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PENDAHULUAN

Laporan ini berupaya untuk menyampaikan  temuan advokasi pendampingan 
yang dilakukan oleh KontraS pada kasus vaksin palsu di Indonesia. Dalam laporan 
ini, berisikan tentang latar belakang kasus vaksin palsu, isu hak asasi manusia 
yang di dalamnya terkandung hak atas kesehatan dan hak-hak anak, kemudian 
mekanisme pemulihan berdasarkan aturan nasional maupun internasional. 
Hak-hak tersebut –termasuk di dalamnya rangkaian hak yang terkait dan 
tidak bisa dipisahkan dari hak atas kesehatan dan hak anak- adalah mengikat 
Pemerintah Indonesia selaku negara pihak dari sejumlah dokumen hukum HAM 
internasional.1 Sehingga mekanisme pemulihan berdasarkan aturan nasional 
juga adalah kewajiban negara untuk memenuhinya. Lebih lanjut, dalam usaha 
menuliskan laporan pendampingan hak atas kesehatan dalam kasus vaksin 
palsu, KontraS mengumpulkan sejumlah data-data dari temuan di lapangan, 
berita online maupun offline, dan sumbangan tulisan dari salah satu orang tua 
korban vaksin palsu guna memperkaya analisis dan pembacaan situasi minimnya 
jaminan perlindungan kesehatan anak-anak Indonesia. Data-data tersebut, kami 
analisis lebih lanjut berdasarkan pada perspektif hak asasi manusia. 

1  Yang dimaksud dengan hak yang terkait dan tidak dapat dipisahkan adalah sesuai dengan misi dari Badan 
Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) melalui Komisi Tinggi untuk Hak Asasi Manusia yang menjelaskan bahwa makna 
universalisme dari hak asasi manusia adalah ekspresi dari jaminan hukum, yang juga diatur di dalam sejumlah doku-
men-dokumen mengikat hak asasi manusia, hukum kebiasaan internasional, prinsip-prinsip umum dan aturan-aturan 
HAM lainnya. Bahwa hak asasi manusia yang satu dengan lainnya tidak dapat dipisahkan, mengingat kualitas HAM 
yang ditingkatkan akan mendorong perbaikan kualitas HAM lainnya. Begitu juga sebaliknya, jika tidak ada realisasi dan 
pembatasan berlebihan atas HAM juga akan memengaruhi keberadaannya. Lebih lanjut lihat: OHCHR. http://www.
ohchr.org/EN/Issues/Pages/WhatareHumanRights.aspx.  
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Untuk menjelaskan hal tersebut, maka jenis metode penelitian yang akan 
digunakan pada adalah metode penelitian deskriptif dengan pendekatan 
kualitatif. Menurut Nawawi (1983:64), metode penelitian deskriptif ini 
mempunyai dua ciri pokok, yaitu:

1. Memusatkan perhatian pada masalah-masalah yang ada pada saat 
penelitian dilakukan (saat sekarang) atau masalah-masalah yang bersifat 
aktual.

2. Menggambarkan fakta-fakta tentang masalah yang diselidiki sebagai 
adanya diiringi dengan interpretasi rasional.

Usaha mendeskripsikan fakta-fakta menurut ini pada tahap permulaan tertuju 
pada usaha mengemukakan gejala-gejala secara lengkap di dalam aspek yang 
diselidiki, agar jelas keadaan dan kondisinya. Karena itu pada tahap ini metode 
deskriptif tidak lebih dari penelitian yang bersifat penemuan fakta-fakta 
seadanya. Penemuan gejala-gejala ini juga berarti tidak sekadar menunjukkan 
distribusinya, akan tetapi termasuk usaha mengemukakan hubungan satu 
dengan yang lain di dalam aspek yang diselidiki. 

Untuk itu pemikiran di dalam metode ini perlu dikembangkan dengan memberikan 
penafsiran yang akurat terhadap fakta-fakta yang ditemukan. Dengan kata lain, 
metode ini tidak terbatas sampai pada pengumpulan data dan menyusun data, 
tetapi meliputi juga analisis dan interpretasi tentang temuan-temuan yang 
kami miliki. Oleh karena itu, penelitian ini dapat diwujudkan juga sebagai usaha 
memetakan masalah dan lebih jauh lagi berguna untuk memecahkan masalah.
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Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif karena laporan ini 
berangkat dari pendampingan kasus vaksin palsu secara detil dan mendalam. 
Sebagaimana dikemukakan oleh Sugiyono (2012:3) bahwa metode kualitatif 
untuk mendapatkan data yang mendalam, suatu data yang mengandung makna. 
Selain itu, peneliti juga ingin berkomunikasi langsung dengan informan untuk 
mendapatkan informasi dan hasil yang dapat dianalisis juga melalui pengamatan 
kejadian. Hal ini sesuai dengan yang dikemukakan oleh Bogdan dan Biklen 
(1982) bahwa salah satu karakteristik penelitian kualitatif adalah peneliti sendiri 
sebagai instrumen utama untuk mendatangi sumber data dan menjelaskan 
bahwa hasil penelitian lebih menekankan kepada proses tidak semata-mata 
kepada hasil. 
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1. Latar Belakang

Kesehatan merupakan kondisi sejahtera dari badan, jiwa, dan sosial 
yang memungkinkan setiap orang produktif secara ekonomis.2 Karena 
itu kesehatan merupakan dasar dari diakuinya derajat kemanusiaan. 
Tanpa kesehatan, seseorang menjadi tidak sederajat secara kondisional. 
Tanpa kesehatan, seseorang tidak akan mampu memperoleh hak-
haknya yang lain. Seseorang yang tidak sehat dengan sendirinya akan 
berkurang haknya atas hidup, tidak bisa memperoleh dan menjalani 
pekerjaan yang layak, tidak bisa menikmati haknya untuk berserikat dan 
berkumpul serta mengeluarkan pendapat, dan tidak bisa memperoleh 
pendidikan demi masa depannya. Singkatnya, seseorang tidak bisa 
menikmati sepenuhnya kehidupan sebagai manusia.

Pentingnya hak atas kesehatan sebagai komponen hak asasi manusia juga 
adalah bentuk pengakuan dari penghormatan hidup yang bermartabat. 
Pengakuan atas hak ini bukanlah sebuah situasi baru. Sejak tahun 
1946, Badan Kesehatan Dunia (WHO) telah mendeklarasikan dalam 
pembukaan konstitusinya bahwa kesehatan merupakan kondisi di mana 
‘terjaminnya kesejahteraan atas fisik, mental, sosial dan mental; yang 
bukan saja ketiadaan suatu penyakit dan kelemahan-kelemahan lainnya.” 
Pembukaan dari konstitusi WHO ini juga menambahkan, “kondisi 
penikmatan atas pencapaian dari standar kesehatan tertinggi adalah 
dasar dari kehidupan manusia; tanpa harusdibedakan berdasarkan ras, 
agama, keyakinan politik atau kondisi sosial lainnya.”

