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Ringkasan Eksekutif: 

Program vaksinasi tengah berjalan di berbagai belahan dunia, termasuk Indonesia, sebagai 
upaya pencapaian kekebalan kelompok (herd immunity) terhadap COVID-19. Untuk 
mencapai target tersebut, 60-70% cakupan vaksinasi harus terpenuhi. Namun, hal ini tidak 
mudah, mengingat seluruh negara membutuhkan vaksin sehingga stok ketersedian vaksin di 
Indonesia juga terbatas. Oleh karena itu, diperlukan pengambilan strategi yang tepat 
dengan memetakan kelompok prioritas dan mendistribusikannya dengan cepat. Pemilihan 
strategi komunikasi publik dan edukasi masyakarat juga menjadi hal penting dengan tetap 
mengedepankan sains diatas kepentingan politik. Akan tetapi program vaksinasi ini menuai 
polemik, dimana vaksinasi di Indonesia masih jauh dari target cakupan vaksinasi. Menyikapi 
polemik ini, komisi kesehatan direktorat kajian dan penelitian PPI Dunia menyusun policy 
brief melalui analisis masalah yang terjadi pada program vaksinasi di Indonesia berdasarkan 
kajian teoritis dan studi kasus dari  negara lain. Beberapa rekomendasi dari hasil kajian 
penyusunan policy brief ini diharapkan dapat memberikan pandangan dan strategi lain yang 
dapat dipertimbangkan untuk membantu akselerasi pencapaian program vaksinasi di 
Indonesia dengan menitik beratkan pada strategi distribusi vaksin, tahapan dan kelompok 
prioritas vaksin, komunikasi public dan edukasi masyakarat, serta policy-making 
berlandaskan kajian empiris dengan tim ahli. 

 

Pendahuluan 

Program vaksinasi menjadi strategi penting untuk melawan penyebaran dan mengurangi 
keparahan dari berbagai penyakit menular termasuk COVID-19. WHO (World Health 
Organization) menetapkan bahwa diperlukan pencapaian vaksinasi COVID-19 sebesar 60-
80% dari jumlah populasi dunia untuk mencapai kekebalan populasi (herd immunity) (WHO 
2020a). Tercatat hingga tanggal 9 April 2021, total individu di seluruh negara yang telah 
menerima administrasi vaksin COVID-19 sebesar 733 juta atau setara dengan 9.6 dosis 
untuk setiap 100 orang dengan pencapaian tertinggi oleh Israel, Seychelles, dan U.E.A secara 



 
 

 

berurutan. Di Indonesia, sebanyak 14,071,485 dosis telah diinjeksikan kepada berbagai 
kalangan masyarakat atau setara dengan 5.3 dosis per 100 penduduk (Holder 2021). Saat ini, 
meskipun sasaran tahap pertama program vaksinasi yang terdiri dari tenaga kesehatan 
mencangkup 70% dan sedang dalam proses pelaksanaan tahap kedua dengan sasaran 
kelompok masyarakat yang memiliki mobilitas tinggi (seperti tenaga pendidik, pedagang, 
petugas transportasi publik dan kelompok masyarakar lanjut usia), namun angka ini masih 
tergolong rendah dari rata-rata dunia dan masih jauh dari target pencapaian herd immunity. 

Policy brief ini berisi pertimbangan-pertimbangan yang disusun Komisi Kesehatan Direktorat 
Penelitian dan Kajian PPI Dunia terkait penanganan pandemic COVID-19 di Indonesia melalui 
program vaksinasi dan penerapan protocol kesehatan. Pada policy brief ini, akan dibahas 
beberapa poin untuk merealisasikan pencapain herd immunity dengan pengambilan strategi 
kebijakan yang berasaskan keadilan seperti transparansi data program vaksinasi dengan 
public messaging yang terbaik, akselerasi distribusi dan kecukupan/ ketersediaan stok 
vaksin, penentuan target kelompok prioritas serta menyampingkan kepentingan politik dan 
mengedepankan sains (EJ, G, and A 2020). 

