.

Bukan hanya itu saja, kawin campur antara warga Papua dan 
PNG, serta adanya hubungan kekerabatan ini yang tak pernah 
dapat dipisahkan antara warga Papua dan PNG, termasuk dalam 
kesehatan. Sebab tak jarang, warga PNG juga banyak yang berobat 
ke Puskesmas atau Pustu yang terletak di kampung-kampung 
daerah perbatasan negara.

TARGET 1 JUTA ANAK 
Bulan Agustus merupakan awal pelaksanaan MRP di Provinsi 

Papua. Dinas Kesehatan Provinsi Papua menargetkan 1 juta anak 
mendapatkan imunisasi ini. Hingga minggu kedua Agustus, 
terdapat 124.013 anak yang sudah mendapatkan imunisai MRP.

Dokter Aaron Rumainum menyebutkan penyertaan imunisasi 
Polio berdasarkan rekomendasi dari (Indonesian Technical 
Advisory Group on Imunization (ITAGI).

Selain itu juga, kata Aaron, karena terjadi kejadian luar biasa 
(KLB) Polio di negara tetangga, Papua Nugini. “Mobilisasi warga 
Papua Nugini ke Papua sangat tinggi, baik lewat darat atau lewat 
perairan laut. Ini yang harus dicegah untuk penularan polio, walau 
saat ini di Indonesia telah dinyatakan bebas polio,” ucapnya.

Untuk menyasar 1 juta anak di Papua yang berumur 9 bulan 
hingga kurang dari 15 tahun, dibutuhkan 100 ribu vial vaksin. Pada 
tahapan awal, 20 ribuan vial vaksin sudah disebar ke 29 kabupaten/
kota di Papua. Menyusul sisanya pada September nanti.
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Aaron menyebutkan penyaluran vaksin ke 29 kabupaten/kota 
juga disesuaikan dengan kapasitas penyimpanan vaksin. Saat ini, 
dari 405 puskesmas di Papua, hanya 92 puskesmas yang belum 
memiliki kulkas penyimpan vaksin dan rata-rata tersebar di 
pegunungan tengah Papua, seperti Paniai, Dogiyai, Deyai, Intan 
Jaya, Yahukimo, Tolikara, Nduga, Lany Jaya dan Jayawijaya.

Sementara itu, walau ada penolakan dari Majelis Ulama 
Indonesia (MUI) terkait imunisasi Measles Rubella, Dinas 
Kesehatan Papua terus membangun komunikasi dengan MUI 
Papua. Caranya, MUI Papua mengeluarkan imbauan secara 
tertulis yang menyebutkan imunisasi Measles Rubella adalah 
halal.

“Imbauan ini membantu dalam cakupan pelayanan imunisasi 
di Papua. Demi masa depan anak Papua, imuniasasi MRP 
tetap dilakukan,” kata Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Papua, 
Aloysius Giyai.

Pada pemberian imunisasi MRP, Dinas Kesehatan Provinsi 
Papua akan melaksanakan pemberian imunisasi ini pada 380 
Puskesmas dan seluruh Posyandu, 2.547 SD/MI, 672 SMP/MTs, 
dan 13 Sekolah Luar Biasa, serta TK/PAUD.*(Qadri Pratiwi)

Karya telah terbit di Kabarpapua.co, 24 Agustus 2018

Qadri Pratiwi
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Rudiyansyah - Lampung Post
Lahir di Kutadalom, 5 November 1990.Lulusan Geografi FKIP Universitas Lampung. Saat 
ini aktif sebagai jurnalis di Lampung Post.
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TAK MENYERAH 
MELAWAN RUBELLA

Rudiyansyah, Lampung Post

Raisha dan Reina, dua balita asal Lampung, sejak lahir harus berjuang 
melawan rubella, penyakit akibat virus yang kini sedang dilawan 

jutaan anak lain melalui imunisasi measles rubella (MR).

DEWI Utami (36) tidak menyangka putri keduanya, 
Raisha Atika, akan lahir dengan disabilitas dan sejumlah 
kelainan bawaan. Raisha belum dapat berbicara selancar 

anak lain meski usianya hampir genap enam tahun. Kedua telinga 
mungilnya mengalami gangguan pendengaran berat hingga 
harus menggunakan alat bantu dengar.

Saat lahir, Raisha sudah didiagnosis mengalami kebocoran 
pada jantung dan harus menjalani operasi saat usianya belum 
genap dua tahun. Saat ini, Raisha juga masih terus menjalani 
terapi untuk mengurangi gangguan fokus dan konsentrasi yang 
membuatnya sulit mengontrol gerak tubuhnya sendiri.

