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BAB III
TINJAUAN UMUM TENTANG VAKSINASI MENINGITIS

A. Vaksinasi

1. Pengertian dan Sejarah

Secara etimologi, vaksin berasal dari bahasa Inggris vaccine dan bahasa

Latin vaccinum, yang artinya suspensi bibit penyakit yang hidup, tetapi telah

dilemahkan atau dimatikan untuk menimbulkan kekebalan1. Vaccination adalah

suntikan dengan kuman atau produk kuman untuk menghasilkan kekebalan dan

perlindungan terhadap penyakit2. Awal mula dikenalnya istilah vaksin berkaitan

dengan awal mula dikenalnya penyakit cacar. Sebelum abad ke-18 ahli

pengobatan tradisional di Afrika, India, dan China telah berusaha melakukan

pencegahan terhadap cacar air melalui metode variolation atau inoculation3.

Pada tahun 1877 Louis Pasteur membuat sesuatu vaksin, menggunakan

kuman hidup yang telah dilemahkan. Vaksin ini dimaksudkan untuk vaksinasi

coupok dan smallpox kemudian pada tahun 1881 mulai dibuat vaksin anthrax,

menyusul pembuatan vaksin rabies tahun 18854. Vaksin merupakan suatu produk

biologis yang terbuat dari kuman, komponen kuman seperti bakteri, virus atau

1 Med. Ahmad Ramali, Kamus Kedokteran, ( Jakarta : Djambatan, 2003), h. 374.

2 Arum Gayatri, Kamus Kesehatan, (Jakarta : Arcan, 1995), h. 261.

3 Ibid.

4 Atikah Proverawati dan Citra Setyo Dwi Andhini, Imunisasi dan Vaksinasi, (Yogyakarta,
Nuha Offset, 2010), h. 19.
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riketsia (rickettsia = genus suku rickettsieae, ditularkan oleh kuman, pinjal,

sengkenit dan tungau kepada manusia dan hewan lainnya, menyebabkan berbagai

penyakit)5.

Vaksin juga dapat berupa produk racun kuman yang telah dilemahkan

atau dimatikan dan akan menimbulkan kekebalan spesifikasi secara aktif

terhadap penyakit tertentu. Pemberian vaksin dimaksudkan untuk menimbulkan

respon spesifik pada imunitas tubuh, seperti halnya ada infeksi alamiah dengan

bahan menular sehingga tubuh menjadi kebal. Pembuatan vaksin, perlu dilakukan

dengan baik dan benar. Vaksin yang berkualitas akan menghasilkan respon imun

yang diharapkan6.

Vaksin yang mengandung mikroba mati, vaksin yang mengandung

mikroba hidup dan vaksin yang mengandung komponen mikroba. Vaksin yang

mengandung mikroba disebut vaksin utuh, vaksin yang mengandung komponen

mikroba disebut vaksin subunit. Untuk vaksin utuh, cara pembuatannya mikroba

harus ditanam dalam sebuah media, tumbuh sampai siap diproduksi, selanjutnya

dipanen. Vaksin yang mengandung mikroba hidup, setelah dipanen mikroba

tersebut diberi bahan-bahan tambahan agar stabil. Vaksin dengan mikroba mati,

prinsipnya sama dengan vaksin menggunakan mikroba hidup. Setelah dipanen

baru mikroba dimatikan, untuk membentuk vaksin yang kuat sehingga nantinya

dapat merangsang sistem imun tubuh dengan sempurna.

5 Ibid.

6 Ibid.
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Sementara vaksin subunit (menggunakan komponen mikroba), dimulai

dari pengekstraksian komponen mokroba dari medium pertumbuhan, kemudian

dimurnikan untuk menghilangkan bahan-bahan yang tidak dibutuhkan7.

Dengan semakin majunya ilmu dan teknologi kedokteran, kini telah

ditemukan bagaimana cara pembuatan vaksin yang aman. Virus atau kuman

harus dimatikan atau dilemahkan, sehingga antigen yang ada pada virus atau

kuman tersebut mampu meningkatkan antibodi atau sistem kekebalan tubuh

tanpa harus membahayakan orang yang menerima vaksinasi. Serta berbagai jenis

vaksinasi telah dikembangkan untuk mencegah berbagai macam penyakit infeksi.

