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BAB III 

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

 

A. Gambaran Umum Obyek Penelitian 

1. Wilayah Penelitian 

Kota Tegal secara geografis terletak pada posisi 109º 08'- 

109º 10' bujur Timur dan 06º 50' - 06º 53' Lintang Selatan. Dimana 

secara administratrif letak Kota Tegal berbatasan langsung dengan 

Kabupaten Brebes disebelah barat, dengan Kabupaten Tegal 

disebelah timur dan selatan, sementara sebelah utara dengan laut 

jawa. 

Luas wilayah Kota Tegal relatif kecil, yaitu 39,68 km² atau 

sekitar 0,11% dari luas provinsi jawa tengah. Secara administratif 

Kota Tegal dibagi menjadi 4 (empat) Kecamatan yaitu Kecamatan 

Tegal Selatan, Kecamatan Tegal Timur, Kecamatan Tegal Barat 

dan Kecamatan Margadana. Dari 4 (empat) Kecamatan tersebut 

dibagi menjadi 27 kelurahan yang terdiri dari 159 Rukun Warga 

(RW)  dan 1.071 Rukun Tetangga (RT).  
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Tabel 3.4 

Laju Pertumbuhan Penduduk Kota Tegal Perkecamatan Tahun 2015 

NO Kecamatan Jumlah Penduduk Laju 

Pertumbuhan 2014 2015 

1 Tegal Barat 63.447 65.906 2.459 

2. Tegal Timur 76.840 81.777 4.937 

3. Tegal Selatan 58.857 68.354 9.497 

4. Margadana 45.854 60.697 14.843 

 Total 244.998 276.734 31.736 

Sumber : Dinas Kesehatan Kota Tegal 

Jumlah penduduk pada tahun 2015 sebanyak 276.734 jiwa, 

maka kepadatan penduduk Kota Tegal secara keseluruhan adalah 

6,974 jiwa/km², artinya pada setiap 1 kilometer persegi wilayah 

Kota Tegal dihuni oleh 6,974 orang penduduk.  

Kepadatan penduduk pada tahun sebelumnya , yaitu tahun 

2014 adalah 6,924 km². dari data tersebut dapat ditentukan bahwa 

kepadatan penduduk Kota Tegal meningkat 0,05 jiwa/km² selama 

tahun 2015. 

Berdasarkan jumlah kepadatan penduduk yang mengalami 

kenaikan dari tahun sebelumnya maka potensi terjadinya penularan 

penyakit campak dapat terjadi, sehingga adanya program kegiatan 

Bulan Imunisasi Anak Sekolah (BIAS) sangat baik dalam 

pencegahan terjadinya penyakit campak. 
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2. Keadaan Pendidikan 

Pemerintah melalui program wajib belajar 9 tahun 

memberikan kesempatan kepada semua lapisan untuk dapat 

mengakses fasilitas pendidikan sampai tingkat SMP, namun 

demikian realisasi program wajib belajar sudah dilaksanakan 

sampai dengan usia 12 tahun. 

Angka Melek Huruf (AHM) adalah presentase penduduk usia 

15 tahun keatas yang bisa membaca dan menulis serta mengerti 

sebuah kalimat sederhana dalam hidupnya sehari-hari. 

Tabel 3.5 

Angka Melek Huruf di Kota Tegal Berdasarkan Badan Statistik Kota 

Tegal Tahun 2015 

Kemampuan Baca Tulis  

(Melek Huruf) 

% 

Melek Huruf 94,61 

Buta Huruf 5,39 

Jumlah 100 

Sumber : Dinas Kesehatan Kota Tegal 

Berdasarkan tabel tersebut diatas jumlah kemampuan baca 

tulis (Melek Huruf)  yaitu 94,61%, sehingga masyarakat (Orangtua 

anak) lebih mudah menyerap dan menerima informasi serta dapat 

ikut berperan aktif dalam kegiatan program Bulan Imunisasi Anak 

Sekolah (BIAS). 
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3. Struktur Organisasi Dinas Kesehatan Kota Tegal 

Susunan struktur organisasi Dinas Kesehatan Kota Tegal 

sesuai dengan Peraturan Daerah Kota Tegal Nomor 11 Tahun 

2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kota Tegal. 

STRUKTUR ORGANISASI DINAS KESEHATAN KOTA 

TEGAL 
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4. Tenaga Kesehatan 

Secara keseluruhan tenaga kesehatan di Kota Tegal telah 

tersebar hingga ditingkat kelurahan/desa, namun kenyataannya 

penempatan tenaga kesehatan di sarana pelayanan kesehatan 

khususnya milik pemerintah masih belum merata ditambah jumlah 

kebutuhan tenga kesehatan sesuai teknis dan fungsinya belum 

sepenuhi, hal ini menyebabkan mutu pelanyanan kesehatan antar 

sarana kesehatan tidak sama, padahal tuntutan masyarakat akan 

mutu pelayanan kesehatan makin meningkat. 

Tabel.3.6 

Jumlah Tenaga Kesehatan yang melaksanakan program BIAS 

Campak di Wilayah Puskesmas Tegal Barat. 

No Jenis Tenaga Kesehatan Jumlah 

Nakes  

Keterangan 

1 Dokter Umum 3 Supervisor 

2 Dokter gigi 1 Supervisor 

3 Bidan 5 Petugas Imunisasi 

BIAS Campak  

4 Perawat 5 Petugas Imunisasi 

BIAS Campak 

5 Gizi 2 Perugas Imunisasi 

BIAS Campak 

6 Sanitarian 5 Petugas Imunisasi 
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BIAS Campak 

7 Jumlah 21  

Sumber : Dinas Kesehatan Kota Tegal 

Berdasarkan tabel jumlah tenaga kesehatan yang 

melaksanakan BIAS Campak tersebut yaitu 21 orang, yang 

dibentuk menjadi 7 TIM yaitu dalam 1 TIM ada 2 orang pelaksana 

yaitu paramedis dan non medis, kemudian 1 supervisor. jumlah 

SD/MI Negeri/swasta di wilayah puskesmas tegal barat ada 26 

B. Hasil Penelitian 

 Bahwa penelitian ini dilaksanakan pada tanggal 6 september 

sampai dengan tanggal 7 oktober 2016, penelitian ini di ambil 

dengan tehnik wawancara. Jumlah Responden dalam penelitian ini 

yaitu 7 yang terdiri dari orangtua dan anak yang sakit campak ada 

2, orangtua anak yang sehat ada 2 dan Sekolah Dasar diambil 3 

Sekolah Dasar dari perwakilan masing-masing kelurahan di Tegal 

Barat Kota Tegal. Jumlah responden Sekolah Dasar adalah 3 

Sekolah Dasar dari 26 Sekolah Dasar di kelurahan Tegal Barat 

Kota Tegal karena Responden mempunyai karakter atau 

persyaratan yang sama dalam pelaksanaan program BIAS. 

