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Vaksin COVID-19 Moderna (mRNA-1273) 
Produsen: ModernaTX, Inc. 
 

Vaksin COVID-19 Moderna adalah sebuah vaksin berbasis RNA duta (messenger 
RNA/mRNA) untuk COVID-19. Sel inang menerima instruksi dari mRNA untuk 
memproduksi protein S-antigen unik SARS-CoV-2, sehingga tubuh dapat menghasilkan 
respons kekebalan dan menyimpan informasi itu di dalam sel imun memori. Efikasi 
menurut uji-uji klinis pada peserta yang menerima dosis lengkap vaksin ini (dua dosis) dan 
memiliki status awal SARS-CoV-2 negatif adalah sekitar 94% dengan median masa 
pengamatan sembilan minggu. Semua data yang dikaji mendukung kesimpulan bahwa 
manfaat yang diketahui dan potensial dari vaksin mRNA-1273 lebih besar dibandingkan 
risiko diketahui dan potensialnya. 

 
Tanggal rekomendasi Daftar Penggunaan Darurat (Emergency Use Listing/EUL) WHO: tanggal keputusan 
diperkirakan akhir Februari 2021. 

Tanggal prakualifikasi (prequalification): belum ada informasi. 
Untuk perizinan penggunaan vaksin di negara masing-masing, badan-badan regulasi nasional dapat 
menggunakan pendekatan mengandalkan prakualifikasi/EUL WHO atau otorisasi penggunaan darurat badan-
badan regulasi ketat (stringent regulatory authority). 
 
 
 
 

Presentasi Suspensi multidosis beku, steril, dan tanpa pengawet. 
Jumlah dosis Satu ampul berisi 10 dosis vaksin setelah dicairkan. 
Jenis alat suntik vaksin 
dan ukuran jarum 

Alat suntik auto-disabled syringe: 0,5 mL; dan 
Jarum suntik untuk suntikan intramuskuler 23G × 1” (0,60 × 25mm). 

 
 
 

Direkomendasikan 
untuk usia 

18 tahun dan lebih. 
Vaksinasi untuk orang lanjut usia direkomendasikan tanpa batas atas usia. 

Jadwal yang 
direkomendasikan 

2 dosis (100 μg, masing-masing 0,5 mL), dengan rekomendasi interval 28 hari: 
Dosis 1: tanggal pemberian awal. 
Dosis 2: 28 hari setelah dosis pertama. 
 
Jika keliru diberikan dalam waktu kurang dari 28 hari sejak dosis pertama, dosis 
kedua tidak perlu diberikan ulang. 
Jika tertunda, dosis kedua sebaiknya diberikan sesegera mungkin sesuai 
instruksi produsen. 
Jika penundaan dinilai perlu dilakukan, WHO merekomendasikan agar interval 
dosis pertama dan kedua diperpanjang hingga 42 hari. 
 
Agar perlindungan didapatkan, kedua dosis perlu diberikan. Kedua dosis harus 
menggunakan produk yang sama. 

 
1 Isi penjelasan ini akan diperbarui seiring tersedianya informasi baru. 
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Jadwal dan pemberian (lanjutan) 
 
 

Rute dan lokasi 
pemberian 

Pemberian intramuskuler (IM). 
Dianjurkan agar vaksin ini disuntikkan di otot deltoid. 

Dosis 0,5 mL (dosis tunggal) 
Pelarut Tidak dibutuhkan 
Alat suntik pencampur Tidak dibutuhkan 
Kebutuhan persiapan/ 
rekonstitusi/pelarutan 

Tidak dibutuhkan pelarutan. 
 
Cairkan setiap ampul sebelum digunakan: 
• Cairkan vaksin pada suhu ruangan pada +15 hingga +25 °C selama 1 jam. 

ATAU 
• Cairkan vaksin di lemari pendingin pada suhu +2 hingga +8 °C selama 2 jam 

30 menit. Diamkan ampul pada suhu ruangan selama 15 menit sebelum 
vaksin diberikan. 

