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Abstrac 

The problem is the patient's condition after the Covid 19 vaccine is a problem that 

must be overcome together. The government through health services is required to 

provide and be able to anticipate related Post Immunization Adverse Events. In 

overcoming common problems, universities are here to be able to provide their 

knowledge. Higher Education is a place for the development of science and 

technology and considering its existence in the midst of society, Higher Education 

has an obligation to convey knowledge to the community through community 

service activities in order to provide benefits to the wider community in general. 

Community service can be in the form of transfer of knowledge, transfer of 

technology, mentoring, monitoring, training, and counseling. Community service 

was carried out by the proposing team in the form of free medical treatment and 

archery to prevent co-occurrence after the Covid 19 immunization. The existence 

of a program of free treatment and archery to prevent co-occurrence after the 

Covid 19 immunization is one of the important components of public health 

efforts. With fast and appropriate basic health services, it is hoped that most Post 

Immunization Adverse Events problems in the Ngoro village community, 

Mojokerto Regency, can be overcome 
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Abstrak  

 

Permasalahan dalam kondisi Pasien pasca Vaksin Covid 19 ini merupakan 

permasahan yang harus diatasi bersama. Pemerintah melalui pelayanan 

kesehatan dituntut untuk memberikan dan dapat mengantsipasi terkait dengan 

Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi (KIPI).  Dalam mengatasi permasalahan 

Bersama, maka Perguruan Tinggi hadir untuk dapat memberikan keilmuannya. 

Perguruan Tinggi sebagai salah satu tempat pengembangan ilmu pengetahuan 

dan teknologi serta mengingat keberadaannya di tengah-tengah masyarakat, 

maka Perguruan Tinggi mempunyai kewajiban menyampaikan keilmuannya 

kepada masyarakat melalui kegiatan pengabdian kepada masyarakat agar 

memberikan manfaat bagi masyarakat luas pada umumnya. Pengabdian kepada 

masyarakat dapat berupa transfer of knowladge, transfer of technology, 
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pendampingan, monitoring, pelatihan-pelatihan dan penyuluhan. Pengabdian 

kepada masyarakat yang dilakukan oleh tim pengusul berupa pengobatan gratis 

dan pemanahan untuk penganggulangan kejadian ikutan pasca imunisasi Covid 

19.  Adanya program pengobatan gratis dan pemanahan untuk penganggulangan 

kejadian ikutan pasca imunisasi Covid 19 merupakan salah satu komponen 

penting dalam upaya kesehatan kepada masyarakat. Dengan pelayanan 

kesehatan dasar yang cepat dan tepat diharapkan dapat mengatasi sebagian 

besar permasalahan KIPI di masyarakat desa Ngoro Kabupaten Mojokerto 

 

Kata Kunci: Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi, Vaksin, Covid-19 

 

PENDAHULUAN 

Indonesia mulai menyelenggarakan 

vaksin Covid-19 Demi memulihkan 

kesehatan nasional akibat hantaman 

pandemi virus corona, Pemerintah 

telah berkomitmen memberikan 

vaksin Covid-19 secara gratis. 

Vaksinasi merupakan upaya 

pemerintah dalam memutus mata 

rantai penularan Covid-19. Selain 

upaya-upaya yang akan terus kita 

lakukan, yaitu 3M antara lain 

memakai masker, mencuci tangan, 

dan menjaga jarak, dan 3T yaitu test, 

trace, treatment, sehingga harapannya 

pandemi akan segera berlalu.  

Namun, kondisi ini terdapat efek 

samping pasca covid yaitu terkait 

kejadian ikutan pasca imunisasi 

Berdasarkan Peraturan Menteri 

Kesehatan No.12 tahun 2017 tentang 

Penyelenggaraan Imunisasi, 

dijelaskan bahwa KIPI adalah semua 

kejadian medik yang terjadi setelah 

imunisasi, menjadi perhatian, dan 

diduga berhubungan dengan 

imunisasi. KIPI ada yang serius dan 

non serius. Yang serius adalah setiap 

kejadian medis setelah imunisasi yang 

menyebabkan rawat inap, kecacatan, 

hingga kematian serta menimbulkan 

keresahan di masyarakat. Sementara 

yang non serius tidak menimbulkan 

risiko potensial pada kesehatan si 

penerima vaksin. 

