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Poncol Eksotik – Program vaksinasi 
COVID-19 merupakan salah satu 
upaya pemerintah untuk memutus 
mata rantai penularan virus Corona, 
dimana pemberian vaksin COVID-19 
terbagi menjadi dua dosis dengan 
rentang waktu atau jarak yang sudah 
ditetapkan.
Penyuntikan vaksin COVID-19 akan 
dilakukan sebanyak dua kali. Hal ini 
bertujuan untuk mengoptimalkan 
antibodi yang dibentuk oleh tubuh. 
Dengan demikian, tubuh akan memiliki 
respons kekebalan yang lebih kuat 

dalam melawan virus Corona.
Apabila penerima vaksin melakukan 
vaksinasi dosis kedua tidak sesuai 
jadwal, biasanya akan diberikan waktu 
toleransi kepada penerima vaksin yakni 
7-10 hari. Oleh karena itu, dianjurkan 
kepada masyarakat untuk melakukan 
vaksinasi sesuai jadwal yang telah 
diberikan petugas vaksin.
Respons yang terjadi jika seseorang 
terlambat atau mendahului dari jadwal 
vaksinasi bisa menyebabkan vaksin 
menjadi tidak optimal. Pasalnya, 
menurut hasil uji klinis misalnya pada 

Vaksinasi Vaksinasi 

Sinovac Dosis 2 Sinovac Dosis 2 

Suasana antrian vaksinasi.
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vaksin Sinovac sudah ditentukan 
bahwa pada hari ke-28 adalah angka 
titer antibodi tertinggi yang nantinya 
akan menurun setelah 7-10 hari 
kemudian.
Terkait beberapa hal tersebut di 
atas, maka Kecamatan Poncol 
menyelenggarakan 
vaksinasi covid 19 dosis 
2 jenis sinovac yang 
dilaksanakan pada hari 
Sabtu (6 Nopember 
2021) dengan kuota 600 
dosis untuk umum. Hal 
ini untuk memberikan 
pelayanan dosis 2 
bagi warga masyarakat 
Kecamatan Poncol yang 
mendapatkan vaksin 
dosis 1 sebelum tanggal 
6 Oktober 2021 yang 

jumlahnya masih cukup banyak yang 
belum mendapatkan vaksin dosis 2. 
Kesadaran masyarakat cukup tinggi 
tentang pentingnya vaksin covid 19. 
Hal tersebut dapat dilihat dari antusias 
warga pada saat pelaksanaan vaksin.
Namun, beberapa kendala 



6    Kicau Eksotik

KICAU EKSOTIK
Kabar Informasi Kecamatanku

@kecamatan_poncol

terkadang muncul setelah penyuntikan 
vaksin dosis pertama, sehingga 
pemberian dosis kedua menjadi 
tertunda. Salah satu contohnya adalah 
peserta terinfeksi virus Corona setelah 
penyuntikan dosis pertama.

Ini berarti peserta yang terinfeksi 
virus Corona setelah menerima vaksin 
COVID-19 dosis pertama juga akan 
menerima vaksin COVID-19 dosis 
kedua 3 bulan setelah dinyatakan 
sembuh. (Ws-Tim)
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Bupati Magetan, Suprawoto,  meninjau langsung proses pendataan vaksinasi di Pendopo Kecamatan Poncol.
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Poncol Eksotik – Capaian Vaksinasi 
Covid 19 untuk Lanjut Usia 60+ yang 
dilaksanakan secara Door To Door 
(DTD) Tahab I dirasa sangat memuaskan 
mengingat persiapan yang mepet. DTD 
dilayani oleh Tim Relawan RSDS Dr 
Sayidiman, PKM Poncol, personil Koramil 
Poncol dan Kecamatan Poncol. 

Pelaksanaan vaksinasi door to door 
tahap I dilaksanakan selama 5 hari mulai 
Kamis (28-10-2021) sd Senin (1-11-2021) 

dengan cakupan layanan di 7 desa dan 1 
kelurahan di Kecamatan Poncol. 