Dewi mengaku tidak tahu jika saat mengandung Raisha 
terinfeksi virus rubella. Hanya saja, dia ingat pernah mengalami 
ruam merah di sekujur tubuhnya disertai demam dan lemas di 
awal kehamilan Raisha. “Kalau kata orang, saya biduran. Saat 
periksa ke dokter, saya cuma diberi obat dan disuruh istirahat. 
Tidak tau kalau kena rubella,” ujar Dewi, ditemui di kediamannya, 
Perum Griya Antasari Permai, Sukabumi, Bandar Lampung, 
pekan lalu. 

Rudiyansyah
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Saat hamil, Dewi mengaku rutin memeriksakan kandungannya. 
Hasil USG dokter selalu menunjukkan kandungannya baik-baik 
saja, tidak terdeteksi adanya kelainan. Hingga akhirnya, Dewi 
dan sang suami, Agus Taban, harus menerima kenyataan saat 
sang anak lahir dengan kelainan jantung. Saat itu, Dewi belum 
mengetahui penyebabnya adalah virus rubella. 

“Setelah tes darah, saya baru tahu kalau Raisha positif rubella. 
Saya benar-benar shock, apalagi setelah tahu kemungkinan Raisha 
mengalami kecacatan lain,” ujar Dewi yang kini aktif di komunitas 
Lampung Mendengar.

Untuk menangani kebocoran jantung, Dewi membawa Raisha 
berobat ke Rumah Sakit Jantung Harapan Kita, Jakarta. Mereka 
hampir sebulan berada di sana. Beruntung biaya pengobatan 
hingga operasi ditanggung BPJS meskipun ada beberapa obat 
tetap harus ditebus dengan biaya pribadi. 

Untuk membantu pendengar Raisha, Dewi harus membeli 
alat bantu dengar uangnya sendiri seharga 15 juta. Alat tersebut 
hingga kini masih dipasang pada kedua telinga anaknya. Dewi 
menyimpan mimpi, suatu saat Raisha bisa menjalani operasi 
implan koklea untuk mempercepat respons suara. “Biaya implan 
koklea sekitar Rp120 juta, kami masih berusaha mengumpulkan 
biaya,” ujarnya. 

Khusus untuk merangsang kemampuan berbicara sang anak, 
Dewi memilih melakukan terapi sendiri di rumah. Cara ini 
dilakukan untuk memangkas biaya terapi yang bisa mencapai 
Rp1,5 juta per bulan. Biaya pengobatan yang tidak sedikit, 
menurutnya, mulai dirasa berat. Hingga Dewi mengaku telah 
menjual rumahnya yang kini ditinggali untuk pengobatan Raisha. 

“Ada hikmahnya, saya jadi terpacu untuk belajar sendiri 
bagaimana melakukan terapi dari berbagai sumber, seperti dari 
Google dan sharing dengan orang tua lain yang anaknya juga 
terkena rubella,” ujarnya.  

Hasilnya, Raisha, kini sudah mulai bisa mengucap beberapa 
kata meski belum cukup jelas seperti “mama” dan “mau”. Itu 
merupakan suatu pencapaian membahagiakan bagi Dewi. 
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Kini, Dewi mengaku tergerak untuk membagikan 
pengetahuannya tentang bahaya rubella, yang sebelumnya sama 
sekali tidak diketahuinya kepada ibu-ibu lain. Media sosial dipilih 
untuk membagikan kisah tentang Raisha dan rubella. “Saya tidak 
ingin anak-anak lain seperti Raisha. Lebih baik mencegah dari 
pada mengobati. Sebab, rubella bisa mengancam siapa saja,” 
katanya.

Perjuangan melawan rubella juga dialami Ria Resti Bekti Utami 
(29). Anak sulungnya, Nun Reina Asyiyah, yang kini berusia 14 
bulan, mengalami kecacatan bawaan akibat virus rubella yang 
menyerang saat dalam kandungan. Selain kebocoran jantung 
seperti kebanyakan dialami anak dengan sindrom rubella bawaan, 
Reina mengalami katarak pada kedua bola matannya dan 
gangguan tuli berat kedua telinganya.

Ria yang sehari-hari berprofesi sebagai guru di salah satu 
sekolah swasta di Bandar Lampung juga mengaku tidak tahu 
jika dirinya terkena rubella saat hamil. Saat trisemester pertama 
mengandung Reina, Ria mengaku pernah mengalami demam dan 
rasa lemas yang luar biasa hingga membuatnya harus terbaring 
hampir seminggu lamanya. 

Saat memeriksakan diri ke dokter, tidak satu pun dokter yang 
mendiagnosisnya terkena rubella. “Saya benar-benar tidak tahu 
apa itu rubella sampai akhirnya Reina lahir dan hasil pemeriksaan 
dokter menyebut dia terkena virus berbahaya itu,” ujar Ria.