Narasumber dalam penelitian ini yaitu 5, yang terdiri dari  Kepala 

Seksi Pencegahan, penanggulangan penyakit dan penyehataan 

lingkungan (P3PL) Dinas Kesehatan Kota Tegal, Kepala 

Puskesmas Tegal Barat dan seksi imunisasi, Kepala Dinas 
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Pendidikan Kota Tegal dan Kepala Kementrian Agama Kota Tegal, 

karena kementrian Kota Tegal berkaitan dengan halal dan 

haramnya vaksin yang digunakan untuk imunisasi dan kementrian 

agama juga yang memberikan surat pemberitahuan ke Madrasah 

Ihsaniyah (MI). 

1. Peraturan program Bulan Imunisasi Anak Sekolah (BIAS) 

a). Hasil wawancara 

1).   Berdasarkan wawancara dengan narasumber yaitu 

Kepala Seksi Pencegahan, Penanggulangan Penyakit 

dan Penyehatan Lingkungan (P3PL) Dinas Kesehatan 

Kota Tegal menyatakan bahwa pelaksanaan program 

Bulan Imunisasi Anak Sekolah (BIAS) di wilayah 

Puskesmas Tegal Barat berdasarkan instruksi 

Pemerintah pusat yaitu PERMENKES RI NO 42 tahun 

2013 tentang penyelenggaraan imunisasi. Dan Kepala 

Seksi (P3PL) Dinkes Kota Tegal mengatakan bahwa 

dasar hukum dalam pelaksanaan program Bulan 

Imunisasi Anak Sekolah (BIAS) yaitu Surat Keputusan 

Kepala Dinas Kesehatan Kota Tegal Nomor 443.3 / 033 

C tentang Pembentukan Tim Pelaksanakan Bulan 

Imunisasi Anak Sekolah (BIAS) Tingkat Kota Tegal 

Tahun 2016. 
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Dalam pelaksanaan program Bulan Imunisasi Anak 

Sekolah (BIAS) ini Kepala Seksi (P3PL) juga 

memberikan surat pemberitahuan perihal pelaksanaan 

BIAS Campak, dengan nomor surat 443.3/302 ke 

Wilayah Puskesmas Tegal Barat Kota Tegal, Kepala 

Dinas Pendidikan Kota Tegal, Kepala Kantor Kemenag 

Kota Tegal, Ketua IDI Kota Tegal, Ketua IDAI Kota 

Tegal dan Ketua IBI Kota Tegal. 

Berdasarkan wawancara tersebut bahwa Dinas 

Kesehatan Kota Tegal memiliki dasar hukum dalam 

pelaksanaan program Bulan Imunisasi Anak Sekolah 

(BIAS) dan Dinas Kesehatan Kota Tegal sudah 

melaksanakan dasar hukum tersebut. Karena Dinas 

Kesehatan mempunyai peran dalam pemenuhan hak 

asasi anak dalam memperoleh perlindungan penyakit 

sesuai dengan Undang-Undang No 35 tahun 2014 

tentang perubahan atas Undang-Undang No 23 tahun 

2002 tentang perlindungan anak. perlindungan anak 

adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi 

anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, 

berkembang dan berpartisipasi secara optimal sesuai 

dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta 
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mendapat perlindungan dan kekerasan dan 

diskriminasi. 

2). Berdasarkan dari wawancara dengan Kepala 

Puskesmas Tegal Barat ada dasar hukum pelaksanaan 

program Bulan Imunisasi Anak Sekolah (BIAS) yaitu 

PERMENKES RI NO 42 tahun 2013 tentang 

penyelenggaraan imunisasi, Surat Keputusan Kepala 

Dinas Kesehatan Kota Tegal Nomor 443.3/033 C 

tentang pembentukan TIM pelaksanaan Bulan 

Imunisasi Anak Sekolah (BIAS) tingkat Kota Tegal. Dan 

untuk Puskesmas Tegal Barat juga memberikan surat 

tugas dengan nomor 800/060/IX/2016 yang diberikan 

kepada masing-masing petugas imunisasi BIAS 

Campak seperti paramedis (bidan, perawat) dan non 

medis (sanitarian, gizi, penyuluhan kesehatan 

masyarakat) dan surat  tugas untuk  dokter umum dan 

dokter gigi dengan nomor surat 800/060/IX/2016 

sebagai supervisor medis BIAS Campak. 

  Puskesmas Tegal Barat juga memberikan surat 

pemberitahuan kepada Kepala SD/MI sewilayah 

puskesmas Tegal Barat perihal: jadwal pelaksanaan 

BIAS Campak , dengan nomor surat: 

443.3/026/VIII/2016. Dan memberikan surat 
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pemberitahuan perihal: Sosialisai BIAS, dengan nomor 

surat: 005/008 kepada Kepala SD/MI sewilayah 

puskesmas Tegal Barat. 

  Berdasarkan wawancara tersebut Puskesmas Tegal 

Barat Kota Tegal ada dasar hukum untuk pelakasanaan 

program Bulan Imunisas Anak Sekolah (BIAS) dan 

Puskesmas Tegal Barat juga sudah melaksanakan 

peraturan tersebut. Pelaksanaan program Bulan 

Imunisasi Anak Sekolah (BIAS) dilaksanakan oleh 

puskesmas karena Puskesmas merupakan fasilitas 

kesehatan yang menyelenggarakan upaya kesehatan 

masyarakat dan upaya kesehatan perseorangan tingkat 

pertama dengan lebih mengutamakan upaya promotif 

dan preventive untuk mencapai derajat kesehatan 

masyarakat yang setinggi-tingginya di wilayah kerjanya. 

3).   Berdasarkan dari hasil wawancara dengan kepala 

Dinas Pendidikan bahwa Kepala Dinas Pendidikan 

mendapatkan surat perihal: pelaksanaan BIAS, dengan 

nomor: 443.3/302 dari Dinkes Kota Tegal. Dan dari 

Dinas Pendidikan memberikan surat pemberitahuan 

kepada Kepala SD Negeri / Swasta di Kota Tegal, 

perihal: Pelaksanaan BIAS, dengan nomor surat: 

443.3/01. 
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  Berdasarkan wawancara tersebut berarti Dinas 

Pendidikan Kota Tegal sudah berperan dalam 

pemenuhan hak anak adalam memperoleh 

perlindungan penyakit sesuai dengan Undang-Undang 

No 35 tahun 2014 pasal 44 tentang perubahan atas 

Undang-Undang No 23 tahun 2002 tentang 

perlindungan anak yaitu pemerintah dan pemerintah 

daerah wajib menyediakan fasilitas dan 

menyelenggarakan upaya kesehatan yang 

komprehensif bagi anak agar setiap anak memperoleh 

derajat kesehatan yang optimal sejak dalam 

kandungan. 

