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Pemerintah saat ini sedang secara gencar 
melaksanakan program vaksinasi covid-19 

dalam rangka pengendalian penularan dan 

kesakitan akibat infeksi virus ini. Berbagai 

upaya dilakukan pemerintah agar masyarakat 

bersedia berpartisipasi dalam program 

vaksinasi covid-19 seperti dengan 

menggratiskan vaksin dan juga menggunakan 

para influencer untuk melakukan vaksinasi. 

Namun demikian berbagai upaya untuk 

mengajak masyarakat melakukan vaksinasi 

nampaknya cukup sulit. Ini ditunjukkan dari 

berbagai penolakan warga terhadap vaksin 

covid. Warga masyarakat menolak melakukan 

vaksin karena mereka takut vaksin tidak 

aman, kurang percaya terhadap pemerintah, 

keyakinan mereka dan juga karena berbagai 

informasi negatif yang mereka terima dari 

sosial media tentang vaksinasi covid-19. 

Fenomena penolakan vaksinasi ini juga 

terjadi pada warga Kabupaten dan Kota 

Malang. Warga masyarakat tidak mau 

melakukan vaksinasi karena kekhawatiran 

dan persepsi yang salah terhadap vaksin. Hal 

ini dikarenakan berbagai informasi yang 

beredar di sosial media mengenai vaksin 

covid yang tidak akan banyak menolong dan 

efek samping vaksin covid yang berbahaya 

terhadap masyarakat. Oleh karena itu 

kegiatan penelitian ini ditujukan untuk 

membantu pemerintah Kabupaten Malang 

khususnya pemerintah Indonesia melalui 

penyediaan bukti empiris melalui riset 

sehingga dapat digunakan sebagai bahan 

untuk merancang program edukasi dan 

sosialisasi vaksinasi Covid-19 yang efektif dan 

pada akhirnya mampu meningkatkan animo 

masyarakat desa untuk berpartisipasi dalam 

kegiatan vaksinasi yang dilakukan 

pemerintah. 

Sikap penolakan vaksin di Kabupaten 

Malang 

Berdasarkan survei yang kami lakukan pada 

3.014 individu pada bulan Agustus sampai 

dengan September 202, ketika angka 

penularan COVID-19 di Malangraya 

mengalami puncak menunjukkan bahwa 

kurang dari separo (39.8%) responden 

menyatakan bersedia untuk di vaksin, 

sedangkan sekitar 61.2% responden 

menjawab mungkin bersedia, ragu-ragu, 

mungkin tidak dan menolak atau menyatakan 

tidak bersedia di vaksin. Bukti ini tentu saja 

cukup mengkhawatirkan karena pada saat 

yang sama Pemerintah Indonesia 

mentargetkan paling tidak 2.5 juta dosis 

vaksin    harus    diberikan    per    hari    sejak 
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Sikap penolakan melakukan vaksin Covid- 

19 menjadi tantangan besar bagi 

pemerintah Indonesia yang menargetkan 

paling sedikitnya 70% penduduk dewasa 

telah melakukan vaksin dalam 15 bulan 

terhitung mulai Januari 2021. Pada bulan 

Agustus sampai September PB Centre 

melakukan survei 

penduduk 

mengetahui 

Kabupaten 
terhadap 3.014 

Malang untuk 
sikap mereka terhadap 

vaksinasi Covid-19 dan berbagai faktor 

yang mempengaruhinya. 
menemukan sekitar 61.2% 

Kami 

warga 

Kabupaten masih ragu untuk melakukan 

vaksinasi. Faktor yang paling 

mempengaruhi sikap penolakan vaksinasi 

warga Malang adalah kurangnya 

pengetahuan warga masyarakat tentang 

vaksinasi Covid-19. Pemerintah dan 

segenap pemangku kepentingan terkait 

diharapkan mampu memberikan edukasi 

tentang manfaat vaksinasi, risiko tidak 

melakukan vaksinasi dan juga efek 

samping vaksinasi Covid-19 dengan benar 

dan akurat. Dilain sisi harus mampu 

menangkal berbagai informasi yang 

menyesatkan tentang vaksinasi Covid. 

Penelitian ini dibiayai oleh Hibah Pusat 

Studi LPPM UB 2021. 



3 
 

 

September 2021. Selain menanyakan tentang 

kesediaan warga 

melakukan vaksinasi, 
kami juga menanyakan 

sikap warga mengenai 

vaksinasi. Informasi 

mengenai sikap warga 

terhadap        vaksinasi 

sangat diperlukan 

untuk mengklarifikasi 

apakah pernyataan 

kesediaan  warga 

jumbuh dengan sikap 

warga terhadap 

program vaksinasi. 