KELUAR-MASUK RUMAH SAKIT
Akibat rubella, Reina pun harus keluar-masuk rumah sakit 

sedari bayi. Tidak hanya di Lampung, Rumah Sakit Cipto 
Mangunkusumo, Jakarta, pun jadi langganannya. “Rumah sakit 
sudah seperti rumah kedua kami,” ungkap Ria.   

Sempat menjalani operasi mata masih berusia sembilan bulan, 
Reina kini masih menunggu untuk menjalani operasi jantungnya 
yang dijadwalkan September mendatang.  

Sejak mengetahui anaknya terkena virus rubella, Ria mengaku 
pasrah. Dia menganggapnya sebagai awal perjuangan yang harus 

Rudiyansyah
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dijalani Reina, yang lahir tepat pada hari kemenangan umat 
muslim, yaitu saat perayaan Idulfitri, pada 25 Juni 2017. “Sekarang 
sulit jika saya harus menangis. Sudah bukan saatnya menangis, 
tetapi saatnya saya berjuang untuk Reina,” ujarnya.

Belakangan, Ria juga mengaku lebih sering menyampaikan apa 
itu rubella dan bahayanya kepada anak-anak murid dan rekannya 
sesama guru di sekolah. Terlebih, saat program imunisasi akan 
dilakukan di sekolah tempatnya bertugas, pertengahan Agustus 
lalu.  “Saya bilang ke murid-murid, kalian mau menahan sakit 
yang sebentar dengan diimunisasi atau mau seperti anak saya. 
Akhirnya, mereka sadar dan mau diimunisasi,” ucapnya.

Selain itu, Ria juga aktif di grup media sosial Facebook Rumah 
Ramah Rubella yang beranggotakan para orang tua dengan anak-
anak rubella. Grup tersebut digagas Grace Melia, orang tua anak 
dengan kecacatan akibat sindrom rubella bawaan, asal Yogyakarta.

Ria berharap tidak ada lagi anak-anak yang lahir dengan 
kecacatan akibat virus rubella. Untuk sang buah hati, Reina, dia 
menyimpan mimpi kelak Reina dapat mengejar ketertinggalannya 
dari anak-anak lain, seusianya, serta tetap diperlakukan sama 
seperti anak-anak lain meski Reina terlahir “luar biasa”. 

* * *
TERSEOK MENCAPAI TARGET IMUNISASI

Provinsi  Lampung menjadi daerah sasaran imunisasi measles 
rubella (MR) ketiga terbesar nasional, setelah Sumatera Utara dan 
Sumatera Selatan. Jumlah anak yang menjadi target imunisasi 
mencapai 2.237.041 orang.

Hingga hari ke 28 pelaksanaan imunisasi, capaian imunisasi 
MR mencapai 49,39% atau menjangkau 1.078.973 anak. 
Menempatkan Lampung di posisi ke lima nasional, setelah Papua 
Barat, Bali, Nusa Tenggara Timur dan Sulawesi Utara. Lampung 
sempat berada di urutan pertama nasional pada sepekan awal 
pelaksanaan imunisasi MR. Capaian tersebut kembali terseok, 
setelah informasi seputar kehalalan vaksin menyebar di 
masyarakat.



Kepala Seksi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat Dinas 
Kesehatan Provinsi Lampung, Asih Hendrastuti menuturkan, 
isu seputar kehalalan vaksin sangat memengaruhi capaian 
imunisasi. Sebab, sebagian masyarakat ada yang belum bersedia 
anaknya diimuniasi, saat Majelis Ulama Indonesia (MUI) belum 
mengeluarkan fatwa.

“Sekarang fatwa MUI sudah keluar dan kesimpulannya 
dalam fatwa MUI sudah dijelaskan bahwa kekhawatiran selama 
ini apakah ini halal atau haram sudah terjawab, dan MUI juga 
memperbolehkan,” ujar Asih ditemui di Kantor Dinkes Lampung, 
beberapa hari lalu.(End)

Rudiyansyah
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PERJUANGAN PETUGAS 
IMUNISASI DI PELOSOK 
LAMPUNG

Kabar adanya sekelompok gajah liar yang masih berkeliaran dan sempat 
memakan korban, menjadi kecemasan sepanjang perjalanan.

DENGAN tergesa, Marita (35) menjinjing kotak berisi 
15 ampul vaksin campak dan rubella (MR) yang baru 
dikeluarkan dari lemari es di rumahnya. Ia memasukan 

beberapa es batu ke kotak khusus penyimpan vaksin untuk 
menjaga agar tetap dingin selama di perjalanan. 