Seiring dengan target cakupan 

imunisasi yang tinggi dan merata 

dalam kegiatan imunisasi program, 

maka penggunaan vaksin juga akan 

meningkat, konsekuensinya 

kemungkinan terjadinya KIPI juga 

meningkat. Dalam menghadapi hal 

tersebut penting diketahui apakah 

penyebab kejadian yang sebenarnya. 

Hal ini berguna untuk memperkuat 

kenyamanan masyarakat dan 

kredibilitas program serta 

memperkuat keamanan vaksin. Hal 

utama yang perlu dipersiapkan untuk 

mengantisipasi adalah pelaksanaan 

imunisasi yang berkualitas sesuai 

standar. Hal ini bisa dilihat dalam 

maturasi imunisasi yang digambarkan 

oleh Robert T Chen.  

Gambar 1. Maturasi Program 

Imunisasi 
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Robert T Chen telah membuat 

prakiraan perjalanan program 

imunisasi dihubungkan dengan 

maturasi kepercayaan masyarakat dan 

dampaknya pada angka kejadian 

penyakit. Keberhasilan imunisasi 

akan diikuti dengan pemakaian vaksin 

dalam dosis besar. Namun, pada 

perjalanan program imunisasi akan 

memacu proses maturasi persepsi 

masyarakat sehubungan dengan efek 

samping vaksin yang mungkin timbul 

sehingga berakibat munculnya 

kembali penyakit dalam bentuk 

kejadian luar biasa (KLB). Perlu 

upaya yang maksimal dalam 

mengelola KIPI sehingga timbul 

kembali kepercayaan masyarakat 

terhadap imunisasi dan tujuan 

imunisasi berupa eradikasi, eliminasi 

dan reduksi PD3I akan bisa dicapai. 

Permasalahan dalam kondisi Pasien 

pasca Vaksin Covid 19 ini merupakan 

permasahan yang harus diatasi 

bersama. Pemerintah melalui 

pelayanan kesehatan dituntut untuk 

memberikan dan dapat mengantsipasi 

terkait dengan Kejadian Ikutan Pasca 

Imunisasi (KIPI).  Dalam mengatasi 

permasalahan Bersama, maka 

Perguruan Tinggi hadir untuk dapat 

memberikan keilmuannya. Perguruan 

Tinggi sebagai salah satu tempat 

pengembangan ilmu pengetahuan dan 

teknologi serta mengingat 

keberadaannya di tengah-tengah 

masyarakat, maka Perguruan Tinggi 

mempunyai kewajiban 

menyampaikan keilmuannya kepada 

masyarakat melalui kegiatan 

pengabdian kepada masyarakat agar 

memberikan manfaat bagi masyarakat 

luas pada umumnya. Pengabdian 

kepada masyarakat dapat berupa 

transfer of knowladge, transfer of 

technology, pendampingan, 

monitoring, pelatihan-pelatihan dan 

penyuluhan.  

Pengabdian kepada masyarakat yang 

dilakukan oleh tim pengusul berupa 

pengobatan gratis dan pemanahan 

untuk penganggulangan kejadian 

ikutan pasca imunisasi Covid 19.  

Adanya program pengobatan gratis 

dan pemanahan untuk 

penganggulangan kejadian ikutan 

pasca imunisasi Covid 19 merupakan 

salah satu komponen penting dalam 

upaya kesehatan kepada masyarakat. 

Dengan pelayanan kesehatan dasar 

yang cepat dan tepat diharapkan dapat 

mengatasi sebagian besar 

permasalahan KIPI di masyarakat 

desa Ngoro Kabupaten Mojokerto. 

Kegiatan Pengabdian masyarakat 

yang dilakukan oleh Tim Pengusul 

memiliki beberapa tujuan, 

diantaranya adalah: 

a. Memberikan pengetahuan 

kepada masyarakat Desa 

Ngoro Kabupaten Mojokerto 

akan Imunisasi COVID 19. 

b. Memberikan pengetahuan 

kepada masyarakat Desa 
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Ngoro Kabupaten Mojokerto 

akan Kejadian Ikut 

PascaImunisasi COVID 19. 

c. Memeberikan pengobatan 

secara Gratis terhadap 

permasalahan KIPI di 

lingkungan Desa Ngoro 

Kabupaten  Mojokerto. 

