
CURICULLUM    VITAE 

Nama : DR.Dr. H. Prambudi Rukmono, SpA(K)
Tempat/ tanggal lahir : Malang, 26 Juli 1967
Pekerjaan : Kepala Bagian IKA-FK UNILA, Gol IVC

PENDIDIKAN
Dokter Umum : FK. UNSRI : 1994 
Dokter Spesialis Anak : FK. UNSRI : 2002 
Dokter Konsultan Neo : FK UI : 2012
Doktor-Biomolekuler : FK. UNAND : 2015

PENDIDIKAN TAMBAHAN
Nutrition update and allergi imunology , Hongkong 2010
Asian Pediatrics Congress, AFP, Shanghai, Cina 2010
Word Congress of Dermatology, Soul, South Korea 2011
Word Congress of Pediatrics, Sidney, Australia 2011
International Medical Nutrition, Madinah, Saudi Arabia 2012 
IPOKRaTES Clinical Seminar Nutrition of the New Born, Singapore 2012
International  Paediatric Assosiation, Melbourne, Australia 2013
Philippine Pediatrics Society, Manila, Filiphina 2013
Eropean ociety for Paediatric Gastroenterology,, Jerusalem, Israel 2014
Middle East, South East Asia and Africa Medical Nutrition , Istambul, Turkey 2015
International  Infection Dissease, Saigon, Vietnam 2015
International  Neonatologi, Bangkok, Thailand 2017



DR.Prambudi Rukmono, dr. SpA(K)

Bagian Ilmu Kesehatan Anak
FK UNILA-RSAM Lampung









Faktor-faktor yg perlu dipertimbangkan 
dalam pemberian imunisasi

Keadaan Khusus
• Bayi lahir kurang bulan (prematur)
• Imunokompromais (defisiensi imun)





Memberikan imunitas sementara 
dengan pemberian antibodi 
(serum/imunoglobulin)

   Indikasi:
§ Setelah terpapar terhadap infeksi 
§ Diperkirakan akan terpapar infeksi 

dikemudian hari 



• Keuntungan
Antibodi dapat memberikan perlindungan
segera setelah disuntikan

• Kerugian
§ Antibodi hanya bertahan 6-8 minggu
§ Perlindungan hanya terbatas pada Ab 

humoral dan hanya IgG



• Hepatitis B immunoglobulin (HBIG) 
• Varicella zoster immunoglobulin 

(VZIG) 
• Rabies immunoglobulin (RIG) 



Suatu proses untuk menstimulasi 
tubuh agar membentuk antibodi dan 
respon imun lainnya (mis, imunitas 
seluler) melalui pemberian vaksin 
dan toxoid



Vaksin
Suatu suspensi dari mikroorganisme hidup 
atau mikroorganisme yang inaktif atau 
fraksinya 

  Toxoid 
Toksin bakteri yang dimodifikasi yg 
dihasilkan dari kultur bakteri yg tidak lagi 
toksik tetapi masih mempunyai 
kemampuan untuk menstimulasi 
pembentukan antitoksin





Dibuat dari virus atau bakteri liar yang 
dilemahkan dengan cara pembiakan berulang-
ulang (mis: campak)

Imunitas timbul setelah vaksin mengadakan 
replikasi sampai jumlahnya cukup untuk 
memberi rangsangan suatu respon imun

Respon imunologi seperti infeksi alamiah, baik 
humoral maupun seluler. 



Pemberian satu dosis vaksin hidup dapat 
memberikan imunitas jangka panjang, mungkin 
seumur hidup. 

Pemberian satu dosis memberikan proteksi 90-
95%. Pemberian dosis kedua diperlukan untuk 
mendapatkan kadar proteksi yg lebih tinggi. 

Dapat dihambat oleh antibodi pasif 
(imunoglobulin dari ibu hamil ke bayi)

Respon optimal diperoleh jika kadar antibodi pasif 
telah menurun. 



