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Pertanyaan

Jawaban

Apa manfaat yang
diperoleh dari
Vaksin COVID-19 ?

Vaksin memberikan persiapan pada tubuh anda secara alami untuk
mendeteksi dan melawan virus yang dapat menyebabkan COVID-19.
Vaksin COVID-19 bekerja bersama sistem imun agar siap melindungi tubuh
anda jika terpapar virus COVID-19.
Walaupun menggunakan masker dan menjaga jarak dapat membantu
risiko terpapar virus dan penyebarannya, namun tidak cukup itu saja,
perlu ditunjang dengan vaksinasi. Para ilmuan juga membuktikan bahwa
vaksinasi dapat menjadi cara yang paling ampuh melindungi diri Anda dan
seluruh masyarakat. Para ahli juga berpendapat bahwa dengan
mendapatkan vaksin COVID-19 dapat membantu menjaga tubuh dari
penyakit yang serius walaupun anda telah terkena COVID-19.
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Apakah Vaksin
COVID -19 aman
digunakan?

Seperti Vaksin lainnya, Vaksin COVID-19 telah melewati uji coba yang teliti
dan berkali-kali dengan melibatkan puluhan ribu orang. Uji coba ini
melibatkan orang-orang dengan resiko tinggi terhadap COVID-19 untuk
mengidentifikasi efek samping yang umum maupun terkait masalah
keamanan.
Setelah hasil uji coba keluar, badan regulasi melakukan peninjauan terkait
data untuk memastikan vaksin aman untuk digunakan. Vaksin hanya akan
dirilis jika vaksin tersebut dinyatakan aman dan efektif. Setelah vaksin
diperkenalkan, vaksin akan dipantau untuk mendeteksi efek samping yang
tidak terduga.
Di Indonesia sendiri, vaksin SINOVAC telah mendapatkan sertifikat BPOM
dan sertifikat halal sesuai dengan fatwa MUI No. 02/2021 pada 11 Januari
2021, yang berarti tidak mengandung unsur-unsur yang bertentangan
dengan ketentuan Agama Islam dan dikuatkan oleh ahli fiqih lainnya
(seperti pembahasan kandungan vaksin yang tidak mengandung unsur
babi, kera, dsb).
Selain itu, vaksin jenis lainnya akan dirilis oleh pemerintah Indonesia untuk
menjadi rujukan vaksin kedepannya.
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Bagaimana bisa
vaksin
dikembangkan
dengan cepat?

Walaupun pengembangan vaksin COVID-19 lebih cepat daripada vaksinvaksin yang telah ada sebelumnya, keamanan menjadi fokus utama dalam
pengembangan vaksin ini. Para ilmuan di seluruh dunia mengutamakan
pengembangan vaksin COVID-19 dikarenakan oleh situasi darurat dunia
(Global Emergency) menjadikan pengembangan vaksin lebih cepat namun
menerapkan ketelitian dan tes yang sepadan seperti vaksin-vaksin lainnya
yang juga melibatkan puluhan ribu orang.
Dalam mengukur efektivitas, tiap negara akan menghasilkan hasil yang
berbeda-beda sehingga tidak bisa dijadikan tolak ukur yang utama, karena
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hal ini dipengaruhi oleh berbagai faktor, misal dari tingkat risiko infeksi
tempat uji, karakteristik subyek ujinya, pola kesehatan masyarakat, dll.
Jika subyek ujinya adalah kelompok risiko tinggi, maka kemungkinan
kelompok placebo akan lebih banyak yang terpapar, sehingga perhitungan
efikasinya menjadi meningkat.
Negara-negara di seluruh dunia terbuka dalam mendukung
pengembangan vaksin yang menjadikan kemungkinan-kemungkinan dari
efektivitas vaksin lebih kuat dengan bermacam-macam tipe.
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Apakah vaksin
memiliki efek
samping?

Seperti obat-obatan lainnya, vaksin juga dapat menyebabkan efek
samping. Sebagian besar bersifat ringan dan berjangka pendek, seperti
nyeri di tempat suntikan, kelelahan atau sakit kepala. Hal ini dapat terjadi
di vaksin lainnya juga, seperti beberapa orang mungkin merasa sedikit
tidak enak badan karena sistem kekebalan tubuh mereka merespon
protein vaksinnya, tetapi ini bukan penyakit COVID-19, karena vaksin tidak
dapat memberi Anda COVID-19.
Namun demikian, banyak orang yang tidak mengalami efek samping
setelah di vaksin, terkecuali penerima vaksin yang memiliki riwayat alergi
terhadap kandungan dalam vaksin yang seharusnya tidak menerima
vaksin ini.
Adapun dimasa mendatang, efek samping seharusnya tidak akan muncul
setelah vaksin diterima dalam waktu tidak lebih dari satu bulan atau
bahkan tahun. Saat vaksin telah mendapatkan ijin.
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Apakah vaksin
dapat
menyebabkan
COVID-19?