2. Jenis-jenis Vaksinasi

Beberapa jenis vaksin dibuat berdasarkan proses produksinya dapat

dikelompokkan sebagai berikut8 :

a. Vaksin hidup (Live attenuated vaccine).

Vaksin yang terdiri dari kuman atau virus yang dilemahkan, masih antigenik

namun tidak patogenik. Contohnya adalah virus polio oral. Oleh karena itu,

vaksin diberikan sesuai infeksi alamiah (oral), virus dalam vaksin akan hidup

dan berkembang biak di epitel saluran pencernaan, sehingga akan memberikan

kekebalan lokal. Sekresi antibodi lgA lokal yang ditinggatkan akan mencegah

virus liar yang masuk ke dalam sel tubuh.

7 Ibid., h. 20.

8 Ibid., h. 21.
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b. Vaksin mati (Killed vaccine / Inactivated vaccine).

Vaksin mati jelas tidak patogenik dan tidak berkembang biak dalam tubuh.

oleh karena itu diperlukan pemberian beberapa kali.

c. Rekombinan.

Susunan vaksin ini (misal hepatitis B) memerlukan epitop organisme yang

patogen. Sintesis dari antigen vaksin tersebut melalui isolasi dan penentuan

kode gena epitop bagi sel penerima vaksin.

d. Toksoid.

Bahan yang bersifat imunogenik dibuat dari toksin kuman. Pemanasan dan

penambahan formalin biasanya digunakan dalam proses pembuatannya. Hasil

dari pembuatan bahan toksoid yang jadi disebut sebagai natural fluid plain

toxoid, dan merangsang terbentuknya antibodi antitoksin. Imunisasi bakterial

toksoid efektif selama satu tahun. Bahan adjuvan digunakan untuk

memperlambat rangsangan antigenik dan meningkatkan imunogensitasnya.

e. Vaksin Plasma DNA (Plasmid DNA vaccines).

Vaksin ini berdasarkan isolasi DNA mikroba yang mengandung kode antigen

yang patogen dan saat ini sedang dalam perkembangan penelitian. Hasil akhir

penelitian pada binatang percobaan menunjukan bahwa vaksin DNA (virus

dan bakteri) merangsang respon humoral dan selular yang cukup kuat,

sedangkan penelitian klinis pada manusia saat ini sedang dilakukan9.

9 Ibid., h. 22.
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Selanjutnya jenis-jenis vaksin berdasarkan fungsinya :

a. Vaksin BCG (Bacillus Calmette Guerine), untuk pemberian kekebalan aktif

terhadap tuberkulosa.

b. Vaksin DPT (Difteri Pertusis Tetanus), untuk pemberian kekebalan secara

simultan terhadap difteri, pertusis dan tetanus.

c. Vaksin TT (Tetanus Toksoid), untuk pemberian kekebalan aktif terhadap

tetanus.

d. Vaksin DT (Difteri dan Tetanus), untuk pemberian kekebalan simultan

terhadap difteri dan tetanus.

e. Vaksin Polio (Oral Polio Vaccine), untuk pemberian kekebalan aktif terhadap

poliomyelitis.

f. Vaksin Campak, untuk pemberian kekebalan aktif terhadap penyakit campak.

g. Vaksin Hepatitis B, untuk pemberian kekebalan aktif terhadap infeksi yang

disebabkan oleh virus hepatitis B.

h. Vaksin DPT/HB, untuk pemberian kekebalan aktif terhadap penyakit difteri,

tetanus, pertusis dan hepatitis B10.

10 Ibid.
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B. Meningitis

1. Pengertian

Meningitis adalah peradangan yang terjadi pada meninges, yaitu

membrane atau selaput yang melapisi otak dan syaraf tunjang11. Meningitis dapat

disebabkan berbagai organisme seperti virus, bakteri, ataupun jamur yang

menyebar masuk ke dalam darah dan berpindah ke dalam cairan otak12.

