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KATA PENGANTAR 
 

Segala puji bagi Tuhan yang telah memberikan kemudahan dan 
kelancaran sehingga tim kami dapat menyelesaikan Policy Brief pada awal 
tahun 2022 ini dengan judul “Vaksin Booster Vs Omicron Saling 
Berkerjaran” 

Policy Brief ini bertujuan untuk menjelaskan secara singkat gambaran 
penyelenggaraan vaksin booster dan munculnya kasus Omicron yang 
sedang terjadi di Jawa Timur. Vaksinasi dosis 1 dan 2 ternyata belum 
menjamin terhindar dari varian baru Covid-19. Sehingga perlu upaya dalam 
meningkatkan protokol kesehatan serta percepatan vaksin booster ke-3.  

Semoga dengan hadirnya Policy Brief dari Badan Penelitian dan 
Pengembangan Provinsi Jawa Timur ini bermanfaat dalam memberikan 
masukan dan pertimbangan dalam mengatasi permasalahan-permasalahan 
yang ada di masyarakat. 
  

Surabaya, Januari 2022 
  

KEPALA BADAN PENELITIAN DAN 
PENGEMBANGAN 

PROVINSI JAWA TIMUR 
 
 
 

 ANOM SURAHNO. SH, M.Si 
Pembina Utama Muda 

NIP. 19630524 199803 1 001 
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R i n g k a s a n  

Omicron merupakan varian baru dari Covid-19 

yang saat ini menjadi ancaman baru secara 

global. Di Indonesia, kasus Omicron ini telah 

terdeteksi dan mulai bertambah. Sementara itu, 

penyelenggaraan vaksinasi secara nasional 

telah berjalan. Provinsi Jawa Timur sendiri telah 

berhasil melakukan vaksinasi dosis 1 dan 2 

melebihi capaian nasional dan membuat Jawa 

Timur berstatus risiko rendah. Namun, kehadiran 

Omicron dapat menjadi ancaman pada 

kondisi yang mulai stabil ini. Kombinasi vaksin 

booster dan pengetatan kembali protokol 

kesehatan menjadi kunci utama untuk 

melawan Omicron. 

e k s e k u t i f  

Gambar 1. 

Kasus Omicron di Indonesia 

3 



R i n g k a s a n  

p e n d a h u l u a n  

Dua tahun lebih pandemi Covid-19 mempengaruhi 
kehidupan masyarakat. Hingga Januari 2022, lebih dari 400 
ribu orang di Jawa Timur terkonfirmasi Covid-19 dan lebih 
dari 29 ribu orang meninggal dunia. Pandemi ini juga 
menyebabkan kesulitan ekonomi pada masyarakat. Berbagai 
upaya untuk menghambat virus Covid-19 telah dilakukan, 
baik di level nasional maupun daerah. Vaksinasi terus 
digencarkan. Namun, virus terus bermutasi, peningkatan 
perlindungan menjadi semakin dibutuhkan terutama pada 
tenaga kesehatan dan kelompok rentan lainnya.  

Data statistik Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Timur, per 
tanggal 24 Januari 2022 total kasus konfirmasi Jawa Timur 
400.856 kasus. Sementara angka kematian mencapai 29.769 
orang. Di tengah munculnya varian baru Covid-19, kasus 
aktif pelan-pelan meningkat. Tercatat kasus aktif sebesar 
376 atau sekitar 0,09%. Sementara itu, sesuai dengan Surat 
Edaran (SE) Nomor HK.02.02/II/252/2022 tentang Vaksinasi 
COVID-19 Dosis Lanjutan (Booster), penyelenggaraan 
vaksinasi dosis ke-3 dimulai pada 12 Januari 2022 di seluruh 
wilayah Jawa Timur dengan prioritas tenaga kesehatan, 
lansia dan orang dengan imunokompromais. 
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Overview Data Covid di Jawa 

Timur 

(24-01-2022) 