 

METODE PENGABDIAN 

KEPADA MASYARAKAT 

Metode yang digunakan dalam 

pelaksanaan pengabdian kepada 

masyarakat adalah memberikan 

pengetahuan umum terkait dengan 

Vaksin Covid 19 dan bentuk cek 

kesehatan dan pengobatan dasar 

secara gratis akibat Kejadian Ikutan 

Pasca Imunisasi Covid 19 terhadap 

masyarakat Desa Ngoro Kabupaten 

Mojokerto. Adapun rencana kegiatan 

pengabdian kepada masyarakat oleh 

tim pengusul kepada masyarakat di 

Desa Ngoro Mojokerto akan 

dilaksanakan pada Hari Selasa, 12 

April 2022. Kegiatan pengabdian 

kepada masyarakat terdiri dari 

penyuluhan kesehatan dan 

pengobatan dasar secara gratis akibat 

Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi 

Covid 19. Adapun kegiatan ini 

memiliki rincian sebagai berikut : 

1. Memberikan materi. 

2. Menyampaikan materi tentang 

Vaksinasi Covid 19 dan 

Penjelasan tentang KIPI 

3. Tanya jawab. 

4. Pengobatan dasar secara gratis 

akibat Kejadian Ikutan Pasca 

Imunisasi Covid 19 

 

 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

KIPI merupakan kejadian 

medik yang diduga berhubungan 

dengan imunisasi. KIPI dapat berupa 

gejala, tanda, pemeriksaan 

laboratorium, atau penyakit.  Jenis 

KIPI antara lain KIPI serius KIPI 

serius merupakan setiap kejadian 

medik setelah imunisasi yang 

menyebabkan rawat inap, kecacatan, 

dan kematian, serta yang 

menimbulkan keresahan di 

masyarakat. Oleh karena itu, perlu 

dilaporkan segera setiap kejadian 

secara berjenjang yang selanjutnya 

diinvestigasi oleh petugas kesehatan 

yang menyelenggarakan imunisasi 

untuk dilakukan kajian serta 

rekomendasi oleh Komda dan atau 

Komnas PP KIPI, yang terdiri dari 

para ahli epidemiologi dan profesi.  

KIPI non serius merupakan kejadian 

medik yang terjadi setelah imunisasi 

dan tidak menimbulkan risiko 

potensial pada kesehatan si penerima. 

Dilaporkan rutin setiap bulan 

bersamaan dengan hasil cakupan 

imunisasi. Dalam mengidentifikasi 

apakah KIPI disebabkan karena 

vaksin atau karena faktor lain maka 

perlu dilakukan identifikasi lebih 

lanjut. Seperti misalnya, seseorang 

yang mengalami pingsan setelah 

dilakukan vaksinasi maka akan diteliti 

lebih lanjut apakah pingsan tersebut 

karena efek dari vaksin atau karena 

hal lain misal kecemasan atau 

ketakutan pada jarum suntik  

Kegiatan pengabdian masyarakat ini 

dilaksanakan pada hari Selasa, 12 

April 2022. Sebagai tenaga pelaksana 

adalah 3 dokter umum, para dokter 
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sudah membagi diri sesuai dengan 

tugas masing-masing. Bagian 

registrasi pasien dibantu oleh Staff 

Fakultas Kedokteran dan 2 Mahasiswi 

Fakultas Kedokteran Universitas 

Wijaya Kusuma Surabaya. 

Pemeriksaan Fisik dan Penyuluhan 

dipegang oleh 2 orang dokter, dan 

Bagian Pemberian Obat dipegang 

oleh 1 orang dokter dan dibantu 

mahasiswa Fakultas Kedokteran. 

Jumlah masyarakat Desa Ngoro 

Kecamatan Puri Kabupaten Madiun 

yang datang menghadiri kegiatan 

pengabdian kepada masyarakat dan 

mengikuti pengobatan gratis 

sebanyak 80 orang.  

Kegiatan yang dilaksanakan berupa 

penyuluhan tentang informasi 

program vaksinasi, keamanan, 

kehalalan, serta efektivitas vaksin 

Covid-19. Kegiatan pengabdian 

kepada masyarakat ini dimulai 

dengan mendaftar bagi mereka yang 

akan mendengarkan penyuluhan 

kesehatan dan berobat secara gratis 

dilakukan oleh para dokter dan 

penyuluhan yang bersifat individual 

tergantung penyakit yang diderita. 