Metode analisis 

Policy brief ini disiapkan dan disusun melalui kajian teoritis dan studi kasus dengan beberapa 
negara lain yang telah memperlihatkan hasil yang baik dalam penanganan pandemi COVID-
19. 

 

Hambatan dan tantangan program vaksinasi COVID-19 

Kecukupan ketersediaan vaksin dan distribusi vaksin yang tepat dan cepat menjangkau 
seluruh masyarakat di pelosok negeri  

Salah satu upaya untuk memutus rantai penyebaran virus COVID-19 dan menekan angka 
kasus COVID-19 yang terus meningkat di berbagai negara termasuk Indonesia yaitu dengan 
diadakannya program vaksinasi. Namun karena jumlah persediaan vaksin tidak sebanding 
dengan jumlah orang yang akan divaksin, hal pertama yang perlu diperhatikan adalah 
ketersediaan vaksin harus cukup bagi sasaran 181, 5 juta masyarakat Indonesia. Dengan 
adanya keterbatasan tersebut dibutuhkan adanya pendataan sasaran melalui sistem 
informasi satu data vaksinasi COVID-19 yang bersumber dari kementerian/lembaga terkait 
atau sumber lainnya.  

Ketersediaan vaksin untuk masyarakat Indonesia harus dipastikan dengan melakukan 
diplomasi dengan produsen vaksin COVID-19, meningkatkan kapasitas produksi vaksin di 
dalam negeri, serta diberlakukannya skala prioritas. Penetapan kelompok prioritas penerima 



 
 

 

vaksin harus dilakukan dengan memperhatikan roadmap dari WHO, Strategic Advisory 
Group of Experts on Immunization (SAGE), serta kajian dari Komite Penasihat Ahli Imunisasi 
Nasional (Indonesian Technical Advisory Group on Immuniztion) (SAGE Working Group on 
COVID-19 Vaccines 2020).  

Vaksinasi di Indonesia dilaksanakan secara bertahap. Tahap pertama, dilaksanakan pada 
bulan Januari – April 2021 dengan prioritas tenaga kesehatan dan petugas garda terdepan 
lainnya. Tahap kedua, dalam periode yang sama dengan sasaran petugas pelayanan publik 
(ASN, TNI, POLRI, dll) dan kelompok usia lanjut. Tahap ketiga dan keempat akan 
dilaksanakan pada April 2021 – April 2022 dengan sasaran masyarakat rentan dan 
masyarakat lainnya. 

Melihat keadaan di lapangan, sasaran yang diterapkan pada kelompok prioritas di Indonesia 
belum sesuai dengan roadmap dari WHO dan SAGE dan kurangnya konsistensi dari 
pemerintah dalam menjalankan skala prioritas berdasakan kelompok yang risti. Dengan 
keterbatasan stok vaksin, setelah tenaga kesehatan, lansia dan orang dewasa dengan 
penyakit penyerta, serta kelompok rentan berdasarkan sosiodemografis seperti masyarakat 
miskin harus menjadi prioritas. Padahal program vaksinasi ini dirancang salah satunya untuk 
mengurangi angka kematian dan tingkat keparahan pasien COVID-19. Berdasarkan laporan 
Bersatu Lawan COVID-19, rasio fatalitas kasus (CFR) pada lansia dapat lebih tinggi empat kali 
lipat dari CFR nasional. Selain itu, lebih dari 30% kasus positif di Indonesia adalah dari pasien 
dengan co-morbid seperti hipertensi dan diabetes. Melihat hal ini dan juga dengan 
pertimbangan roadmap dari WHO dan SAGE, pemerintah sudah seharusnya konsisten 
dalam memprioritaskan lansia dan orang dewasa dengan penyakit penyerta untuk 
mendapatkan vaksin.  