2 Pasal 1 poin 1 UU Nomor 23 Tahun 1992 tentang Kesehatan
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Pentingnya kesehatan sebagai hak asasi manusia dan sebagai kondisi 
yang diperlukan untuk terpenuhinya hak-hak lain telah diakui secara 
internasional. Hak atas kesehatan meliputi hak untuk mendapatkan 
kehidupan dan pekerjaan yang sehat, hak untuk mendapatkan pelayanan 
kesehatan, dan perhatian khusus terhadap kesehatan ibu dan anak.3 
Dalam pendekatan hak asasi manusia, melacak jaminan perlindungan 
hak atas kesehatan juga dapat dilihat di dalam Deklarasi Universal 
Hak Asasi Manusia (DUHAM). Di Pasal 25(1) secara terang menyatakan 
bahwa setiap orang berhak atas tingkat hidup yang memadai untuk 
isu kesehatan dan kesejahteraan. Agenda perawatan kesehatan dan 
pelayanan sosial harus dijamin negara tanpa diskriminasi.4

Situasi ini kemudian mengajak dan menempatkan negara-negara pihak 
peratifikasi aturan-aturan hukum HAM internasional yang terikat secara 
hukum (legally binding) untuk lebih strategis dalam menggunakan 
prinsip-prinsip HAM internasional dalam mengakui keberadaan hak 
atas kesehatan dan elemen-elemen terkait lainnya. Dalam beberapa 
masa terakhir bahkan terdapat kemajuan yang signifikan ketika isu 
kesehatan dan hak atas kesehatan mendapatkan ruang perhatian pada 
agenda pembangunan global maupun pengentasan kemiskinan dunia. 
Millenium Development Goals (MDGs) and Sustainable Development 

3 Hak atas Standar Kesehatan Tertinggi yang Terjangkau. Komite hak-hak ekonomi, sosial dan budaya. Sidang 
ke : 22. Genewa (25 april – 12 mei 2000). agenda ke: 3. Pelaksanaan Kovenan Internasional Hak-hak Ekonomi, Sosial 
dan Budaya.
4 Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia (DUHAM, 1948):https://www.kontras.org/baru/Deklarasi%20Univer-
sal%20HAM.pdf. 
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Goals (SDGs) telah memberikan pengakuan akses atas vaksin dan 
kesehatan lainnya secara universal.5

Lebih lanjut, hak atas kesehatan merupakan hak dasar setiap insan 
yang dijamin dalam konstitusi dan berbagai perundang-undangan. 
Dalam Konstitusi Undang-Undang Dasar 1945, di Pasal 34(3) diterangkan 
bahwa, “Negara bertanggungjawab atas penyediaan fasilitas pelayanan 
kesehatan dan fasilitas umum yang layak.” Pasal tersebut jika dibaca 
secara progresif maka menunjukkan bahwa negara memiliki peran 
absolut dalam memastikan ketersediaan layanan kesehatan minimum 
sesuai dengan standar. Lebih lanjut, dalam perwujudannya, negara juga 
bisa mendapatkan dukungan dari semua pihak, khususnya kelompok 
bisnis korporasi dan seluruh anggota masyarakat untuk mewujudkan 
kualitas hak atas kesehatan. Tetapi, pemenuhan hak atas kesehatan akan 
sia-sia jika dilakukan tak sesuai dengan peraturan perundang-undangan, 
terlebih lagi membahayakan dan memberikan dampak kesehatan yang 
serius bagi masyarakat, seperti pada kasus vaksin palsu. 

5 Lihat: WHO. 2015. http://apps.who.int/iris/bitstream/10665/200009/1/9789241565110_eng.pdf?ua=1
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1.1. Kronologi Kasus Vaksin Palsu

Para ibu korban vaksin palsu berkumpul dan mengorganisir diri untuk menuntut pertanggungjawaban negara dan pihak rumah sakit 
atas ganti rugi yang tidak sekadar vaksinasi ulang terhadap sejumlah bayi dan balita. Dok. KontraS, 2016.

Kronologi ini KontraS susun berdasarkan hasil pemantauan media massa, 
pendampingan keluarga-keluarga korban di rumah sakit dan catatan-catatan 
dari kesaksian sumber primer, yang kami susun sedemikian rupa sehingga 
membantu pembaca dan pengguna manfaat dari laporan ini untuk memahami 
posisi kasus dan dampak (baik yang dirasakan langsung maupun tidak) oleh 
korban dan keluarga. 
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Pada medio 2016, berawal dari kabar ditemukannya seorang bayi yang meninggal 
dunia pasca divaksinasi, di Puskesmas Pasar Rebo, Jakarta Timur. Bayi berusia 
lima bulan berinisial R tersebut meninggal dunia pasca mengalami demam tinggi 
per-tanggal 13 hingga 15 Mei 2016 dan kemudian kondisinya semakin memburuk 
beberapa hari kemudian. Setelah dirunut, kondisi kesehatan R menjadi tidak 
menentu pasca mengikuti suntik imunisasi DPT 3 di Puskesmas Kecamatan 
Pasar Rebo.

Direktorat Ekonomi Khusus, Badan Reserse Kriminal (Bareskrim) Polri 
melakukan pendalaman selama 3 bulan dan kemudian berhasil membongkar 
adanya jaringan pemalsu vaksin6. Vaksin yang dipalsukan adalah vaksin dasar, 
yang wajib diberikan untuk bayi: campak, polio, hepatitis B, tetanus, dan BCG 
(Bacille Calmette-Guerin).

“Pabrik” vaksin palsu ditemukan, yaitu di Perumahan Puri Bintaro Hijau, 
Kecamatan Pondok Aren, Tangerang Selatan. Menurut pengakuan para 
tersangka, pemalsuan ini sudah berlangsung sejak 2003 dan didistribusikan ke 
seluruh Indonesia. Polisi baru menemukan keberadaan produk vaksin palsu ini 
di tiga provinsi, di DKI Jakarta, Jawa Barat, dan Banten.

Penemuan tempat produksi vaksin palsu disusul dengan diungkapnya 14 rumah 
sakit yang terbukti menggunakan vaksin palsu7, di antaranya, 1.DR Sander, 
Cikarang; 2. Bhakti Husada, Terminal Cikarang; 3. Sentral Medika, Jalan Industri 
Pasir Gombong; 4. RSIA Puspa Husada; 5. Karya Medika, Tambun; 6. Kartika 

6 Sumber https://beritagar.id/index.php/artikel/editorial/vaksin-palsu-beredar-negara-lalai diakses pada 
tanggal 4 Januari 2017 pukul 16.35
7 Sumber http://nasional.kompas.com/read/2016/07/14/16083471/ini.14.rumah.sakit.yang.pakai.vaksin.palsu 
diakses pada tanggal 4 Januari 2017 pukul 16.45
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Husada, Jalan MT Haryono Setu, Bekasi; 7. Sayang Bunda, Pondok Ungu, Bekasi; 
8. Multazam, Bekasi; 9. Permata, Bekasi; 10. RSIA Gizar, Villa Mutiara Cikarang; 
11. Harapan Bunda, Kramat Jati, Jakarta Timur; 12. Elisabeth, Narogong, Bekasi; 
13. Hosana, Lippo Cikarang; 14. Hosana, Bekasi, Jalan Pramuka.