 
Pemberian vaksin: 
1. Setelah dicairkan, vaksin siap digunakan; jangan melarutkan vaksin. 
2. Putar ampul dengan perlahan; jangan mengocok vaksin. 
3. Periksa ampul untuk memastikan cairan berwarna keputihan. Vaksin ini 

mungkin mengandung partikel-partikel terkait produk yang berwarna putih 
atau tembus cahaya. Jangan gunakan vaksin jika terdapat partikel lain atau 
terjadi perubahan warna; buang ampul. 

4. Catat tanggal dan jam penggunaan pertama (tusukan pertama dan 
pengambilan dosis pertama) pada label ampul. 

5. Setiap kali sebelum mengambil vaksin, putar ampul secara perlahan tanpa 
mengocoknya. 

6. Ambil dosis vaksin sesaat sebelum diberikan; pengisian terlebih dahulu 
(prefilling) jarum suntik tidak direkomendasikan. 

7. Gunakan seluruh vaksin dalam waktu 6 jam setelah tusukan pertama. 
 
Buang ampul saat vaksin di dalamnya sudah tidak cukup untuk satu dosis utuh 
0,5 mL. Jangan gabungkan sisa vaksin dengan vaksin di ampul lain. 

Kebijakan ampul 
multidosis 

Setelah dosis pertama diambil, simpan ampul di antara suhu 2  dan 25 °C dan 
buang semua vaksin yang tidak digunakan di dalam ampul setelah 6 jam atau 
pada akhir sesi imunisasi sekalipun belum enam jam. 

Kontraindikasi • Riwayat anafilaksis terhadap komponen apa pun di dalam vaksin ini. Jangan 
berikan vaksin mRNA-1273 terutama kepada orang dengan riwayat 
anafilaksis terhadap polietilena glikol (PEG). 

• Orang yang mengalami anafilaksis setelah dosis pertama vaksin mRNA-
1273 sebaiknya tidak menerima dosis kedua vaksin ini maupun vaksin 
COVID-19 mRNA lain (misalnya, COMIRNATY® Pfizer-BioNTech). 

Kewaspadaan • Untuk orang yang diketahui memiliki riwayat anafilaksis terhadap vaksin 
atau terapi suntik lain apa pun, tenaga spesialis perlu melakukan penilaian 
risiko. Orang dengan riwayat anafilaksis masih dapat divaksin tetapi perlu 
mendapat konseling tentang kemungkinan risiko anafilaksis; risiko harus 
ditimbang dengan manfaat vaksinasi. 

• Semua penerima vaksin sebaiknya divaksin di lingkungan pelayanan 
kesehatan di mana anafilaksis dapat segera ditangani dan semua penerima 
harus diobservasi selama 15 menit setelah pemberian vaksin; orang dengan 
riwayat anafilaksis sebaiknya diobservasi selama 30 menit setelah 
vaksinasi. 

• Alergi makanan, kontak, atau musiman, termasuk terhadap telur, gelatin, 
dan lateks, tidak dipandang sebagai kewaspadaan atau kontraindikasi. 

• Vaksinasi untuk orang dengan penyakit demam berat akut (suhu tubuh di 
atas 38,5 °C) sebaiknya ditunda sampai orang tersebut sudah tidak demam. 

• Vaksinasi untuk orang dengan COVID-19 akut sebaiknya ditunda sampai 
orang tersebut telah pulih dari penyakit akut dan memenuhi kriteria untuk 
menghentikan isolasi. 
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Kelompok populasi 
khusus (berdasarkan 
data yang tersedia per 
30 April 2021) 

• Untuk orang dengan komorbiditas seperti penyakit paru kronis, penyakit 
jantung signifikan, obesitas berat, diabetes, penyakit liver, dan infeksi 
human immunodeficiency virus (HIV), yang telah diidentifikasi 
meningkatkan risiko COVID-19 berat, vaksinasi direkomendasikan. 

• Untuk orang lanjut usia yang sangat rapuh dan orang di atas usia 95 tahun 
dengan perkiraan harapan hidup di bawah 3 bulan, penilaian risiko-
manfaat perorangan perlu dilakukan. 

• Data yang tersedia tentang pemberian vaksin ini pada ibu hamil tidak 
memadai untuk mengetahui risiko terkait vaksin pada kehamilan. Saat ini, 
vaksinasi selama kehamilan tidak direkomendasikan kecuali jika manfaat 
vaksinasi (misalnya, tenaga kesehatan yang berisiko tinggi mengalami 
pajanan dan ibu hamil dengan komorbiditas) melebihi kemungkinan risiko 
vaksin. WHO tidak merekomendasikan tes kehamilan sebelum vaksinasi 
maupun penundaan kehamilan setelah vaksinasi. 