Capaian sementara pelayanan 
vaksinasi door to door adalah sebanyak 
984 orang dengan rincian 879 lansia 
dan 105 pre lansia. Capaian per desa/
kelurahan sebagai berikut Alastuwo  46 
orang (39 lansia dan 7 pre lansia), Sombo 
92 lansia, Janggan 14 lansia, Gonggang 
284 orang (234 lansia dan 50 pre lansia), 
Cileng 233 orang (223 lansia dan 10 pre 

“Vaksinasi Covid 19 Untuk Lansia Secara Door To Door”
Bagian II

Kepodang Jenggoro Jilid 2 
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lansia), Genilangit 84 orang (78 lansia dan 
6 pre lansia), poncol 140 orang (128 lansia 
dan 22 pre lansia) dan Plangkrongan 81 
orang (71 lansia dan 10 pre lansia).

Pelayanan vaksinasi untuk lansia 
secara door to door ini dilaksanakan 
berdasarkan instruksi Bupati Magetan. 

Program DTD ini dilaksanakan agar 
Kabupaten Magetan segera bisa turun 
level PPKM, setelah  sebelumnya 
Kabupaten Magetan berada di level 
3. Dengan dukungan semua pihak 
terkait diharapkan Kabupaten Magetan 
segera dapat turun level menjadi level 
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2. Pemerintah Kabupaten Magetan akan 
terus melakukan evaluasi kebijakan 
PPKM setiap minggunya.  

Penetapan level wilayah sebagaimana 
tercantum dalam Instruksi Menteri 
Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2021, 
berpedoman pada Indikator Penyesuaian 

Upaya Kesehatan Masyarakat 
dan Pembatasan Sosial dalam 
Penanggulangan Pandemi covid 19 yang 
ditetapkan oleh Menteri Kesehatan dan 
ditambahkan dengan indikator capaian 
total vaksinasi dosis 1 (satu) lanjut usia 
diatas 60 tahun dari target vaksinasi 
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dengan ketentuan minimal 40% 
dan total capaian vaksinasi dosis 1 
minimal 50%.

Menurut data yang berhasil diolah 
dari berbagai sumber Capaian 
Komulatif Vaksin Untuk Lansia di 
Kecamatan Poncol sd akhir Oktober 
2021 adalah 46% dari jumlah total 
lansia sebanyak 6.156 atau 3.556 
lansia telah mengikuti vaksin dosis 
1. Capaian tertinggi diraih Desa 
Sombo yang telah mencapai 98% 
sedangkan yang terendah adalah 
Desa Janggan yang baru mencapai 
28%. Sedangkan capaian vaksin 
lansia untuk masing masing desa 
sebagai berikut Desa Genilangit 
(30%), Kelurahan Alastuwo (31%), 
Desa Desa Plangkrongan (38%), Desa 
Desa Poncol (43%), Desa Gonggang 
(45%) dan Desa Cileng (52%)..

Sedangkan capaian komulatif total 
vaksin dosis 1 sd akhir Oktober 2021 
adalah 32% dari jumlah penduduk 
usia 12+ atau sebanyak 7.955 orang. 
Dengan Capaian tertinggi Desa 
Sombo (40%) berturut-turut sebagai 
berikut Desa Poncol (39%), Kelurahan 
Alastuwo (34%), Desa Gonggang 
(31%), Desa Janggan (30%), Desa 
Cileng (29%), Desa Genilangit (27%) 
dan Desa Plangkrongan (27%).

Mengingat capaian vaksinasi lansia 
secara Door To Door yang cukup 
memuaskan maka dilaksanakan 
Door To Door Tahab II selama 2 
hari, Kamis (4-11-2021) dan Jumat 
(5-11-2021) dengan sasaran Desa 
Palngkrongan, Kelurahan Alastuwo, 
Desa Gonggang dan Desa Cileng. 
Dengan jumlah lansia yang berhasil 
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terlayani Kelurahan Alastuwo (58), 
Desa Gonggang (50) dan Desa Cileng 
(40%).