Sumber : Instagram Dinkes Jatim  

Sembuh 

 92,48% 

Kasus 

Aktif 

0,09% 

Meninggal 

7,43% 



Centers for Disease Control and Prevention (CDC) Amerika Serikat menyatakan bahwa 
Indonesia sebagai negara dengan tingkat penularan COVID-19 rendah atau Level 1 pada bulan 
Oktober 2021. Seakan tidak mau kalah, virus COVID-19 terus bermutasi. Setelah varian Delta yang 
membawa Indonesia ke puncak gelombang dua, muncul varian baru yang disebut Omicron. Sempat 
tidak ditemukan walaupun berbagai negara telah terinfeksi. Omicron di Indonesia pertama kali 
ditemukan pada petugas wisma atlet. Yang mengejutkan, petugas tersebut tidak pernah melakukan 
perjalanan ke luar negeri sehingga memunculkan kecurigaan bahwa telah terjadi penularan dari 
salah satu WNA yang baru saja berpergian dari Nigeria dan dikarantina di Wisma Atlet. Sejak 
terdeteksinya Omicron di Jakarta, jumlah kasus Omicron terus meningkat dan kini telah masuk ke 
Jawa Timur.  
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A p a k a h  V a k s i n a s i  D o s i s  1  D a n  2  T i d a k  C u k u p ?  

Hampir 90% masyarakat Indonesia sudah menerima vaksin dosis 1 dan dosis 2. Namun, 
ketahanan vaksin sempat diragukan karena masih dapat ditembus oleh Omicron. Meskipun data 
imunologi dan klinis belum tersedia untuk memberikan bukti, namun kita dapat memperkirakan 
varian Omicron untuk mengetahui indikasi awal tentang penularan, keparahan, dan kekebalan 
(Karim dan Karim, 2021) 

Saat ini, meskipun seseorang telah mendapatkan vaksin Covid-19 dua dosis, virus Omicron 
tetap bisa menginfeksi. Artinya 2 (dua) kali dosis vaksin yang diberikan tidak menjamin sesorang 
terhindar dari varian virus Covid-19 lainnya. Bahkan kebanyakan kasus konfirmasi Omicron saat ini 
telah menginfeksi orang yang telah memiliki vaksinasi lengkap. 
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D e s k r i p s i  m a s a l a h  

Studi menunjukkan bahwa pemberian vaksin booster mencegah lonjakan rawat inap dan 
perlindungan kelompok rentan. Pusat Pengendalian dan Pencegahan Penyakit atau CDC Amerika 
Serikat memberikan rekomendasi vaksin booster untuk meminimalisir keparahan dampak Covid-
19, termasuk mencegah varian Omicron (Rizaty, 2021). Pemberian vaksin booster diutamakan 
untuk kelompok rentan, termasuk tenaga kesehatan, lansia, serta orang dengan 
imunokompromais (Iacobucci,2021). Pemberian vaksin pada kelompok rentan dapat mengurangi 
risiko penularan Covid-19 (Bar-On, Goldberg, Mandel, Bodenheimer, Freedman, Kalkstein, et al. 
2021).  

“Pemprov Jatim deteksi 7 kasus baru Omicron, 

total jadi 8 kasus, masyarakat diharap tidak panik 
namun tetap waspada” 
 
 
Kadinkes Jatim – Dr. Erwin Astha Triyono, dr. Sp.PD., KPTI 
(14 Januari 2022) 



Tingkat keparahan karena Covid-19 pada kelompok yang telah menerima booster lebih 
rendah daripada kelompok yang belum menerima booster (Bar-On, Goldberg, Mandel, 
Bodenheimer, Freedman, Alroy-Preis, et al. 2021). Booster meningkatkan respon kekebalan dan 
melindungi dari keparahan, menurunkan risiko rawat inap, dan mengurangi risiko kematian karena 
Covid-19 (Fast et al. 2021). Pemberian booster menurunkan risiko kematian karena Covid-19 
hingga 90% (Arbel et al. 2021). Pemberian booster juga dapat meminimalkan guncangan pada 
pelayanan kesehatan selama pandemi. Pemberian booster pada kelompok lansia (di atas 65 tahun) 
menurunkan puncak penggunaan rawat inap hingga 25% (Bosetti et al. 2022). Studi yang sama 
juga menjelaskan jika booster juga diberikan pada kelompok usia ≥18 tahun, penggunaan rawat 
inap dapat ditekan hingga 43%. 