• Tidak ada data tentang keamanan vaksin COVID-19 mRNA untuk ibu hamil 
atau tentang efeknya pada anak yang menyusu. Karena vaksin ini bukan 
vaksin virus hidup, dan mRNA tidak masuk ke nukleus sel serta mengalami 
degradasi dengan cepat, secara biologis dan klinis vaksin ini kemungkinan 
tidak berisiko bagi anak yang menyusu. Ibu menyusui yang tergolong dalam 
kelompok yang direkomendasikan untuk divaksin sebaiknya ditawari 
vaksinasi. WHO tidak merekomendasikan dihentikannya menyusui setelah 
vaksinasi. 

• Orang dengan imunodefisiensi mungkin mengalami penurunan respons 
kekebalan terhadap vaksin ini. Namun, orang dengan imunodefisiensi yang 
merupakan bagian dari kelompok yang direkomendasikan untuk mendapat 
vaksin sebaiknya ditawari vaksinasi. Informasi dan, jika memungkinkan, 
konseling tentang profil keamanan dan efikasi vaksin ini pada orang dengan 
imunodefisiensi sebaiknya diberikan untuk pertimbangan penilaian risiko-
manfaat masing-masing. 

• Orang dengan kondisi autoimun yang tidak memiliki kontraindikasi 
terhadap vaksinasi dapat divaksin. 

• Orang yang positif HIV yang terkendali baik dengan terapi antiretroviral 
yang sangat aktif dan merupakan bagian dari kelompok yang 
direkomendasikan untuk mendapat vaksin dapat divaksin. Saat ini, data 
yang tersedia untuk orang positif HIV yang tidak terkendali baik dalam 
terapi belum mencukupi untuk memungkinkan penilaian efikasi dan 
keamanan vaksin ini dalam kelompok populasi ini. Tes infeksi HIV sebelum 
pemberian vaksin ini tidak diperlukan. 

• Orang dengan riwayat Bell’s palsy dapat divaksin dengan vaksin mRNA-
1273 jika tidak memiliki kontraindikasi. Saat ini belum ada bukti konklusif 
bahwa kasus yang teramati terjadi akibat vaksinasi. 

• Untuk orang yang pernah menerima antibodi monoklonal atau plasma 
konvalesen sebagai bagian dari pengobatan COVID-19, vaksinasi sebaiknya 
ditunda hingga minimal 90 hari untuk menghindari gangguan dari 
pengobatan antibodi pada respons kekebalan yang dihasilkan oleh vaksin. 
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Stabilitas dan penyimpanan 

Label dan kemasan 

 
 

Suhu penyimpanan 
vaksin 

Simpan dalam karton aslinya di freezer pada suhu -25 hingga -15 °C. 
Jangan simpan dengan dry ice atau di bawah suhu -40 °C. 

Masa simpan pada 
berbagai suhu 

Suspensi beku dalam ampul belum dibuka pada suhu penyimpanan antara -25 
dan -15 °C: sampai tanggal kedaluwarsa. Pastikan tanggal kedaluwarsa dengan 
mencari nomor lot yang tercetak pada karton dan ampul, kemudian masukkan 
nomor tersebut di https://www.modernatx.com/covid19vaccine-
eua/providers/vial-lookup dan tekan “Submit”. 
 
Ampul vaksin beku belum dibuka dalam freezer pada suhu -25 dan -15 °C: sejak 
diterima sampai tanggal kedaluwarsa. 
Ampul vaksin sudah dicairkan tetapi belum dibuka dalam lemari pendingin 
pada suhu +2 hingga +8 °C: hingga 30 hari. 
Ampul vaksin sudah dicairkan tetapi belum dibuka dalam penyimpanan 
dengan sejuk hingga suhu ruangan dari +8 hingga +25 °C: hingga 12 jam. 
Ampul vaksin sudah dicairkan dan sudah ditusuk pada suhu +2 hingga +25 °C: 
6 jam setelah dosis pertama diambil. 
Jangan bekukan kembali vaksin setelah dicairkan. 