Tiga belas rumah sakit di Bekasi membeli vaksin palsu dari Juanda, seorang 
karyawan CV. Azka Meika. Sementara Rumah Sakit Harapan Bunda di Jakarta 
Timur memperoleh vaksin palsu dari seorang pria bernama M. Syahrul. Menurut 
dokumen pemeriksaan, kedua pria itu menyodorkan daftar vaksin berikut 
harganya pada kepada unit pengadaan di rumah sakit, lalu perintah pembeliannya 
menunggu persetujuan direktur rumah-rumah sakit8. berdasarkan temuan 
Subdirektorat Industri dan Perdagangan Direktorat Tindak Pidana Ekonomi 
Khusus Bareskrim Polri, ditemukan 195 saset hepatitis B, 221 botol vaksin polio, 
55 vaksin anti-snake, dan sejumlah dokumen penjualan vaksin. Sejauh ini, sudah 
sembilan orang ditetapkan sebagai tersangka.

Selain motif ekonomi dari pelaku di lapangan, vaksin palsu juga terjadi karena 
adanya dugaan kelangkaan/kekosongan9 dan adanya distributor freelance10. 

8 Sumber http://www.dw.com/id/inilah-daftar-rumah-sakit-pengguna-vaksin-palsu/a-19401575 diakses pada 
tanggal 4 Januari 2017 pukul 16.50
9 IDAI menyebutkan bahwa terjadi kekosongan vaksin impor sejak tahun 2015 hingga saat ini. Bahwa 
kekosongan vaksin sejak tahun 2015 terjadi secara global di seluruh Indonesia.  Vaksin yang mengalami kekosongan 
sejak tahun 2015 menurut Aman diantaranya adalah Vaksin DPT (Difteri, Pertusis, Tetanus) sumber http://www.
cnnindonesia.com/nasional/20160720031918-20-145736/ikatan-dokter-anak-indonesia-akui-kekosongan-vaksin/ 
diakses pada tanggal 3 Mei 2017 pukul 11.10. Tetapi, Kementerian Kesehatan menolak bahwa terjadi kekosongan vaksin. 
Melalui Menteri Kesehatan, disebutkan bahwa Tidak ada kelangkaan sekali lagi saya tegaskan pemerintah mempunyai 
namanya program imunisasi untuk masyarakat, wajib imunisasi. Itu penyediaan vaksinya dari PT Biofarma, jadi 120 juta 
file ini akan disediakan oleh Biofarma. Sumberhttp://www.tribunnews.com/nasional/2016/07/19/menkes-bantah-faktor-
kelangkaan-jadi-penyebab-kasus-vaksin-palsu diakses pada tanggal 3 Mei 2017 pukul 11.13. 
10  BPOM menyebutkan bahwa adanya distributor freelance yang ikutan di dalam penyebaran vaksin palsu. 
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kedua penyebab tersebut menjadi catatan buruk bagi pemerintah maupun 
badan pengawas obat-obatan. Pasalnya, dua hal tersebut sangatlah berkaitan. 
Tentu, jika terjadi kelangkaan, maka permintaan pun akan menguat dan banyak 
celah untuk memanfaatkan permintaan tersebut salah satunya mendirikan 
distributor freelance yang luput dari pengawasan. 

Terlebih lagi, ada lima jenis vaksin impor yang mengalami kelangkaan, vaksin 
DPT, HB Polio Combo, Hepatitis A, Varicella, dan MMR. Berdasarkan pengakuan 
IDAI, kebutuhan vaksin impor tersebut sangat tinggi. Kurang lebih ada 450 
juta bayi yang memerlukan vaksin dasar impor. Sementara, kelangkaan terjadi 
pada 2015. Celah tersebutlah yang dimanfaatkan oleh pihak-pihak lain untuk 
memroduksi vaksin palsu. Dari skema itu, terlihat adanya “pembiaran”  negara 
dalam mengawasi hal tersebut.  

1.2. Temuan 

Vaksin palsu adalah skandal pembangunan yang memiliki korelasi kuat pada 
pemenuhan hak-hak anak pada akses kesehatan. Namun sayangnya, merujuk 
pada Laporan Tahunan yang disajikan oleh Unicef Indonesia di tahun 2012,11 
menerangkan bahwa Indonesia ialah negara terbesar ketiga dalam jumlah anak-
anak yang belum diimunisasi. Namun, seiring dengan penyikapan serius berupa 

distributor freelance ini menawarkan vaksin dengan harga murah ke sarana pelayanan kesehatan. Harga yang murah 
membuat pelayan kesehatan tertarik membelinya. Sumber https://m.tempo.co/read/news/2016/06/28/063783850/ini-
penyebab-vaksin-palsu-bisa-beredar-di-indonesia diakses pada tanggal 3 Mei 2017 pukul 11.06
11 Referensi https://www.unicef.org/indonesia/id/UNICEF_Annual_Report_(Ind)_130731.pdf diakses pada 
tanggal 9 Januari 2017 pukul 14.39
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kampanye imunisasi oleh pemerintah, diperkirakan dari waktu ke waktu tingkat 
kesadaran masyarakat Indonesia akan pentingnya imunisasi bagi anak kian 
meningkat.

Surat pertanggungjawaban Rumah Sakit Harapan Bunda 
yang menjelaskan bahwa manajemen rumah sakit akan 
bertanggung jawab penuh atas biaya vaksinasi ulang 
kepada sejumlah bayi dan balita. Surat ini diedarkan pada 
pekan pertama ketika nama rumah sakit masuk pada daftar 
yang mengedarkan vaksin palsu. Dok. KontraS, 2016. 

Namun, munculnya kasus vaksin 
palsu pada tahun 2016 lalu, 
menunjukkan bahwa masih banyak 
celah bagi para pebisnis terlarang 
untuk menghasilkan vaksin-vaksin 
berharga murah tapi palsu. Hal ini 
diperparah, ketika terkuaknya pada 
tahun 2016, Menteri Kesehatan 
mengatakan bahwa vaksin palsu 
beredar sejak tahun 200312. Atas 
ucapan tersebut, diduga peredaran 
vaksin di Indonesia memiliki rantai 
bisnis yang mengindikasikan adanya 
permintaan dan penyediaan alat-
alat produksi, sebab bisa begitu 

12 Sumber http://nasional.kompas.com/read/2016/06/27/23361191/banyak.vaksin.palsu.menkes.kena.semprot.
anggota.dpr  diakses pada tanggal 13 Januari 2017 pukul 14.24
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lancar melakukan pembuatan vaksin secara ilegal lebih dari 10 tahun tanpa 
tercium aparat keamanan. 