4).   Berdasarkan dari hasil wawancara dengan kepala 

Kementrian Agama (KEMENAG) bahwa Kepala 

KEMENAG mendapatkan surat perihal: pelaksanaan 

BIAS, dengan nomor: 443.3/302 dari Dinkes Kota 

Tegal. Dan kepala KEMENAG juga memberikan surat 

pemberitahuan perihal: informasi kepada Kepala 

Madrasah Ibtidaiyah (MI) Se-Kota Tegal, dengan nomor 

surat: B 2332/KK.11.35/2/PP.00./09/2016.   

  Berdasarkan wawancara tersebut berarti Kementrian 

Agama (KEMENAG) Kota Tegal sudah berperan dalam 

pemenuhan hak anak adalam memperoleh 
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perlindungan penyakit sesuai dengan Undang-Undang 

No 35 tahun 2014 pasal 44 tentang perubahan atas 

Undang-Undang No 23 tahun 2002 tentang 

perlindungan anak yaitu pemerintah dan pemerintah 

daerah wajib menyediakan fasilitas dan 

menyelenggarakan upaya kesehatan yang 

komprehensif bagi anak agar setiap anak memperoleh 

derajat kesehatan yang optimal sejak dalam 

kandungan. 

2. Pelaksanaan program Bulan Imunisasi Anak Sekolah 

(BIAS) 

a). Hasil wawancara 

 1).   Berdasarkan wawancara dengan Kepala Seksi 

Pencegahan, Penanggulangan Penyakit dan Penyehatan 

Lingkungan (P3PL) Dinas Kesehatan Kota Tegal, Tugas 

dari Kepala seksi pencegahan, penanggulangan penyakit 

dan Penyehatan Lingkungan (P3PL) adalah 

mengkoordinasi dengan puskesmas dalam pencegahan 

penyakit dan penanggulangan Kejadian Luar Biasa 

(KLB),  serta  melakukan pembinaan dan pengawasan  

terhadap pelaksanaan upaya pencegahan penyakit 

menular yang dapat dicegah dengan imunisasi campak 
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yang dilaksanakan saat Bulan Imunisasi Anak Sekolah 

(BIAS) pada anak usia sekolah dasar. 

  Kepala Seksi (P3PL) mengatakan yang dipersiapkan 

dalam pelaksanaan program BIAS ini seperti berikut : 

1. Membuat jadwal pelaksanaan BIAS 

2. Membuat TIM Pelaksana Program BIAS  

3. Menyiapkan bahan seperti vaksin, Imergency Set, 

ADS dan obat Paracetamol 

4. Pendataan dan validasi sasaran (dari Dinkes Kota 

Tegal Ke Puskesmas) 

5. sosialisi atau menyebarkan informasi tentang 

pelaksanaan program BIAS melalui radio yang 

dibantu oleh bagian Promkes Dinkes Kota Tegal. 

6. Distributor logistik kegiatan program BIAS  (Dari 

Dinkes ke Puskesmas) 

7. koordinasi ke Puskesmas  Tegal Barat dan Sekolah 

Dasar wilayah Tegal Barat  tentang pelaksanaan 

BIAS 

8. Monitoring pelaksanaan BIAS  

9. Menyiapakan tindakan darurat dan rujukan apabila 

terjadi KIPI. Namun menurut keterangan kepala seksi 

(P3PL) tidak ada kasus KIPI. 
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Berdasarkan keterangan tersebut Dinas Kesehatan 

Kota Tegal pada persiapan perencaan pelaksanaan BIAS 

campak sudah sesuai dengan surat keputusan kepala 

Dinas Kesehatan Kota Tegal Nomor 443.3/003 C tentang 

pembentukan TIM pelaksana Bulan Imunisasi Anak 

Sekolah (BIAS) tingkat Kota Tegal tahun 2016. 

Berdasarkan hasil wawancara jumlah TIM Pelaksana 

progam Bulan Imunisasi Anak Sekolah (BIAS) Kota Tegal 

adalah Ketua dan Sekretaris, Pelaksana TK Kota 2 

orang, Monitoring 20 0rang. Kepala Seksi (P3PL) 

mengatakan bahwa pada pelaksanaan program BIAS 

Campak di wilayah puskesmas Tegal Barat masih ada 

yang menolak di imunisasi campak yaitu di Sekolah 

Dasar Swasta dikarenakan ada yang membawa surat 

keterangan bahwa anak sudah diimunisasi dari dokter 

spesialis yang belum terbukti kebenarannya, karena 

dokter tersebut tidak memberikan hasil laporan daftar 

nama anak yang sudah diimunisasi di tempat prakteknya 

ke Dinkes Kota Tegal. Dan ada yang menolak diimunisasi 

dikarenakan ibu dari anak tersebut belum minta ijin 

kepada suaminya dan takut terjadi sesuatu pada anaknya 

misalnya demam, karena bapak dari anak tersebut 

sedang berlayar dan tidak bisa ditentukan kapan 
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pulangnya. Dan ibu dari anak tersebut mengatakan akan 

imunisasi sendiri. 

Menurut Kepala Seksi (P3PL) Kendala atau hambatan 

dalam pelaksanaan program BIAS  adalah Adanya 

penolakan dari orangtua murid atau siswa sakit pada saat 

pelaksanaan Bulan Imunisasi Anak Sekolah (BIAS) dan 

sweeping imunisasi yang belum optimal. 

Berdasarkan hasil dari pelaksanaan program BIAS 

tersebut bahwa masih ada yang belum diimunisasi. 

Dengan ini berarti hak asasi anak atas kelangsungan 

hidup, tumbuh dan berkembang serta berhak atas 

perlindungan dari kekerasan dan diskriminsasi sesuai 

dengan UUD 1945 pasal 28B ayat (2) belum terpenuhi. 

Padahal imunisasi campak yang dilaksanakan di Sekolah 

Dasar/ MI/ SLB  Negeri/swasta adalah penting, karena 

imunisasi campak merupakan imunisasi yang digunakan 

untuk mencegah terjadinya penyakit campak pada anak 

karena termasuk penyakit menular. 

