STATUS CAMPAK DAN RUBELLA SAAT INI DI INDONESIA
Apa itu Campak dan Rubella?
Penyakit Campak dikenal juga sebagai Morbili atau Measles. Campak merupakan penyakit yang sangat
mudah menular yang disebabkan oleh virus dan ditularkan melalui batuk dan bersin. Gejala penyakit
Campak adalah demam tinggi, bercak kemerahan pada kulit (rash) disertai dengan batuk dan/atau
pilek dan/atau mata merah (conjunctivitis). Penyakit ini akan sangat berbahaya bila disertai dengan
komplikasi pneumonia, diare, meningitis, bahkan dapat menyebabkan kematian. Manusia diperkirakan
satu-satunya inang (reservoir), walaupun monyet dapat terinfeksi tetapi tidak berperan dalam penularan.
Penyakit Rubella adalah suatu penyakit yang mirip dengan Campak yang juga ditularkan melalui
saluran pernapasan saat batuk atau bersin. Seperti juga Campak, Rubella disebabkan oleh virus. Virus
Rubella cepat mati oleh sinar ultra violet, bahan kimia, bahan asam dan pemanasan. Rubella pada
anak sering hanya menimbulkan gejala demam ringan atau bahkan tanpa gejala sehingga sering tidak
terlaporkan, sedangkan Rubella pada wanita dewasa sering menimbulkan sakit sendi (arthritis atau
arthralgia). Rubella pada wanita hamil terutama pada kehamilan trimester pertama dapat mengakibatkan
keguguran atau bayi lahir dengan cacat bawaan yang disebut congenital rubella syndrome (CRS).
Siapakah yang berisiko terkena Campak dan Rubella?
Setiap orang yang belum pernah divaksinasi Campak atau sudah divaksinasi tapi belum mendapatkan
kekebalan, berisiko tinggi tertular Campak dan komplikasinya, termasuk kematian. Rubella adalah
penyakit akut dan ringan yang sering menginfeksi anak dan dewasa muda yang rentan. Tetapi yang
menjadi perhatian dalam kesehatan masyarakat adalah efek kepada janin (teratogenik) apabila Rubella
ini menyerang wanita hamil pada trimester pertama. Infeksi Rubella yang terjadi sebelum terjadinya
pembuahan dan selama awal kehamilan dapat menyebabkan keguguran, kematian janin atau sindrom
rubella kongenital (Congenital Rubella Syndrome/CRS) pada bayi yang dilahirkan. CRS umumnya
bermanifestasi sebagai Penyakit Jantung Bawaan, Katarak Mata, bintik-bintik kemerahan (Purpura),
Microcephaly (Kepala Kecil) dan Tuli.
Gambaran situasi terkini penyebaran Campak dan Rubella di Indonesia
Setiap tahun melalui kegiatan surveilans dilaporkan lebih dari 11.000 kasus suspek campak, dan hasil
konfirmasi laboratorium menunjukkan 12–39% di antaranya adalah campak pasti (lab confirmed)
sedangkan 16–43% adalah rubella pasti.
Dari tahun 2010 sampai 2015, diperkirakan terdapat
23.164 . kasus campak dan 30.463 kasus rubella. Jumlah kasus ini diperkirakan masih lebih rendah
dibanding angka sebenarnya di lapangan, mengingat masih banyaknya kasus yang tidak terlaporkan,
terutama dari pelayanan kesehatan swasta serta kelengkapan laporan surveilans yang masih rendah.
Di Indonesia, Rubella merupakah salah satu masalah kesehatan masyarakat yang memerlukan upaya
pencegahan efektif. Data surveilans selama lima tahun terakhir menunjukan 70% kasus rubella terjadi
pada kelompok usia <15 tahun. Selain itu, berdasarkan studi tentang estimasi beban penyakit CRS di
Indonesia pada tahun 2013 diperkirakan terdapat 2.767 kasus CRS, 82/100.000 terjadi pada usia ibu
15-19 tahun dan menurun menjadi 47/100.000 pada usia ibu 40-44 tahun.

Imunisasi Massal Campak dan Rubella diberikan pada anak usia 9 bulan - kurang dari 15 tahun
pada bulan Agustus di Sekolah dan September di Puskesmas, Posyandu dan Fasilitas Kesehatan.
Pelaksanaan tahun 2017 di Pulau Jawa dan 2018 di luar Jawa.
www.kemenkes.go.id
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Gambar 3. Estimasi Kasus Campak dan Rubella di Indonesia Tahun 2010 – 2015
Mengapa Diperlukan Imunisasi Massal MR di Indonesia?
Penyakit Campak dan Rubella tidak dapat diobati. Pengobatan yang diberikan kepada penderita hanya bersifat
supportif. Tetapi kedua penyakit ini bisa dicegah dengan imunisasi. Selama ini Indonesia memberikan imunisasi
Campak sebagai salah satu program imunisasi nasional. Mengingat besarnya perkiraan beban penyakit Rubella
dan tersedianya vaksin kombinasi Measles-Rubella (MR), maka diputuskan untuk mengganti vaksin Measles
dengan vaksin kombinasi Measles-Rubella, yang dimulai dengan kegiatan imunisasi massal MR.
Gambaran Imunisasi Campak di Indonesia
Cakupan Campak Dosis pertama dan Angka Kejadian
Campak Tahun 2012-2015 di Indonesia

Analisa Cakupan Campak Dosis Pertama per Kabupaten
Tahun 2013-2015 di Indonesia
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Gambaran tabel di atas menunjukkan adanya penurunan cakupan imunisasi campak tahun 2014 dan 2015
dan angka insiden penyakit campak cenderung meningkat. Selain itu persentase kabupaten yang mempunyai
cakupan campak dosis pertama >95% cenderung menurun, dari 45% tahun 2013 menjadi 28% tahun 2015.
Kegiatan imunisasi massal MR adalah kesempatan yang sangat penting untuk menutup kesenjangan di atas
sehingga tidak ada daerah kantong yang akan menjadi sumber penularan. Cakupan yang tinggi dan merata
minimal 95% akan membentuk herd immunity dan memutus rantai penularan penyakit campak dan rubella.
Untuk: Organisasi profesi (IDI, IDAI, IBI, PPNI, Ibakesmas)