Bunyi genset masih mengaung, saat langkah kaki Marita 
meninggalkan rumahnya, selepas subuh, pertengahan Agustus 
lalu. Maklum, listrik dari PLN belum masuk desanya di 
Talangbatu, Kecamatan Mesuji Timur.

Dermaga kecil, yang sebenarnya hanya tempat warga mencuci 
di sepanjang aliran Sungai Buaya, di Mesuji Timur, Kabupaten 
Mesuji, Lampung, menjadi tujuannya pagi itu. Dua orang bidan 
sudah menunggunya di sana, mengajak Marita segera naik ke otok, 
sebutan masyarakat lokal untuk perahu kayu kecil berkapasitas 
lima orang. Otok tersebut memiliki mesin kecil dengan kincir 
sebagai pendorongnya.

Marita adalah kepala Puskesmas pembantu di Desa Talangbatu, 
Mesuji Timur, Mesuji, Lampung. Hari itu dia hendak menuju 
Dusun Airmati untuk mengimunisasi anak-anak di sana. Untuk 
mencapai dusun tersebut, dibutuhkan waktu tempuh hingga tiga 
jam yang separuh waktunya harus dilalui dengan menaiki otok. 
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Belum satu jam perjalanan, otok yang dinaiki Marita mendadak 
mogok. Akar dan ranting pohon yang menghalangi aliran 
sungai menjadi penyebabnya.  “Kipasnya lepas, jadi kami harus 
mendayung otok ke tepi. Kami sempat ketakutan karena otok-nya 
hampir oleng,” ujar Marita, beberapa waktu lalu.

Kehawatiran menempuh jalur sungai sebenarnya sudah 
dirasakan Marita. Selain aliran sungai yang surut sehingga banyak 
akar dan ranting yang menghalangi, sungai tersebut juga terkenal 
masih dihuni buaya liar. Namun, jalur sungai dipilihnya agar bisa 
memotong waktu tempuh dari jalur darat yang bisa ditempuh 
hingga lima jam.  

“Kalau lewat darat, kami harus memutar jauh, bisa kesiangan 
sampai sekolah. Sementara kami harus mengejar imunisasi 
sebelum anak-anak pulang sekolah. Jadi, walaupun takut, demi 
tugas, ya kami beranikan saja,” ungkapnya.

Karena otok yang disewanya seharga Rp300 ribu mogok, 
Marita dan para tenaga medis lain melanjutkan perjalanan 
dengan menumpang perahu milik masyarakat yang sedang 
mencari ikan. Perahunya lebih kecil dan hanya bisa memuat tiga 
penumpang. Beruntung, ada dua perahu nelayan yang pagi itu 
melintas dan mengantar mereka menuju dusun Talanggunung 
untuk melanjutkan perjalanan menuju sekolah swasta satu atap 
di Dusun Airmati.

Di sekolah tersebut, Marita yang sudah mengabdi sejak 2005 
mengaku hanya mengimunisasi sekitar 40 anak yang terdiri dari 
siswa dan balita. Jumlah tersebut jauh dari target yang sebelumnya 
disampaikan kepala dusun setempat yang menyebut ada 62 siswa 
dan sekitar 120 anak balita.

“Sebagian siswa ada yang tidak berangkat dan sebagian ada 
orang tua balita yang menolak diimunisasi karena katanya dapat 
informasi dari Facebook imunisasi tidak halal, jadi masyarakat 
takut,” ungkap Marita. 

Meski harus menelan kekecewaan, Marita dan tenaga medis 
mengaku tetap berusaha menjalankan imunisasi. Para tenaga 
medis melakukan penyisiran dengan mendatangi rumah warga 

Rudiyansyah



40 

Imunisasi untuk Kesehatan

yang memiliki anak usia 9 bulan sampai 15 tahun satu per satu.
Menurut Marita, yang ada di benaknya adalah hanya ingin 

memberikan hak anak-anak untuk tumbuh dan sehat, apalagi di 
daerah terpencil sulit untuk bisa mengakses fasilitas kesehatan 
jika suatu saat mereka sakit. “Niat kami baik, hanya ingin mereka 
tetap sehat. Saya yakin setiap niat baik, insya Allah ada jalannya. 
Yang terpenting kami ikhlas,” ujarnya.

Tarbi, kepala Puskesmas Induk Margojadi, Mesuji Timur, 
Mesuji, menyebut beberapa lokasi imunisasi MR di wilayahnya 
memang sulit dijangkau. Selain jarak yang jauh, medan yang 
sebagian harus melalui jalur sungai jadi tantangan para tenaga 
medis.