Di samping dampaknya yang sangat merugikan bagi perusahaan produsen 
vaksin-vaksin asli, vaksin palsu menambah ancaman kelas berat utamanya 
terhadap kesehatan anak-anak, selain obat-obatan palsu. Hal itu semakin 
merisaukan karena bukan semata-mata masalah produk palsu. Vaksin bagi 
anak-anak ternyata juga bisa dibeli melalui situs belanja daring populer.13

Ketersediaan vaksin di situs yang dapat terakses masyarakat umum tersebut 
nyata-nyata memperlihatkan tidak adanya perlindungan yang dibutuhkan untuk 
menjamin kesehatan anak dari berbagai penyakit mematikan.Dengan kata lain, 
vaksin yang diperjualbelikan secara sedemikian bebas pada akhirnya tidak 
memberikan standar tentang mutu dan keaslian vaksin, pihak yang benar-benar 
memiliki lisensi untuk membeli dan memberikannya ke anak, serta antisipasi 
terhadap efek-efek buruk yang diakibatkan vaksin palsu tersebut.

Vaksinolog dr. Dirga Sakti Rambe, M.Sc-VPCD mengungkapkan, risiko terberat 
adalah anak akan terkena infeksi.14Pembuatan vaksin palsu yang tidak steril dan 
tidak mengikuti prosedur seperti pembuatan vaksin asli tentu akan menimbulkan 
banyak kuman dan menyebabkan infeksi. Gejala infeksi tersebut antara lain 

13 Sumber http://mediaindonesia.com/news/read/53275/krisis-vaksin-dan-ancaman-potong-
generasi/2016-06-28 diakses pada tanggal 9 Januari 2017 pukul 14.40
14 Sumber http://nationalgeographic.co.id/berita/2016/06/lika-liku-vaksin-palsu-dan-dampaknya-bagi-
kesehatan-anak diakses pada tanggal 10 Januari 2017 pukul 12:01
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demam tinggi disertai laju nadi cepat, sesak napas, dan anak sulit makan. Jika 
anak hanya demam saja setelah divaksin, orangtua tak perlu khawatir, karena 
beberapa vaksin memang bisa membuat anak demam.

Sementara, upaya pemulihan yang dilakukan oleh negara selesai dengan cara 
melakukan vaksinasi ulang terhadap para korban vaksin palsu. Di salah satu 
rumah sakit, RS Harapan Bunda, penentuan anak yang terkena vaksin palsu 
hanya terbatas dari periode Maret-Juni 2016.15 Di sisi lain, ucapan Menteri 
Kesehatan mengatakan peredaran vaksin palsu telah berlangsung sejak tahun 
2003. Negara memang bertanggungjawab untuk memberikan vaksin pengganti. 
Akan tetapi, negara masih belum bisa memastikan bahwa pelanggaran hukum 
serupa tidak akan terjadi di masa depan. Ruang kehadiran negara tidak saja 
diukur melalui praktik pengganti vaksin palsu. Di sini praktik pelanggaran HAM 
terlihat jelas dalam wujud pengabaian negara untuk bisa mengambil respons 
cepat, termasuk menggunakan jalur hukum guna mengevaluasi penyelewengan 
akses dan pelayanan publik. 

Menurut WHO, imunisasi terbukti menyelamatkan kehidupan dan memberikan 
kualitas hidup yang jauh lebih baik. Mengapa? Sebab, imunisasi merupakan 
salah satu cara yang telah berhasil dan intervensi kesehatan yang efektif. 
Meningkatkan cakupan imunisasi telah berhasil mengurangi kematian anak di 
dunia sebesar 50% antara tahun 1990 hingga 2015 dari 12.7 juta menjadi 5.9 
juta kematian (Child Mortality Report, UN Interagency Group, 2015). Namun, 

15 Sumber https://m.tempo.co/read/news/2016/07/17/173788172/kementerian-kesehatan-vaksinasi-ulang-anak-
yang-mendapat-vaksin-palsu diakses pada tanggal 13 Januari 2017 pukul 14.38 
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yang terjadi akibat kasus vaksin palsu dalam konteks kasus yang KontraS 
tangani adalah hilangnya rasa aman bagi anak-anak yang ingin melakukan atau 
harus mendapatkan akses imunisasi sebagaimana yang dijamin oleh negara. 
Mengingat negara, ketika kasus ini sedang ramai-ramainya dibicarakan oleh 
publik, tidak mengambil langkah responsif yang bisa diikuti oleh para orang tua 
korban untuk mendapatkan pemulihan cepat, tanpa harus membuat orang tua 
menunggu terlalu lama. 
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BAGIAN KEDUA: 

Hak-Hak Anak dalam 

Skema Hukum Internasional 
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2. Hakikat Hak Asasi Manusia

Mendudukkan kasus vaksin palsu dalam skenario hak asasi manusia menjadi 
intisari dari laporan ini. Sebagaimana yang telah dibahas di awal, hak asasi manusia 
memiliki makna sebagai suatu hak yang terberi kepada seluruh manusia, karena 
mereka manusia; di mana hak-hak tersebut tidak memandang bentuk identitas 
kebangsaan, tempat tinggal, seks, latar belakang etnisitas, warna kulit, agama, 
bahasa, atau status-status sosial lainnya. Kita semua dengan kemanusiaan yang 
kita miliki, oleh karenanya memiliki hak asasi manusia yang harus dilindungi dan 
tidak boleh didiskriminasi. Hak-hak yang kemudian dikategorikan sebagai hak 
asasi manusia maka dari itu bersifat terhubung satu sama lain, saling bergantung, 
dan tidak dapat dipisahkan. Konteks ini bahkan secara khusus dijelaskan di 
dalam Deklarasi Hak Asasi Manusia, Kovenan Internasional Hak-Hak Sipil dan 
Politik (ICCPR), dan Kovenan Internasional Hak-Hak Ekonomi, Sosial dan 
Budaya (ICESCR). Di mana ketiga dokumen tersebut dikategorikan sebagai the 
Bill of Rights.16 Dokumen-dokumen tersebut telah menjelaskan ruang kewajiban 
negara pihak (negara-negara yang telah meratifikasi instrumen-instrumen HAM 
internasional yang sifatnya mengikat) untuk menjamin penghormatan, pemajuan 
dan perlindungan hak asasi manusia.17

