
• Reaksi tidak baik yang sering terlihat namun tidak parah: nanah pada sebagian tempat, 
limfadenitis.  

• Reaksi tidak baik yang tidak sering terlihat namun lebih parah: Osteitis / osteomyelitis. 
• Negara Taiwan sejak tahun 

2007 mulai secara aktif 
memantau efek tidak baik 
pada imunisasi BCG. 
Menurut data, peluang 
terjadi Osteitis / 
osteomyelitis sekitar 55 
per juta, masih dalam 
rentang yang diperkirakan 
WHO. 

Imunisasi BCG bisa mencegah anak kecil mengalami penyakit TBC yang parah. Menurut 
penelitian, anak kecil yang belum imunisasi BCG, peluang terjadi  meningitis TBC radang 
otak adalah 152,5 per juta, adalah 47 kali lipat lebih banyak dibanding yang telah imunisasi. 
Penyakit jenis ini bila tidak segera diobati, akan menyebabkan cerebrospinal dan lesi yang 
tidak dapat diubah (tidak dapat mengurus kehidupan sendiri, kecerdasan terganggu), dan 
diiringi dengan peluang kematian sekitar 20%~40%.   

Bagi bayi yang tidak ada kontradiksi imunisasi, sebaiknya imunisasi setelah genap 5-8 
bulan sejak lahir, paling lambat sebelum berusia 1 tahun. Bila setelah usia 1 tahun baru 
imunisasi, maka sebelum imunisasi, harus melakukan  penilaian penularan TBC yang 
latensi (Pemeriksaan injeksi intradermal jenis lainnya), maka akan lebih memakan waktu 
dan tenaga, oleh karena itu silahkan mengikuti jadwal untuk imunisasi. 

Reaksi tidak baik Setelah Imunisasi  

Anak kecil bila terjadi nanah pada sebagian tempat / bengkak yang dicurigai efek tidak 
baik imunisasi BCG, boleh mengingatkan dokter untuk mempertimbangkan faktor 
imunisasi ke dalam penilaian; atau Dinas (Klinik) Kesehatan membantu rujukan rumah 
sakit pengobatan pediatric (atau meminta dokter pediatric untuk ikut dalam konsultasi), 
untuk selanjutnya memastikan faktor penyakit lebih lanjut. Penderita yang diduga/pasti 
sakit karena imunisasi, boleh melalui penjelasan dan bantuan oleh Dinas Kesehatan di 
lokal, memohon bantuan atas penderitaan karena imunisasi.  

Kapan Sebaiknya Imunisasi 

Tujuan Imunisasi 

Hal yang perlu diperhatikan sebelum usia 5 tahun 

Surat Pemberitahuan kepada Orang Tua 
Tentang Imunisasi BCG 

Efek Samping 
Sumber Data 

Osteitis / 
osteomyelitis 

Penularan BCG 
yang 

disebarluaskan 

Data pantauan negara 
Taiwan 

(Zaman kelahiranTahun 
2008-2009) 

55 kasus/ 
jutaan orang 

0 kasus/ 
jutaan orang 

Laporan WHO Tahun 2000 
2-700 kasus/ 
jutaan orang 

2 kasus/ 
jutaan orang 

Kondisi normal setelah imunisasi 

1-2 minggu 

Bagian injeksi akan 
muncul satu 
benjolan, setelah 
itu akan menjadi 
besar, sedikit gatal 
dan sakit, namun 
tidak demam. 

 

 

 

 

 

 

 

 

4-6 minggu 

Akan muncul abses atau ulkus, 
tidak perlu mengoles obat atau 
dibungkus, asalkan menjaga tetap 
bersih dan kering, bila ada nanah 
yang mengalir keluar, boleh 
menggunakan kasa yang steril atau 
kapas untuk melap, hindari 
tekanan. 

 

 
 

 

 

 

 

 

2-3 bulan 

Akan sembuh dan muncul 
krusta secara bersamaan, 
meninggalkan bekas luka, 
setelah melalui suatu 
waktu akan berubah 

menjadi warna kulit. 
 

 

 

 

 

 

 

Sebelum 
Imunisasi 

•Silahkan pastikan keluarga kedua pihak ayah dan ibu tidak ada sejarah keluarga yang 
diduga HIV (misalnya karena alasan tidak jelas, dan terinfeksi hingga meninggal). 
Selain itu, balita yang dilahirkan oleh ibu yang tertular HIV, setelah konsultasi dengan 
dokter spesialis infeksi, baru boleh imunisasi. 

Sewaktu 
Imunisasi 

•Motilitas bayi yang genap berusia 5-8 bulan sangat baik. oleh karena itu perlu 
menetapkan posisi bayi dengan baik, untuk mempermudah injeksi intradermal BCG. 
Orang tua diminta berkoordinasi dengan petunjuk petugas profesional, agar proses 
injeksi berhasil diselesaikan. 

Setelah 
Imunisasi 

•Orang tua seharusnya secara berkala menggunting kuku bayi. Setelah imunisasi, 
gunakan kain kasa menutupi bagian imunisasi dan menggunakan plester untuk 
menetapkan tempat, atau mengenakan pakaian berlengan, untuk mencegah anak 
kecil menggaruk bagian imunisasi hingga luka, menyebabkan infeksi yang tidak perlu. 

Bila Anda perlu informasi yang berkaitan tentang imunisasi BCG, silahkan ke perkenalan 
penyakit menular/pencarian topik utama TBC di situs Departemen Kesejahteraan dan 
Kesehatan Dinas Pengedalian Penyakit : http://www.cdc.gov.tw. 
 

Info Lain 

Resi Surat Pemberitahuan kepada Orang Tua: 
□Telah membaca “Surat Pemberitahuan Imunisasi BCG” dan telah menerima panduan 
kesehatan oleh petugas yang memberikan imunisasi 
Nama anak：                   (atau anak pria/wanita dari ooo) 
Tanda tangan atau stempel orang tua:                          0      
Tanda tangan atau stempel oleh yang melakukan imunisasi:                        0     

Departemen Kesehatan dan Kesejahteraan  
Dinas Pengendalian Penyakit Peduli terhadap Anda 