Istilah meningitis yang secara lengkap merupakan istilah bagi meningitis

meningokokus adalah :

Meningitis Infeksi pada selaput yang menyelimuti otak dan sumsum
tulang belakang13. Radang lapisan otak dan urat saraf belakang (spinal
card) dengan melibatkan sistem motorik dan juga mental. Bisa
disebabkan oleh sebagian bakteri, virus atau mikroorganisme lainnya.
Bentuk yang amat serius disebabkan oleh oranisme yang disebut
meningococcus14.

Bakteri-bakteri ini bisa muncul dalam tubuh tanpa menimbulkan
efek apa pun atau bisa juga menyebabkan sakit gawat. Bila
meningococcus mencapai otak atau urat saraf  tulang belakang akan
timbul radang serius atau meningitis. Tanpa diobati, penyakit ini
berakibat fatal pada separuh kasus yang ada, yang selamat dari kematian
akan menjadi cacat seperti tuli dan lumpuh15.

Meningitis biasanya timbul secara mendadak, disertai sakit kepala
hebat, kaku dan nyeri pada tengkuk, punggung dan bahu. Gejala lain
adalah demam tinggi, kadang mual dan muntah. Seringkali timbul bintik-
bintik kemerahan pada kulit. Bila timbul gejala seperti ini, segera hubungi
dokter karena perlu segera diobati. Diagnosis meningitis dipastikan

11 J.B. Suharjo B. Cahyono, Vaksinasi, (Yogyakarta : Kanisius, 2010), h. 140.

12 Ibid., h. 141.

13 Husamah, Kamus Penyakit Pada Manusia, (Yogyakarta : CV. Andi Offset, 2012), h. 62.

14 Arum Gayatri, op. cit., h. 141.

15 Ibid.
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dengan memasukkan jarum ke dalam tulang belakang untuk mengambil
cairan. Cairan ini yang kemudian diperiksa16.

Antibiotika dan sulfa sangat efektif pada sebagian besar kasus
meningococcal meningitis. Dengan pengobatan dini, sebagian besar
pasien segera sembuh, sebagian kecil meninggal karena infeksi yang tidak
dapat disembuhkan sekalipun segera diobati17.

Kejadian meningitis terbanyak terdapat di Afrika yang dikenal dengan

daerah “sabuk meningitis” dan Arab Saudi. Daerah ini terbentang dari Senegal di

barat ke Ethiopia di timur. Pada tahun 1996, terjadi wabah meningitis yang

menyebabkan 250.000 orang terinfeksi dan sebanyak 25.000 jiwa di antaranya

meninggal dunia. Lebih dari setengah kasus terjadi pada usia 1-10 tahun dan

paling banyak terjadi pada usia kurang dari 2 tahun. Kejadian meningkat lagi

pada usia 15-24 tahun. Pada usia di atas 45 tahun, kejadiannya kurang dari

10%18.

Penyebaran penyakit ini sangat cepat sehingga dapat mengakibatkan

kejadian endemik (angka kejadiannya selalu ada setiap tahunnya meskipun dalam

jumlah yang kecil) dan kejadian epidemik / wabah (tingginya angka kejadian

yang sebelumnya tidak ada). Ironisnya, meskipun mendapatkan penanganan yang

cepat dengan pengobatan yang maksimal, jumlah kematian akibat meningitis

masih sangat tinggi, yakni sebanyak 5%-10% orang meninggal dalam 24-48 jam

16 Ibid., h. 142.

17 Ibid.

18 J.B. Suharjo B. Cahyono, op. cit, h. 136.
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setelah timbul gejala. Selain itu, angka kecacatan yang timbul akibat penyakit ini

mencapai 20% dari kasus yang selamat19.

