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Pelaksanaan Vaksinasi COVID-19 untuk Lansia di RSUI 

 

Pada 17 Februari 2021, Kementerian Kesehatan RI resmi menetapkan pelaksanaan program 

vaksinasi COVID-19 tahap kedua untuk kelompok lanjut usia (lansia) di atas 60 tahun. Hal ini 

sesuai dengan Surat Edaran Kementerian Kesehatan RI nomor HK.02.02/I/368/2021 tentang 

pelaksanaan vaksinasi COVID-19 pada kelompok sasaran lansia, komorbid (penyakit 

penyerta), penyintas COVID-19, dan sasaran tertunda.  

 

Berdasarkan arahan Dinas Kesehatan Kota Depok, Rumah Sakit Universitas Indonesia (RSUI) 

menjadi salah satu rumah sakit yang ditunjuk untuk melaksanakan vaksinasi COVID-19 tahap 

kedua untuk prioritas sasaran lansia (usia >60 tahun).  

 

Siti Sultoni, Penanggung Jawab Vaksinasi RSUI, menjelaskan bahwa pelaksanaan vaksinasi  

COVID-19 untuk lansia telah dilaksanakan di RSUI pada minggu pertama bulan Maret 2021. 

Waktu pelaksanaan vaksinasi dibagi menjadi 3 sesi yaitu sesi 1 (pukul 08-10 WIB), sesi 2 

(pukul 10-12), dan sesi 3 (pukul 13-15 WIB). 

 

“Lansia yang mendapat vaksinasi COVID-19 di RSUI hanya untuk warga ber-KTP Depok 

yang berdomisili dari 4 kelurahan yaitu kelurahan Depok Jaya, Abadi Jaya, Mekar Jaya, dan 

Bakti Jaya dan dengan syarat sudah terdaftar sebagai penerima vaksin di puskesmas tersebut 

serta mendapat verifikasi telah memenuhi kriteria. Hal ini sesuai ketetapan dari Dinkes Kota 

Depok” ujar Sultoni 

 

Peserta lansia yang akan melakukan vaksinansi harus memperhatikan syarat utama seperti 

berikut:  

1. Warga berusia 60 tahun ke atas 

2. Membawa dan menunjukan KTP 

3. Hadir sesuai jadwal yang sudah diberikan dari Puskesmas sesuai dengan wilayah KTP Hotline 

Puskesmas wilayah. Peserta datang 30 menit sebelum jadwal yang sudah ditentukan  

4. Mengisi dan lolos skiring di Gedung Entrance RSUI, dengan tautan https://rs.ui.ac.id/skrining/ 

“Sebelum melakukan skrining, terlebih dahulu dilakukan verifikasi data diri oleh petugas, 

selanjutnya bagi peserta yang lolos skrining diarahkan menuju bagian pendaftaran dan 

dilakukan observasi, kemudian menunggu panggilan untuk dilakukan vaksinasi” tambah 

Sultoni. 

 

Setelah dilakukan vaksinasi, peserta diminta untuk menunggu 30 menit untuk observasi dan 

dilakukan pemeriksaan ulang, hal ini guna menghindari Kejadian Ikutan Pasca Imuniasi 

(KIPI). Peserta yang sudah melakukan vaksininasi COVID-19 diharapkan untuk menyiapkan 

diri untuk vaksinasi kedua yang dilaksanakan 28 hari setelah pemberian vaksin pertama. 

 

https://rs.ui.ac.id/skrining/


 

 

 

 

Tidak semua lansia dapat langsung melaksanakan vaksinasi COVID-19, ada beberapa 

pemeriksaan kesehatan yang harus dilakukan terlebih dahulu. Kriteria lansia yang dapat 

melaksanakan vaksinasi COVID-19 diantaranya, memenuhi syarat kesehatan penerima vaksin 

yang telah ditetapkan Kemenkes RI, lansia produktif, dan tinggal di pemukiman yang padat. 

 

Kegiatan vaksinasi lansia berjalan baik sesuai protokol kesehatan. Dalam sehari, RSUI 

menargetkan 300-400 peserta dapat dilakukan vaksinasi COVID-19.  

 

“Sampai pada tanggal 6 Maret jumlah peserta lansia yang sudah melakukan vaksinasi COVID-

19 di RSUI dari empat kelurahan sekitar 857 orang” tambahnya. 

 

RSUI berharap dengan pemberian vaksinasi COVID-19 bagi lansia dapat memberikan 

perlindungan herd immunity bagi dirinya dan orang sekitarnya khususnya di Kota Depok. 

Terlebih Kota Depok salah satu kota dengan kasus tertinggi penyebaran COVID-19.  

 

Setelah pelaksanaan vaksinasi COVID-19 untuk lansia, RSUI masih menunggu arahan Dinkes 

Kota Depok untuk pelaksanaan tahap vaksinasi selanjutnya.  

 

Peserta yang telah mengikuti vaksinasi COVID-19 harus tetap menerapkan protokol kesehatan 

seperti mengenakan masker saat sedang diluar rumah, mengaja jarak minimal 1,5-2 meter, 

mencuci tangan dengan air dan sabun selama atau menggunakan hand sanitizer dengan 

kandungan alkohol 60%, beristirahat di rumah ketika tidak enak badan, dan mengurangi 

mobilisasi dan hindari adanya kerumunan. 

 

Masyarakat yang membutuhkan informasi lebih lanjut dapat menghubungi nomor telepon 

RSUI di nomor 021-508 2929 2 atau melalui pesan whatsapp 0811 9113 913. 

 

HUMAS RSUI 
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Gambar 1. Pendaftaran Peserta Vaksinasi 

 

Gambar 2. Peserta Menunggu Antrean Pemberian 

Vaksin 



 

 

 

 

 

 

 

                       
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 4. Peserta Melakukan Observasi Setelah 

Pemberian Vaksin COVID-19 

 

Gambar 3. Peserta lansia dilakukan 

vaksinasi COVD-19 

 