Di wilayahnya, ada sekitar 6.800 anak usia 9 bulan sampai 15 
tahun yang menjadi target imunisasi. Bersyukur hingga pekan 
lalu, menurutnya, pencapaian imunisasi sudah melampau 
separuhya, yakni 51%. 

Pencapaian tersebut, menurutnya, buah dari perjuangan 
sekitar 56 tenaga medis yang harus berjuang memberikan hak 
imunisasi di tengah terpaan kabar seputar kehalalan yang 
menurutnya memunculkan penolakan sebagian warga.

“Kami terus menjelaskan imunisasi itu penting dan aman. 
Bahkan, tenaga medis kami sampai melakukan sweeping dari 
pintu ke pintu untuk tetap mengajak orang tua mengimunisasi 
anak-anaknya,” pungkasnya.

KABAR SEKELOMPOK GAJAH LIAR
Perjuangan tidak mudah untuk bisa mengimunisasi anak-

anak juga dialami Saimin (41). Tenaga kesehatan asal Puskesmas 
Bandar Negerisuoh, Lampung Barat, itu  harus melintasi medan 
pegunungan dan menembus hutan yang berbatasan langsung 
dengan Taman Nasional Bukit Barisan Selatan (TNBBS) untuk 
bisa mencapai beberapa sekolah.

Salah satunya saat melakukan imunisasi di SD swasta di 
Dusun Talanggajah, Pekon Bumihantakai, medio Agustus lalu. 
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Jalan setapak yang masih tanah merah menjadi jalur yang harus 
ditempuh selama tiga jam untuk mencapai sekolahan. Beruntung 
saat itu tidak turun hujan, sehingga motor trail yang ditunggangi 
Saimin dan tim kesehatan lain bisa tetap melaju meski harus 
berhati-hati karena kanan dan kiri jalur yang dilalui adalah jurang 
curam. 

Belum lagi kabar adanya sekelompok gajah liar yang masih 
berkeliaran dan sempat memakan korban, beberapa hari sebelum 
dirinya memasuki kawasan hutan, menjadi kecemasan sepanjang 
perjalanan. 

“Sebenarnya, kami khawatir dan takut kalau-kalau ada gajah 
liar. Apalagi, informasinya gajah tersebut sudah masuk kawasan 
Suoh, tetapi allhamdulilah semua bisa lancar,” ujar Saimin, 
diwawancarai, beberapa waktu lalu.

Di SD Talanggajah gedungnya masih semi permanen tersebut, 
Saimin mengimunisasi sebanyak 65 siswa. Antusias guru dan 
siswa yang hampir hadir seluruhnya, menjadi obat lelah dirinya 
dan rekan-rekannya yang sudah harus berjibaku menembus 
hutan sedari subuh.  “Hanya ada lima siswa yang sakit, selebihnya 
mereka sangat antusias untuk diimunisasi,” ujarnya. 

Meskipun begitu, Saimin tetap harus kembali ke sekolah 
tersebut untuk melakukan imunisasi susulan beberapa hari. 
Setelah mendapatkan informasi dari guru, lima anak yang 
sebelumnya sakit telah sembuh. “Sekarang sudah 100 persen 
terimunisasi, sebagai bukti perjuangan teman-teman yang tidak 
kenal lelah untuk bisa mendukung program ini,” ujarnya.

Meski tidak mengalami penolakan, Saimin menyampaikan 
secercah harapannya agar Kementerian Kesehatan agar ke depan 
dapat memastikan sertifikat kehalalan vaksin. Sebab, dia kerap 
mendapatkan informasi dari sesama tenaga medis yang harus 
kecewa, karena sebagian warga menolak anaknya diimunisasi.

“Pihak Kemenkes memang memastikan sertifikat halal 
sehingga tidak timbul perasaan waswas dan tidak ada lagi 
penolakan seperti di daerah lain. Sebab, saya benar-benar 

Rudiyansyah
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merasakan beratnya menjadi petugas kesehatan yang langsung 
berhadapan dengan masyarakat,  berjuang untuk membuat anak-
anak sehat,” pungkasnya. 

* * *
FATWA DI PERTENGAHAN JALAN

Pelaksanaan imunisasi campak dan rubella (MR) fase II yang 
dicanangkan pemerintah sejak awal Agustus lalu  diwarnai 
dengan kekhawatiran masyarakat tentang kehalalan vaksin. 
Banjir informasi dan semakin aktifnya masyarakat menggunakan 
media sosial membuat isu ini cepat menyebar. 

