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Pasal 8  

(1) Pelaksanaan Vaksinasi COVID-19 dilakukan secara bertahap sesuai dengan 

ketersediaan Vaksin COVID-19. 

 

(2) Dalam pelaksanaan Vaksinasi COVID-19 sebagaimana dimaksud pada ayat (1), 

ditetapkan kriteria penerima Vaksin COVID-19 berdasarkan kajian Komite 

PenasihatAhli Imunisasi Nasional (Indonesian Technical AdvisoryGroup on 

Immunization) dan/atau Strategic Advisory Groupof Experts on Immunization of the 

World Health Organization (SAGE WHO). 

 

(3) Kriteria penerima Vaksin COVID-19 sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disesuaikan 

dengan indikasi Vaksin COVID-19 yang tersedia. 

 

(4) Berdasarkan ketersediaan Vaksin COVID-19 sebagaimana dimaksud pada ayat (1), 

ditetapkan kelompok prioritas penerima Vaksin COVID-19 sebagai berikut: 

a.tenaga kesehatan, asisten tenaga kesehatan, tenaga penunjang yang bekerja pada 

Fasilitas Pelayanan Kesehatan, Tentara Nasional Indonesia, Kepolisian Negara Republik 

Indonesia, aparat hukum, danpetugas pelayanan publik lainnya; 

 
PERATURAN MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 84 TAHUN 2020  

TENTANG PELAKSANAAN VAKSINASI DALAM RANGKA PENANGGULANGAN PANDEMI 
CORONA VIRUS DISEASE 2019 (COVID-19)  





Vaksinasi Covid-19: Pentahapan sesuai Prioritas 



Apa yang berbeda dari prosedur imunisasi 
yang biasanya? 

• Prosedur vaksinasi 

• Penyimpanan dan transportasi 

• Kadaluwarsa 

• Aturan umum vaksinasi 

• Kewaspadaan umum 



 

Prosedur Vaksinasi 

 Health  Age 
>18- <60 

Lifestyle 

Karjadi TH. Tata cara pemberian imunisasi.  Pedoman imunisasi pada orang dewasa  2017 

Occupation 
Tenaga kesehatan 







 Persiapan bagi orang yang akan divaksin 

• Penapisan orang yang kan divaksin 

• Riwayat vaksinasi sebelumnya 

• Penapisan kontra indikasi dan perhatian khusus 

• Komunikasi keamanan imunisasi 

• Persiapan anafilaksis 

• Posisi dan kenyamanan pasien 

• Pengendalian nyeri dan  infeksi 



Skrining 

 

• Skrining untuk Imunisasi COVID-19 Tahap1 

• Formulir Skrining Kementerian Kesehatan 

• Rekomendasi Profesi 

• Mereka yang tidak atau belum mengikuti imunisasi Tahap1 dapat 
mengikuti pada tahap berikutnya. 

 



Keputusan Direktur Jenderal Pencegahan Dan Pengendalian Penyakit 
Nomor HK.02.02/4/ 1 /2021 Tanggal 2 Januari 2021 

“Petunjuk Teknis Pelaksanaan Vaksinasi dalam Rangka Penanggulangan 
Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)” 



Tahapan Perencanaan Vaksinasi Covid-19 







Form Skrining (7/16 pertanyaan) 



Form Skrining (9/16 pertanyaan) 



Keterangan  
 • *Khusus untuk Vaksin Sinovac berdasarkan rekomendasi PAPDI (apabila 

terdapat perkembangan terbaru terkait pemberian pada komorbid untuk 

Vaksin Sinovac dan/atau untuk jenis vaksin lainnya akan ditentukan 

kemudian)  

• Apabila berdasarkan pengukuran suhu tubuh calon penerima vaksin 

sedang demam (≥ 37,5 0C), vaksinasi ditunda sampai pasien sembuh 

dan terbukti bukan menderita COVID-19 dan dilakukan skrining ulang 

pada saat kunjungan berikutnya  

• Apabila berdasarkan pengukuran tekanan darah didapatkan hasil 

>140/90 maka vaksinasi tidak diberikan.  

