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Kasus terkonfirmasi 

PETA SEBARAN COVID-19 DI INDONESIA (per tanggal 26 Mei 2020) 

Virus akan menetap dalam jangka waktu LAMA ?? 





APAKAH ITU HERD IMMUNITY ? 



Apa itu Herd Immunity? 



HERD IMMUNITY 

• Perlindungan relatif dari kelompok populasi yang dicapai dengan mengurangi atau memutus rantai 

penularan agen infeksi karena sebagian besar populasi resisten terhadap infeksi melalui imunisasi atau 

infeksi alami sebelumnya 

• Istilah Herd Immunity pertama kali digunakan pada 

tahun 1923.  

• Tahun 1930  A. W. Hendrich dalam epidemiologi 

campak di Baltimore menunjukkan banyak anak yang 

imun terhadap campak.  

• Tahun 1960 dan 1970  Small pox eradication 

campaign 



HERD IMMUNITY 

 Pada tingkat individu disebut : Adaptive Immunity 

 Dapat dicapai pembentukannya melalui cara : 

 Natural infection 

 Immunization with a vaccine 

 Pada kondisi tertentu imunitas individu tersebut akan dikonversi ke populasi pada skala tertentu : 

 Proteksi tidak langsung dari individu yang pernah terinfeksi dan sudah imun ke individu yang susceptible 

 Dapat terjadi apabila sudah terdapat individu-individu yang imun dalam proporsi besar di populasi 







RESPON IMUNITAS INDIVIDU 



Antibodi yang terbentuk berasal dari : 

- Infeksi alamiah 

- Imunisasi dengan vaksin 





FAKTOR-FAKTOR YANG MEMENGARUHI  
HERD IMMUNITY 



R0 











POTENSIAL MASALAH KESEHATAN AKIBAT COVID-19 APABILA 
HERD IMMUNITY TERJADI TANPA VAKSIN 



TIDAK VAKSIN NAMUN DENGAN INFEKSI ALAMI?? 

• Angka Kesakitan dan Kematian akan terus bertambah (terutama 

kelompok yang rentan) sampai terbentuknya Herd Immunity 

karena riwayat infeksi atau antibodi yang selamat 

 

• Jenis virus belum diketahui sepenuhnya mengenai kemungkinan 

mutasi virus 

 SEJARAH ZIKA VIRUS 

Mosquito-borne illness epidemik pada tahun 2015 yang 

menyebabkan kelahiran janin tidak normal. Tahun 2017  ilmuwan 

brazil menemukan 63% sampel darah di pantai utara timur 

Salvador sudah terpapar Zika. Ilmuwan berspekulasi herd 

immunity telah memutuskan wabah tersebut.  Perusahaan farmasi 

telah kalah dalam berlomba dengan alam dalam melindungi 

komunitas dari Zika. Perusahaan farmasi meninggalkan 

pengembangan vaksin zika karena permintaan pasar yang 

mengering. 

Kelompok Umur 

Positif Covid-19 yang 

meninggal 









Hati-hati pada populasi RENTAN : 
- Usia >60 tahun 

- Populasi dengan komorbiditas (penyakit penyerta) 



Pesan untuk para individu yang 

sudah memiliki penyakit 

penyerta (komorbiditas) : 

- PHBS (Pola Hidup Bersih dan 

Sehat) 

- Ikuti aturan pemerintah 

- KONTROL KETAT PENYAKIT 

PENYERTA yang sudah ada 

sebelumnya. Konsumsi obat-

obatan yang sudah rutin 

dipergunakan 

- Sudah waktunya untuk kontrol 

ke dokter yang merawat 

(datang ke RS atau via 

telemedicine) 



• Ro = Angka reproduksi dasar 

 

• Rt atau R efektif = Angka 

reproduksi yang terjadi setelah 

adanya intervensi 











ANGKA 
REPRODUKSI 
DASAR 
COVID 19 



Letter to editor dari Elsevier menunjukkan : 



Proporsi populasi yang harus divaksin untuk 

mencapai ambang batas herd immunity  

Bagaimana dengan herd immunity treshold covid 19? 

Bagaimana agar terbentuknya Herd 

Immunity? 
Membentuk kekebalan atau imunitas dalam populasi sehingga mengurangi atau memutus rantai penularan agen infeksi karena 

sebagian besar populasi resisten terhadap infeksi melalui imunisasi atau infeksi alami sebelumnya 



STATUS VAKSIN 
COVID 19 

MASIH DALAM 
PHASE 2 



TAKE HOME MESSAGES: 

 Pandemi global COVID-19 masih berlangsung. Pendapat beberapa ahli : virus masih akan 

bertahan lama (?) 

 The life must go on --------  hidup dengan tatanan baru 

 Vaksin masih dalam penelitian. Aturan terkait vaksin sudah harus dipersiapkan 

 HERD IMMUNITY : by Natural Infection and/or Vaccination 

 Perhatian khusus untuk populasi RENTAN : usia lanjut dan populasi dengan komorbiditas 

 PHBS ditambah dengan : social/physical distancing, cuci tangan lebih sering, pakai masker 

DAN KONTROL PENYAKIT PENYERTA 

 Screening test tetap diperlukan untuk mengetahui populasi terinfeksi 

 Selamatkan orang-orang di sekitar kita 

 BERDOA 

 



STAY 
SAFE 