7 

Situasi Covid-19 yang sudah melandai menimbulkan respon beragam di masyarakat. Salah 
satunya adalah kegiatan masyarakat dapat lebih longgar untuk bertemu orang secara langsung. 
Padahal yang sangat penting diperhatikan bahwa meskipun kondisi sudah Covid-19 telah 
membaik, protokol kesehatan tetap harus ditegakkan. Setiap orang yang keluar rumah tetap wajib 
menggunakan masker dan menjaga jarak aman. Hal ini berlaku bagi seluruh daerah yang ada di 
Indonesia, termasuk dalam hal ini Provinsi Jawa Timur. Masuknya Omicron di Indonesia juga 
berbarengan dengan mulai normalnya kehidupan bermasyarakat serta dimulainya pembelajaran 
tatap muka di semua jenjang pendidikan.  

S a a t  K a s u s  M e l a n d a i ,  P r o t o k o l  K e s e h a t a n  

M u l a i  K e n d o r  
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Walaupun tingkat keparahannya masih rendah di banding Delta, varian Omicron lebih cepat 
menular, yang artinya lebih banyak berpotensi meningkatkan kasus (World Health Organization, 
2021). Peningkatan kasus yang tinggi tentu akan meningkatkan risiko membludaknya pasien di 
pelayanan kesehatan yang lebih banyak.  

Pada puncak pandemi di Indonesia bulan Juli-Agustus 2021, rumah sakit kewalahan menerima 
lonjakan pasien. Bahkan, beberapa rumah sakit di Surabaya terpaksa harus menutup pelayanan 
gawat daruratnya (CNN Indonesia,2021). Bukan hanya karena jumlah pasien yang melebihi 
kapasitas, tetapi juga karena tenaga kesehatan banyak yang terpapar Covid-19 walaupun telah 
menerima vaksinasi Covid-19 dosis 1 dan 2. Kondisi ini menunjukkan adanya kebutuhan tinggi 
dalam perlindungan ekstra pada tenaga kesehatan sebagai kelompok rentan.  

Data Kementerian Kesehatan Republik Indonesia per tanggal 24 Januari 2022, total vaksinasi 
dosis 1 telah mencapai 87,22%, sedangkan untuk dosis 2 mencapai 59,85%. Sementara di Jawa 
Timur, hingga 24 Januari 2022, Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Timur mencatat capaian dosis 1 
mencapai 85,72 % dan dosis 2 mencapai 62,15%. Capaian yang sudah lebih tinggi dari nasional ini 
masih perlu ditingkatkan untuk dapat memenuhi cita-cita herd immunity.  

Dengan adanya vaksinasi booster, tugas tenaga kesehatan bertambah. Tenaga kesehatan tetap 
harus menggalakkan capaian dosis 1 dan 2 serta vaksinasi anak sekolah. Penambahan tugas ini 
memunculkan konsekuensi pada bertambahnya beban kerja serta  kebutuhan sumber daya.  

