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Sebanyak 8.962 warga UGM menerima vaksin Covid-19 tahap II. Pemberian vaksin tahap II untuk
warga UGM dilaksanakan selama 5 hari, untuk purnakarya dosen dan tenaga kependidikan, warga
sekitar UGM dan perwakilan PTN/PTS lansia pada tanggal 17 dan 18 April 2021. Sementara untuk
dosen dan tenaga kependidikan pada tanggal 24, 25 dan 29 April 2021 di Grha Sabha Pramana.
Wakil Rektor Bidang Sumber Daya Manusia dan Aset, Prof. Dr. Ir. Bambang Agus Kironoto,
mengatakan UGM menyelenggarakan vaksinasi dalam rangka mendukung program pemerintah
terkait percepatan vaksinasi di Indonesia, khususnya untuk para lansia UGM dan masyarak sekitar
UGM. Pemberian vaksin ini sangat penting, bukan hanya untuk melindungi warga UGM dari Covid19, tetapi untuk dapat segera memulihkan aktifitas sosial dan ekonomi warga UGM yang terkena
dampak pandemi.
“Pengalaman pemberian vaksin tahap pertama kemarin sempat terjadi kerumunan, terutama
pelaksanaan di sesi yang pertama, tetapi untuk vaksin tahap kedua saat ini relatif tertata dan
lancar," ujarnya di Grha Sabha Pramana, Bulaksumur, Sabtu (17/4).
Ia menambahkan dari pengalaman pemberian vaksinasi tahap I untuk purnakarya dosen dan tendik
hanya mencapai target 80 persen dari yang direncanakan. Sementara untuk dosen dan tendik non
lansia jauh lebih baik sebanyak 90 persen mengikuti vaksinasi.
Pemberian vaksin tahap I untuk lansia awalnya menargetkan diikuti 2.681 tetapi hanya diikuti 850.
Ada beberapa faktor yang tidak memungkinkan beberapa warga UGM lansia untuk bisa divaksin
karena usia dan memiliki komorbid seperti gula dan tensi tinggi.

Target tidak terpenuhi juga dikarenakan sebagian perwakilan warga pedukuhan sekitar UGM tidak
hadir. Demikian pula perwakilan PTN/ PTS sekitar UGM, padahal UGM menyediakan fasilitas
skrining awal berupa google form yang bisa diakses melalui smartphone.
“Tapi dari pemberian vaksin pertama bisa kita simpulkan sebagian besar memenuhi syarat
menerima vaksin. Meski ada beberapa yang tertunda dan yang menjadi faktor utamanya adalah
tensi, itupun persentasenya hanya 1-2 persen yang harus ditunda," katanya.
Ia menyampaikan pemberian vaksin I dan vaksin II untuk warga UGM sedikit mengalami pergeseran
jam pelayanan. Karena pemberian vaksin tahap II memasuki bulan puasa maka pelayanan
pemberian vaksin maksimal dilakukan hanya sampai jam 14.00 WIB.
Hal ini mengacu pada aturan yang diberikan oleh pemerintah, sekaligus memberikan kesempatan
petugas bisa berbuka puasa di rumah. Sebab, pengalaman tahap I pelayanan vaksin sampai jam 16
ditambah proses rekapitulasi data cek masuk kedalam sistem dan lain-lain memakan waktu lebih
dari 2 jam dan menjadikan petugas harus pulang setelah Magrib.
“Ini bulan puasa, pemerintah jam 14.00 WIB harus sudah selesai dan kami membatasi hanya sampai
jam 12.00 WIB atau jam 13.00 WIB batas pendaftaran sehingga harapannya jam 14.00 WIB sudah
selesai. Rekapitulasi diperkirakan sekitar 2 jam sehingga dimungkinkan masih sempat berbuka
puasa di rumah," jelasnya.
Bambang mengingatkan meski telah divaksinasi daya tahan tubuh orang berbeda-beda. Proses
pembentukan antibodi orang berbeda-beda ada yang tinggi dan tidak terlalu tinggi sehingga risiko
terpapar covid itu masih sangat mungkin.
Meski begitu, katanya, mereka yang telah menerima vaksin risiko terpapar memang tidak sebesar
mereka yang tidak divaksin. Hanya saja, risiko itu tetap ada apalagi sifat virus yang bisa bermutasi.
“Untuk itu kami berharap bahwa protokol kesehatan tetap dilakukan, sampai memastikan semuanya
aman. Paling tidak masker, cuci tangan dan jaga jarak tetap dilakukan. Tidak berkerumun dan
karenanya kegiatan-kegiatan akademik pun masih tetap dengan protokol kesehatan," terangnya.
Soal pemberian vaksin kepada mahasiswa, kata Bambang, masih belum bisa dipastikan jadwalnya
karena dari program pemerintah belum sampai ke mahasiswa, dan pihak UGM sudah pernah
menanyakan hal tersebut. Pemerintah nampaknya masih belum siap untuk memberi vaksin kepada
mahasiswa karena keterbatasan jumlah vaksin.
“Kita belum tahu tapi mudah-mudahan dalam beberapa bulan kedepan sudah bisa dilaksanakan,"
imbuhnya.
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