16 Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia, Pasal 1
17 Secara spesifik, Kovenan Internasional Hak-Hak Sipil dan Politik (ICCPR) menyatakan ruang akuntabilitas 
negara dalam hak asasi manusia sebagaimana diatur dalam Pasal 3, yang bisa disederhanakan sebagai berikut: (1) 
kewajiban negara untuk memberikan upaya pemulihan efektif, meski pelanggaran dilakukan oleh orang-orang yang 
bertindak dalam kapasitas resmi, (2) menjamin setiap orang yang menuntut upaya pemulihan hak-haknya oleh lembaga 
peradilan, administratif atau legislatif yang berwenang dan mekanisme hukum resmi lainnya, (3) menjamin langkah 
penyelesaian akan dijalankan oleh lembaga berwenang negara apabila gugatan permohonan atau langkah pemulihan 
dikabulkan. Lebih lanjut dokumen bisa diakses di: https://www.kontras.org/baru/Kovenan%20Sipol.pdf. Sedangkan 
dalam Kovenan Internasional Hak-Hak Ekonomi, Sosial dan Budaya telah memberikan penekanan pada beberapa hal 
sebagai berikut: (1) mendorong agenda pemajuan penuh yang progresif bahkan melalui jalur kerjasama internasional 
untuk merealisasikan hak asasi manusia yang diatur di dalam kovenan, termasuk dengan pendekatan legislatif, (2) dalam 
mempromosikan, memajukan dan melindungi hak-hak dasar yang diatur di dalam kovenan ini, maka negara tidak boleh 
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Dalam relasi ini kemudian kita akan lebih melihat karakteristik hak asasi manusia 
sebagai berikut: 

Karakter dasar dari hak asasi manusia

a.  Fokus pada martabat manusia

b.  Berlaku universal, kepada siapapun. Terutama pada yang rentan, lemah, 
kurang paham, informasi dan kurang akses mendapatkan perlindungan 
hak dan keadilan.

c.  Melindungi setiap orang, baik sendiri maupun bersama

d.  Menempatkan negara dan aparatnya sebagai pemangku kewajiban 
penghormatan, pemenuhan, dan perlindungan HAM

e.  Tidak dapat dicabut dan diambil, terlebih secara sewenang-wenang.

f.  Setiap hak saling terkait dan saling menguatkan

Dalam kerangka perlindungan hak asasi manusia di atas, maka sifat dari 
pemenuhan, pertanggungjawaban, relasi-relasi antar hak adalah menjadi 
perwujudan untuk mendorong negara memberikan akses dan jaminan yang kuat 

mengambil langkah-langkah diskriminasi, (3) negara-negara berkembang dalam dinamika perkembangan hak asasi 
manusia nasionalnya, kemudian dapat menentukan sampai sejauh mana jaminan hak asasi manusia yang bisa diberikan 
kepada warga negara asing. Lebih lanjut dokumen ini bisa diakses di: https://www.kontras.org/baru/Kovenan%20
Ekosob.pdf. 
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terhadap agenda perlindungan kelompok-kelompok masyarakat. Dalam laporan 
ini, KontraS akan memberikan argumentasi pentingnya perlindungan terhadap 
kelompok-kelompok masyarakat khusus, seperti ibu dan anak (termasuk para 
bayi) di dalamnya pada skema hak asasi manusia. 

Hukum HAM internasional telah memberikan sinyalemen yang kuat untuk 
mempertegas elemen perlindungan kelompok-kelompok masyarakat khusus 
ini. Merujuk pada pandangan umum hukum HAM internasional, kelompok-
kelompok ini adalah kelompok sosial dalam masyarakat yang mendapatkan 
penolakan dan ketiadaan akses yang dijamin secara serta merta oleh hak asasi 
manusia. Merujuk pada standar sosial, ekonomi, pendekatan kebudayaan, 
klasifikasi atas kelompok-kelompok ini menjadi berbeda dari negara satu dengan 
negara lainnya. Secara umum, sebagaimana yang telah dijelaskan, perempuan-
perempuan, anak-anak, yang mendapatkan pembatasan secara sistemik atas 
akses sosial, ekonomi, kebudayaan. Pembatasan-pembatasan tersebut juga 
kemungkinan besar dapat dialami oleh kelompok minoritas dan orang-orang 
berkebutuhan khusus (disabilitas). 

Kemiskinan adalah faktor kontribusi terbesar yang bisa memperluas jarak 
kerentanan yang dialami kelompok-kelompok sosial ini. Penjelasan di atas adalah 
ilustrasi yang dapat digunakan untuk mempermudah kita memahami derajat 
kerentanan dan potensi ancaman yang bisa dialami oleh kelompok-kelompok 
sosial ini. Namun demikian, dalam skenario hukum HAM internasional, belum 
ada suatu standar definisi yang baku dan bisa digunakan secara mandiri dalam 
memberikan penegasan atas jaminan perlindungan hak-hak asasi manusia 
kepada mereka. Meskipun, dalam hampir semua produk hukum perjanjian 
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internasional, kelompok-kelompok rentan ini mendapatkan ruang pengakuannya. 
Apalagi setelah Badan Peserikatan Bangsa-Bangsa mengeluarkan 2 konvensi 
yakni Konvensi Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi terhadap Perempuan 
(CEDAW) dan Konvensi Hak-Hak Anak (CRC), di mana keduanya telah 
diratifikasi oleh Pemerintah Indonesia. 

Pada hakikatnya, kedua konvensi tersebut mempertegas ruang perlindungan 
terhadap perempuan dan anak-anak, yang turut masuk dalam skema 
perlindungan hak untuk hidup, hak atas rasa aman, dan hak mendapatkan 
standar kesehatan tertinggi. Hak asasi ini bersifat langgeng dan universal, artinya 
berlaku untuk setiap orang tanpa membeda-bedakan asal usul, jenis kelamin, 
agama, serta usia sehingga, setiap negara berkewajiban untuk menegakkannya 
tanpa terkecuali.

Dengan semangat yang sama, Konstitusi Republik Indonesia juga memberikan 
ruang jaminan perlindungan yang kuat, sebagaimana diatur dalam Pasal 28B ayat 
2 yang berbunyi, “Setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh, dan 
berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi, 
dan Pasal 28H ayat 1 yang berbunyi, “Setiap orang berhak hidup sejahtera lahir 
dan batin, bertempat tinggal, dan mendapatkan lingkungan hidup baik dan 
sehat serta berhak memperoleh pelayanan kesehatan.”

Bahkan lebih spesifik lagi, hak-hak konstitusional tersebut telah pula dijamin 
di dalam Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, 
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khususnya pada Pasal 52, yang berbunyi:18

(1) Setiap anak berhak atas perlindungan orang tua, keluarga, masyarakat, 
dan negara

(2) Hak anak adalah hak asasi manusia dan untuk kepentingannya hak anak 
itu diakui dan dilindungi oleh hukum bahkan sejak dalam kandungan

Di Undang-Undang yang sama, khususnya Pasal 62 juga menegaskan bahwa, 
“Setiap anak berhak untuk memperoleh pelayanan kesehatan dan jaminan 
social secara layak, sesuai dengan kebutuhan fisik dan mental spiritualnya. 
Dengan demikian maka sudah tepat ketika para orang tua korban vaksin palsu 
dari banyak rumah sakit ibu dan anak di Indonesia melakukan protes, menggugat 
negara, untuk memastikan bahwa anak-anak mereka bias mendapatkan ruang 
pemulihan dari praktik vaksin palsu. Termasuk menjamin bahwa kejahatan serupa 
tidak akan terjadi di masa depan, dengan cara melacak sindikat peredaran, 
jalur suplai dan penyediaan serta menegakkan sumber-sumber hokum untuk 
menjamin rasa aman publik. 