Berdasarkan jumlah cakupan BIAS campak di wilayah 

puskesmas Tegal Barat Kota Tegal pada tahun 2015 

yaitu 99,3% sudah cukup baik, namun kenyataannya 

kasus campak masih banyak yaitu pada tahun 2015 

sebanyak 23 kasus, dikatakan cukup banyak karena 
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pada pemeriksaan laboratorium tes serologis yaitu 2 dari 

23 penderita campak dinyatakan positif, jika dua kasus 

saja dinyatakan positif maka dapat dikatakan KLB. Dan 

hasil capaian imunisasi booster campak yang diberikan 

pada usia 18 bulan sampai 3 tahun pada tahun 2015 

yaitu 195 anak (14%) saja yang diimunisasi dari target 

1.392 anak, ini dikarenakan dua tahun berturut-turut tidak 

dilaksanakan imunisasi booster, hanya dilaksanakan 

pada tahun 2015 saja, hal ini menyebabkan pengaruh 

pada kekebalan tubuh anak dalam perlindungan penyakit 

sehingga anak mudah tertular penyakit campak. Dengan 

ini hak anak dalam perlindungan penyakit menular belum 

terpenuhi, sedangkan pemerintah harus memenuhi hak 

anak dalam memperoleh perlindungan penyakit menular 

dengan imunisas, hal ini sesuai dengan undang-undang 

keehatan no 36 tahun 2009 pasal 130 yaitu pemerintah 

wajib memberikan imunisasi lengkap kepada setiap bayi 

dan anak. 

2).   Berdasarkan wawancara dengan Kepala Puskesmas, 

Tugas dari Kepala Puskesmas Tegal Barat dalam 

pelaksanaan program Bulan Imunisasi Anak Sekolah 

(BIAS) adalah sebagai berikut: 
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1. Memelaksanakan koordinasi dengan kepala Sekolah  

SD/MI diwilayah Tegal Barat tentang pelaksanaan 

BIAS Campak 

2. Mengirimkan data sasaran dan jadwal pelaksanaan 

BIAS Campak ke Dinkes Kota Tegal 

3. Mempersiapkan Sumber Daya untuk pelaksanaan 

BIAS Campak 

4. Melaporkan bila terjadi kasus KIPI ke Dinkes Kota 

Tegal 

5. Menyelesaikan laporan maupun administrasi kegiatan 

BIAS Campak 

Dari hasil wawancara dengan Kepala Puskesmas 

mengatakan yang dipersiapkan sebelum pelaksanaan 

program BIAS Campak antara lain mempersiapkan data 

sasaran anak sekolah kelas 1, jumlah vaksin yang akan 

digunakan sesuai dengan data sasaran anak, menyiapkan 

perlengkapan seperti: termos, cool pack, spuit 0,5 ml, 

kapas dan safety box, menyiapkan TIM dalam 

pelaksanaan BIAS Campak yaitu ada 7 TIM, dalam 1 TIM 

ada 2 orang pelaksana yaitu paramedis dan non medis 

kemudian 1 supervisor medis yaitu dokter.  

Jumlah SD/MI wilayah Puskesmas Tegal Barat dalam 

pelaksanaan BIAS Campak yaitu 26 SD/MI, dalam satu 
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hari ada empat Sekolah Dasar yang dikunjungi.  Dalam 

kegiatan ini guru masing-masing SD/MI membantu 

mengabsen murid untuk di diimunisasi campak secara 

bergantian. Berikut daftar nama SD/MI tiap kelurahan:  

Tabel 7. Daftar nama SD/MI wilayah Puskesmas 

Tegal Barat 

No Nama SD/MI Tiap Kelurahan 

1. SDN Tegal sari 1 

2. SDN Tegal sari 2 

3. SDN Tegal sari 3 

4. SDN Tegal sari 4 

5. SDN Tegal sari 5 

6. SDN Tegal sari 6 

7. SDN Tegal sari 8 

8. SDN Tegal sari 10 

9. SDN Tegal sari 11 

10. SDN Tegal sari 12 

11. SD Tegal sari 13 

12. SD PUI 

13. SD Ma’arif 

14. SD  MI Tegal sari 

15. SD THHK 
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16. SDN Kraton 1 

17. SDN Kraton 2 

18. SDN Kraton 3 

19. SDN Kraton 4 

20. SDN Kraton 5 

21. SDN Kraton 6 

22. SD AL-Khairiyah 

23. SD PIUS 

24. SD PHB 

25. SDN Muarareja 1 

26. SDN Muarareja 2 

 

Berdasarkan hasil wawancara dengan seksi imunisasi 

hasil capaian dari pelaksanaan program BIAS Campak di 

wilayah puskesmas Tegal Barat yaitu data sasaran atau 

target : 745, sweeping dan yang diimunisasi: 740 (99,33%), 

dan yang tidak diimunisasi  5 (0,67%) anak. Dengan 

keterangan menolak karena sakit  2 (0,27%) anak , dan 

yang 3 (0,40%)  anak menolak karena ada yang membawa 

surat keterangan dari dokter spesialis anak dan dokter 

spesialis kulit kelamin dari dalam dan luar Kota Tegal 

bahwa anak tersebut sudah diimunisasi,  namun 

kebenaran surat tersebut masih diragukan. Dan alasan 
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menolak diimunisasi lainnya adalah ibu dari anak tersebut  

belum mendapat ijin dari suami, sedangkan suami sedang 

berlayar yang belum bisa dipastikan kapan pulangnya dan 

takut anak terjadi demam. Berdasarkan wawancara 

tersebut bahwa hasil capaian pelaksanaan BIAS campak 

yaitu anak belum semuanya diimunisasi. Padahal anak 

perlu mendapat perlindungan dari penyakit. perlindungan 

anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan 

melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, 

tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal 

sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta 

mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi ini 

berdasarkan Undang-Undang RI Nomor 35 tahun 2014 

tentang perubahan atas UNdang-Undang Nomor 23 tahun 

2002. 

3).  Berikut ada tiga Sekolah Dasar perwakilan tiap kelurahan 

Tegal Barat Kota Tegal 

a). SDN Tegal sari 1 

Berdasarkan dari hasil wawancara dengan kepala 

sekolah SDN Tegal Sari 1 sebelum pelaksanaan BIAS 

Campak, kepala sekolah mendapat surat 

pemberitahuan dari puskesmas perihal: jadwal 

pelaksanaan BIAS Campak, dengan nomor surat: 
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443.3/026/VIII/2016. Dan mendapat surat 

pemberitahuan perihal: Sosialisai BIAS, dengan nomor 

surat: 005/008.  Setelah mendapat surat pemberitahuan 

dan menghadiri rapat  sosialisasi BIAS di puskesmas 

Tegal Barat kepala sekolah memberitahu guru UKS dan 

guru kelas 1 untuk menyampaikan secara lisan kepada 

orangtua murid bahwa ada imunisasi campak dan pada 

saat dikelas guru  memberitahu murid kelas 1 sebelum 

berangkat sekolah disuruh sarapan dan berpakaian 

rapi, namun tidak diberitahu akan di imunisasi dengan 

alasan supaya murid masuk sekolah.   