Bila melihat kelompok prioritas yang diterapkan oleh Bhutan, negara dengan cakupan 
vaksinasi mencapai 60%, tahap pertama adalah tenaga medis, lansia, dan orang dengan 
penyakit penyerta (Lamsang 2021). Begitu juga dengan China, yang meskipun di rencana 
awal tidak mengkategorikan lansia sebagai daftar prioritas setelah tenaga medis, kini 
pemerintah China telah resmi memprioritaskan lansia untuk mendapat vaksin melihat 
keamanaan yang didapat (McCarthy 2021). 

Selain itu, orang dewasa dengan penyakit harus dipertimbangkan menjadi prioritas, karena 
tingkat keparahan dan kasus kematian banyak ditemukan pada mereka yang memiliki 
penyakit penyerta. Berbagai penyakit penyerta telah terlaporkan aman untuk mendapat 
vaksinasi dengan beberapa catatan. Rekomendasi dari PAPDI (Perhimpunan Dokter Spesialis 
Penyakit Dalam Indonesia) menyebutkan beberapa penyakit tersebut adalah penyakit 
autoimun, HIV, hipertensi, gagal jantung, gastrointestinal, diabetes mellitus tipe 2, obesitas, 
dan lain lain (PAPDI 2021). 



 
 

 

Berdasarkan data dari Satuan Tugas Penanganan COVID-19 (13 Oktober 2020), sebanyak 
1.488 pasien tercatat memiliki penyakit penyerta (dari total terkonfirmasi positif). Proporsi 
hipertensi menjadi penyakit penyerta tertinggi (50,5%), kemudian Diabetes Melitus (34,5%) 
dan penyakit jantung (19,6%). Untuk kasus meninggal, proporsi hipertensi yakni 13.2%, 
kemudian Diabetes Mellitus (11,6%), dan jantung (7,7%) (Kemenkes RI 2020a). Sementara 
itu, dari data terbaru pada periode 11 - 25 Januari 2021 ada 130 kasus atau 28% dari total 
kematian dengan kematian lansia disertai komorbid sebanyak 60%. 

Pengiriman vaksin COVID-19 ini ke seluruh pelosok negeri memiliki rantai distribusi yang 
panjang. Vaksin merupakan produk biologis yang memiliki kerentanan pada perubahan 
suhu. Maka dari itu pengiriman vaksin ke pelosok negeri harus menggunakan sistem cold 
chain dengan suhu 2 - 8 derajat celcius. Vaksinasi harus dilakukan dengan teratur agar 
terjaga kualitasnya, idealnya pemberian vaksin harus terjadwal dari tanggal, jam hingga 
alokasinya.  

Ada 5 kunci yang dapat diperhatikan dalam upada optimalisasi supply chain dari vaksin 
COVID-19. 1) Perencanaan yang matang dengan mempertimbangan kapasitas infrastuktur 
dan asset yang dimiliki Indonesia (seperti truk dan lemari pendingin). Diperlukan evaluasi 
dan monitoring harian, mingguan, dan bulanan untuk menganalisa masalah yang terjadi dan 
perbaikan kedepannya. Pihak yang terlibat disini adalah produsen, penyedia layanan 
logistik, dan tenaga medis; 2) Menjaga vaksin dalam suhu dingin sehingga pihak supply chain 
harus memperhatikan letak geografis wilayah tujuan pendistribusian vaksin; 3) Track dan 
trace, sehingga terhindar dari pencurian, produk yang kadaluarsa, dan kerusakan. Evaluasi 
efektifitas setelah proses vaksinasi juga harus diperhatikan dengan perencanaan efisien 
untuk rencana  pemberian dosis kedua; 4) Memastikan integritas produk. Keaslian, 
keamanan, dan efikasi vaksin harus dipastikan; 5) Pengelolaan pengirimanan jarak jauh, 
pengembalian, dan pelacakan paska vaksinasi. Beberapa aspek yang harus diperhatikan 
adalah jumlah dan lokaso target vaksinasi, persentase penduduk, kelompok prioritas, 
kepadatan penduduk, ketersediaan petugas vaksinator dan yang terlibat, serta jarak yang 
harus ditempuh untuk mengakses fasilitas kesehatan (KPMG I 2020). 