Pencegahan terhadap meningitis dapat ditempuh dengan pencegahan

umum dan khusus. Pencegahan umum dilakukan dengan cara menjaga

kebersihan diri sendiri, menutup mulut dengan tangan jika sedang bersin atau

batuk, manghindari jarak yang dekat dengan orang yang sedang batuk atau saat

orang tersebut sedang bersin. Pencegahan khusus dilakukan dengan pemberian

vaksin. Vaksin meningitis pertama diperkenalkan pada tahun 1978. Tujuan

vaksin meningitis adalah untuk mencegah kerusakan otak. Sebab meningitis

adalah suatu penyakit infeksi yang menyerang selaput pelapis otak dan sumsum

tulang belakang. Penyakit ini pertama kali ditemukan pada tahun 1805, pada saat

terjadi wabah di Geneva, Swiss. Setiap tahun kejadian penyakit ini terus

meningkat, yang menurut Badan Kesehatan Dunia (WHO), diperkirakan ada

223.000 kasus baru pada tahun 2002. Awalnya, vaksin ini hanya mampu

melindungi dari 2 subtipe bakteri meningokokus (A&C). Namun vaksin ini telah

mengalami banyak perkembangan, sekarang dapat melindungi 4 subtipe dari

bakteri meningokokus, yaitu: A, C, Y, dan W-135.

19 Ibid.
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2. Jenis-jenis Vaksin Meningitis

Dari berbagai sumber mengenai vaksin meningitis, dapat ditemukan fakta

sebagai berikut :

1. Vaksin meningitis Mencevax ACW 135Y.

Diproduksi oleh Glaxo Smith Kline Beecham Pharmaceutical Belgia, yang

dalam pembuatannya mempergunakan bahan media yang dibuat dengan

enzim dari pankreas babi dan gliserol dari lemak babi dan sampai saat ini

belum ditemukan vaksin meningitis lain yang dalam proses pembuatannya

tidak menggunakan bahan media tersebut yang dapat menggantikan vaksin

tersebut.

2. Vaksin meningitis Novartis Vaccine and Diagnostics S.r.i.

Diproduksi di Itali, yang menyatakan antara lain bahwa dalam proses produksi

vaksin di perusahaan ini tidak bersentuhan dengan babi atau bahan yang

tercemar babi dan telah melalui proses pencucian.

3. Vaksin meningitis Zheijiang Tianyuan Bio Pharmaceutical Co.Ltd.

Diproduksi di China, yang menyatakan antara lain bahwa dalam proses

produksi vaksin di perusahaan ini tidak bersentuhan dangan babi atau bahan

yang tercemar babi dan telah melalui proses pencucian20.

20 Majelis Ulama Indonesia (MUI), Himpunan Fatwa MUI Sejak 1975, (Jakarta : Erlangga,
2011), h. 786.
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C. Penggunaan Vaksin Meningitis Bagi Jama’ah Haji Indonesia

Mengingat kejadian meningitis terbanyak terjadi di Arab Saudi yang juga

menjadi tujuan melaksanakan ibadah haji, maka demi melindungi para jema’ah

dari penyakit meningitis, duta besar Arab Saudi di Jakarta mewajibkan setiap

calon jema’ah haji, tenaga kerja, dan umrah mendapat vaksinasi meningitis

sebagai syarat untuk mendapatkan visa21. Sejak tahun 2002, Kementerian

Kerajaan Arab Saudi telah mengharuskan negara-negara yang mengirimkan

jama’ah haji untuk memberikan vaksinasi meningitis meningokokus dan

menjadikannya syarat pokok dalam pemberian visa haji dan umrah.

Kebijakan ini diperbaharui dengan Nota Diplomatik Kedubes Kerajaan

Saudi Arabia di Jakarta No 211/ 94/71/577 tanggal 1 Juni 2006 yang ditujukan

kepada Departemen Luar Negeri tanggal 7 Juni 2006. Isinya memastikan suntik

meningitis bagi semua jama’ah haji, umrah, dan bahkan TKW/TKI yang akan

masuk ke Arab Saudi22.

Vaksin meningitis yang disuntikkan kepada para jema’ah haji yang

hendak melaksanakan ibadah haji dengan tujuan mencegah penularan meningitis

meningokokus23. Tujuan vaksinasi bagi calon jema’ah haji adalah meningkatkan

kesehatan jema’ah haji sebelum keberangkatan, menjaga agar jema’ah haji dalam

21 Ibid., h. 718.

22 Nota Diplomatik Kedubes Kerajaan Saudi Arabia di Jakarta No 211/ 94/71/577 tanggal 1
Juni 2006 yang ditujukan kepadaDepartemen Luar Negeri tanggal 7 Juni 2006.