• Jika terdapat jawaban Ya pada salah satu pertanyaan nomor 1 – 13, 

maka vaksinasi tidak diberikan  

 



• Untuk pertanyaan nomor 14, Penderita DM tipe 2 terkontrol dan HbA1C di 
bawah 58 mmol/mol atau 7,5% dapat diberikan vaksinasi  

• Untuk pertanyaan nomor 15, bila menderita HIV, tanyakan angka CD4 nya. 
Bila CD4 <200 atau tidak diketahui maka vaksinasi tidak diberikan.  

• Jika terdapat jawaban Ya pada salah satu pertanyaan nomor 16, vaksinasi 
ditunda sampai kondisi pasien terkontrol baik  

• Untuk Pasien TBC dalam pengobatan dapat diberikan vaksinasi, minimal 
setelah dua minggu mendapat Obat Anti Tuberkulosis  

• Untuk penyakit lain yang tidak disebutkan dalam format skrining ini dapat 
berkonsultasi kepada dokter ahli yang merawat  



Kriteria Inklusi 

 

1. Dewasa sehat usia 18-59 tahun.  

2. Peserta menerima penjelasan dan menandatangani Surat 
Persetujuan setelah Penjelasan (Informed Consent).  

3. Peserta menyetujui mengikuti aturan dan jadwal imunisasi.  

 



Kriteria Eksklusi 

• Adanya kelainan atau penyakit kronis (penyakit gangguan jantung yang berat, 
tekanan darah tinggi yang tidak terkontrol, diabetes, penyakit ginjal dan hati, 
tumor, dll) yang menurut petugas medis bias mengganggu imunisasi sesuai 
keadaan kelayakan kondisi khusus di lampiran 2.  

• Subjek yang memiliki riwayat penyakit gangguan sistem imun seperti respon imun 
rendah (atau subjek yang pada 4 minggu terakhir sudah menerima terapi yang 
dapat menganggu respon imun (misalnya immunoglobulin intravena, produk yang 
berasal dari darah, atau terapi obat kortikosteroid jangka panjang (> 2 minggu)).  

• Memiliki riwayat penyakit epilepsi/ayan atau penyakit gangguan saraf (penurunan 
fungsi sistem saraf) lainnya.  

• Mendapat imunisasi apapun dalam waktu 1 bulan kebelakang atau akan 
menerima vaksin lain dalam waktu 1 bulan kedepan.  

• Berencana pindah dari wilayah domisili sebelum jadwal imunisasi selesai.  

 

 



Kriteria Eksklusi 

 
• Pernah terkonfirmasi dan terdiagnosis COVID-19.  
• Mengalami penyakit ringan, sedang atau berat, terutama penyakit infeksi 

dan/atau demam (suhu > 37,5 C dengan menggunakan infrared 
thermometer/thermal gun).  

• Peserta wanita yang hamil, menyusui atau berencana hamil selama periode 
imunisasi (berdasarkan wawancara dan hasil tes urin kehamilan).  

• Memiliki riwayat alergi berat terhadap vaksin atau komposisi dalam vaksin 
dan reaksi alergi terhadap vaksin yang parah seperti kemerahan, sesak 
napas dan bengkak.  

• Riwayat penyakit pembekuan darah yang tidak terkontrol atau kelainan 
darah yang menjadi kontraindikasi injeksi intramuskular.  





 





 



 



Persiapan Vaksin 

• Pemeriksaan vaksin 

• Pengenceran/pelarutan 

• Factory pre-filled syringes vs manually pre-filled syringes 

• Pelabelan 

• Teknik pemberian 



Persiapan Vaksin: 
Pemeriksaan 
vaksin 
 • Kenali vaksin yang akan anda 

gunakan 

• Perlukah dilarutkan (tidak) 

• Single dose atau multi doses? 