Capaian yang sangat memuaskan 
dapat diraih karena sinergi dan 
kerja sama dari semua pihak terkait, 
terutama Kepala Desa dan Perangkat 
Desa lainnya yang bersusah payah 
menginformasikan dan mengedukasi 
warganya tentang pentingnya 
vaksinasi covid 19 terutama bagia 
lansia 60+ yang rawan tertular 
penyakit.

Para Kepala Desa beserta 
Perangkat Desa bahu membahu 
dengan OPD lintas sector dalam 
upaya memberikan pemahaman 
tentan pentingnya vaksin covid 19 
bagi warga masyarakat. Terutama 
dengan babinsa, babinkamtibmas 
dan PJ desa. Acungan jempol pantas 
diberikan kepada semua pihak yang 
tanpa kenal lelah mengupayakan 
pelayanan vaksinasi covid 19 dalam 
upayan pembentukan kekebalan 
bersama masyarakat atau herd 
immunity. 

Ucapan terima kasih disampaikan 
kepada Tim relawan dari RSDS 
yaitu dr. Finty, mas Deny dan Mbak 
Nurul yang selama beberapa waktu 

bekerja keras melaksanakan DTD di 
wilayah Kecamatan Poncol. (Ws-Tim).
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Magetan – Informasi dan teknologi 
saat ini menjadi kebutuhan utama 
masyarakat. Perkembangan teknologi 
yang semakin cepat dan modern, 
semakin mempermudah masyarakat 
dalam memperoleh informasi. Bahkan, 
tidak hanya memperoleh, masyarakat 
juga bisa menjadi sumber informasi itu 
sendiri.
Menyikapi perubahan arus informasi 
yang semakin cepat, Dinas Komunikasi 
dan Informartika Kabupaten Magetan 
mengajak Aparatur Sipil Negara (ASN) 
di satuan kerja setempat untuk saling 
bekerja sama menjadi penyaji informasi 
bagi masyarakat.

Pada hari Kamis (4/11) bertempat 
di Ruang Pertemuan Ki Mageti, 
Sekretariat Daerah Kabupaten 
Magetan, Dinas Kominfo bersama 
Pakar Komunikasi Politik dan Dosen 
Komunikasi Universitas Airlangga, 
Suko Widodo untuk memberikan 
pemahaman tentang pentingnya 
publikasi bagi Organisasi Perangkat 
Daerah (OPD) di Magetan.
Dalam acara tersebut, Suko Widodo 
menyampaikann bahwa saat ini 

KOORDINASI
SAJIKAN
INFORMASI
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komunikasi pemerintahan di Magetan 
perlu ditingkatkan. Lebih lanjut dia 
mengatakan bahwa ASN di  Magetan 
tidak boleh kalah dengan swasta dalam 
memberikan sajian informasi terkait 
kegiatan pemerintahan ke masyarakat.
“Perkembangan arus informasi semakin 
cepat saat ini. Kita tentu tidak bisa diam 
saja dan menolak perubahan. Jika 
tidak mau berubah, kita akan semakin 
tenggelam dan kesulitan untuk 
mengejar ketertinggalan kita,” ujarnya.

Magetan saat ini masih menyimpan 
potensi luar biasa yang bisa 
disampaikan ke khalayak umum di 
luar sana. Sangat disayangkan jika 
hal tersebut tidak mampu dikelola 
dengan baik. Oleh karenanya Suko 
Widodo menyampaikan bahwa setiap 
OPD harus mampu meningkatkan 
komunikasinya ke masyarakat. 
Sehingga arus informasi yang 
terbentuk dapat dipahami serta 
diterima masyarakat. (tim-in)

Koordinasi publikasi antara OPD dan Kominfo.
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