Seluruh organisme hidup yang diinaktifasi dg 
pemanasan, atau kimiawi (mis; formalin) atau 
agent lainnya. 
Antigen polisakarida atau protein murni yang 
berasal dari organisme (vaksin pneumokokus 
polisakarida)
Antigen murni yang diperoleh dari perubahan 
genetik organisme (vaksin hep B dari jamur)
Antigen dimodifikasi secara kimiawi, 
(conjugated H. influenzae type b [Hib] and 
pneumococcal vaccines). 



Ø Antigen vaksin memicu respon hanya terhadap 
komponen yang ada didalam vaksin.

Ø Tidak dipengaruhi oleh antibodi yang beredar 

Ø Dosis ganda. Respon imun protektif timbul 
setelah dosis kedua atau ketiga. 

Ø Sebagian besar memberikan imunitas humoral





https://jdc325.wordpress.com/2011/04/25/european-
immunization-week/

Definisi: penyakit infeksi virus akut, 
sangat menular yang ditandai dengan 3 
stadium, yaitu stadium inkubasi (10-12 
hari), prodromal (demam, batuk, pilek, 
mata merah 2-4 hari) dan erupsi (ruam 5-
6 hari)
Penyebab : virus campak Myxovirus 
Viridae Measles

Cara penularan : percikan ludah dan 
melalui jalan napas.
Komplikasi berat : radang paru, 
radang otak, diare, radang telinga, 
dehidrasi, kematian



Gejala :
- Demam, Bercak 

kemerahan , Batuk, 

pilek, Konjungtivitis 

(mata merah) 

- Selanjutnya timbul 

ruam pada  muka dan 

leher, kemudian 

menyebar ke tubuh 

dan tangan serta kaki
20BAB 2





•  sakit berat  kematian
•  tidak mau makan minum   gizi 

buruk
•  diare berat
•  infeksi paru (pneumonia)  

kematian
•  memperberat penyakit Tb paru
•  radang otak
• Dapat menimbulkan wabah/KLB



Courtesy of PGPKT

Definisi : Penyakit infeksi virus 
akut yang sangat menular yang 
biasanya berupa penyakit ringan 
pada anak
Penyebab : virus Rubella
Cara penularan : melalui saluran 
nafas 
pada saat batuk atau bersin
Komplikasi : bila menulari ibu 
hamil pada awal kehamilan 
(trimester pertama) dapat 
menyebabkan keguguran atau 
kecacatan pada bayi yang 
dilahirkan yang dikenal sebagai 
Congenital Rubella Syndrome 
(CSR)



Gejala :

- Demam ringan, Bercak 
kemerahan/rash 
makulopapuler di kulit 
terutama di wajah, lengan 
dan kulit kepala mirip campak 
biasa karenanya sering 
disebut campak Jerman. 

- Ruam hanya 2-3 hari dan 
hilang sendiri (disebut 
campak 3 hari) 

- Pembesaran kelenjar limfe di 
belakang terlinga, leher 
belakang dan sub oksipital
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Bila terjadi pada:

Anak sering hanya 
menimbulkan gejala demam 
ringan atau bahkan tanpa gejala 
sehingga sering tidak 
terlaporkan, 
Wanita dewasa sering 
menimbulkan arthritis (nyeri 
sendi) atau artharalgia (pusing 
kepala)
Wanita hamil terutama 
trimester 1 (3 bulan) dapat 
mengakibatkan abortus atau 
bayi lahir dengan CRS 
(Congenital Rubella Syndrome)



Definisi: sindrom kecacatan pada bayi 
baru lahir yang meliputi kelainan pada 
jantung dan mata, ketulian dan 
keterlambatan perkembangan
Penyebab : ibu hamil terutama 
trimester 1(usia hamil 3 bulan) yang 
terinfeksi virus Rubella

Cara penularan : ibu hamil menulari 
janin melalui placenta
ØIbu hamil terinfeksi di usia kehamilan 
<12 minggu risiko janin tertular 80-90%
ØJika infeksi di kehamilan 15-30 minggu, 
risiko janin tertular 10-20%