Lebih lanjut, pada bagian ini, KontraS akan mengeksplorasi ukuran-ukuran 
dari hukum HAM internasional yang terkandung di dalam Konvensi Hak-
HakAnak. Mengapa? Dalam konvensi ini diberikan ukuran spesifik tentang 
ruang perlindungan dan jaminan hak-hak anak-anak. KontraS juga akan 
memasukkan analisis Komentar Umum, sebagai tambahan tafsir dari setiap 

18 Undang-UndangNomor 39 Tahun 1999 tentangHakAsasiManusia: https://www.kontras.org/uu_ri_ham/
UU%20Nomor%2039%20Tahun%201999%20tentang%20Hak%20Asasi%20Manusia.pdf.
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pasal yang terhubung dengan hak anak untuk mendapatkan vaksin dan jaminan 
perlindungan negara di dalamnya.

1.1 Hak-Hak Anak

Dalam Pasal 1 Konvensi Hak-Hak Anak secara umum mendefinisikan anak 
sebagai orang yang belum mencapai usia 18 tahun, namun dalam pasal tersebut 
juga mengakui kemungkinan adanya perbedaan atau variasi dalam penentuan 
batas usia kedewasaan di dalam peraturan perundang-undangan dari tiap-tiap 
Negara Pihak (negara yang telah meratifikasi dokumen perjanjian suatu hukum 
HAM internasional dan menerapkannya menjadi hukum positif di dalam negeri). 

Salah satu korban vaksin palsu Rumah Sakit Harapan Bunda yang menunjukkan kondisi tubuh melemah dengan sejumlah indikasi 
fisik yang menurun pasca vaksin palsu diinjeksikan. Kuat dugaan, mereka yang terpapar vaksin palsu mengalami tingkat imunitas yang 
melemah. Mengingat vaksin yang dimasukkan bukan zat asli. Dok. KontraS, 2016. 
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Dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-
Undang Nomor 23 Tahun 2002 Perlindungan Anak,19 Pasal 1(1) menjelaskan 
bahwa anak adalah “Seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, 
termasuk anak yang masih dalam kandungan.” Artinya ada kesamaan definisi 
yang diatur dalam skenario hukum HAM internasional dan hukum nasional. 
Meskipun demikian, ada banyak pakar sosial yang memperkaya definisi tentang 
apa itu anak. Menurut Eddyono (2007),20 anak adalah setiap manusia yang 
berusia dibawah 18 tahun dan belum menikah, termasuk anak yang masih dalam 
kandungan, apabila hal tersebut adalah demi kepentingannya. Pengertian anak 
secara hukum ketika pengertian anak diletakkan sebagai objek sekaligus subjek 
utama dalam suatu proses legitimasi, generalisasi dan sistematika aturan yang 
mengatur tentang anak. 

Perlindungan secara hukum inilah yang akan memberikan perlindungan hukum 
terhadap eksistensi dan hak-hak anak. Dalam pengertian hukum Wadong 
(2000)21 memberikan pengertian anak dan juga pengelompokan anak didasari 
oleh adanya unsur internal dan eksternal dalam diri anak, adapun unsur internal 
tersebut adalah:

•	 Anak sebagai subjek hukum

Anak digolongkan sebagai makhluk yang memiliki hak asasi manusia yang 
terikat oleh peraturan perundang-undangan.

19 Undang-UndangNomor 35 tahun 2014: http://www.kpai.go.id/hukum/undang-undang-republik-indonesia-
nomor-35-tahun-2014-tentang-perubahan-atas-undang-undang-nomor-23-tahun-2002-tentang-perlindungan-anak/. 
20 Eddyono, W. Supriyadi. 2007. Pengantar Konvensi Hak Anak. Elsam: Jakarta
21 Wazong, Maulana Hasan. 2000. Pengantar Advokasi dan Hukum Perlindungan. Anak, PT Gramedia 
Widiasarana Indonesia : Jakarta
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•	 Persamaan hak dan kewajiban anak

Seorang anak akan memiliki hak dan kewajiban yang sama dengan orang 
dewasa sesuai dengan ketentuan dan perundang-undangan.

Sedangkan, yang termasuk unsur eksternal dalam diri anak ialah:

•	 Adanya ketentuan hukum dengan asas persamaan dalam hukum (equality 
before the law)

•	 Adanya hak-hak istimewa dari pemerintah yang diatur melalui Undang-
Undang Dasar 1945

Kembali ke konteks Konvensi Hak-Hak Anak, memang secara langsung konvensi 
ini tidak memberikan suatu penegasan perihal infrastruktur kesehatan seperti 
apa yang harus diakses oleh anak-anak pada tahap pertumbuhan awalnya. 
Namun demikian, setidaknya fasilitas kesehatan yang diberikan kepada anak-
anak setidaknya harus mengikuti beberapa prinsip berikut, yang juga secara 
tidak langsung terkait dengan situasi vaksin palsu: 

Prinsip perlindungan hak untuk hidup, bertahan dan pembangunan:

Dalam Komentar Umum No. 7 Komite Hak-Hak Anak 9CRC/C/GC/7/Rev.1 
diterangkan bahwa Pasal 6 merujuk bukan saja pada tafsir hak untuk hidup 
belaka, melainkan pada kondisi kualitas hak untuk hidup dari setiap anak di 
dunia dan kaitannya dengan kewajiban negara untuk melakukan pemenuhan hak 
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tersebut.22 Dalam pasal ini juga terbersit terang bahwa ruang-ruang pemenuhan 
kualitas hidup dari anak-anak juga amat terkait dengan upaya-upaya negara 
mengeksplorasi pembangunan kesehatan yang saling terkait satu sama lain; 
sebagai implementasi dari prinsip dasar hak asasi manusia yakni pelaksanaan 
hak yang terkait satu sama lain. 

Komite Hak-Hak Anak juga memberikan penegaskan bahwa kualitas hak untuk 
hidup dari setiap anak di dunia akan sangat terkait dengan kemampuan negara 
dalam mengelola dinamika hak-hak yang terkait satu sama lain dalam skema 
pembangunan kesehatan, seperti hak atas kesehatan, pemenuhan nutrisi yang 
layak, jaminan sosial, kualitas dan standar hidup yang layak, lingkungan yang 
bersih, aman, dan sehat; juga tersedianya sarana pendidikan dan bermain. Vaksin 
dalam hal ini masuk dalam kategori hak atas kesehatan yang harus melekat pada 
skema pembangunan kesehatan dimanapun; termasuk di Indonesia. 