Bekerja sama dengan United Nations Development Program (UNDP), Kementerian 
Kesehatan Indonesia telah memanfaatkan teknologi berupa Sistem Monitoring Imunisasi 
Logistik secara Elektronik (SMILE) yang dapat membantu strategi pendistribusian vaksin. 
Strategi yang memanfaatkan sistem digital ini, dapat memonitor segala kondisi yang terjadi 
dalam perjalanan. Termasuk batasan suhu yang harus dipantau secara real time dan kondisi 
darurat lainnya serta dashboard tracking vaksin dibutuhkan untuk memonitor pergerakan 
vaksin. .  



 
 

 

Pada kasus vaksin COVID-19 ini, hal yang dapat ditingkatkan lagi untuk akselarasi cakupan 
vaksinasi adalah meningkatkan jumlah vaksinator. Berdasarkan studi di Amerika, dengan 
membandingkan kecepatan proses vaksinasi berdasarkan jumlah dan pengalaman 
vaksinator membuktikkam bahwa dengan penambahan vaksinator dapat mempersingkat 
proses vaksinasi. Sehingga, pemerintah diharapkan dapat lebih melatih banyak kader lagi 
untuk dipersiapkan menjadi vaksinator sehingga proses vaksinasi menjadi lebih cepat 
(Resnick-Aultetal.2021). 

 
Komunikasi dan edukasi publik oleh pemerintah Indonesia 

Tantangan dalam program vaksinasi di Indonesia adalah adanya vaccine hesitancy. 
Persentase penduduk Indonesia yang bersedia untuk menerima vaksin COVID-19 
terlaporkan hanya sebesar 45.7% sampai 74.0% Beberapa alasan masyakarat Indonesia 
melakukan penolakan untuk vaksinasi adalah disebabkan oleh ketidakyakinan akan 
keamanan dan efektifitas dari vaksin, takut akan efek samping dari vaksin, ketidakpercayaan 
pada vaksin, dan faktor kepercayaan agama (Kemenkes RI 2020b). Adanya perbedaan 
persepsi masyarakat tentang keamanan vaksin dapat dipengaruhi oleh banyak faktor seperti 
tingkat pengetahuan, attitudes, kepercayaan, social networks, penerimaan pesan tentang 
keamanan vaksin, lingkungan komunikasi, pengaruh budaya dan agama, organisasi 
pelayanan kesehatan, dan ekspektasi yang diberikan oleh pemimpin politik (WHO 2020b). 
Sehingga, strategi tepat dalam komunikasi dan edukasi terkait COVID-19 dan vaksinnya 
sangat penting diterapkan. 

Strategi yang dapat diimplementasikan untuk menjaga kepercayaan masyarakat terhadap 
vaksin dan keamanannya adalah salah satunya melalui komunikasi dan edukasi masyarakat. 
Dasar teori komunikasi kesehatan dipengaruhi oleh beberapa aspek seperti ilmu perilaku 
dan sosial, pendidikan kesehatan, komunikasi massa, sosiologi, dan lain –lain. Sehingga, 
karakteristik dari komunikasi kesehatan harus berpusat pada target pendengar, pesan yang 
disampaikan berdasarkan hasil riset, multidisiplin, strategis, berorientasi pada proses, 
kreatif, hemat biaya, tercipta hubungan yang baik antar setiap elemen pemerintah dan 
masyarakat, dan bertujuan pada perubahan sosial dan perilaku (Schiavo 2007).  

