










LAMPIRAN STORYLINE  

“PEMBERIAN IMUNISASI DASAR PADA BAYI” 

SC Video Audio 

1 Bumper 1: 

- Logo Dinas Kesehatan 

- SFX 

Bumper 2: 

- Logo Puskesmas 

- SFX 

2 Menampilkan Bayi menangis 

Setelah Melakukan Imunisasi, 

pencarian penyakit yang dapat 

dicegah dengan imunisasi.  

- Musik 

- Narasi: 

“Pemberian imunisasi dasar pada bayi itu sangat 

penting, tapi tahukah anda dampak negatif jika 

bayi tidak menerima imunisasi dasar dan apakah 

imunisasi dasar itu bisa dilakukan kapan saja ?” 

3 Menampilkan animasi bayi 

sedang duduk membaca buku 

dan text animation tentang 

pengertian imunisasi dan jenis 

imunisasi dasar.  

.  

- Musik 

“Imunisasi adalah pemberian kekebalan tubuh 

dengan memasukkan vaksin yakni virus atau 

bakteri yang sudah dilemahkan, dibunuh, atau 

bagian-bagian dari bakteri (virus) tersebut telah 

dimodifikasi ke dalam tubuh agar tubuh 

membuat zat antibodi untuk mencegah terjadi 

penyakit tertentu. Imunisasi dasar tersebut yaitu 

: 

- BCG : memberikan kekebalan terhadap 

penyakit tuberkolosis (TBC). 

- DPT (Diphteri, Pertusis, Tetanus) : 

memberikan kekebalan terhadap penyakit 

diphteri, pertusis, tetanus.  

- Hepatitis B : memberikan kekebalan aktif 

terhadap penyakit hepatitis. 

- Polio : memberikan kekebalan tubuh 

terhadap penyakit polio nyelitis.  



- Campak : memberikan kekebalan tubuh 

terhadap penyakit campak. 

4 - Menampilkan wajah bayi 

menggambarkan bayi yang 

mendapatkan imunisasi dan 

bayi yang tidak mendapatkan 

imunisasi, peta indonesia dan 

target capaian cakupan 

imunisasi dasar dari tahun 

2015-2019.  

 

 

 

- Menampilkan text 

animation “Kabupaten / 

Kota – sebesar 80% - 

Sasaran terlindungi” 

- Musik 

- Narasi : 

- “Menurut Kementerian Kesehatan RI 

persentase Target Capaian Cakupan 

Imunisasi Dasar tingkat kabupaten/ kota yang 

mencapai 80% imunisasi dasar lengkap pada 

bayi yaitu tahun 2015 sebanyak 75%, tahun 

2016 sebanyak 80%, tahun 2017 85%, tahun 

2018 sebanyak 90% dan tahun 2019 sekitar 

95% seluruh antingen”.  

- “Ini berarti kabupaten/kota memiliki cakupan 

imunisasi dasar lengkap minimal 80% dari 

sasaran bayinya, maka kabupaten/kota 

tersebut memiliki sasaran yang telah 

terlindungi dari PD3I.” 

5 Menampilkan bayi sedang 

duduk terlihat sakit.  

- Musik 

- Narasi : 

- “Sayangnya, banyak orangtua beralasan anak 

menderita sakit setelah melakukan imunisasi 

sehingga sungkan untuk melakukan 

imunisasi dasar pada anak.” 

- “Setelah mendapatkan imunisasi, maka tubuh 

anak akan langsung membentuk respon imun 

sehingga anak akan menderita sakit seperti 

demam, gatal, dan nyeri pada bekas suntikan. 

Tubuhnya akan membentuk sistem 

kekebalan tubuh baru gabungan dari vaksin 

imunisasi yang dimasukkan ke dalam tubuh, 

sehingga menyebabkan suhu tubuh 

meningkat (demam). Ya, demam merupakan 



salah satu respon tubuh yang normal setelah 

mendapat imunisasi. Tapi jangan khawatir 

reaksi tersebut akan hilang dalam 3-4 hari. 

6 Menampilkan bayi dengan 

berbagai penyakit apabila tidak 

melakukan imunisasi.  

- “Berikut ini adalah penyakit yang dapat 

dicegah dengan imunisasi : 

1. Campak 

2. Tuberkulosis 

3. Hepatitis B 

4. Pertusis (Batuk Rejan) 

5. Polio 

6. Difteri 

7. Tetanus 

8. infeksi haemophilus influenzae 

7 

 

Menampilkan animasi kalender 

slide dan virus-virus ganas, 

kemudian muncul suntikan 

imunisasi memusnahkan virus.    