Dalam pelaksanaan program BIAS Campak guru 

membantu untuk mengabsen murid untuk dipriksa dan 

diimunisasi secara bergantian. Dan apabila ada murid 

yang belum diimunisasi, maka upaya yang dilakukan 

dari Kepala Sekolah SDN Tegal sari 1 adalah 

memberitahu kepada orangtua murid bahwa anaknya 

akan diimunisasi susulan atau sweeping. Imunisasi 

susulan atau sweeping akan dilaksanakan 1 minggu 

setelah pelaksanaan BIAS Campak. 

b). SDN Muarareja 2 

Berdasarkan dari hasil wawancara dengan kepala 

sekolah SDN Muarareja 2 setelah mendapatkan surat 
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pemberitahuan perhal: pelaksanaan BIAS Campak, 

dengan nomor surat: 443.3/026/VIII/2016 dan surat 

pemberitahuan perihal:  sosialisai, dengan nomor surat: 

005/008, Kepala sekolah langsung diberikan ke 

petugas UKS dalam bentuk rapat dewan guru.  Dalam 

rapat tersebut guru-guru diberitahu supaya orangtua 

murid diberitahu bahwa anaknya akan diimunisasi 

campak pada program BIAS Campak. Dan muridnya 

disuruh sarapan sebelum berangkat, dan dikasih PR 

(Pekerjaan Rumah), namun tidak diberitahu akan 

diimunisasi campak karena takut murid tidak berangkat 

sekolah. Kemudian menyiapkan kelas yang akan 

dipakai untuk pelaksanaan BIAS Campak dan 

menyiapkan petugas atau guru pendamping dan guru 

UKS untuk membantu pelaksanaan  program BIAS 

Campak seperti mengabsen murid. 

Upaya yang dilakukan oleh kepala sekolah SDN 

Muarareja 2 adalah guru kelas mengadakan janjian 

dengan petugas puskesmas untuk imunisasi susulan 

bagi anak yang belum diimunisasi campak. 

c). SDN Kraton 1 

Berdasarkan hasil wawancara dengan kepala sekolah 

SDN kraton 1, kepala sekolah SDN kraton 1 megatakan 
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bahwa sebelum pelaksanaan program BIAS Campak, 

kepala sekolah mendapat surat pemberitahuan perihal: 

pelaksanaan BIAS Campak, dengan nomor surat: 

443.3/026/VIII/2016 dan surat pemberitahuan perihal:  

sosialisai, dengan nomor surat: 005/008.  

Yang dipersiapkan sebelum pelaksanaan BIAS 

Campak yaitu guru kelas beserta guru UKS 

mempersiapkan daftar nama siswa kelas 1 yang akan 

diimunisasi. Kemudian guru kelas menyampaikan 

kepada orangtua murid bahwa akan dilakukan 

imunisasi campak secara lisan. Dan guru juga 

memberitahu murid supanya sarapan terlebih dahulu 

sebelum berangkat sekolah, namun tidak memberitahu 

akan diimunisasi, karena takut murid tidak masuk. Guru 

kelas dan guru UKS membantu menimbang berat 

badan dan tinggi badan murid serta mengabsen murid 

yang akan diimunisasi saat pelaksanaan BIAS Campak. 

Kepla sekolah SDN Kraton 1 mengatakan bahwa ada 

murid yang belum diimunisasi sebanyak 5 anak, 

dengan alasan sakit, ijin dan tanpa keterangan.  saat 

pelaksanaan program BIAS Campak. Dan upaya yang 

dilakukan oleh SDN kraton 1 adalah janjian dengan 

puskesmas Tegal Barat untuk sweeping atau imunisasi 
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susulan pada murid yang belum diimunisasi campak. 

Pada pelaksanaan sweeping atau imunisasi susulan 

beberapa murid  mau diimunisasi, namun juga ada 

murid yang tetap tidak mau untuk diimunisasi, dengan 

alasan mau imunisasi sendiri setelah bapak dari murid 

tersebut pulang dari berlayar. 

Berdasarkan hasil wawancara dari 3 (tiga) Sekolah  

Dasar wilayah Tegal Barat tersebut yaitu dari Sekolah 

Dasar masing-masing sudah melaksankan program 

BIAS Campak. Bulan Imunisasi Anak Sekolah (BIAS) 

adalah suatu program pemerintah yang 

menyelnggarakan imunisasi ulangan pada siswa SD 

pada suatu wilayah kerja pada bulan tertentu yang 

ditentukan oleh pemerintah setempat. 

4). Berikut ada dua orangtua dan anak yang sakit campak 

a).      Berdasarkan hasil wawancara dengan Ny. C atau An. 

S, usia 9 tahun, Ny. C mengatakan pelaksanaan 

imunisasi BIAS Campak di sekolah pada bulan 

september. Dan anaknya mulai sakit campak pada usia 

8 tahun yaitu satu tahun yang lalu (tahun 2015). An. S 

mengalami sakit setelah ada teman satu kelas 

disekolahnya menderita sakit campak, bahkan 

kembaran dari An. S pun juga terkena sakit campak, 
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namun sakit campak yang diderita An. S tidak 

mengalami komplikasi. 

Menurut Ny. C anaknya diperiksa di puskesmas Tegal 

Barat dan menurut dokter An. S mengalami sakit 

campak . Ny. S mengatakan imunisasi dasar yang 

diberikan kepada An. S lengkap. Ny. C sering 

mengimunisasikan anaknya di Bidan dekat dengan 

rumah Ny. C. Namun Ny. C tidak bisa menunjukkan 

buku KMS anaknya dengan alasan hilang. 

Ny. C juga mengatakan bahwa anaknya sudah 

diimunisasi Campak ulangan di program BIAS Campak 

di sekolah. Karena Ny. C tau bahwa manfaat dari 

imunisasi di sekolah yaitu supanya anaknya sehat, dan 

apabila sakit juga tidak parah. 

b). Berdasarkan hasil wawancara dengan Ny. W atau An. E, 

usia 9 tahun. Ny. W mengatakan bahwa anaknya 

mengalami sakit campak pada usia 1 tahun dan 

anaknya terkena sakit campak lagi pada usia 8 tahun 

(tahun 2015). Ny. W mengatakan anaknya sakit 

campak karena ada teman satu kelas mengalami sakit 

campak. Namun sakit campak yang diderita anaknya 

tidak mengalami komplikasi.  
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Ny. W mengatakan anaknya sudah diimunisasi 

campak ulangan di program BIAS campak di sekolah. 