Prinsip non-diskriminasi: 

Hak untuk tidak mendapatkan diskriminasi adalah prinsip umum yang harus 
dijamin dalam setiap pemenuhan hak-hak asasi manusia. Dalam konteks 
jaminan perlindungan hak-hak anak, sebagaimana diatur dalam pasal 2; Komite 
Hak-Hak Anak menerangkan bahwa negara-negara pihak harus menggunakan 
standar non diskriminasi pada setiap kebijakan kesehatan yang dikeluarkan 
oleh pemerintah. Standar Komite Hak-Hak Anak yang memiliki semangat pada 
perlindungan para korban vaksin palsu dapat dilihat pada tafsir Pasal 2 yang 

22 Lebih lanjut lihat: http://tbinternet.ohchr.org/_layouts/treatybodyexternal/Download.
aspx?symbolno=CRC%2fC%2fGC%2f7%2fRev.1&Lang=en
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telah diartikulasikan oleh Komite Hak-Hak Anak sebagai upaya mencegah 
praktik diskriminasi di semua praktik kehidupan, termasuk melindungi hak-hak 
dasar yang harus dimiliki oleh anak-anak, yang salah satunya adalah juga terkait 
dengan hak dan akses atas kesehatan. 

Kepentingan terbaik dari anak: 

Yang dimaksud dengan kepentingan terbaik yang harus didapatkan dari setiap 
anak adalah kondisi di mana usia mereka belum mencapai tahap usia dewasa, 
maka anak-anak amat bergantung dan menjadi tanggung jawab dari orang tua 
mereka, khususnya dalam hal mengambil keputusan-keputusan penting. Hal 
ini amat terkait dengan keputusan-keputusan, langkah terbaik apa yang akan 
dipilih untuk melindungi kepentingan dan kebutuhan dari anak-anak mereka. 
Prinsip ini bahkan secara konsisten muncul dalam pasal-pasal 9, 18, 20 dan 
21 dari Konvensi Hak-Hak Anak. Dalam konteks vaksin palsu, baik para orang 
tua maupun bayi dan balita yang telah teridentifikasi sebagai korban, tidak 
mendapatkan secara baik pemenuhan kepentingan terbaik mereka. Dalam hal 
ini, kemudian menjadi wajar apabila pihak orang tua berupaya untuk mencari 
kuasa hukum terbaik khususnya yang mampu untuk mengadvokasi hak-hak 
anak-anak ketika vaksin palsu menimpa anak-anak mereka. 

Menghormati pandangan dan perasaan anak: 

Komite Hak-Hak Anak secara khusus memberikan jaminan kebebasan kepada 
anak-anak untuk menyampaikan ekspresi, pendapat dan pemikirannya, 
sebagaimana yang dijamin oleh Pasal 12 dari konvensi ini. Ruang-ruang untuk 
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menyampaikan ekspresi, pendapat, dan pemikiran anak-anak harus terrawat 
baik di dalam keluarga, komunitas sosial, maupun arena-arena pendidikan sedari 
dini. Komite Hak-Hak Anak bahkan meminta para negara pihak peratifikasi 
konvensi ini untuk dapat mengambil segala tindakan dan pendekatan yang bisa 
dilakukan agar prinsip ini dapat terlaksana dengan baik. Lebih lanjut, kaitan 
prinsip ini dengan situasi dari vaksin palsu yang terjadi di Indonesia adalah 
bahwa harus ada jaminan dari negara ketika situasi hukum, jalur-jalur litigasi 
dan non-litigasi yang tengah ditempuh oleh para orang tua, tidak mengurangi 
ekspresi, pendapat dan pemikiran dari para anak-anak di ruang-ruang sosial 
yang mereka miliki. 

Empat prinsip di atas, kemudian akan memberikan kerangka kepada tafsir 
progresif atas beberapa pasal dari Konvensi Hak-Hak Anak (CRC) yang 
berkaitan langsung dengan kondisi vaksin palsu, ataupun tafsir-tafsir yang 
bisa digunakan untuk memberikan pandangan atas kewajiban negara untuk 
memberikan dukungan atas pemenuhan hak atas kesehatan kepada seluruh 
anak Indonesia. 

Sebagai dokumen CRC dapat dibaca dengan beberapa pendekatan sebagai 
berikut: 

Pertama, dokumen CRC telah mengadopsi dua dokumen utama yakni Kovenan 
Internasional Hak-Hak Sipil dan Politik maupun Kovenan Internasional Hak-
Hak Ekonomi, Sosial dan Budaya. Prinsip-prinsip utama hak asasi manusia yang 
terkandung dalam dua kovenan tersebut telah memberikan corak pada agenda 
perlindungan hak-hak anak. 
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Kedua, beberapa hak dasar anak yang muncul menguat dalam konvensi ini 
dapat dikategorikan yakni: hak atas kelangsungan hidup (survival), hak untuk 
berkembang (development), hak atas perlindungan (protection) dan hak untuk 
berpartisipasi dalam kehidupan masyarakat (participation).

Ketiga, terdapat setidaknya delapan kategori relasi dari antara subyek hak asasi 
manusia dan kaitannya dengan negara sebagai penyelenggara dan pemangku 
kewajiban pemenuhan hak-hak asasi manusia. Ke depan kategori tersebut dapat 
dilihat sebagai berikut: (1) langkah-langkah implementasi umum; (2) definisi 
anak; (3) prinsip-prinsip umum; (4) hak sipil dan kemerdekaan; (5) lingkungan 
keluarga dan pengasuhan alternatif; (6) kesehatan dan kesejahteraan dasar; (7) 
pendidikan, waktu luang dan kegiatan budaya; (8) langkah-langkah perlindungan 
khusus (berkaitan dengan hak anak untuk mendapatkan perlindungan khusus.

Adapun hak-hak anak dalam CRC yang dapat kami turunkan sebagai berikut:23

NO KATEGORI HAK PASAL

1 Hak untuk tumbuh berkembang yang didukung oleh orang tua dan 
komunitas

Pasal 5, Pasal 6(2)

2 Hak atas hidup Pasal 6(1)

3 Hak untuk memperoleh kewarganegaraan dan identitas Pasal 7(1) dan (2)

Pasal 8(1) dan (2)

23 Lebih lanjut lihat: http://www.ohchr.org/EN/ProfessionalInterest/Pages/CRC.aspx. 
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4 Hak untuk tidak dipisahkan dari orang tua Pasal 9 (1-4)

5 Hak anak untuk memasuki atau meninggalkan suatu negara Pasal 10(1) dan (2)

6 Hak untuk menyampaikan pendapat Pasal 12(1) dan (2)

Pasal 13

7 Hak anak atas kebebasan berpikir, hati nurani, dan beragama Pasal 14 (1-3)

8 Hak-hak anak atas kebebasan berhimpun dan kebebasan berkumpul 
dengan damai

Pasal 15

9 Hak atas privasi Pasal 16 (1) dan (2)

10 Hak atas informasi guna meningkatkan kesejahteraan sosial, keseha-
tan fisik dan mental anak

Pasal 17

11 Tanggung jawab orang tua dan komunitas pada tumbuh dan perkem-
bangan anak

Pasal 18 (1-3)