• IM atau subkutan? 

• di bagian tubuh manakah? 
(deltoid) 

• Bolehkah dilakukan swab 
alkohol sebelum penyuntikan? 
(boleh) 

 



  
Needle size 23G1. 

Diameter : 0.6 mm ; length : 25 mm.  

Usually for adults and adolescents. 

 

 
 

Needle size 25G5/8. 

Diameter : 0.5 mm ; length : 16 mm.  

Usually for pediatric vaccines. 

 

 
Needle size 25G1. 

Diameter : 0.5 mm ; length : 25 mm.  

Usually for paediatric vaccines.  

Other needles may be used but these 3  needles are the more common ones 

      Jarum Suntik 



 

Cara Penyuntikan Intra Muskular 

Karjadi TH. Tata cara pemberian imunisasi. Pedoman imunisasi 

pada  orang dewasa 2017 



Prosedur 
Vaksinasi 

pada Orang 
Dewasa 

• Perhatikan Penyimpanan dan 
transportasi 

• Perhatikan tanggal Kadaluwarsa 

• Kuasai Aturan umum vaksinasi 
(Covid-19) 

• Kewaspadaan umum 



● Bila akan memberikan 2 jenis vaksin hidup hendaknya diberikan pada 

waktu yang bersamaan atau jeda 28 hari, kecuali vaksin campak dan 

yellow fever boleh diberikan kurang dari 28 hari. 

○ Pemberian 2 jenis suntikan atau lebih vaksin hidup secara bersamaan 

menghasilkan antibodi yang adekuat untuk perlindungan.  

○ Pemberian 2 jenis suntikan atau lebih vaksin hidup yang tidak 

bersamaan harinya akan menghasilkan antibodi yang tidak adekuat 

untuk perlindungan.  
 

Pemberian Vaksin Hidup Secara Bersamaan, 
bolehkah? 



● Vaksin sinovac hendaknya tidak diberikan pada waktu yang 

bersamaan dengan vaksin lain atau jeda kurang dari 28 hari  

○ karena vaksin sinovac ini adalah vaksin baru, pemberian 

secara bersamaan atau kurang dari 28 hari, dikhawatirkan 

akan sulit mengamati KIPI vaksin Covid-19 tsb 

 

Pemberian Vaksin Sinovac bersama dengan vaksin 
lain bolehkah? 



Minimum Interval dan Usia 

Epidemiology and Prevention of Vaccine-Preventable Diseases. Chapter 2 General Recommendation. National Center for Immunization and Respiratory Diseases. CDC.  Revised April 2009. 

• Dosis vaksin tidak boleh diberikan dengan interval 
kurang dari interval minimum atau lebih awal dari usia 
minimum. 



Pemanjangan Interval di antara 2 Dosis Serial 

• Tidak semua permutasi atau modifikasi semua jadwal untuk 
semua vaksin telah dipelajari. 
 

• Penelitian yang tersedia tentang interval vaksinasi yang 
diperpanjang tidak menunjukkan perbedaan yang signifikan 
pada titer akhir orang yang divaksin. 
 

• Tidak perlu memulai ulang seri atau menambahkan dosis karena 
interval yang diperpanjang antar dosis vaksin. 

Epidemiology and Prevention of Vaccine-Preventable Diseases. Chapter 2 General Recommendation. National Center for Immunization and Respiratory Diseases. CDC.  Revised April 
2009. 





Antisipasi KIPI 



• Semakin sukses suatu kampanye vaksinasi, semakin berkurang 
penyakit ada dalam masyarakat/ publik 

• Karena ancaman penyakit yang asli hilang dalam persepsi publik, 
perhatian penduduk dapat fokus pada efek buruk vaksin.  

• Terdistorsinya persepsi tentang risiko vaksin dan ancaman 
kesehatan yang jauh lebih besar oleh penyakit asli dapat 
menyebabkan penurunan penerimaan vaksin. 

