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Tujuan

• Mengetahui jadwal imunisasi 2014

• Mengetahui perubahan baru pada jadwal 
2014

• Mengetahui kesalahan umum dalam aplikasi 
jadwal imunisasi



Pembaharuan

• Perlunya update 

• Rapat Satgas Imunisasi September 2013

• Permenkes RI no 42 tahun 2013 tentang
penyelenggaran imunisasi
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Baca tabel

Umur

• Angka (kolom umur) : 

umur dalam bulan : 0 - 29 hari

tahun : 0 - 11 bulan 29 hari

• Contoh, DTP-1 dituliskan umur 2 bulan, 

 direkomendasikan umur 2 bulan 0 hari
sampai 2 bulan 29 hari.   



Apa yang baru



1. Hepatitis B

• Jadwal vaksin hepatitis B1 tetap dianjurkan umur
12 jam.

• Diberikan setelah vitamin K1. 

Penting untuk mencegah terjadinya perdarahan

akibat defisiensi vitamin K. 

• HBIg utk bayi dari ibu HBsAg positif, selain
imunisasi hepatitis B, utk cegah infeksi perinatal
yang berisiko tinggi untuk terjadinya hepatitis B 
kronik.  



2. Polio

• Vaksin polio 0 : polio oral (saat lahir atau saat
bayi dipulangkan)

• Untuk vaksin polio 1, 2, 3 dan booster : polio 
oral (OPV) atau polio inaktivasi (IPV) 

• Rekomendasi: paling sedikit 1 dosis IPV yang 
penting dalam masa transisi dalam menuju
eradikasi polio



3. BCG

• BCG dapat diberikan : umur 0 - 3 bulan

• Optimal pada umur 2 bulan.



4. DTP

• Untuk vaksin Td ditambahkan perlu booster
tiap 10 tahun.



5. Campak

• Imunisasi campak pada program nasional
diberikan 2 kali pada umur 9 dan 24 bulan
(Permenkes RI no 42/ 2013 tentang penyelenggaran
imunisasi)

• Bila mendapat MMR umur 15 bulan, 
imunisasi campak umur 24 bulan tidak
diperlukan.







Imunisasi booster



6. Pneumokokus

• Tidak ada perubahan, kecuali istilah dosis
ulangan diganti menjadi dosis booster.



7. Rotavirus

Ditambahkan keterangan umur pemberian
vaksin rotavirus pentavalen dosis pertama
diubah dari 6-12 minggu menjadi 6-14 minggu. 



9. Influenza

• Ditambahan keterangan dosis

untuk anak 6 bulan - < 36 bulan :  0,25 mL.



HPV

• Ditambahkan pemberian imunisasi HPV 
meliputi 3 dosis.



Common pitfall

• 1. Polio 0 diberi IPV

• 2. HB1, HB2, DTP-HB1,2,3 (+HB3?)

• 3. umur 9 bulan diberi MMR 



Kesimpulan

• Jadwal imunisasi rekomendasi IDAI 2014 : 
mengakomodasi Permenkes RI no 42 tahun 
2013 yang menganjurkan imunisasi booster 
untuk DTP-HB-Hib (18 bulan) dan campak (24 
bulan)



Terima kasih




