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1. Latar Belakang 

Menurut Peraturan Menteri Kesehatan No. 75 tahun 2014 tentang Pusat Kesehatan 

Masyarakat dinyatakan bahwa upaya kesehatan merupakan serangkaian kegiatan yang 

dilakukan secara terpadu, terintegrasi dan berkesinambungan yang bertujuan dalam 

memelihara, pencegahan penyakit, peningkatan kesehatan, pengobatan penyakit dan 

pemulihan kesehatan oleh masyarakat dan pemerintah secara bersama-sama. Puskesmas 

memiliki peran sebagai pemangku kebijakan dan berperan dalam melaksanakan kebijakan 

dalam mencapai tujuan pembangunan kesehatan diwilayah kerjanya.  

Imunisasi merupakan hal yang sangat penting dalam memperluas akses dalam mencapai 

SDG’s (Sustainable Development Goals), dengan dilaksanakannya imunisasi dapat 

mencegah kesakitan dan kematian yang disebabkan oleh penyakit Tuberkulosis, Diare, 

Campak, Polio, dan Batuk rejan. Imunisasi adalah salah satu cara yang dilakukan dalam 

meningkatkan kekebalan dalam tubuh seseorang secara aktif terhadap suatu antigen yang 

bertujuan untuk mencegah tidak terjadinya penyakit yang dapat menimbulkan kesakitan 

bahkan kematian pada seseorang. Infant Mortality Rate (IMR) merupakan indikator yang 

paling sensitif yang digunakan dalam mengukur atau menunjukkan keberhasilan dunia 

kesehatan pada bayi terhadap kemajuan kesehatan masyarakat secara umum. 

Indikator keberhasilan pelaksanaan imunisasi diukur dengan pencapaian Universal Child 

Immunization (UCI) yaitu minimal 80% bayi di desa atau 3 kelurahan telah mendapatkan 

imunisasi lengkap, yang terdiri dari BCG, Hepatitis B, DPT-HB, Polio dan Campak. 

Program imunisasi di Indonesia mewajibkan setiap bayi (usia 0-11 bulan) mendapatkan 

imunisasi dasar lengkap yang terdiri dari 1 dosis Hepatitis B, 1 dosis BCG, 3 dosis DPT-

HB-Hib, 4 dosis polio tetes, dan 1 dosis campak. Kementerian Kesehatan juga mengubah 

konsep imunisasi dasar lengkap menjadi imunisasi rutin lengkap dengan pemberian 

imunisasi disesuaikan dengan usia anak. Imunisasi dasar lengkap pada bayi berusia kurang 

dari 24 jam diberikan imunisasi Hepatitis B (HB-0), usia 1 bulan diberikan (BCG dan 

Polio 1), usia 2 bulan diberikan (DPT-HB-Hib 1 dan Polio 2), usia 3 bulan diberikan (DPT-

HB-Hib 2 dan Polio 3), usia 4 bulan diberikan (DPT-HB-Hib 3, Polio 4 dan IPV atau Polio 

suntik), dan usia 9 bulan diberikan (Campak atau MR). 

Munculnya Inisiatif TANCAP JAROM (Peningkatan Cakupan Imunisasi Melalui Jaringan 

Komunikasi) membawa dampak positif terhadap pelayanan publik yang signifikan. 

Dampak positifnya kesadaran masyarakat semakin menningkat, komunikasi anatara 

masyarakat, bidan praktek mandiri, kader posyandu dan koordinator imunisasi terjalin 

dengan baik sehingga hasil pencapaian Universal Child Immunization (UCI) di Puskesmas 

Parijatah Kulon meningkat 

 



 

 

2. Tujuan 

Tujuan utama: 

Meningkatkan cakupan imunisasi khususnya bagi bayi dan balita yang termasuk dalam 

wilayah kerja Puskesmas Parijatah Kulon 

 

Tujuan khusus: 

a. Meningkatkan kesadaran masyarakat membawa bayi dan balita ke Posyandu untuk 

diimunisasi 

b. Meningkatkan kesadaran masyarakat untuk melaporkan hasil pelayanan imunissai 

yang telah didapatkan di fasilitas kesehatan lainnya seperti BPM (Bidan Praktek 

Mandiri), Klinik dan DPM (Dokter Praktek Mandiri) 

c. Meningkatkan pengetahuan keluarga tentang pentingnya imunisasi bagi bayi dan 

balita 

d. Meningkatkan komunikasi antara bidan wilayah dengan bidan praktek mandiri 

serta pelayanan kesehatan lain yang berada dalam wilayah kerja Puskesmas 

Parijatah Kulon 

 

3. Manfaat  

a. Peningkatan pencapaian imunisasi dasar lengkap 

b. Peningkatan peran serta kader posyandu dalam pelaksanaan imunisasi dan 

pencatatan imunisasi 

c. Peningkatan peran serta masyarakat dalam pelaksanaan imunisasi  

d. Peningkatan pengetahuan di dalam masyarakat tentang imunisasi dan pencatatannya  

 

4. Ketenagaan 

Ketenagaan yang dimaksud dalam pelaksanaan inovasi TANCAP JAROM adalah SDM 

Puskesmas Parijatah Kulon, yang melaksanakan operasional kegiatan pelaksanaan imunisasi 

dasar lengkap yang melibatkan Kepala Puskesmas, Tim PKK, Kader Posyandu, Tokoh 

Masyarakat dan Lintas Sektor untuk melakukan pelacakan serta pendampingan, yaitu 

a. Bidan Wilayah 

b. Koordinator Imunisasi  

c. Kader Posyandu 

 

 

 

 

 

 



 

 

5. Tata Laksana 

 

 

 

 



 

 

 

6. Pelaporan 

a. Data Bayi dan Balita yang di Imunisasi 

b. Register Register Kohort Bayi, Balita dan Imunisasi 

c. Pembinaan dan pembekalan materi pendampingan terhadap masyarakat 

d. Dokumentasi kegiatan 

 

 

 

 

 

 

 

 