Karena Ny. W tahu manfaat imunisasi campak di 

sekolah setelah diberitahu oleh guru maupun petugas 

kesehatan yaitu biar anaknya sehat dan tidak mudah 

terkena penyakit. Namun pada imunisasi dasarnya An. 

E tidak  lengkap, berdasarkan buku KMS. 

Berdasarkan wawancara dengan 2 (dua) orangtua 

anak yang sakit campak tersebut bahwa hak anak 

belum terpenuhi, yaitu pada saat imunisasi dasar yang 

diberikan kepada anak tersebut masih diragukan 

kebenarannya, karena orangtua anak tdak bisa 

memberikan bukti bahwa anak sudah mendapatkan 

imunisasi dasar berupa buku KMS dan salah satu dari 

orangtua anak yang sakit campak tersebut imunisasi 

dasarnya tdak lengkap berdasarkan buku KMS, 

Sehingga anak mengalami sakit campak. Padahal anak 

adalah amanah sekaligus karunia Tuhan Yang Maha 

Esa, yang senantiasa harus kita jaga karena dalam 

dirinya melekat harkat, martabat, dan hak-hak sebagai 

manusia yang harus dijunjung tinggi. Hak asasi anak 

merupakan bagian dari hak asasi manusia yang 

termuat dalam Undang-Undang Dasar 1945. 
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5). Orangtua atau anak yang sehat  

a).   Berdasarkan hasil wawancara dengan Ny. M atau An. 

S, usia 8 tahun. Ny. M mengatakan pelaksanaan BIAS 

campak di sekolah pada bulan September. Ny. M 

mengatakan anaknya diimunisasi campak ualangan di 

sekolah. Karena tau manfaat dari munisasi adalah 

supanya anak sehat, tidak mudah terkena penyakit. 

Menurut Ny. M apabila ada orangtua yang tidak 

memperbolehkan anaknya diimunisasi campak 

disekolah adalah tidak benar, karena manfaat imunisasi 

campak disekolah banyak manfaatnya. 

 b).   Berdasarkan hasil wawancara dengan Ny. I atau An. 

L, usia 8 tahun, Ny. I mengatakan bahwa anaknya 

sudah diimunisasi campak di sekolah. Karena Ny. I 

tahu manfaat imunisasi campak disekolah yaitu biar 

anaknya sehat dan tidak mudah terserang penyakit, 

dan apabila sakit tidak sampai parah. 

Menurut Ny. I apabila ada orangtua yang tidak 

memperbolehkan anaknya diimunisasi disekolah adalah 

tidak benar, karena imunisasi di sekolah sangat bagus 

dan Ny. I mendukung kegiatan ini. Dan menurut Ny. I 

apabila ada orangtua yang tidak mau 
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mengimunisasikan anaknya karena takut anaknya sakit 

atau demam adalah orangtua yang putus asa.  

Berdasarkan wawancara dengan 2 (dua) orangtua  

anak yang sehat tersebut bahwa orangtua anak sudah 

ikut berpartisipasi dalam kegiatan program BIAS 

Campak di Sekolah Dasar/ MI/ SLB Negeri/ Swasta. 

BIAS adalah program pemerintah yang 

menyelenggarakan imunisasi ulangan pada siswa SD 

pada suatu wilayah kerja pada bulan tertentu yang 

ditentukan oleh pemerintah setempat. Dan dengan 

begitu hak anak atas perlindungan penyakit campak 

dapat terpenuhi. perlindungan anak berdasarkan 

Undang-Undang RI Nomor 35 tahun 2014 tentang 

perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 

tentang perlindungan anak. 

3. Hambatan dan upaya dalam pelaksanaan Bulan Imunisasi 

Anak Sekolah (BIAS) 

 Berdasarkan hasil wawancara dengan narasumber 

yaitu menurut Kepala puskesmas Tegal Barat faktor 

penghambat pelaksanaan program BIAS Campak adalah 

ada yang belum imunisasi baik dikarenakan sakit, maupun 

menolak yaitu dengan alasan sudah membawa surat 

keterangan sudah diimunisasi dari dokter, menolak dengan 
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alasan takut anaknya demam dan belum mendapat ijin dari 

suaminya karena suami sedang bekerja berlayar yang belum 

diketahui pulangnya, serta  kurangnya pengetahuan dari 

orangtua murid tentang pentingnya imunisasi campak 

ulangan pada program BIAS. Upaya yang dilakukan oleh 

puskesmas apabila ada anak yang belum diimunisasi 

campak pada program BIAS adalah Sweeping atau 

imunisasi susulan kepada anak yang belum diimunisasi, 

biasanya dilakukan sweeping 1 minggu setelah 

pelaksanakan BIAS Campak, dan puskesmas Tegal Barat 

melakukan sweeping dalam sehari ada 4 SD/MI wilayah 

Tegal Barat. 

 Berdasarkan wawancara dengan narasumber yaitu 

kepala seksi pencegahan,penanggulangan penyakit dan 

penyehatan lingkungan (P3PL) Dinas kesehatanKota Tegal 

adalah adanya penolakan dari murid atau siswa yang sakit, 

kurangnya penyuluhan atau promosi pada masyarakat 

tentang pelaksanaan program Bulan Imunisasi Anak Sekolah 

(BIAS) dan kurangnya partisipasi dari dokter spesialis yang 

berpraktik sendiri, yaitu pasien anak yang imunisasi pada 

dokter tersebut tidak diberitahu untuk mengikuti imuniasi 

lanjutan yaitu imunisasi campak yang dilaksanakan di 

sekolah. Upaya yang dilakukan oleh Dinas Kesehatan Kota 
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Tegal adalah sweeping pada anak yang belum diimunisasi, 

penambahan penyuluhan dan promosi tentang pentingnya 

imunisasi secara lebih luas,mengkoordisaikan pada dokter 

yang praktik mandiri supaya memebrikan laporan yang 

imunisasi di tempat praktiknya. 