Hasil penelitian ini 

menemukan   ada 

sekitar 12.1% warga 

Malang yang secara 

tegas anti dan menolak 

vaksinasi Covid-19. Sedangkan 20% warga 

menyatakan bahwa mereka tidak peduli dan 

tidak berminat 
melakukan vaksinasi. 

Penelitian kami juga 

menelusuri   lebih 

dalam berbagai faktor 

penyebab  sikap 

penolakan vaksinasi 

Covid-19 warga 

Malang.    Pertama, 

faktor  yang   paling 

mempengaruhi adalah 

pengetahuan 

masyarakat  terhadap 

vaksinasi  Covid-19. 

Kami   menemukan 

hanya  sekitar   25% 

responden      yang 

memiliki pengetahuan 

yang benar   tentang 

vaksin. Hasil ini cukup 

mengkhawatirkan mengingat lebih dari 

separo responden dalam penelitian ini adalah 

mereka yang berpendidikan sarjana. 

Kurangnya pengetahuan warga terhadap 

manfaat vaksinasi Covid-19, berbagai risiko 

yang mungkin terjadi ketika tidak melakukan 

vaksin di satu 

sisi. Demikian 

juga disisi lain 

tentang efek 

samping    dari 

vaksinasi 

Covid yang 
akan 

dirasakan. 

Kedua, 

rendahnya 

pengetahuan 

tentang 

vaksinasi 

Covid-19 

tersebut 

diperburuk 

dengan 

paparan 

informasi yang menyesatkan tentang 

vaksinasi Covid-19. Dalam penelitian ini kami 

menemukan 

bahwa mereka 

yang 

mempercayai 

konpirasi teori 

Covid-19  dan 

vaksinasi 

Covid-19 

memiliki 

kecenderungan 

untuk bersikap 

anti dan 

menentang 

program 

vaksinasi yang 

dilakukan oleh 

pemerintah. 

Ketiga,  kami 

juga 

menemukan 

fakta bahwa 

warga yang tidak percaya pada layanan 

kesehatan publik khususnya yang diberikan 

rumah sakit dan Puskesmas milik 

pemerintah, cenderung tidak bersedia 

melakukan     vaksinasi     Covid.     Keempat, 
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sebaliknya mereka yang memiliki 

pengalaman pelayanan yang baik dari dokter 

maupun tenaga kesehatan cenderung 

bersedia melakukan vaksinasi. Kelima, kami 

juga menemukan pentingnya peran agama 

dalam vaksinasi Covid-19. Kami menemukan 

bahwa secara umum warga non-Muslim lebih 

bersedia untuk melakukan vaksinasi 

dibandingkan warga Muslim. Terakhir, 

demikian pula kelompok-kelompok yang 

paling terdampak pandemi cenderung 

bersedia melakukan vaksinasi dibandingkan 

kelompok yang tidak terdampak secara 

langsung oleh pandemi. 

Beberapa rekomendasi kebijakan 

Penelitian ini memberikan beberapa 
rekomendasi kebijakan kepada pemangku 

kepentingan khususnya pemerintah daerah 

Kabupaten Malang dan jajarannya dalam hal 

ini Dinas Kesehatan Kabupaten Malang dan 

Satuan Tugas Covid-19 Kabupaten Malang. 

Pertama, program edukasi kepada warga 

tentang vaksinasi Covid-19 yang memberikan 

informasi secara benar penting dilakukan, 

sehingga masyarakat khususnya mereka yang 

selama ini masih bertanya-tanya dan mencari 

informasi tentang manfaat dan risiko 

vaksinasi teredukasi. Berbagai cara dapat 

dilakukan oleh Dinas Kesehatan dan Satgas 

Covid-19 mulai dari cara-cara konvensional 

seperti datang dari kampung ke kampung 

selama program vaksinasi maupun dengan 

cara modern menggunakan berbagai media 

sosial yang ada dan dipakai khalayak warga 

Kabupaten Malang. 

Kedua, Pemerintah daerah Kabupaten 

Malang dan jajaran terkait perlu memberikan 

klarifikasi dan justifikasi berbagai berita yang 

kurang tepat mengenai vaksinasi Covid-19 

yang selama ini banyak beredar di 

masyarakat. Berbagai cara dapat dilakukan 

misalnya melalui penjelasan secara rutin 

kepada masyarakat ketika muncul berita- 

berita yang menyesatkan tentang Covid dan 

vaksinasi Covid. 

Ketiga, meningkatkan kepercayaan 

masyarakat terhadap layanan kesehatan 

publik yang ada di Malang baik itu layanan 

rumah sakit pemerintah maupun layanan 

Puskesmas yang selama ini menjadi tempat 

utama warga memperoleh layanan kesehatan. 

Keempat, melibatkan pemangku kepentingan 

yang ada di masyarakat khususnya tokoh- 

tokoh agama dan pesantren dalam program 

vaksinasi Covid-19 sangat diperlukan. 
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