•  ASI eksklusif
•  Nutrisi lengkap dan  seimbang, sesuai umur
•  Kebersihan badan, lingkungan
•  Hindari kontak terutama ibu sedang hamil
•  Imunisasi MR

–  Dasar : umur 9 bulan
–  Lanjutan : umur 18 bulan
–  BIAS : kelas 1 SD/MI dan yang sederajat
–  Tambahan (kampanye MR)  Agustus dan 

September



• Ya, masih bisa tertular penyakit campak
• Tapi jauh lebih ringan dan tidak berbahaya
• Kalau belum diimunisasi campak :

– Lebih berat
– Lebih lama
– Berbahaya

• Maka perlu imunisasi tambahan
• Sedangkan Rubella, efikasi vaksin (efektifitas) 

diperkirakan mencapai 90-100% sesudah 
mendapat imunisasi 



• Pasien campak dan rubella tanpa penyulit dapat 
berobat jalan

• Anak harus diberikan cukup cairan dan kalori
• Pengobatan bersifat simptomatik (mengobati 

gejala)
• Penderita dengan usia di bawah 5 tahun perlu 

diberikan vitamin A
• Istirahat yang cukup
• Sindrom Rubella Kongenital : sesuai kecacatan



• Vaksin MR sangat aman
• Reaksi Lokal: 

– Nyeri di lokasi suntikan
– Bengkak di lokasi suntikan
– Merah di lokasi suntikan

• Reaksi sistemik:
– Demam (hari ke 5 dan 6 pasca imunisasi) selama 5 hari  beri obat 

penurun panas
– malaise
– kulit bintik-bintik merah (hari ke 7 – 10 pasca imunisasi) selama 2 – 4 hari

•  KIPI serius:
– Anafilaksis 

• Penangulangan :
– Demam, nyeri : beri obat demam / nyeri
– Demam , gelisah : minum sering, baju tipis
– Kulit  bintik-bintik merah : mandi, beri bedak



• Pada sasaran yang lebih besar bisa terjadi reaksi 
kecemasan berupa pingsan (bedakan dengan 
anafilaksis)

• Reaksi kecemasan ringan ditandai oleh ekspresi 
wajah yang penuh kecemasan dan pucat disertai 
gejala-gejala hiperventilasi, sakit kepala ringan, 
pusing, kesemutan di tangan dan sekitar mulut

• Pada pingsan tanda vital masih normal, bisa 
diatasi dengan membaringkan penderita secara 
terlentang

• KIPI yang koinsiden harus diwaspadai --> 
penapisan status kesehatan anak penting



Reaksi Onset interval Frekuensi kejadian

(per jumlah dosis)

Persentase reaksi

Nyeri ringan di lokasi suntikan ~ 24 jam ~1 per10 (~10%)

Demam ringan dan adenofati 

lokal 
~ 24 jam ~1 per10 (~10%)

Demam > 39.4 C 7-12 hari 1 per 20 (5%)

Ruam atau rash 6-12 hari ~1 per 50 (~2%)

Kejang demam 7-10 hari 1 per 3,000 (~0.033%)

Trombositopeni Purpura 15-35 hari 1 per 30,000 (~0.0033%)

Reaksi anafilaksis 0-2 jam ~1 per 100,000 (~0.0001%)

Atralgia pada anak 7-21 hari ~1 per 33 0-3%



1. Semua negara di  dunia sampai sekarang 
melakukan imunisasi rutin bayi dan anaknya, 
karena adanya bukti yang tidak terbantahkan 
bahwa imunisasi mencegah: wabah, sakit berat, 
cacat, dan kematian.

2. Kajian ilmiah oleh berbagai profesi di lembaga 
nasional/internasional dapat dipercaya oleh 
karena berbasis bukti dan dengan data yang 
va l id  berbeda dengan pendapat  pr ibad i 
seseorang.