 Berdasarkan wawancara tersebut pelaksanaan 

program Bulan Imunisasi Anak Sekolah (BIAS) belum 

optimal dikarenakan adanya faktor penghambat. Dengan ini 

berarti belum semua hak anak atas perlindungan penyakit 

terpenuhi. Sedangkan program Bulan Imunisasi Anak 

Sekolah (BIAS) adalah salah satu bentuk upaya 

perlindungan kesehatan dari penyakit sesuai dengan 

Undang- Undang Kesehatan N o 36 tahun 2009 pasal 53 

ayat (2) yaitu pelayanan kesehatan masyarakat ditujukan 

untuk memelihara dan meningkatkan kesehatan serta 

mencegah penyakit suatu kelompok dan masyarakat. Dan 

undang-undag perlindungan anak no 35 tahun 2014 tentang 

perubahan atas undang-undang no 23 tahun 2002 yaitu 

segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan 

hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh dan berkembang dan 

berpartisipasi secara optimal serta harkat dan martabat 

kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan 

dan diskriminasi.   
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C. PEMBAHSAN 

a. Implementasi Peraturan Pemerintah  dalam pelaksanaan 

program Bulan Imunisasi Anak Sekolah (BIAS) 

Imunisasi wajib diberikan pada anak dan merupakan hak 

anak karena Negara sudah memutuskan bahwa imunisasi yang 

vaksinnya dari pemerintah itu wajib dan merupakan salah satu 

upaya dalam mencegah penyakit. Ini sesuai dengan Undang-

undang Kesehatan NO 36 tahun 2009 pasal 130 dan pasal 132 

ayat (3) yaitu  pasal 130: pemerintah wajib memberikan 

imunisasi lengkap kepada setiap bayi dan anak. pasal 130 ayat 

(3) : setiap anak berhak memperoleh imunisasi dasar sesuai 

dengan ketentuan yang berlaku untuk mencegah terjadinya 

penyakit yang dapat dihindari melalui imunisasi. imunisasi yang 

diberikan saat bayi belum cukupuntuk melindungi terhadap 

penyakit, sejak ank mulai memasuki usia sekolah adsar terjadi 

penurunan tingkat kekebalan yyang diperoleh saat bayi, 

sehingga pemerintah mulai melaksanakan imunisasi lanjutan 

yaitu yang diberikan saat Bulan imunisasi Anak Sekolah (BIAS). 

Dalam Pelaksanaan program Bulan Imunisasi Anak Sekolah 

(BIAS)  diatur dalam Permenkes RI No 42 tahun 2014 pasal 7 

ayat (1),  ayat (2), ayat (4) dan ayat (5) tentang 

Penyelenggaraan Imunisasi yang berbunyi:  
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Pasal 7 ayat (1) berbunyi: imunisasi lanjutan sebagaimana 

dimaksud dalam pasal 5 ayat (2) 

merupakan imunisasi ulangan 

untuk mempertahankan tingkat 

kekebalan atau untuk 

memperpanjang masa 

perlindungan. 

             ayat (2) berbunyi: imunisasi lanjutan sebagaimana 

dimaksud pada ayat (1) 

diberikan pada: a. anak usia 

bawah tiga tahun (batita), b. 

anak usia sekolah dasar, dan c. 

wanita usia subur 

           ayat (4) berbunyi: imunisasi lanjutan pada anak usia 

sekolah dasar sebagaimana 

dimaksud pada ayat (2) huruf b 

diberikan pada Bulan Imunisasi 

Anak Sekolah (BIAS) 

          ayat (5) berbunyi:  jenis imunisasi lanjutan yang 

diberikan pada anak usia 

sekolah dasar sebagaimana 

dimaksud pada ayat (4) terdiri 

atas TD, Campak dan DT. 
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Jadi Pemerintah dan Pemerintah Daerah mempunyai 

peran dalam pemenuhan hak anak dalam memperoleh 

perlindungan penyakit. Ini sesuai dengan Undang-Undang No 

35 tahun 2014 pasal 44 ayat (1) dan ayat (3)  tentang 

perubahan atas Undang-Undang No 23 tahun 2002 tentang 

perlindungan anak, yang berbunyi:  

ayat (1) : pemerintah dan pemerintah daerah wajib 

menyediakan fasilitas dan menyelenggarakan 

upaya kesehtan yang komprehensif bagi anak 

agar setiap anak memperoleh derajat kesehatan 

yang optimal sejak dalam kandungan.  

ayat (3) : upaya yang komprehensif sebagimana dimaksud pada 

ayat (1) meliputi upaya promotif, preventif, 

kuratif,rehabilitative baik untuk pelanyanan 

kesehatan dasar maupun rujukan. 

Berdasarkan hasil wawancara pelaksanaan peraturan 

pemerintah tentang program Bulan Imunisasi Anak Sekolah 

(BIAS) di wilayah Puskesmas Tegal Barat Kota Tegal sudah 

berjalan, tetapi masih belum optimal. Karena masih ada yang 

belum diimunisasi campak. Dan pada saat sweeping atau 

imunisasi susulan bagi anak yang belum diimunisasi campak 

tetap masih ada yang menolak diimunisasi. Hal ini belum 
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dilaksanakan sanksi bagi orangtua yang tidak memperbolehkan 

anaknya diimunisasi campak saat pelaksanaan BIAS. 

Padahal imunisasi campak yang diberikan di Sekolah Dasar/ 

MI/ SLB Negeri / Swasta adalah hak asasi anak dalam 

memperoleh perlindungan penyakit campak, sesuai dengan 

Undang-Undang No 35 tahun 2014 tentang perubahan atas 

Undang-Undang No 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak. 

Perlindungan anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan 

melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, 

berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan 

harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat 

perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. 

Fungsi imunisasi campak adalah imunisasi campak ditujukan 

untuk memberikan kekebalan aktif terhadap penyakit campak. 

Dinkes Kota Tegal bersama Puskesmas Tegal Barat Kota Tegal 

telah berupaya melaksanakan program BIAS Campak pada 

bulan September, sesuai dengan PERMENKES RI NO 42 tahun 

2013 tentang penyelenggaraan imunisasi. Bahkan dari Dinkes 

Kota Tegal memberikan informasi melalui radio tentang 

pelaksanaan BIAS Campak kepada masyarakat  dan dari 

puskesmas melaksanakan sosialisai tentang pelaksanaan BIAS 

sebelum pelaksanaan. 
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b. Pelaksanaan Bulan Imunisasi Anak Sekolah (BIAS) 

Imunisasi merupakan hak anak dalam memperoleh 

perlidungan dari penyakit.  Peran pemerintah, pemerintah 

daerah dan orangtua dalam pelaksanaan program Bulan 

Imunisasi Anak Sekolah (BIAS) sangat berpengaruh terhadap 

terpenuhinya hak anak, ini sesuai dengan Undang-Undang No 

35 tahun 2014 tentang perubahan atas undang-undang No 23 

tahun 2002 tentang perlindungan anak yaitu bagian dari hak 

asasi manusia wajib dijamin, dilindungi, dipenuhi oleh orangtua, 

keluarga, masyarakat, Negara, pemerintah dan pemerintah 

daerah.  