Di tengah kecemasan masyarakat, Majelis Ulama Indonesia 
(MUI) Pusat, 20 Agustus lalu, mengeluarkan Fatwa MUI Nomor 
33 Tahun 2018, yang isinya menyebut bahwa vaksin MR yang 
diproduksi Serum Institute of India (SII) mengandung unsur yang 
diharamkan oleh agama Islam, yakni sel manusia (human diploid 
cell) dan unsur kulit babi. Namun, penggunaan vaksin tersebut 
masih diperbolehkan sebelum ada penggantinya yang halal. 

Ketua Majelis Ulama Indonesia (MUI) Lampung Khairudin 
Tahmid menjelaskan sesuai dengan keputusan Komisi Fatwa 
MUI Pusat, penggunaan vaksin MR dalam imunisasi yang 
sedang dilaksanakan pemerintah tetap  diperbolehkan atau 
mubah secara hukum Islam. Meskipun bagitu, dia menekankan 
masyarakat perlu tahu, dari hasil penelitian disebutkan vaksin MR 
mengandung unsur-unsur yang secara agama Islam diharamkan.  

“Ada kaidah yang mengatakan bahwa apabila dalam keadaan 
darurat sementara kebutuhannya sangat mendesak untuk 
kesehatan, maka keharamannya selama belum ada vaksin yang 
lain menjadi mubah atau boleh. Sama dengan kalau seseorang 
memasuki hutan, tidak ada makanan yang lain, maka yang 
haram pun boleh, hanya terbatas waktu yang dibolehkan,” ujar 
Khairudin diwawancarai di kampus Universitas Islam Negeri 
Lampung, beberapa waktu lalu. 

Khairudin menekankan meski memperbolehkan, MUI tetap 
mendorong pemerintah agar sesegera mengadakan vaksin yang 



halal, yang tidak ada unsur yang tidak diharamkan agama. Sebab, 
permasalahan kehalalan seputar vaksin MR, menurut Khairudin, 
penting diketahui masyarakat. Sebab, MUI sebagai organisasi 
yang terus berupaya menjaga akidah islami selalu akan bergerak 
untuk mengawal program yang menyangkut umat. (End)

Karya telah terbit di Lampungpost.id, 31 Agustus 2018
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Yogi Eka Saputra - Batamnews.co.id
Lahir di Matur, 1 Juni 1994.Lulusan  Ekonomi Islam IAIN Imam Bonjol Padang. Saat ini aktif 
sebagai jurnalis di Batamnews.co.id.
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IMUNISASI MR: ANTARA 
KONTROVERSI HALAL-
HARAM DAN TARGET 
PEMERINTAH

Yogi Eka Saputra, Batamnews.co.id

BEBERAPA pekan terakhir, masyarakat Indonesia termasuk 
Provinsi Kepri diimbau untuk mengikuti imunisasi 
Measless dan Rubella (MR). Program pemerintah ini 

menarget sekitar sekitar 32 juta anak usia 9 bulan dengan 15 tahun 
untuk diimunisasi.

Terhitung sejak 1 Agustus 2018, 28 provinsi di luar Jawa telah 
melaksanakan imunisasi. Dari program ini, pemerintah berharap 
anak-anak Indonesia bisa terbebas dari dampak difabel hingga 
mematikan yang muncul dari penyakit campak dan rubella ini.

Dalam perjalanannya, imbauan pemerintah ini tak mulus. 
Berbagai kontroversi muncul, mulai dari efek yang ditimbulkan 
setelah anak diimunisasi hingga kehalalan vaksin yang digunakan.

Seperti kegalauan yang dirasakan Isti (35), ibu dari seorang siswa 
yang menempuh pendidikan di SDN 009 Batam Kota. Dia merasakan 
keraguan, apakah anaknya harus diimunisasi atau tidak.

“Aman tak ya, bagaimana dengan kehalalannya,” tukas Isti 
kepada sesama orang tua siswa, pekan lalu.

Keraguan dan kekhawatiran Isti cukup beralasan. Berbekal 
informasi yang didapatnya dari sejumlah situs berita nasional, dia 
mengaku tak tega jika anaknya harus mengalami demam tinggi 

Yogi Eka Saputra
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atas dampak imunisasi itu.
“Bahkan ada yang sampai tak bisa bergerak, itu saya baca di 

internet,” kata Isti sambil menunjukkan sebuah berita dari situs 
terkemuka melalui ponselnya.

Selain dampak kesehatan, Isti juga merujuk pada pendapat 
Majelis Ulama Indonesia (MUI) yang menyatakan vaksi MR 
masih diragukan kehalalannya. 

Lembaga yang menjadi representasi para ulama ini, dalam 
surat edarannya menyatakan virus MR yang diproduksi Serum 
Institute of India itu haram karena mengandung babi. 