23 Majelis Ulama Indonesia (MUI), loc. cit, h. 786.
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kondisi sehat selama menunaikan ibadah, sampai tiba kembali di tanah air dan

mencegah terjadinya transmisi penyakit menular.

Penggunaan vaksin meningitis diatur dalam bab sembilan tentang

penyakit menular Pasal 152, Pasal 153, Pasal 154, Pasal 155 dan Pasal 156

Undang-undang Nomor 36 tahun 2009 tentang kesehatan. Kemudian bunyi Pasal

152, sebagai berikut:

(1) Pemerintah, pemerintah daerah dan masyarakat bertanggung jawab
melakukan upaya pencegahan, pengendalian, dan pemberantasan penyakit
menular serta akibat yang ditimbulkannya, (2) Upaya pencegahan,
pengendalian, dan pemberantasan penyakit menular sebagaimana
dimaksud pada ayat 1 dilakukan untuk melindungi masyarakat dari
tertularnya penyakit, menurunkan jumlah yang sakit, cacat dan/atau
meninggal dunia, serta untuk mengurangi dampak sosial dan ekonomi
akibat penyakit menular, (3) Upaya pencegahan, pengendalian, dan
penanganan penyakit menular sebagaimana dimaksud pada ayat 1
dilakukan melalui kegiatan promotif, preventif, kuratif, dan rehabilitatif
bagi individu atau masyarakat, (4) Pengendalian sumber penyakit
menular sebagaimana dimaksud pada ayat 3 dilakukan terhadap
lingkungan dan/atau orang dan sumber penularan lainnya, (5) Upaya
sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dilaksanakan dengan harus berbasis
wilayah, (6)Pelaksanaan upaya sebagaimana dimaksud pada ayat 3
dilakukan melalui lintas sektor, (7) Dalam melaksanakan upaya
sebagaimana dimaksud pada ayat 1, Pemerintah dapat melakukan kerja
sama dengan negara lain, (8) Upaya pencegahan pengendalian, dan
pemberantasan penyakit menular sebagaimana dimaksud pada ayat 1
dilaksanakan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan24.

Penggunaan vaksin meningitis dihubungkan dengan Pasal 152 Undang-

undang Nomor 36 tahun 2009 tentang kesehatan, karena wilayah Arab Saudi

sebagai penyebaran penyakit meningitis maka pemerintah pusat, pemerintah

24 Undang-undang Nomor 36 tahun 2009 Tentang Kesehatan, Pasal 152, Pasal 153, Pasal
154, Pasal 155 dan Pasal 156.
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daerah dan peran serta calon jema’ah haji untuk melakukan upaya pencegahan,

pengendalian dan pemberantasan penyebaran penyakit meningitis meningokokus.

Upaya tersebut dilakukan untuk melindungi masyarakat dari tertularnya

penyakit, mengurangi jumlah calon jema’ah haji yang sakit, cacat, meninggal

dunia, serta dampak sosial dan ekonomi akibat penyakit meningitis tersebut.

Pencegahan, pengendalian dan penanganan penyakit meningitis dilakukan

melalui tahapan promotif, preventif, kuratif dan rehabilitatif bagi calon jema’ah

haji. Pengendalian penyakit meningitis ini dilakukan melalui pelaksanaan

vaksinasi meningitis bagi calon jema’ah haji di masing-masing wilayah. Dalam

melaksanakan vaksinasi ini pemerintah dapat melakukan kerja sama dengan

negara lain mengenai penyediaan vaksin tersebut. Kemudian bunyi Pasal 153

Undang-undang Nomor 36 tahun 2009 tentang kesehatan, bahwa :

Pemerintah menjamin ketersediaan bahan imunisasi yang aman, bermutu,
efektif, terjangkau, dan merata bagi masyarakat untuk upaya
pengendalian penyakit menular melalui imunisasi. Bahwa pemerintah
berkewajiban memberikan imunisasi yang aman baik secara medis dan
aman menurut hukum Islam, maka pemberian vaksinasi meningitis bagi
calon jema’ah haji harus menggunakan vaksin yang halal25.

