
PENELITI utama uji kli-
nis vaksin Merah Putih 
Universitas Airlangga dr 
Dominicus Husada, SpA(K) 
mengatakan bahwa peneri-
ma suntikan vaksin Merah 
Putih dalam uji klinis vak-
sin Covid-19 itu akan dia-
mati selama satu tahun. 

Uji klinis vaksin Merah Pu-
tih Universitas Airlangga (Un-
air) dilaksanakan mulai 9 Fe-
bruari 2022 dengan melaku-
kan penyuntikan vaksin pada 
90 orang di Rumah Sakit 
Umum Daerah Dr Soetomo. 
”Langkah selanjutnya penga-
matan satu tahun,” kata Do-
minicus, Rabu (23/2).

Vaksin Merah Putih Unair 
dikembangkan bekerja sama 
dengan PT Biotis Pharma-
ceuticals Indonesia dan 
RSUD Dr Soetomo. Vaksin 
Covid-19 berbasis virus yang 
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PEMKOT Surabaya 
membuat kebijakan kapa-
sitas pembelajaran tatap 
muka (PTM) 25 persen. 
Karena kasus Covid-19 di 
Surabaya masih menyebar 
di Surabaya. 

Kepala Dinas Pendidi-
kan (Dispendik) Kota Su-
rabaya Yusuf Masruh se-
belumnya sempat berdis-
kusi dengan pakar epide-
miologi dan Persatuan 
Sarjana Kesehatan Masy-
arakat Indonesia (Persak-
mi) membahas soal pelaks-
anaan PTM. Yusuf menje-
laskan, jika di dalam kelas 
ada 30 siswa, itu dibagi 
dua shift bagian menjadi 
15 orang siswa PTM dan 
15 sisanya mengikuti pem-
belajaran secara hybrid di 
rumah. “Kemarin kan 100 
persen dua shift, 50 persen 
hybrid sebagian PTM. Nah 
yang ini 50 persen dua 
shift, yang hybrid menye-
suaikan. Jadi kita perkecil 
lagi,” jelas Yusuf. 

Yusuf menjelaskan, un-
tuk pelaksanaanya, PTM 
25 persen ini akan dilaku-
kan secara bertahap. Men-

urutnya, ia saat ini masih 
berkoordinasi dengan wali 
murid dan kepala sekolah, 
karena pelaksanaan PTM 
harus ada persetujuan da-
ri berbagai pihak.

Ia juga berharap dengan 
pola pengurangan siswa se-
lama PTM, sekolah harus 
bisa memantau perkem ba-
ngan anak. Mulai dari me-
nge tahui perubahan fisik 
anak. Hingga tidak ada lagi 
yang izin untuk home visit. 
“Semoga berjalan lancar. 
Dan ini semangat sekolah 
di Surabaya untuk bisa te-
tap menjalankan PTM da-
lam situasi apapun. Semo-
ga orang tua juga kembali 
percaya untuk tetap meng-
injinkan anak nya PTM di 
sekolah,” harapnya.

Sementara itu Ketua Ika-
tan Dokter Anak Indonesia 
(IDAI) Jatim dr Sjamsul 
Arief menyarankan Pemkot 
Surabaya untuk mengkaji 
ulang pelaksanaan PTM. Ba-
hkan dia mengimbau agar 
pemkot menghentikan se-
mentara pelaksanaan PTM. 
Alasannya kasus aktif terus 
naik. Anak-anak yang terpa-

par juga terus bertambah 
setiap pekan. Meski saat ini, 
Surabaya mengurangi kapa-
sitas siswa. “PTM harusnya 
stop dulu. Kasus sudah ting-
gi,” kata Sjamsul. 

Menurutnya, kasus penu-
laran memang tidak terjadi 
di sekolah. Tetapi kebanya-
kan tertular dari orang tua 
dan lingkungan tempat ting-
galnya. Menurutnya, anak-
anak menjadi kelompok 
yang rentan terpapar. “Seka-
rang PPKM level 3. Ini jadi 
warning,” imbuhnya. 

Selain dirawat di rumah 
sakit, anak-anak juga ba-
nyak yang melakukan iso-
lasi di tempat isolasi ter-
pusat (isoter).

Berdasar data IDAI Jawa 
Timur saat ini tidak kurang 
dari 441 anak yang dalam 
perawatan rumah sakit. 
Angka itu bertambah jika 
dibanding pekan pertama 
Februari ini. Pada periode 
itu jumlahnya sekitar 188 
anak. Artinya terjadi 
penambahan kasus sampai 
100 persen lebih hanya da-
lam waktu kurang dari dua 
pekan. (rmt/nur)

dilemahkan atau dimatikan 
itu saat ini masih dalam ta-
hap uji klinis fase 1.        

Dominicus menjelaskan 
bahwa peneliti melakukan 
pengambilan sampel dar-
ah dari peserta uji klinis 
sebelum dan sesudah pem-
berian suntikan vaksin 
Merah Putih. ”Sebelum 
suntikan pertama sudah 
diambil darah,” katanya.

Menurut dia, uji klinis fase 
1 utamanya ditujukan untuk 
menilai keamanan vaksin. 
Apabila uji klinis fase 1 hasil-
nya memuaskan, maka akan 
dilanjutkan dengan uji klinis 
fase 2 dan fase 3.

Dominicus mengatakan ba-
hwa jika uji klinis berjalan lan-
car sesuai jadwal, maka uji 
klinis fase 3 diproyeksikan se-
lesai tahun depan.

Selanjutnya Unair akan 
menyerahkan hasil uji klinis 
vaksin Merah Putih kepada 
Badan Pengawas Obat dan 
Makanan (BPOM) untuk 
dievaluasi. Dominicus men-
gatakan bahwa BPOM akan 
mengeluarkan izin penggu-
naan darurat vaksin Merah 
Putih jika berdasarkan hasil 
uji klinis vaksin tersebut me-
menuhi persyaratan keama-
nan dan efikasi. (rmt/rak)
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PROTOKOL KESEHATAN: Sekolah sangat ketat menerapkan protokol kesehatan, termasuk mencuci tangan  selama menjalani Pembelajaran Tatap Muka.