R i s i k o  P a d a  S i s t e m  P e l a y a n a n  K e s e h a t a n   

K e s ia p a n  Te n a g a  K e s e h a ta n  M e n g e j a r  C a k u p a n  Va k s in a s i  

D o s is  1  d a n  2  S e k a l ig u s  M u la i  M e la k s a n a k a n  Va k s in a s i  

B o o s te r  



Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Timur perlu gerak cepat mengkoordinasikan distribusi 
vaksin untuk kabupaten/kota dalam menyikapi kasus munculnya Omicron melalui 
penyediaan vaksin boster dan mempermudah pelayanan. Selain itu, belum semua 
orang mengetahui bahaya Omicron yang penyebaranya begitu cepat dari varian delta. 
Maka masyarakat perlu diingatkan kembali akan pentingnya protokol kesehatan 
dengan menjaga 6M (memakai masker, mencuci tangan, menjaga jarak, menjauhi 
kerumunan, mengurangi mobilitas, menghindari makan Bersama). Sesuai yang 
tertuang di Surat Edaran (SE) Satgas Penanganan COVID-19 Nomor 16 Tahun 2021 
tentang Ketentuan Perjalanan Orang Dalam Negeri Pada Masa Pandemi Corona Virus 
Disease 2019 (COVID-19).  

Kombinasi Strategi 

Pemberian Vaksin 

Booster dan protokol 

Kesehatan  
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R E K O M E N D A S I  K E B I J A K A N   

Peningkatan 

Pengawasan 

Terhadap 

Perkembangan Kasus  

Data penyebaran kasus Omicron perlu benar-benar diperhatikan, Dinas Kesehatan 
bersama Dinas Perhubungan dan Dinas Pariwisata tetap harus melakukan pengawasan 
secara ketat terhadap keluar masuknya warga. Terutama kedatangan wisatawan dari 
manca negara yang memiliki potensi menyebarkan virus Omicron. Pengawasan juga  
dilakukan melalui kontak tracing secara mandiri oleh individu melalui aplikasi peduli 
lindungi.  

Optimalisasi Sentra 

Vaksinasi di Daerah 

Di kota-kota besar sentra vaksinasi telah tersedia, namun di daerah pelosok yang tidak 
terjangkau dengan fasilitas layanan kesehatan seperti puskesmas perlu diperhatikan 
kembali. Sehingga para petugas layanan kesehatan perlu menyiapkan strategi jemput 
bola atau door to door ke rumah warga untuk mengejar ketertinggalan yang belum 
menerima vaksin. Mengingat Omicron yang penyebarannya sangat cepat sehingga 
vaksin 1 dan 2 serta vaksin booster harus segera diberikan.  



Berkaitan dengan penanganan Covid-19 dengan varian terbaru yaitu Omicron, Pemerintah Provinsi 

Jawa Timur perlu mengambil kebijakan mengkombinasikan strategi yaitu dengan mempercepat 

penerimaan vaksin dosis 1 dan 2 serta vaksin booster. Juga terus-menerus mengingatkan masyarakat 

untuk tidak lengah meskipun varian Omicron tidak separah varian Delta namun protokol Kesehatan 

tetap harus diperketat kembali. Pengabaian protokol kesehatan mengakibatkan penyebaran Omicron 

semakin meluas.  
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VAKSIN BOSTER VS OMICRON  

Saling Berkejaran  

 
 

Rekomendasi : 

 

1. Kombinasi strategi 

pemberian vaksin boster  

dan protokol kesehatan  

2. Peningkatan 

pengawasan terhadap 

perkembangan kasus 

3. Optimalisasi sentra 

vaksinasi di Daerah  

Apakah Vaksinasi 

Dosis 1 Dan 2 

Tidak Cukup? 

Dua kali dosis vaksin 

yang diberikan tidak 

menjamin seseorang 

terhindar dari varian 

virus COVID-19 

lainnya. 

Studi menunjukkan bahwa 

pemberian vaksin booster 

mencegah lonjakan rawat 

inap dan perlindungan 

kelompok rentan 

Saat kasus melandai, 

Protokol Kesehatan 

mulai kendor, perlu 

pengetatan  

Risiko Pada Sistem 

Pelayanan Kesehatan, 

perlu perlindungan 

ekstra  

Dibutuhkan kesiapan 

tenaga kesehatan 

mengejar cakupan 

vaksinasi dosis 1 dan 2 

sekaligus mulai 

melaksanakan vaksinasi 

booster 

Overview Data Covid di Jawa Timur 

(24-01-2022) 
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