
KIPI
KEJADIAN IKUTAN PASCA 

IMUNISASI



Pengertian KIPI

semua kejadian  medik yang terjadi setelah
imunisasi,  yang menjadi perhatian dan 
diduga berhubungan dengan imunisasi

Reff.

• Permenkes Penyelenggaran Imunisasi

• Causality assessment of adverse event following immunization (AEFI): 2013

• Global manual on surveillance of adverse events following immunization, 2014
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(Chen RT, 1999)
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Perkembangan Program Imunisasi
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Surveilans KIPI
Pengertian

Suatu Proses Pemantauan, Pengobatan / Perawatan, Pelaporan, 
Investigasi & Penanggulangan (kajian & rekomendasi) Semua Reaksi 
Simpang / KIPI Setelah Pemberian Imunisasi .

Tujuan: 

Monitoring Keamanan Vaksin & Menetapkan penyebab 
KIPI tersebut

Manfaat
1. Keamanan vaksin 
2.  Kualitas  / Kredibilitas Program Imunisasi

Tanggungjawab

PROGRAM, LS.LP, KOMITE INDEPENDEN (KOMNAS & KOMDA PP KIPI)  



Laporan Diduga KIPI 1998-2016

.



ADVERSE  REACTION  VERSUS  ADVERSE EVENT

Adverse event

(event not attributed to vaccine)

Diseases

Genetics

Other drugs

Compliance* Environment

Other 

factors

Diet

Programmatic

errors

All AEFI Reports
(not yes assessed for link to vaccine)

Adverse reaction

(event attributed to vaccine)



Mekanisme Pelaporan KIPI

1.Berdasarkan pada individu, Antigen, Dilaporkan secara bertahap ;

1)Puskesmas

2)Kabupaten/Kota

3)Propinsi

4)Nasional

2.KIPI Ringan dilaporkan secara teratur setiap bulan

3.KIPI Berat/Serius dilaporkan setiap ada kejadian



Jenis Laporan  KIPI 

Jenis laporan KIPI ada 2:
1) Serius/Berat, SAE (Serius Adverse Event)
2) Non Serius/Ringan

KIPI Serius/Berat
Lap diduga KIPI yg tunggal/ berkelompok, sakit dg rawat inap,
kecacatan yg menetap, mengancam kehidupan atau kematian,
kekuatiran masyarakat

KIPI Non Serius/Ringan

Suatu peristiwa yg tidak "serius" & tidak menimbulkan risiko

potensial trhdp kesehatan penerima.



KIPI Serius vs Berat

KIPI Serius

(Serious AEFI)
Kejadian medis yang tidak

mengenakkan, pada dosis
berapapun, menyebabkan:

• Kematian

• Mengancam jiwa

• Dirawat di RS

• Kecacatan serius/ permanen

• Kelainan kongenital

• Membutuhkan tindakan guna
mencegah cacat atau kerusakan
permanen

• Menimbulkan keresahan di masyarakat

KIPI Berat

(Severe AEFI)

Istilah asli dari reaksi berat KIPI

Tidak berhubungan dengan
masalah medis jangka panjang

Kejadiannya sendiri mungkin
hanya masalah medis minor 
(contoh: demam, tetapi
berdasarkan keparahannya
digolongkan menjadi demam
ringan atau sedang)



Alur Pelaporan KIPI Non Serius

 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

SUBDIT IMUNISASI DITJEN PP DAN PL 

KEMENTERIAN KESEHATAN RI 

DINAS KESEHATAN PROVINSI 

DINAS KESEHATAN 
KABUPATEN/ KOTA 

PUSKESMAS 

Setiap tanggal 15 

Setiap tanggal 10 

Setiap tanggal 5 

Alur Pelaporan 

Umpan Balik 

../../website keamanan vaksin/MANAJEMEN DATA KIPI NON SERIUS.xlsx
file:///C:/Users/Fujitsu/Desktop/Kumpulan shortcut/Epi Info.lnk


Formulir RR KIPI Ringan

16/10/2017



Alur Pelaporan KIPI Serius

10/16/2017 12

Gambar 1. Alur pelaporan dan pelacakan KIPI Serius 
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Website Keamanan Vaksin 

  

Form KIPI Serius

Form Investigasi

../Formulir KIPI/Form KIPI Serius Final.doc
../Formulir KIPI/Form Investigasi Final.doc


Pelaporan KIPI Serius

• Puskesmas (Pelayanan)  Segera

• Dinkes Kab/Kota  24 Jam setelah laporan

• Dinkes Provinsi 24-72 Jam

• Komda & Komnas PP KIPI  24 – 72 Jam



Kurun waktu pelaporan KIPI serius

yang mener ima laporan 

Jen jang  Admin is t rasi  Kurun  wak tu  d i te r imanya laporan 

Dinas  Kesehatan  Kabupaten  /Ko ta 24 jam dar i   saa t  penemuan kasus 

Dinas Kesehatan Prov ins i / Komda 

PP-KIPI Mela lu i  webs i t e 

keamananvaks in 

24 - 72 jam dar i  saat penemuan 

kasus 

Sub Di rek tora t . Imuni sas i / Komnas 

PP-KIPI Mela lu i  webs i t e 

keamananvaks in 

24 jam – 7 har i  dar i   saat penemuan 

kasus 

 



Formulir RR KIPI Serius

16/10/2017

Dilanjutkan dg 
Investigasi & Kajian 
Komda / Komnas 

PP KIPI



1
REAKSI KIPI YANG 

TERKAIT KOMPONEN 
VAKSIN

CONTOH 
Trombositopenia
pasca pemberian

vaksin campak

2
REAKSI KIPI  TERKAIT 

DENGAN CACAT MUTU 
VAKSIN

CONTOH

Kegagalan
pabrik vaksin

untuk
menginaktivasi
secara komplit
suatu lot vaksin

IPV yang 
menyebabkan
polio paralitik

3

KESALAHAN 
PROSEDUR

CONTOH 
Transmisi infeksi

melalui vial 
multidosis yang 
terkontaminasi

4
REAKSIANXIETY/KECE

MASAN

CONTOH

Vasovagal
syncope pada

seorang
dewasa muda

setelah
imunisasi.