- Musik 

- Narasi : 

- “Berbicara tentang jadwal pemberian 

imunisasi, apakah bisa diberikan kapan saja 

? Jadwal imunisasi telah diperhitungkan 

dengan tepat agar sesuai dengan kebutuhan 

tubuh sang anak saat membangun sistem 

kekebalan tubuh tersebut. “ 

 

- “Ingatlah  memilih tidak imunisasi juga tidak 

sebanding dengan risiko ketularan penyakit 

berbahaya yang sebenarnya dapat dicegah.” 

8 Menampilkan bayi sedang 

merangkak, muncul text 

animation, infografik tentang 

jadwal pemberian imunisasi. 

 

 

 

- “Berikut adalah jadwal pemberian imunisasi 

dasar pada bayi/anak :  

1. Bayi berusia kurang dari 24 jam 

diberikan imunisasi Hepatitis B (HB-0) 

2. Bayi usia 1 bulan diberikan (BCG dan 

Polio 1) 



 

 

 

 

 

3. Bayi usia 2 bulan diberikan (DPT-HB-

Hib 1 dan Polio 2) 

4. Bayi usia 3 bulan diberikan (DPT-HB-

Hib 2 dan Polio 3) 

5. Bayi usia 4 bulan diberikan (DPT-HB-

Hib 3, Polio 4 dan IPV atau Polio suntik). 

6. Bayi usia 9 bulan diberikan (Campak 

atau MR). “ 

9 Menampilkan puskesmas - Musik 

- Narasi : 

“ Tapi jangan khawatir, untuk sekarang 

pemeberian imunisasi dipermudah dengan 

melayani disetiap minggu di puskesmas” 

10 Menampilkan text 

animation 

- Musik 

- Narasi : 

“Kesehatan selalu tampak berharga setelah 

kita kehilangannya.”  

 

 

 

 

 



LAMPIRAN STORYBOARD  

“PENTINGNYA PEMBERIAN IMUNISASI DASAR PADA BAYI” 

SC Deskripsi Video 

1 Logo Kementerian 

Kesehatan Republik 

Indonesia . 

 

 

 

 

 

 

Logo Puskesmas . 

 

2 

 

Bayi berada didalam ruang 

imunisasi. 

 



Bayi menangis setalah 

melakukan imunisasi. 

 

 Pencarian “Penyakit yang 

dapat dicegah dengan 

imunisasi”. 

 

3 

Bayi duduk membaca 

buku tentang pengertian 

imunisasi dan jenis 

imunisasi dasar. 

 

 



4 Text Animation    

 

 

Beberapa wajah bayi 

menggambarkan bayi yang 

mendapatkan imunisasi 

 

 

 

 
 

Bayi yang tidak 

mendapatkan imunisasi, 

peta indonesia dan target 

capaian cakupan imunisasi 

dasar dari tahun 2015-

2019. 

 

 



Text Animation “Cakupan 

IDL Kabupaten/Kota = 

80% berarti Sasaran 

Terlindungi”. 

 

5 Bayi sedang duduk terlihat 

sakit 

 

Text Animation “ Anak 

sakit setelah imunisasi? 

Sungkan ?”. 

 

Penyebab bayi mengalami 

demam setelah 

mendapatkan imunisasi.  

 



 

 Text Animation “Penyakit 

Bisa Dicegah?”. 

 

Bayi dengan degan gejala 

dari penyakit yang didapat 

apabila tidak melakukan 

imunisasi  

 

7 Text Animation 

“Pemberian imunisasi, 

bisa kapan saja ?”. 

 



Kalender Slide  

 

Virus- Virus Ganas 

 

Muncul Suntikan berisi 

Imunisasi 

 

Virus Musnah 

 



8 Bayi Merangkak 

 

Text Animation “ Imunisasi 

= mencegah penyakit, 

menyelamatkan nyawa, 

sayang keluarga” 

 

Text Animation “ Jadwal 

pemberian imunisasi dasar” 

 

Jadwal Pemberian Imunisasi 

Dasar 

 



9 Puskesmas 

 

 

10 Text Animation penutup 

“Kesehatan Selalu Tampak 

Berharga Setelah Kita 

Kehilangannya”. 
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