WHO/V&B/AVI 



Kematangan Program Imunisasi 



Untuk memastikan diterimanya penerimaan vaksin secara terus-
menerus, penting untuk:  

• Memantau insiden KIPI  

• Secara ilmiah mengevaluasi kemungkinan asosiasi antara vaksin 
dengan KIPI  

• tanggapi risiko yang baru teridentifikasi dari vaksin  

• Komunikasikan manfaat dan risiko kepada pasien sebelum 
dilakukan vaksinasi. 

WHO/V&B/AVI 



Prioritas Vaksin: Vaksinasi yang Aman 

Vaksin  Orang Sehat 

Standar Keamanan yang Tinggi 

Tanggung Jawab BPOM 

Uji Klinis 
Pemantauan 

Kontinyu 
Monitor/ 

Investigasi 

Pra 
Registrasi 

KIPI KIPI 



Kejadian medis yang terjadi setelah 
imunisasi  dapat berupa reaksi vaksin, 
reaksi suntikan, kesalahan prosedur, 

ataupun koinsidens sampai ditentukan 
adanya hubungan kausal 

(KIPI) (AEFI) 

Hadinegoro Sri S. Kejadian Ikutan Paska Imunisasi.  

Sari Ped. Vol2.Juni 2000.2-10, Pertemuan Koord KNPP KIPI Bali Okt 2014 

Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi 
(Adverse Events Following Immunization) 

• Semua kejadian medis (sakit 

/ kematian) yang tidak 
diinginkan  

• Setelah imunisasi, sampai 
kurun waktu satu bulan 
setelah imunisasi 

• Diperkirakan sebagai akibat 
dari imunisasi 

• Tidak selalu memiliki 
hubungan kausal 

 

 



Apakah KIPI sama dengan efek samping? 
 

• Kejadian Ikutan Pasca Vaksinasi atau biasa disebut KIPI merupakan 
kejadian medik yang diduga berhubungan dengan vaksinasi.  

• Berupa reaksi vaksin, kesalahan prosedur, koinsiden, reaksi 
kecemasan, atau hubungan kausal yang tidak dapat ditentukan.  

• KIPI diklasifikasikan serius apabila kejadian medik akibat setiap dosis 
vaksinasi yang diberikan menimbulkan kematian, kebutuhan untuk 
rawat inap, dan gejala sisa yang menetap serta mengancam jiwa.  

• Klasifikasi serius KIPI tidak berhubungan dengan tingkat keparahan 
(berat atau ringan) dari reaksi KIPI yang terjadi.  

 



AEFI 



TERMINOLOGI 
Kejadian Ikutan vs Reaksi Simpang 



Reaksi simpang vaksin vs kejadian simpang 

Reaksi simpang vaksin 
 

 Kejadian berhubungan  
dengan vaksin 

 Kejadian simpang 

 

 

Kejadian tidak berhubungan 
dengan vaksin 

Penyakit 

Obat lain 

Lingkungan 

Diet Genetik 

Kepatuhan 

Faktor  
lain 

Kesalahan program 



Mengapa harus memantau KIPI?  

• Tidak ada vaksin yang 100% aman dan tanpa risiko  

• Penting untuk mengetahui risiko dan bagaimana menangani peristiwa 
semacam itu ketika terjadi  

• Menginformasikan kepada orang dengan benar tentang KIPI 
membantu menjaga kepercayaan publik terhadap program imunisasi  

• Pemantauan KIPI juga membantu meningkatkan kualitas layanan 

WHO/V&B/AVI 



Vaksin Covid-19: baru 

• Vaksin yang digunakan dalam program vaksinasi COVID-19 ini masih 

termasuk vaksin baru sehingga untuk menilai keamanannnya perlu 

dilakukan surveilan  baik aktif maupun pasif yang dirancang khusus 

Kejadian Ikutan dengan Perhatian Khusus (KIPK).  