Sensitivitas beku Jangan pernah bekukan kembali ampul yang sudah dicairkan. 
Jangan simpan dalam wadah insulasi pasif dengan dry ice atau bahan berubah 
fase (phase-change material/PCM) suhu ultra-dingin, atau dalam freezer di 
bawah -40 °C. 

Sensitivitas cahaya Simpan dalam karton aslinya sehingga terlindung dari cahaya. 
Hindari paparan cahaya matahari langsung dan cahaya ultraviolet. 

Kondisi sebelum 
digunakan 

Saat dicairkan pada suhu +2 hingga +8 °C, simpan pada suhu ruangan (hingga 
+25 °C) selama 15 menit sebelum digunakan. 
Saat dicairkan pada suhu ruangan (hingga +25 °C) selama 1 jam, vaksin dapat 
langsung digunakan. 

Angka sisa vaksin 
(wastage) 

Tergantung konteks negara. 

Kebutuhan stok bufer Tergantung konteks negara. 
 
 
 

Pemantau ampul vaksin 
(vaccine vial monitor) 
(jika ada, lokasi dan 
jenis) 

Pasokan awal selama pandemi tidak menyertakan pemantau ampul vaksin. 

Informasi pada label 
ampul (kode QR, matriks 
data, barcode) dan jenis 
informasi yang 
tercantum 

Belum final. 

Informasi pada kemasan 
sekunder (kode QR, 
matriks data, barcode) 
dan jenis informasi yang 
tercantum 

Belum final. 

Informasi pada kemasan 
tersier (kode QR, matriks 
data, barcode) dan jenis 
informasi yang 
tercantum 

Belum final. 

Ukuran dan volume 
kemasan sekunder 

Kotak berisi 10 ampul/100 dosis: 13,97 × 5,59 × 6,35 cm. 
Volume per dosis: 4,96 cm3/dosis. 

Ukuran dan volume 
kemasan tersier 

Karton berisi 12 kotak sekunder dengan total 120 ampul (1200 dosis). 
Dimensi luar 26,7 × 16,9 × 15,5 cm. 



   
7 FEBRUARI 2021 
 

Vaksin COVID-19 Moderna (mRNA-1273) 
 

5/6 

Vaksin COVID-19 Penjelasan 

Informasi keamanan* 
 
 

Kemungkinan kejadian 
ikutan (berdasarkan 
frekuensi) 

• Kejadian ikutan teramati sering terjadi, umumnya ringan hingga sedang dan 
berlangsung singkat 

• Kejadian ikutan lebih jarang terjadi pada orang lanjut usia (≥65 tahun) 
dibandingkan pada orang dewasa lebih muda (18–64 tahun). 

• Secara umum, jika dibandingkan dengan dosis pertama, kejadian-kejadian 
ikutan setelah dosis kedua lebih sering terjadi pada semua kelompok usia. 

 
Sangat sering (≥1/10): 
Pusing, mual, muntah, nyeri otot, nyeri sendi dan kaku, nyeri di daerah 
suntikan, keletihan, meriang, demam, limfadenopati. 
Umum (≥1/100 hingga <1/10): 
Ruam, daerah suntikan memerah atau membengkak, muntah, diare. 
Tidak umum (≥1/1000 hingga <1/100): 
Gatal di daerah suntikan. 
Jarang (≥1/10 000 hingga <1/1000): 
Pembengkakan wajah, Bell’s palsy (paralisis wajah perifer akut). 
Tidak diketahui (tidak dapat diperkirakan berdasarkan data yang tersedia): 
Anafilaksis, hipersensitivitas. 

Pemberian bersama 
vaksin/obat lain 

Sebelum data tentang pemberian bersama tersedia, sebaiknya ada jarak 
minimal 14 hari antara pemberian vaksin ini dan pemberian vaksin apa pun 
terhadap penyakit lain. 

 
*Dari studi klinis. 
 

Pengingat penting 
Sesi vaksinasi dan pemberian vaksin: 
Sebelum, selama, dan setelah vaksinasi, semua orang perlu terus mengikuti panduan setempat yang berlaku 
tentang perlindungan dari COVID-19 (misalnya, memakai masker, menjaga jarak, membersihkan tangan). 