Menurut Ratzan, et al (2020), ada beberapa pertimbangan aspek yang dapat diperhatikan 
dalam penyampaian kampanye kesehatan selama pandemi COVID-19, yakni pemerintah 
harus secara pro-aktif menyakinkan dan menarik perhatian masyarakat atas pesan yang 
disampaikan sehingga hoax yang tersebar juga dapat terkesampingkan; menciptakan 
lingkungan kepemimpinan dan pemerintahan yang terpercaya oleh masyarakat seperti 
konselor Jerman, Angela Merkel dan presiden Taiwan, Tsai Ing-wen; membuat perencanaan 
yang matang untuk kedepannya namun tetap bersiap dengan segala kemungkinan yang 



 
 

 

dapat terjadi dengan mempertimbangkan aspek bukti ilmiah; serta memastikan literasi 
kesehatan dan literasi digital tercapai pada seluruh masyarakat mengingat kampanye 
menggunakan media sosial menjadi strategi komunikasi yang paling cocok diterapkan 
(Ratzan, Sommariva, and Rauh 2020). 

Bila melihat salah satu faktor penyebab vaccine hesitancy di Indonesia disebabkan oleh 
kepercayaan agama, cara yang dapat dilakukan untuk membangun kepercayaan masyarakat 
Indonesia dapat melalui sosialiasi dan komunikasi melalui tokoh agama atau orgnanisasi 
keagamaan. Pelaksaan vaksinasi juga dapat digelar di wilayah tempat peribadatan untuk 
menciptakan rasa kepercayaan dan keamaan masyarakat pada vaksin. Langkah ini 
sebagaimana yang telah diambil oleh pemerintah Inggris Raya, baik diselenggarakan di 
masjid maupun gereja. Pihak organisasi keagamaan juga telah memberikan respon, 
mengeluarkan pernyataan, dan memberikan petunjuk terkait vaksinasi COVID-19 (The Inter 
Faith Network for the United Kingdom 2021).  

Komunikasi kesehatan yang diambil oleh Indonesia masih memiliki beberapa kelemahan 
seperti kurangnya koordinasi antara pemerintah pusat dan daerah. Ada beberapa kebijakan 
yang kemudian tidak konsisten penerapannya di tingkat daerah dan ketimpangan hukum 
pada perbedaan status sosial di masyakat sehingga kepercayaan masyarakat terhadap 
pemerintah Indonesia dalam penanganan pandemi menjadi rendah. Bila dibandingkan 
dengan negara Denmark yang menjadi negara terdepan dalam vaksinasi diantara negara-
negara eropa, 79% dari masyarakat Denmark berkeinginan menerima vaksinasi, sedangkan 
Itali dan Swedia hanya sebesar 54% dan 50%, secara berurutan. Hal ini disebabkan karena 
masyarakat Denmark sangat mendukung upaya vaksinasi dan kepercayaannya terhadap 
pihak otoritas kesehatan. Selain itu, pemerintah dengan cepat mengambil tindakan saat 
awal pandemi dengan tetap konsisten menyampaikan pesan secara jelas akan bahayanya 
virus (Nick and Morten 2021).  
 
Beberapa hal yang dapat dilakukan oleh pemerintah Indonesia dalam komunikasi edukasi 
kepada masyarakat Indonesia adalah seperti 1) menjadikan autoritas kesehatan sebagai 
role-model atau melibatkan kader masyarakat sebagai corong terdepan masyarakat dalam 
penjangkauan edukasi untuk masyarakat risti seperti masyarakat miskin, disabilitas, 
pedangang dll; 2) kampanye dari rumah-ke-rumah oleh petugas kesehatan; 3) bekerja sama 
dengan lintas sektoral seperti jurnalis dan media massa; 4) memaksimalkan penggunaan 
sosial media untuk penyampaian informasi terbaru secara berkala; 5) koordinasi dari 
pemerintah daerah sampai pusat serta penyediaan sarana komunikasi dengan pihak 
berwenang seperti hotline untuk bertanya atau pengaduan yang mudah diakses seperti 
WhatsApp; dan tentunya 6) konsistensi dan transparansi atau keterbukaan informasi 



 
 

 

vaksinasi seperti data finansial, dan efek samping (A and Cordero 2021; Salmon et al. 2021; 
Srimulyo 2020; Weijer 2020; WHO 2020b).  