• KIPI yang tidak terkait dengan vaksin atau koinsiden harus 
diwaspadai.  

• Penapisan status kesehatan sasaran yang akan divaksinasi harus 
dilakukan seoptimal mungkin 



Vaccine Safety & Adverse Events 
Following Immunization (AEFI) 



Apa saja contoh KIPI yang kerap terjadi terutama 
pada vaksin darurat? 
 
• Secara umum, vaksin tidak menimbulkan reaksi pada tubuh, atau apabila 

terjadi, hanya menimbulkan reaksi ringan.  

• Vaksinasi memicu kekebalan tubuh dengan menyebabkan sistem kekebalan 
tubuh penerima bereaksi terhadap antigen yang terkandung dalam vaksin.  

• Reaksi lokal dan sistemik seperti nyeri pada tempat suntikan atau demam 
dapat terjadi sebagai bagian dari respon imun. Komponen vaksin lainnya 
(misalnya bahan pembantu, penstabil, dan pengawet) juga dapat memicu 
reaksi. Vaksin yang berkualitas adalah vaksin yang menimbulkan reaksi 
ringan seminimal mungkin namun tetap memicu respon imun terbaik.  

• Frekuensi terjadinya reaksi ringan vaksinasi ditentukan oleh jenis vaksin.  



Reaksi yang mungkin terjadi setelah vaksinasi 
COVID-19 hampir sama dengan vaksin yang lain  

 
Beberapa gejala tersebut antara lain:  

Reaksi lokal, seperti:  

• nyeri, kemerahan, bengkak pada tempat suntikan, reaksi lokal lain yang berat, misalnya selulitis.  

Reaksi sistemik seperti:  
• demam,  
• nyeri otot seluruh tubuh (myalgia),  
• nyeri sendi (atralgia),  
• badan lemah,  
• sakit kepala  

Reaksi lain, seperti:  

• reaksi alergi misalnya urtikaria, oedem,  

• reaksi anafilaksis,  

• syncope (pingsan)  

 



Apa SOP yang harus diikuti penerima vaksin 
setelah divaksin?  
• Setelah vaksinasi, mintalah pasien untuk menunggu 30 menit untuk melihat 

adanya reaksi cepat yang terjadi setelah vaksinasi.  

• Bila tidak ada reaksi yng cepat, bisa pulang, biasanya petugas akan memberikan 
nomor kontak yang bisa dihubungi, dan bisa beraktivitas seperti biasa, jangan 
lupa untuk mencatat nomor telpon yang bisa dihubungi bila ada keluhan pasca 
vaksinasi 

• Petugas akan melakukan pemantauan reaksi tersebut, dan sesungguhnya ini 
sudah dimulainya pemantauan kasus KIPI langsung setelah vaksinasi.  

• Puskesmas/ RS menerima laporan KIPI dari sasaran yang 
divaksinasi/masyarakat/kader, dan apabila ditemukan dugaan KIPI serius agar 
segera dilaporkan ke Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota untuk dilakukan 
pelacakan. 

• Hasil pelacakan dilaporkan ke Pokja/Komda PP-KIPI untuk dilakukan analisis 
kejadian, tindak lanjut kasus, seperti dapat dilihat pada gambar di bawah ini. 

 



KIPI Vaksin Covid-19 yang Mungkin Terjadi Dan 
Antisipasinya 

Antigen yang terkandung dalam vaksin, 
Komponen vaksin lainnya (misalnya bahan 
pembantu, penstabil, dan pengawet)  

Penyebab reaksi 1.Reaksi lokal, seperti: 
-  Nyeri, kemerahan,bengkak pada tempat 
suntikan, 
 - Reaksi lokal lain yang berat, misalnya selulitis.. 
Antisipasi :  
kompres dingin pada lokasi dan paracetamol 
  