Setelah selesai diperiksa akan 

diberikan resep baik itu obat suntik 

maupun obat minum. Kegiatan ini 

berakhir sekitar pukul 16.00 WIB.   

Sebelum memulai dan setelah 

kegiatan selesai peserta diminta 

mengisi presensi (berisi identitas diri) 

dan kuisioner tentang vaksinasi 

Covid-19. Kuesioner ditujukan 

sebagai alat pengukur animo paserta 

dalam mengikuti vaksinasi Covid-19 

sebelum dan setelah mengikuti 

kegiatan. Daftar pertanyaan dalam 

kuesioner yang diisi sebelum dan 

setelah mengikuti kegiatan. 

Pertanyaan kuisioner antara lain:  

1. Apa yang anda ketahui tentang 

vaksin covid-19  

2. Apakah anda siap untuk 

melakukan vaksinasi Covid-19 

3. Apakah yang anda rasakan setelah 

menerima vaksin covid 

19/Pengetahuan Tentang KIPI  

Maka dari hasil kuisioner tersebut di 

bawah ini :  

No  Pemahaman 

/Pengetahuan  

Sebelum  Sesudah  

1 Pemahaman 

tentang 

Vaksin 

Covid -19  

20 % 80% 

2 Pemahaman 

tentang hal 

yang perlu 

disiapkan 

sebelum 

Vaksin 

Covid -19  

20% 75% 

3 Pengetahuan 

Tentang 

KIPI  

10% 80% 

 

Berdasarkan kegiatan Pengabdian 

kepada Masyarakat di Desa Ngoro 

Kabupaten Mojokerto dapat 

ditemukan beberapa fakta bahwa 

sebagian masyarakat yang hadir 

dalam kegiatan ini belum banyak 

mengetahui tentang Vaksin Covid 19 

dan KIPI (Kejadian Ikutan Paska 

Imunisasi). Hal ini kemudian 

memberikan dampak kepada 

masyarakat secara keseluruhan, 

khususnya kondisi kesehatan di desa 

tersebut. Kondisi ini jelas 

memberikan pengaruh tentang 

kebijakan pemerintah untuk 
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mengatasi Covid 19 dan seluruh 

elemen masyarakat wajib untuk 

segera beradaptasi dalam kondisi in. 

Dari sejumlah 80 peserta yang 

mengikuti kegiatan Pengabdian 

Kepada Masyarakat didapatkan 

sekitar 20% orang yang mengalami 

KIPI. Sehingga Para Dokter (Tim 

Pengabdi Kepada Masyarakat) dr. 

Andiani, dr I Made Subhawa Harsa, 

M.Si dan dr. Harsono Wiradinata, 

Sp.KJ., MBA melakukan tindakan 

medis yang diperlukan. Berikut 

beberapa dokumen kegitan 

pengabdian kepada masyarakat yang 

dilakukan mulai dari pertemuan 

dengan perangkat desa, penyuluhan 

dan pemerikasaan.  

 

SIMPULAN  

Berdasarkan kegiatan Pengabdian 

kepada Masyarakat di Desa Ngoro 

Kabupaten Mojokerto dapat 

ditemukan beberapa fakta bahwa 

sebagian masyarakat yang hadir 

dalam kegiatan ini belum banyak 

mengetahui tentang Vaksin Covid 19 

dan KIPI (Kejadian Ikutan Paska 

Imunisasi). Kejadian Ikutan Paska 

Vaksinasi disarankan untuk Istirahat 

yang cukup. Minum air putih yang 

cukup, jika perlu minum obat penurun 

panas sesuai dosis yang dianjurkan. 

Apabila terdapat rasa nyeri di tempat 

suntikan tetap gerakan dan gunakan 

lengan seperti biasa. Kompres bagian 

yang nyeri menggunakan kain bersih 

yang dibasahi air dingin Jika demam 

muncul lebih dari 48 jam setelah 

vaksinasi atau berlangsung lebih lama 

dari 48 jam, lakukan isolasi mandiri 

dan lakukan tes COVID-19. 

Jika keluhan tidak berkurang tetap 

tenang dan hubungi petugas 

kesehatan di nomor kontak yang 

tertera pada kartu vaksinasi 
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