Pasal 154 Undang-undang Nomor 36 tahun 2009 tentang kesehatan

berbunyi, sebagai berikut:

(1) Pemerintah secara berkala menetapkan dan mengumumkan jenis dan
persebaran penyakit yang berpotensi menular dan/atau menyebar dalam
waktu yang singkat, serta menyebutkan daerah yang dapat menjadi
sumber penularan, (2) Pemerintah dapat melakukan surveilans terhadap
penyakit menular sebagaimana dimaksud pada ayat 1, (3) Dalam

25 Undang-undang Nomor 36 tahun 2009 Tentang Kesehatan Pasal 153.
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melaksanakan surveilans sebagaimana dimaksud pada ayat 2, Pemerintah
dapat melakukan kerja sama dengan masyarakat dan negara lain, (4)
Pemerintah menetapkan jenis penyakit yang memerlukan karantina,
tempat karantina, dan lama karantina26.

Pasal 155 Undang-undang Nomor 36 tahun 2009 tentang kesehatan

berbunyi, sebagai berikut:

(1) Pemerintah daerah secara berkala menetapkan dan mengumumkan
jenis dan persebaran penyakit yang berpotensi menular dan/atau
menyebar dalam waktu yang singkat, serta menyebutkan daerah yang
dapat menjadi sumber penularan, (2) Pemerintah daerah dapat melakukan
surveilans terhadap penyakit menular sebagaimana dimaksud pada ayat 1,
(3)Dalam melaksanakan surveilans sebagaimana dimaksud pada ayat
2,pemerintah daerah dapat melakukan kerja sama dengan masyarakat, (4)
Pemerintah daerah menetapkan jenis penyakit yang memerlukan
karantina, tempat karantina, dan lama karantina, (5) Pemerintah daerah
dalam menetapkan dan mengumumkan jenis dan persebaran penyakit
yang berpotensi menular dan/atau menyebar dalam waktu singkat dan
pelaksanaan surveilans serta menetapkan jenis penyakit yang memerlukan
karantina, tempat karantina, dan lama karantina berpedoman pada
ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat 127.

Pasal 156 Undang-undang Nomor 36 tahun 2009 tentang kesehatan

berbunyi, sebagai berikut:

(1) Dalam melaksanakan upaya pencegahan, pengendalian, dan
pemberantasan penyakit menular sebagaimana dimaksud dalam Pasal 154
ayat 1, Pemerintah dapat menyatakan wilayah dalam keadaan wabah,
letusan, atau kejadian luar biasa (KLB), (2) Penentuan wilayah dalam
keadaan wabah, letusan, atau kejadian luar biasa (KLB) sebagaimana
dimaksud pada ayat 1 harus dilakukan berdasarkan hasil penelitian yang
diakui keakuratannya, (3) Pemerintah, pemerintah daerah, dan masyarakat
melakukan upaya penanggulangan keadaan wabah, letusan, atau kejadian
luar biasa sebagaimana dimaksud pada ayat 2, (4) Penentuan wilayah
dalam keadaan wabah, letusan, atau kejadian luar biasa dan upaya

26 Undang-undang Nomor 36 tahun 2009 Tentang Kesehatan Pasal 154.

27 Undang-undang Nomor 36 tahun 2009 Tentang Kesehatan Pasal 155.
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penanggulangan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dan ayat 3,
dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan28.

Kemudian penggunaan vaksin meningitis dihubungkan dengan Pasal 154,

Pasal 155 dan Pasal 156 adalah menjelaskan mengenai kewajiban pemerintah

untuk memberikan informasi secara berkala kepada calon jema’ah haji tentang

jenis penyakit dan daerah yang berpotensi penyebaran penyakit menular dalam

pelaksanaan ibadah haji salah satunya penyakit meningitis, pemerintah

melakukan upaya pencegahan penyebaran penyakit meningitis tersebut melalui

pemberian vaksin meningitis bagi calon jema’ah haji sesuai ketentuan yang

ditetapkan oleh pemerintah.

28 Undang-undang Nomor 36 tahun 2009 Tentang Kesehatan Pasal 156.