2. Reaksi sistemik seperti: 
- Demam, 
- Nyeri otot seluruh tubuh (myalgia), 
- Nyeri sendi (atralgia), badan lemah, 
- Sakit kepala 
Antisipasi : 
Minum lebih banyak, pakaian nyaman, kompres  
dingin  pada  lokasi dan paracetamol 
 

3.Reaksi lain, seperti: 
- Reaksi alergi misalnya 
urtikaria, oedem,  
- Reaksi anafilaksis, 
- Syncope (pingsan) 

This Photo by Unknown Author is licensed under CC BY-SA 

https://www.worldnewstrust.us/can-a-warp-speed-covid-19-vaccine-be-safe-mickey-z
https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/
https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/
https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/


• Reaksi ringan setelah imunisasi umum 
terjadi termasuk rasa sakit & bengkak di 
tempat suntikan, demam, irritability, 
malaise 

• Sembuh sendiri, hampir tidak memerlukan 
perawatan simtomatik 

• Penting untuk meyakinkan dan menjamin 
bahwa pasien/ orang tua memahami reaksi 
tsb 

Reaksi Ringan 



Reaksi Berat 

• Jarang terjadi  
• Reaksi tersebut termasuk kejang, trombositopenia, episode 

hipotonik hiporesponsif, persistent inconsolable screaming  
• Dalam banyak kasus self limiting dan tidak mengarah ke masalah 

jangka panjang  
• Anafilaksis, meski berpotensi fatal, dapat diobati tanpa efek 

jangka panjang 



REAKSI BERAT 
Jarang Sekali – Sangat Jarang Sekali 

Vaksin Reaksi Interval Awitan Rata Per Juta Dosis 

BCG 

Lymfadenitis Supuratif 
BCG Osteitis 
BCG Diseminata 

2-6 bulan 
1-12 bulan 
1-12 bulan 

100-1000 
1-700 
2 

Hib Tidak Diketahui 

Hep B 
Anafilaksis 
Sindrom Guillain Barre 

0-1 jam 
1-6 minggu 

1-2 
5 

Measles/ MMR 

Kejang demam 
Trombositopenia 
Anafilaksis 
Ensefalopati 

5-12 hari 
15-35 hari 
0-1 jam 
- 

333 
33 
1-50 
<1 

OPV 

Vaccine-associated Paralytic 
Poliomyelitis (VAPP) 
Risiko meningkat pada dosis 
pertama, dewasa, dan penderita 
imunokompromis 

4-30 hari 0.76-1.3 
(dosis pertama) 
0.17 (dosis berikutnya) 
0.15 (kontak) 

Hindra Irawan 5 Komnas PP KIPI, Symposium Traveller Medicine Jakarta 2015 



•Efek simpang vaksin inaktif adalah salah satu yang terendah  
dibandingkan platform lain 

•Brazil: efek simpang Sinovac yang terendah 

•Turki dan Bandung menunjukkan angka yang juga rendah 

•Bandingkan dengan Pfizer dan Moderna yang bisa minimal 70% 
•Efek simpang lain vaksin mRNA: alergi berat, anafilaksis,  

pembengkakan di lokasi filler bedah plastik di wajah 
•Kasus yang sempat dilaporkan pada uji klinik mRNA dan Oxford: Bell’s  

palsy, transverse myelitis 

Vaksin Covid 19 

This Photo by Unknown Author is licensed 
under CC BY-SA 

http://www.thebluediamondgallery.com/wooden-tile/v/vaccine.html
https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/
https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/
https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/




Mekanisme 
pemantauan dan 
penanggulangan 
KIPI 
 
dimulai langsung 
setelah vaksinasi. 