Meski demikian, Isti tetap mencoba berbaik sangka. “Saya pikir 
tidak mungkinlah perintah memberikan sesuatu yang merusak 
kepada warganya,” kata Isti bercerita kepada Batamnews.co.id. 

Ia pun mencoba bertanya kepada puskesmas terdekat dan 
pada akhirnya penjelasan tersebut ia yakini bahwa imunisasi MR 
itu sangat perlu. “Dokter bilang sangat penting, karena penyakit 
ini tidak bisa diobati dan sudah banyak yang kena, makanya saya 
serahkan anak saya untuk diimunisasi,” katanya. 

Tidak banyak orang tua siswa yang seperti Isti. Informasi 
bertubi-tubi mengenai kontroversi vaksin MR terus membanjir di 
tengah masyarakat. Sekali lagi, tak semuanya bisa menyaring dan 
menerima informasi dengan bijak.

Adalah perempuan berinisial S, ibu muda yang anaknya 
menempuh pendidikan usia dini di sebuah taman kanak-kanak 
di kawasan Bengkong. Dia berpendapat kehalalan sebuah vaksin 
menjadi syarat utama sebelum disuntikkan ke anaknya.

“Halal itu utama. Sebelum ada imbauan (MUI), saya 
sebenarnya ikut saja. Tapi munculnya imbauan itu membuat saya 
berpikir ulang,” kata S.

HALAL-HARAM MUNCULKAN KERAGUAN
Perdebatan di tengah publik semakin ramai. Bahkan pro dan 

kontra semakin menajam terkait imunisasi MR ini.
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Akibatnya, banyak orang tua yang enggan mengimunisasikan 
anak mereka.  

Penolakan warga terhadap pemberian vaksin tersebut berawal 
sejak awal program nasional itu dijalankan di luar pulau jawa. Saat 
itu surat edaran MUI pusat turun kepada provinsi masing-masing. 
Termasuk Kepri yang sangat cepat mengeluarkan imbauan agar 
umat Muslim menunda pelaksanaan imunisasi MR.

Surat edaran yang tepat keluar 30 Juli 2018 tersebut lantas 
tersebar. Beberapa kalangan kewalahan terutama Dinas Kesehatan 
karena banyak warga yang menolak. Dinkes khawatir program 
imunisasi MR untuk masa depan anak tidak mencapai target.

Tidak hanya sampai di situ, sejumlah pemerintah kabupaten 
di Kepri menyatakan menunda pelaksanaan imunisasi MR yang 
sedianya dijadwalkan dimulai awal Agustus. Penundaan ini 
terjadi di Karimun, Bintan dan Natuna .

“Benar beberapa waktu lalu kita tunda,” ujar Aunur Rafiq 
Bupati Karimun, Kamis (23/8/2018). Sehingga penyebaran 
imunisasi MR di Karimun hanya 10 persen, kata Aunur.

Hasilnya, 15 hari pelaksanaan imunisasi MR di Kepri hanya 23 
persen terlaksanakan dan tidak sesuai target.

Kepala Dinas Kesehatan Kepri, Tjetjep Yudiana mengatakan, 
jika 15 hari pelaksanaan baru di angka 23 persen, dia memprediksi 
dalam dua bulan hanya 70 persen yang akan terealisasi.  
“Padahal untuk melindungi kita semua, seluruh anak-anak di 
Kepri harus diberi minimal 95 persen,” kata Tjetjep.

Kekhawatiran itu muncul apalagi semakin masifnya isu 
kehalalan beredar, apalagi banyak saat ni video dan cerita-cerita 
imunisasi membuat penyakit lain. Padahal setelah diselidiki 
bukan vaksin MR penyebabnya.

Tjetjep mengatakan, jika memang penyebaran pada akhirnya 
hanya sampai 70 persen secara epitimologi belum bisa melindungi 
warga dari bahaya virus yang menyebabkan kematian dan difabel 
permanen itu.  

Yogi Eka Saputra
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“Ini kemungkinan karena imbauan MUI, ditambah lagi ada 
pemerintah daerah yang menunda,” imbuh dia.

Ia melanjutkan, secara nasional saat ini Kepri berada pada 
urutan ke 9 paling sedikit penyebaran imunisasi. “Kita khawatir 
nanti tidak sesuai target, kasihan anak-anak kita,” katanya. 

Begitu juga yang terjadi di Kota Batam. Kepala Dinas 
Kesehatan Kota Batam Didi Kusmarjadi khawatir penyebaran 
imunisasi MR tidak mecapai target 95 persen. “Padahal virus ini 
sangat berbahaya,” kata Didi, Selasa (14/8/2018).