3. Isu-isu mengenai bahwa vaksin itu berbahaya yang beredar 
sejak tahun 2003, bersumber dari berita tahun 1950-
1960an yang dikutip dari  beberapa buku dari luar 
negeri. Teknologi vaksin tahun 1950-1960an sangat 
berbeda dengan vaksin generasi sekarang

4. Nama dan komentar yang dikutip dari buku tersebut ketika 
ditelusuri lebihlanjut ternyata hanya pendapat pribadi, tidak 
disertai metodologi dan rincian hasil penelitian, jabatan 
atau profesinya tidak sesuai dengan kutipan, kutipan tidak 
lengkap atau tidak sesuai dengan berita aslinya, dan 
sebagian sumber aselinya tidak dapat ditemukan.



5. Akibat penyebaran isu yang tidak benar tersebut maka 
banyak anak Indonesia tidak diimunisasi sehingga tahun 
2005-2006 terjadi wabah polio di beberapa  propinsi, 
tahun 2007-2013 terjadi wabah difteria di Indonesia dan 
tahun 2010-2014 terjadi 1.008 kali wabah campak dan 
menyerang 83.391 bayi dan anak Indonesia. Akibatnya 
352 anak Indonesia lumpuh, cacat, menjadi beban 
keluarga seumur hidup, 2.869 anak dirawat karena difteri 
di RS dan 131 anak meninggal dunia dan makin banyak 
anak yang sakit berat atau meninggal akibat campak



6. Di Indonesia dan beberapa negara lain, penyakit 
rubella semakin menjadi masalah. Sejak tahun 
2 0 1 0 - 2 0 1 5  d i  I n d o n e s i a  b e r d a s a r k a n 
pemeriksaan laboratorium terbukti 6.309 anak 
terserang rubella, 77 % berumur kurang dari 15 
tahun. Virus rubella dapat  menyerang janin di 
dalam kandungan ibu, sehingga pada  tahun 
2015-2016 ada 556 bayi cacat dengan kelainan 
jantung (79,5%), buta karena katarak (67,6%), 
keterbelakangan mental (50%), otak tidak 
berkembang (48,6%), tuli (31,3%), dan radang 
otak (9,5%).



7. Berdasarkan kajian oleh WHO yang kemudian 
diikuti dengan adanya Kampanye Global MR, 
maka berbagai  profesi kesehatan bersama 
Kementerian Kesehatan mengkaji: bahaya 
penyakit, kemungkinan menyebar ke/dari 
negara lain,  manfaat vaksin, ketersediaan 
vaks in ,  anggaran d l l .  Maka d iputuskan 
imunisas i  ru t in  per lu  d i tambah dengan 
imunisasi Rubella (R) yang digabung dengan 
imunisasi campak (measles = M). 



8. Majelis Ulama Indonesia pada tanggal 31 Juli 
2017 telah mengeluarkan rekomendasi No. U-
13/MUI/KF/VII/2017 yang isinya memberikan 
dukungan pelaksanaan program imunisasi 
termasuk imunisasi Measles dan Rubella (MR).

9. B a d a n  K e s e h a t a n  D u n i a  ( W H O )  y a n g 
anggotanya terdiri dari pakar profesi kesehatan 
dari berbagai negara di dunia mendukung 
program imunisasi MR karena penyakit ini selain 
menjadi masalah Indonesia  juga masalah 
internasional.



10.Kami menghimbau untuk lanjutkan imunisasi 
rutin ditambah imunisasi MR untuk mencegah 
wabah, sakit berat, cacat dan kematian bayi dan 
anak kita. Sampai saat ini semua profesi di 
l embaga  pene l i t i an  resmi  nas iona l  dan 
i n t e r n a s i o n a l  m e n y a t a k a n  b a h w a 
imunisasi terbukti  aman dan bermanfaat 
mencegah wabah, sakit berat,  cacat dan 
kematian



• Cakupan tinggi & merata, KIPI serius 
rendah, persepsi masy thd keamanan 
vaksin tinggi  

• Feedback &Rekomendasi   cepat 
• KIPI merupakan konsekwensi normal 

dlm penyelenggaraan imunisasi



TERIMA  KASIH 