This Photo by Unknown Author is 
licensed under CC BY 

http://www.sagaciousnewsnetwork.com/hepatitis-b-vaccine-causes-chronic-fatigue-syndrome-and-fibromyalgia-pubmed/
https://creativecommons.org/licenses/by/3.0/


Mekanisme Pelaporan dan Pelacakan KIPI 

1. Setiap  fasyankes  harus  menetapkan contact  personyang  dapat dihubungi 
apabila ada keluhan dari penerima vaksin 

2. Penerima  vaksin  yang mengalami  KIPI  dapat  menghubungi contact  
personfasyankes  tempat  mendapatkan  vaksin  COVID-19 

3. Selanjutnya fasilitas  pelayanan  kesehatan akan  melaporkan  ke Puskesmas,   
sementara Puskesmas   dan   rumah   sakit akan melaporkan ke Dinas 
Kesehatan Kabupaten/Kota 

4. Bila diduga   KIPI   serius   maka   Dinkes Kota akan melakukan konfirmasi 
kebenaran, berkoordinasi   dengan   Pokja KIPI atau dengan Komda PP-
KIPI/Dinkes  Provinsi.  
• bila  perlu  dilakukan investigasi  maka  Dinkes  Provinsi  akan  

berkoordinasi dengan  Komda  PP-KIPI  dan  Balai  Besar  POM  Provinsi  
serta melaporkan   ke   dalam   website   keamanan   vaksin   untuk kajian  
oleh  Komite  independen  (Komnas  dan/atau Komda PP-KIPI) 

 
 
 



5. Format pelaporan KIPI non serius, format pelaporan KIPI serius, format 
investigasi serta panduan penggunaan web keamanan vaksin dapat diunduh 
pada tautan http://bit.ly/LampiranJuknisVC19. 
 
6. Pasien yang mengalami gangguan kesehatan diduga akibat KIPI diberikan 
pengobatan dan perawatan selama proses investigasi dan pengkajian 
kausalitas KIPI berlangsung 
 
KIPI yang meresahkan dan menimbulkan perhatian berlebihan masyarakat, 
harus segera direspons, diinvestigasi dan laporannya segera dikirim langsung 
kepada:  
• Kementerian Kesehatan cq. Sub Direktorat Imunisasi/Komnas PP-KIPI atau 

melalui WA grup Komda KIPI –Focal Point,  
• email: komnasppkipi@gmail.com dan data_imunisasi@yahoo.com; 
• website: www.keamananvaksin.kemkes.go.id 
 
 

http://bit.ly/LampiranJuknisVC19
mailto:komnasppkipi@gmail.com
mailto:data_imunisasi@yahoo.com


PELACAKAN KIPI 
A Case 

 Dapatkan catatan medik pasien (atau 
catatan klinis lain) 

 Periksa informasi tentang pasien dari 
catatan medik dan dokumen lain 

 Isi setiap kelengkapan yang kurang dari 
formulir laporan KIPI  

 Tentukan informasi dari kasus lain yang 
dibutuhkan untuk melengkapi pelacakan 

 Tentang Pasien : Kronologis vaksinasi . Riwayat medis 
sebelumnya, reaksi yang sama atau reaksi alergi, Riwayat 
keluarga,  

 Tentang Kejadian : Kronologis, deskripsi klinis dan setiap hasil 
laboratorium, Tindakan yang didapatkan 

 Tentang Vaksin : Prosedur pengiriman vaksin, kondisi 
penyimpanan, dan catatan suhu pada lemari es, sasaran lain 
yang mendapat Vaksinasi dari vaksin dengan nomor batchyang 
sama dan menimbulkan gejala yang sama, evaluasi pelayanan 
vaksinasi 

 

Lacak dan Kumpulkan data Pastikan informasi pada laporan 

B Case 
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Isi Kit Anafilaktik 

Setiap tempat pelayanan imunisasi harus 
menyediakan Kit Anafilaktik 

Isi Kit Anafilaktik minimal terdiri 
dari: 
• Satu ampul epinefrin 1 : 1000 
• Satu spuit 1 ml 
• Satu infus set 
• Satu jarum infus: untuk bayi dan balita 
• Satu kantong NaCl 0,9% 500 ml 