5

KOINSIDEN

CONTOH 

Demam
setelah

imunisasi
(hubungan
sementara) 
dan parasit

malaria yang 
diisolasi dari

darah. 

Klasfikasi Etiologi KIPI 
(WHO, 2014)



LANGKAH-LANGKAH UNTUK MENGANALISIS HUBUNGAN SEBAB AKIBAT 
REAKSI SIMPANG PADA SUATU INDIVIDU

Mengkategorisasi
hubungan kasual antara
KIPI dgn vaksin atau
imunisasi berdasar
kecenderungan yg
didapat dari algoritma

Langkah 4: 

Klasifikasi

Menetapkan
kecenderungan
berdasar
informasi yang 
didapat dari
daftar tilik

Langkah 3: 
Algoritma

Mengkaji secara
sistematis semua
data yang 
berhubungan
dan tersedia
untuk
menentukan
kemungkinan
aspek penyebab
KIPI tersebut.

Langkah 2: Daftar
Tilik

Apakah KIPI 
yang terjadi
sudah
memenuhi
kriteria
minimum 
hubungan
sebab akibat? 

Langkah 1: 
kelayakan



Website keamanan vaksin
Pelaporan & Kajian KIPI secara Online

Untuk Pencatatan Pelaporan dan Kajian KIPI



Fungsi Website Keamanan Vaksin

1) Me keamanan vaksin dengan mempercepat 
penyelesaian permasalahan KIPI

2) Mempercepat pelaporan yang timbul dalam 
pelaksanaan program imunisasi, kajian dan
penetapan KIPI serius/berat

3) Komunikasi dan informasi imunisasi dan KIPI 
(Forum,artikel,elearning WHO, Imunisasi media) 

4) Pelaporan KIPI ringan
5) Pengunduhan formulir laporan dan investigasi KIPI 

melalui website keamanan vaksin
(http/www.keamananvaksin.com)



PENANGANAN KASUS

Penanganan kasus (sederhana  sulit) diagnosis, pengobatan, 
kapan merujuk kasus berat

Komunikasi dg orang tua & anggota masyarakat untuk mere
dakan kecemasan

Pelaporan : KIPI berat harus segera dilaporkan & saat yang sa
ma dilakukan investigasi

Melakukan perbaikan apabila sudah dideteksi apa yang harus 
dilakukan

Koreksi terhadap masalah logistik, pelatihan, supervisi



Komunikasi dengan Media

• Prinsip membangun kepercayaan

• Kepercayaan publik tergantung 4 faktor 

– Empati , caring, clear, serius, aware body language, respo
nsible, responsive dan sikap positif

– Kompentensi dan expertise 

– Jujur dan terbuka

– Dedikasi dan komitmen

• Perlu persiapan 

– Pesan-pesan kunci,

– Menjawab pertanyaan yang baik 

– Identifikasi isu yang mengarah menyalahkan seseorang/ 

jangan spekulasi sebelum etiologi diketahui



Pesan- Pesan Kunci (WHO)

• Harus dengan kalimat pendek dan sederhana, sangat m
embantu bila dibumbui cerita/gambaran

• Pesan  kunci tentang imunisasi

– Bukti bahwa imunisasi terbukti mencegah penyakit

– Risiko tentang penyakit  dan komplikasinya 

– Penyakit yang telah berhasil dicegah akan meningkat 
kembali

– Ada reaksi vaksin tetapi jarang yang serius

– Keamanan vaksin sangat diutamakan, bila ada hal ya
ng terjadi akan diselidiki

– Sebab KIPI masih diselidiki tetapi sepertinya mengar
ah pada koinsidens dan program harus tetap berjala
n dalam rangka mencegah populasi dari sakit



Cara mengatasi pertanyaan yang negatif

• Block dengan jawaban yang bersifat positif: misal imunisasi     
telah banyak berhasil  menyelamatkan nyawa …dst

• Bridge arahkan dengan sesuatu yang berhubungan tetapi        
dengan kalimat positif

• Correct segera lakukan koreksi informasi dari interviewer yang 
salah

• Stay cool tak peduli seberapa buruknya kondisi tersebut, tetap 
jawab tanpa rasa marah atau defensif, tetaplah dengan sikap  
bersahabat, sopan dan hangat

• Be Assertive jawab pertanyaan dengan tegas, tanpa agresif, ja
ngan kasar atau memaksa



KESIMPULAN

• KIPI adalah risiko program imunisasi

• Pelaksanaan imunisasi yang baik mengura
ngi KIPI

• Diperlukan pengetahuan imunisasi yang 
mendalam

• Penanganan KIPI yang baik  komprehensif 
akan menunjang program imunisasi yang 
baik pula



Pesan

• Cakupan tinggi & merata, KIPI serius renda
h, persepsi masyarakat terhadap keamanan 
vaksin tinggi 

• Feedback &Rekomendasi   cepat

• KIPI merupakan konsekuensi normal dalam 
penyelenggaraan imunisasi