Berdasarkan hasil wawancara dilapangan dengan 

Puskesmas Tegal Barat dapat disimpulkan bahwa pada 

dasarnya pandangan Puskesmas Tegal Barat tentang 

pelaksanaan program BIAS adalah positif. Dan merupakan 

bentuk penyelenggaraan pelayanan kesehatan sesuai dengan 

pasal 53 ayat (2) Undang-Undang kesehatan yaitu pelayanan 

kesehatan masyarakat ditujukan untuk memelihara dan 

meningkatkan kesehatan serta mencegah penyakit suatu 

kelompok dan masyarakat. Anak mempunyai hak untuk 

mendapat perlindungan penyakit yaitu dengan imunisasi. 

Tindakan yang nyata yang diberikan Puskesmas Tegal Barat 

adalah memberikan imunisasi campak pada anak usia sekolah 
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dasar kelas 1 bulan September pada saat pelaksanaan program 

BIAS. Sesuai Keputusan Kepala Dinas Kesehatan Kota Tegal 

Nomor 443.3 / 033 C tentang pembentukan TIM pelaksanaan 

Bulan Imunisasi Anak Sekolah (BIAS) tingkat Kota Tegal. Dan 

selain itu Puskesmas Tegal Barat juga mengadakan sosialisai 

perihal pelaksanaan Bulan Imunisasi (BIAS) sebelum 

pelaksanaan. Namun pada pelaksanaan Bulan Imunisasi Anak 

Sekolah (BIAS) masih ada yang menolak. Dengan alasan sakit, 

sudah diimunisasi di dokter spesialis dengan membawa surat 

keterangan dokter dan menolak Karena ibu dari anak tersebut 

belum mendapat ijin dari suaminya dikarenakan sedang 

berlayar dan tidak bisa diperkirakan kapan pulang serta takut 

anaknya demam. Dengan ini anak tidak memperoleh haknya 

atas perlindungan dari penyakit campak. Padahal anak berhak 

atas kelangsungan hidup, tumbuh kembang serta berhak atas 

perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. Sesuai dengan 

UUD 1945 pasal 28B ayat (2). 

Berdasarkan wawancara dapat disimpulkan juga bahwa 

pelaksanaan program Bulan Imunisasi Anak Sekolah (BIAS) 

pada tahun 2015 masih banyak kasus campak yaitu sebanyak 

23 kasus, padahal hasil cakupan BIAS campak cukup baik yaitu 

99,3%, dikatakan masih banyak kasus campak karena pada 

pemeriksaan tes serologis 2 anak dari 23 dinyatakan positif sakit 
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campak. Jika 2 saja kasus dinyatakan positif maka sudah dapat 

dikatakan KLB. Dan pada hasil capaian imunisasi booster 

campak masih sangat kurang yaitu hanya 195 anak yang 

diimunisasi dari  target 1.392 anak, menurut seksi P3PL ini 

dikarenakan dua tahun berturut-turut tidak dilaksanakan 

imunisasi booster, imunisasi hanya diberikan pada tahun 2015 

saja, dengan hal ini maka berpengaruh pada kekebalan tubuh 

anak, sehingga anak dapat mudah tertular penyakit campak. 

Pada Kasus tersebut berarti hak anak dalam memperoleh 

perlindungan penyakit menular belum terpenuhi. Ini sesuai 

dengan Undang-undang kesehatan no 36 tahun 2009 yaitu 

pemerintah wajib memberikan imunisasi lengkap kepada setiap 

bayi dan anak. 

c. Faktor penghambat  dan upaya yang dilakukan dalam 

pelaksanaan program Bulan Imunisasi Anak Sekolah (BIAS) 

Dalam pelaksanaan program Bulan Imunisasi Anak Sekolah 

(BIAS) ada faktor penghambatnya yaitu  Adanya penolakan dari 

orangtua murid atau siwa sakit pada saat pelaksanaan Bulan 

Imunisasi Anak Sekolah (BIAS), kurangnya penyuluhan atau 

promosi pada masyarakat tentang pentingnya imunisasi, 

Kurangnya partisipasi dari dokter yang praktik sendiri dalam 

pelaksanaan program BIAS di sekolah dasar, tidak adanya 

sanksi untuk orangtua yang menolak anaknya diimunisasi dan  
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sweeping tidak optimal, kurangnya pengetahuan dari orangtua 

anak dan tidak adamya sanksi pada orangtua yang tidak 

memperbolehkan anaknya diimunisasi. 

Upaya yang dilakukan adalah perlu sosialisai atau adanya 

pemberitahuan atau informed consent dari guru ke oarngtua 

murid, sosialisasi atau penambahan penyuluhan atau promosi 

tentang pentingnya imunisasi secara lebih luas, koordinasi 

dengan dokter yang praktik mandiri untuk memberikan laporan 

data pasien yang sudah diimunisasi ditempat praktiknya ke 

Dinkas Kesehatan dan memberitahu kepada dokter supanya 

mengikuti program pemerintah yaitu BIAS di sekolah, adanya 

sanksi untuk orangtua yang menolak anaknya diimunisasi, 

mengoptimalkan sweeping seperti kerjasama antara 

puskesmas, Dinkes Kota Tegal dan pemerintah daerah dalam 

memberikan pemahaman yang lebih luas bagi yang belum 

diimunisasi supanya  mau untuk diimunisasi. 

Berdasarkan wawancara tersebut pelaksanaan program 

Bulan Imunisasi Anak Sekolah (BIAS) belum optimal 

dikarenakan adanya faktor penghambat. Dengan ini berarti 

belum semua hak anak atas perlindungan penyakit terpenuhi. 

Sedangkan program Bulan Imunisasi Anak Sekolah (BIAS) 

adalah salah satu bentuk upaya perlindungan kesehatan dari 

penyakit sesuai dengan Undang- Undang Kesehatan No 36 
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tahun 2009 pasal 53 ayat (2) yaitu pelayanan kesehatan 

masyarakat ditujukan untuk memelihara dan meningkatkan 

kesehatan serta mencegah penyakit suatu kelompok dan 

masyarakat. Dan undang-undag perlindungan anak no 35 tahun 

2014 tentang perubahan atas undang-undang no 23 tahun 2002 

yaitu segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan 

hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh dan berkembang dan 

berpartisipasi secara optimal serta harkat dan martabat 

kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan 

diskriminasi. 
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