Tidak. Vaksin dimaksudkan untuk melindungi diri Anda, maka itu tidak
akan mendapatkan persetujuan jika memiliki kemungkinan memberi Anda
penyakit. Pada Desember 2020, vaksin yang telah terdaftar atau melewati
peninjauan untuk disahkan tidak mengandung virus hidup dari jenis yang
dapat menyebabkannya COVID-19
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Jika telah
mendapatkan
vaksin COVID-19,
apakah masih
perlu melakukan
protokol
kesehatan, seperti
jaga jarak dan
pakai masker?

Ya. Untuk saat ini, mereka yang telah divaksinasi pun disarankan tetap
menerapkan protokol perlindungan yang tersedia untuk membantu
menghentikan penyebaran COVID-19, seperti pesan 3M. Dengan
mengkombinasikan penerapan protokol tersebut, dapat memberikan
perlindungan terbaik dalam melawan penyebaran COVID-19.
Vaksin yang tersedia sangat efektif untuk mencegah diri anda dari penyakit
serius yang disebabkan oleh COVID-19. Namun, efektifitasnya belum
diketahui dalam mencegah infeksi asimtomatik, dimana orang yang
divaksinasi tidak akan merasa sakit tetapi masih bisa menularkan virus ke
orang lain.
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Seberapa cepat
vaksin COVID-19
mengontrol
pandemi? Berapa

60-80% populasi harus kebal terhadap virus untuk mencapai mencapai
kekebalan kelompok (herd immunity, sehingga perlunya kesadaran terkait
langkah-langkah pencegahan, termasuk vaksinasi.
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lama ketahanan
vaksinnya?

Untuk ketahanan vaksin masih dalam tahap penelitian tentang ketahanan
bantuan vaksin pada sistem imun dalam merespon virus, namun
setidaknya perlindungan vaksin dapat bertahan beberapa bulan.

Kapankah vaksin
siap di
distribusikan?

Beberapa negara sudah mulai meluncurkan beberapa kandidat vaksin,
namun belum bisa dipastikan kapan vaksin COVID-19 akan siap
didistribusikan di semua negara.
Di Indonesia sendiri, distribusi vaksin SINOVAC sebanyak 401.240 vial
telah dikirimkan ke 14 provinsi tanggal 3 Januari 2021 dan 313.000 vial ke
18 provinsi di tanggal 4 Januari 2021.
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Apakah Vaksinasi
menjadi
kewajiban?
Apakah cukup
untuk semua
orang?

Sampai saat ini kategori wajib Vaksin di Indonesia diberikan kepada pelaku
garda depan (front liner) seperti tenaga kesehatan, pemerintahan dan
pelaku pelayanan sosial lainnya. Namun, pemerintah Indonesia juga
memiliki program dengan menyediakan Vaksin COVID-19 secara gratis dan
tanpa persyaratan kepada masyarakat umum dengan proses yang bertahap
sesuai dengan ketersediaan Vaksin.
Tidak menutup kemungkinan bahwa vaksin akan diwajibkan kepada
seluruh warga negara Indonesia. Meskipun demikian vaksinasi ini dapat
dikatakan sebagai kewajiban moral masyarakat demi terwujudnya
kekebalan kelompok (herd immunity).
Menurut WHO, meyakinkan orang tentang manfaat Vaksin akan lebih baik
daripada menjadikannya sebagai kewajiban. Setiap negara akan
melakukan kampanye masing-masing, dan Palang Merah akan mengambil
peran penting dalam memastikan masyarakat memperoleh informasiinformasi penting terkait vaksin.
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Bagaimana peran
PMI dalam
vaksinasi COVID-19
ini?

Palang Merah Indonesia melakukan Komunikasi Risiko dan Pelibatan
Masyarakat untuk memastikan persepsi, pengetahuan dan praktis dari
masyarakat terhadap vaksinasi COVID-19. PMI menyampaikan informasiinformasi berbasi fakta untuk menghindari adanya hoax dan informasi
yang salah atau tidak pasti di sekitar masyarakat, dan dimana masyarakat
bisa melakukan tanya jawab langsung di saluran umpan balik PMI.
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Bagaimana cara
mengatasi terkait
keraguan terhadap
Vaksin?

Menyediakan informasi yang konsisten dan akurat secara ilmiah dapat
mengurangi keraguan teradap vaksin. Kepercayaan vaksin akan membaik
dengan upaya peniningkatan kepercayaan publik terhadap efektivitas dan
keselamatan vaksin, sistem layanan kesehatan dan pemerintah secara
lebih luas dan keterlibatan masyarakat yang bekerlanjutan.
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Jika sudah divaksin
COVID-19, apakah
saya terlindungi

Virus terus berubah melalui mutase dengan seiringnya waktu. Terkadang
varian baru muncul dan menghilang dan dapat muncul dan bertahan.
Berbagai varian telah muncul dan didokumentasikan oleh global. Para ahli
kesehatan mempelajari dengan cepat untuk memahami apakah varían
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dari varian COVID19 yang baru?

tersebut mengubah efektivitas vaksin COVID-19. Saat ini tidak ada bukti
terjadi bahwa varian baru mengubah efektivitas vaksin COVID-19 karena
sifat respon imun sudah lebih kuat.