Pengambilan kebijakan berdasarkan kajian empiris dan diskusi dengan tim ahli  

Pandemi ini menjadi pelajaran akan pentingnya peran sains dan riset, sehingga pemerintah 
harus mengutamakan sains diatas kepentingan politik dan memiliki pakar sains dan 
teknologi dalam jajaran pengambilan keputusan kebijakan menjadi strategi penting dalam 
penanganan COVID-19. Bila hal ini tidak diperhatikan, kegaduhan dan ketidakpercayaan 
masyarakat pada pemerintah Indonesia terjadi.  

Ada beberapa hal memprihantikan yang terjadi di Indonesia seperti adanya saran dari 
lembaga kesehatan yang bertentangan, rekomendasi yang dibuat tanpa kesetaraan, 
pengabaian bukti ilmiah yang ada, serta keputusan kontroversial yang didukung sains yang 
cacat (Sunjaya and Bhaumik 2020). 

Pada kondisi ini dan kedepannya, pemerintah sudah seharusnya mendukung dengan 
melibatkan ilmuwan multi-disiplin dalam policy making, memberikan kesempatan edukasi 
literasi sains pada elit politik, keterbukaan saintifik data dan kolaborasi secara global, 
meningkatan dana proyek riset berjangka panjang dan memberikan ruang pro-aktif inovasi 
riset pada institusi pendidikan dan sains, meringkas prosedur birokrasi pada riset, 
meningkatkan ketersediaan bahan dan alat riset terutama laboratorium Biosafety Level 3 
(BSL 3) (Inter-American Development Bank 2020; Salmon et al. 2021). 

Selain itu, yang terpenting adalah dilakukannya evaluasi dan monitoring terlebih dengan 
adanya varian baru yang banyak ditemukan, sehingga pemerintah juga harus turut andil 
mendukung lembaga riset dan pendidikan untuk melalukan update data terkait varian baru 
virus COVID-19 tersebut.  

                      

Rekomendasi kebijakan dan penutup  

Policy brief ini disusun untuk memberikan rekomendasi pengambilan kebijakan publik dalam 
proses akselerasi program vaksinasi dan urgensi intervensi perilaku dan komunikasi 
masyarakat Indonesia sebagai upaya penangaan pandemi COVID-19. Kebijakan tersebut 
dapat dimaksimalkan dengan poin-poin berikut: 

1. Mengutamakan prinsip keadilan dan memprioritaskan kelompok risti dalam target 
sasaran program vaksinasi. Dengan tujuan pengembangan vaksin untuk mencegah 
gejala berat dan kematian pada kelompok rentan seperti masyarakat lanjut usia 



 
 

 

dan orang dewasa dengan comorbid dan obesitas, diperlukan pengkajian ulang 
pada kelompok prioritas sasaran vaksinasi.  

2. Melibatkan masyarakat dalam jemput bola program vaksinasi, seperti perangkat 
desa/RW atau perangkat wilayah yang dapat turut membantu pendataan warga 
tingkat RT/RW, pemanfaatan data PIS/PK, atau data JKN. Selain itu, dapat 
dipertimbangkan untuk pemberian reward berupa bansos tambahan bagi warga 
golongan miskin yang sudah terdaftar vaksin. 

3. Untuk mempercepat proses distribusi vaksin, peningkatan pelatihan kader 
vaksinator dan sinergi dengan berbagai pihak dapat sangat dipertimbangkan. 
Aparatur negara seperti TNI atau ahli supply chain seperti JNE, Indomaret, 
Alfamart, dan lain-lain dapat membantu akselerasi distribusi vaksin. 

4. Bekerjasama dengan berbagai pihak seperti media atau jurnalis, organisasi 
keagamaan atau tokoh agama, untuk sosialiasi dan edukasi kepada masyarakat 
terkait keterbukaan informasi dan keamanan vaksin serta menyediaan sarana 
komunikasi yang mudah diakses semua masyarakat 24/7. 

5. Tetap memberikan contoh dan mengedukasi masyarakat Indonesia dalam penting-
nya  penerapan protokol kesehatan walaupun program vaksinasi tengah 
berlangsung. 
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