Orang yang terkonfirmasi PCR mengalami COVID-19 sebaiknya tidak divaksin. Vaksinasi dapat ditawarkan 
kepada orang yang telah pulih dari COVID-19, baik simtomatik maupun asimtomatik. 

Tes untuk COVID-19 tidak direkomendasikan untuk tujuan pengambilan keputusan tentang vaksinasi; 
namun, berdasarkan data saat ini, orang yang terkonfirmasi PCR terinfeksi SARS-CoV-2 dalam waktu enam 
bulan ke belakang dapat menunda vaksinasi sampai mendekati akhir periode enam bulan tersebut. 

Vaksin ini hanya boleh diberikan di tempat di mana pengobatan medis yang tepat untuk menatalaksana 
anafilaksis tersedia langsung, yaitu tempat-tempat dengan (i) sumber daya yang diperlukan dan tenaga 
kesehatan yang terlatih dan (ii) yang memungkinkan observasi pasca-vaksinasi selama setidaknya 15 menit. 
(Informasi lebih lanjut tentang peralatan dan pengobatan KIPI dapat dilihat di materi pelatihan – Pelatihan 
vaksinasi COVID-19 untuk tenaga kesehatan, Modul 4: Pemantauan KIPI di https://openwho.org/courses/ 
covid-19-vaksinasi-tenagakesehatan). 

Sebelum vaksinasi, berikan informasi kepada penerima vaksin tentang kemungkinan gejala-gejala pasca-
vaksinasi dan lakukan observasi pasca-vaksinasi selama minimal 15 menit. 

Orang dengan riwayat reaksi alergi atau kondisi lain yang disebutkan di bagian peringatan dan/atau 
kewaspadaan pada lembar informasi (insert) kemasan harus diobservasi selama 30 menit pasca-vaksinasi. 

Untuk meredakan gejala-gejala pasca-vaksinasi, obat antidemam atau analgesik dapat diminum (profilaksis 
rutin untuk mencegah gejala tidak direkomendasikan karena kurangnya informasi tentang dampak respons 
kekebalan). 

 

 

https://openwho.org/courses/%20covid-19-vaksinasi-tenagakesehatan
https://openwho.org/courses/%20covid-19-vaksinasi-tenagakesehatan
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Pengingat penting (lanjutan) 
Himbau penerima vaksin untuk menyelesaikan rangkaian vaksinasi untuk mengoptimalisasi perlindungan 
dan jadwalkan pemberian dosis kedua. Kedua dosis harus menggunakan produk vaksin yang sama. Saat 
menjadwalkan vaksinasi untuk kelompok-kelompok pekerjaan (misalnya, tenaga kesehatan) profil 
reaktogenisitas vaksin mRNA-1273 yang teramati dalam uji-uji klinis harus diperhatikan, mengingat adanya 
risiko tidak masuk kerja dalam waktu 24–48 jam setelah vaksinasi. 

 

Sumber informasi dan informasi lebih lanjut tersedia di: 
https://www.modernatx.com/covid19vaccine-eua/providers/about-vaccine 
https://www.modernatx.com/covid19vaccine-eua/eua-fact-sheet-providers.pdf 
https://www.ema.europa.eu/en/documents/product-information/covid-19-vaccine-moderna-epar-product-
information_en.pdf 
https://www.who.int/publications/i/item/interim-recommendations-for-use-of-the-moderna-mrna-1273- 
vaccine-against-covid-19  

https://www.modernatx.com/covid19vaccine-eua/providers/about-vaccine
https://www.modernatx.com/covid19vaccine-eua/eua-fact-sheet-providers.pdf
https://www.ema.europa.eu/en/documents/product-information/covid-19-vaccine-moderna-epar-product-information_en.pdf
https://www.ema.europa.eu/en/documents/product-information/covid-19-vaccine-moderna-epar-product-information_en.pdf
https://www.who.int/publications/i/item/interim-recommendations-for-use-of-the-moderna-mrna-1273-%20vaccine-against-covid-19
https://www.who.int/publications/i/item/interim-recommendations-for-use-of-the-moderna-mrna-1273-%20vaccine-against-covid-19
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