Ia mengatakan, mulai 1 Agustus 2018 lalu sampai hari Selasa 
(14/8/2018) diperkirakan hanya 20 persen yang terlaksana. “Data 
terakhir sekitar 20 persen dari 380 ribu anak-anak yang mendapat 
imunisasi,” ujar dia.

Didi mengatakan, padahal imunisasi MR berlangsung Agustus 
dan September. “Jadi kalau pertengahan bulan baru 20 persen, 
diprediksi sampai akhir proses sekitar 78 persen atau 80 persen 
saja,”  kata Didi.

Padahal target setiap daerah 95 persen dari seluruh jumlah 
anak-anak yang akan diberi imunisasi.  “Di Jawa tahap pertama 
aman-aman saja tidak ada isu itu, di kita aja seperti ini, saya takut 
bahayanya ini kalau nggak imunisasi bisa difabel dan lainnya, ini 
kan untuk masa depan,” ujarnya.

KEMENKES DAN MUI SEPAKAT MR DILANJUTKAN
Silang pendapat dan kontroversi mengenai imunisasi MR 

ini akhirnya mengerucut. Tepat pada Kamis (23/8/2018), 
Kementerian Kesehatan (Kemenkes) RI dan MUI sepakat 
pemberian imuniasasi itutetap dilanjutkan. 

Alasannya, meskipun belum terverifikasi halal tetapi kondisi 
darurat maka imunisasi boleh dilakukan. 

Kesepakatan tersebut berdasarkan hasil pertemuan yang 
berlangsung sejak pagi yang dihadiri pengurus MUI dan Kepala 
Dinas Kesehatan (Dinkes) se-Indonesia. 

Tjetjep ikut hadir dalam pertemuan itu. Ia mengatakan, hasil 
pertemuan tersebut menghasilkan kesepakatan bahwa Kemenkes 
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dan MUI sepakat imunisasi MR dilanjutkan. “Pasalnya sekarang 
ini sudah darurat,” kata  Tjetjep.

Ia mengatakan, bahwa fatwa MUI terbaru nomor 33 tahun 
2018 itu sudah memperbolehkan imunisasi MR dilanjutkan. 
“Meskipun banyak persepsi yang muncul, sekarang sudah jelas 
dibolehkan karena MUI paham dalam keadaan darurat,” katanya.

Pada poin keempat fatwa, juga disebutkan vaksin MR yang 
saat ini ada bisa tidak digunakan jika yang sudah tersertifikasi 
halal tersedia. “Hasil pembahasan tadi kalau pengurusan halal itu 
makan waktu 15 tahun, sedangkan pengganti tidak ada,” katanya.

WARGA TAK USAH KHAWATIR LAGI
Tjetjep juga menghimbau daerah yang menunda seperti 

Karimun, Bintan dan Natuna untuk melanjutkan imuniasasi. 
Ia mengatakan, saat ini keadaannya sudah darurat. Salah satu 
parameter yang disebut Tjetjep adalah meningkatnya jumlah 
murid Sekolah Luar Biasa (SLB) di Kepri.

“Salah satu faktornya Rubella itu,” ujar Tjetjep.
Ia berencana akan melakukan pertemuan dengan MUI se-

Kepri dan Dinas Kesehatan untuk melanjutkan proses imunisasi 
tersebut.  “Senin depan akan kita adakan pertemuan,” katanya.

Mengenai virus MR, Tjetjep menyebut saat ini di Eropa sudah 
darurat. Jumlahnya, kata dia, sudah 41 ribu orang yang terkena 
virus ini.

Dia mengilustrasikan, Kepri sebagai daerah tujuan wisata, di 
mana banyak orang Eropa yang berkunjung, perlu membentengi 
diri dari persebaran virus MR. 

“Makanya anak anak di Kepri ini perlu dilakukan pencegahan 
dengan imunisasi MR,” imbuh dia.

Sementara, Sekretaris MUI Provinsi Edy Syafrani membenarkan 
hal itu. MUI sepakat imuniasasi MR tetap dilanjutkan karena 
darurat. “Tadi juga kita bahas, kalau di Tanjungpinang, Karimun 
sudah ada yang menderita Rubella jadi tidak mungkin kita tunggu 
10 sampai 20 orang (terjangkit virus) baru diimunisasi,” kata Edy.

Adanya lampu hijau dari MUI dan Kemenkes, diharapkan 

Yogi Eka Saputra
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program imunisasi MR di Kepri dapat berlangsung lancar 
sekaligus bisa menghapuskan keraguan para orang tua dari 
bayang-bayang halal-haram serta efek samping yang ditimbulkan. 
Semoga. (Yogi Eka Sahputra)

Karya telah terbit di batamnews.co.id, 23 Agustus 2018