12 Perlindungan anak dari kekerasan fisik, teror, eksploitasi seks Pasal 19 (1) dan (2)

13 Hak anak untuk mendapatkan pengasuhan alternatif Pasal 20 (1-3)

14 Sistem adopsi Pasal 21

15 Hak anak yang berstatus pengungsi Pasal 22

16 Perlindungan hak anak yang memiliki kekurangan fisik/mental Pasal 23 (1-4)

17 Hak untuk menikmati standar kesehatan yang layak Pasal 24 (1-4)

Pasal 25

18 Hak untuk mendapatkan jaminan sosial Pasal 26

19 Standar kehidupan yang memadai bagi perkembangan fisik, mental, 
spritual, moral, dan sosial anak

Pasal 27

20 Hak atas pendidikan Pasal 28

Pasal 29

21 Perlindungan anak dalam kaitannya dengan identitas etnik dan minori-
tas

Pasal 30

22 Hak anak untuk beristirahat dan bersenang-senang Pasal 31
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23 Hak anak untuk dilindungi dari eksploitasi ekonomi Pasal 32 (1) dan (2)

24 Perlindungan anak dari zat adiktif, narkotika dan psikotropika Pasal 33 

25 Perlindungan anak dari eksploitasi dan kejahatan seksual Pasal 34

26 Perlindungan anak dari praktik perdagangan orang Pasal 35

27 Hak anak di depan hukum, termasuk larangan tindak penganiayaan, 
penyiksaan hingga hukuman mati 

Pasal 37 

28 Perlindungan anak di wilayah konflik dan perang Pasal 38 

29 Pemulihan anak dari peristiwa konflik dan perang Pasal 39 

30 Hak anak dalam persidangan dan proses hukum Pasal 40

Hasil olahan KontraS, 2017

Ketigapuluh rumpun hak dan jaminan perlindungan di atas, beberapa pasal 
yang terkait dengan situasi kesehatan di Indonesia dan vaksin palsu termaktub 
dalam Pasal 17, 18, 19, 24, 25 dan 27. Kelima pasal tersebut telah bergerak dalam 
operasionalisasi hak atas kesehatan, jaminan informasi untuk pemajuan hak atas 
kesehatan, termasuk standar kesehatan yang baik, termasuk untuk menjamin 
perkembangan fisik dan mental dari anak-anak. 

Lebih lanjut, dalam Konvensi ini juga bisa kita temukan perangkat untuk 
memperkuat ruang pertanggungjawaban negara. Sebagaimana yang termaktub 
dalam Konvensi, Pasal 3 dan Pasal 4 apabila dijabarkan maka kita akan melihat 
beberapa poin berikut ini: 

Pasal 3: 

(1) Dalam semua tindakan yang menyangkut anak-anak, baik yang 
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dilakukan oleh lembaga-lembaga kesejahteraan sosial pemerintah atau 
swasta, pengadilan, penguasa-penguasa pemerintahan atau badan-
badan legislatif, kepentingan terbaik dari anak-anak harus menjadi 
pertimbangan utama. 

(2) Negara-negara peserta berusaha untuk menjamin bahwa anak akan 
mendapat perlindungan dan perawatan seperti yang diperlukan bagi 
kesejahteraannya, dengan memperhatikan hak-hak dan tanggung 
jawab orang tuanya, wali atau perorangan lainnya yang secara hukum 
bertanggung jawab atasanak itu, dan, untuk tujuan ini, akan mengambil 
semua langkah legislatif dan administratif yang tepat. 

(3) Negara-negara peserta akan menjamin bahwa lembaga-lembaga, dinas-
dinas dan sarana-sarana yang bertanggung jawab atas perawatan 
atau perlindungan anak akan menyesuaikan diri dengan standar yang 
ditetapkan oleh pihak yang berwenang, terutama dalam bidang-bidang 
keselamatan, kesehatan dalam jumlah dan kesesuaian petugasnya, dan 
juga pengawasan yang kompeten. 

(4) Dalam semua tindakan yang menyangkut anak-anak, baik yang 
dilakukan oleh lembaga-lembaga kesejahteraan sosial pemerintah atau 
swasta, pengadilan, penguasa-penguasa pemerintahan atau badan-
badan legislatif, kepentingan terbaik dari anak-anak harus menjadi 
pertimbangan utama. 

(5) Negara-negara peserta berusaha untuk menjamin bahwa anak akan 
mendapat perlindungan dan perawatan seperti yang diperlukan bagi 
kesejahteraannya, dengan memperhatikan hak-hak dan tanggung 
jawab orang tuanya, wali atau perorangan lainnya yang secara hukum 
bertanggung jawab atas anak itu, dan, untuk tujuan ini, akan mengambil 
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semua langkah legislatif dan administratif yang tepat. 

(6) Negara-negara peserta akan menjamin bahwa lembaga-lembaga, dinas-
dinas dan sarana-sarana yang bertanggung jawab atas perawatan 
atau perlindungan anak akan menyesuaikan diri dengan standar yang 
ditetapkan oleh pihak yang berwenang, terutama dalam bidang-bidang 
keselamatan, kesehatan dalam jumlah dan kesesuaian petugasnya, dan 
juga pengawasan yang kompeten. 

Pasal 4: 

Negara-negara peserta akan mengambil semua langkah legislatif, administratif, 
dan lain sebagainya untuk pelaksanaan hak-hak yang diakui dalam Konvensi 
sekarang ini. Sepanjang yang menyangkut hak-hak ekonomi, sosial dan 
kebudayaan, negara-negara peserta akan mengambil langkah-langkah sampai 
batas maksimal yang dapat dilakukan dengan sumber-sumber daya mereka 
yang tersedia dan bila diperlukan, dalam kerangka kerjasama internasional.

Kedua pasal tersebut apabila ditafsirkan maka negara memiliki dimensi 
pertanggungjawaban yang begitu luas pada pemenuhan hak-hak anak, khususnya 
terkait dengan sarana-saran perawatan dan perlindungan anak, yang disesuaikan 
dengan standar maupun pengawasan kompeten. Selain itu, Di Pasal 4 juga turut 
ditegaskan bahwa negara memiliki kewajiban untuk mengambil langkah-langkah 
maksimal yang dapat ditempuh guna menghadirkan sumber daya dan hak-hak 
yang dibutuhkan, termasuk upaya-upaya lain seperti membangun kerangka 
kemitraan global untuk menjamin pemenuhan hak-hak anak. 
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Selain itu, dalam membaca Konvensi ini, kita juga harus memiliki sejumlah 
perangkat analisis lainnya khususnya untuk melihat operasionalisasi ruang 
pertanggungjawaban negara. Pada Komentar Umum Komite Hak-Hak Anak 
diterangkan secara jelas bahwa sifat dan cakupan kewajiban dan pemenuhan 
pertanggungjawaban negara akan menyentuh 3 elemen utama yakni kewajiban 
melindungi (to protect), kewajiban menghormati (to promote), dan kewajiban 
memenuhi (to fulfill) yang dapat dijabarkan sebagai berikut: 

1.2 Agenda pertanggungjawaban negara 

Dalam konsep pertanggungjawaban negara, maka dokumen-dokumen utama 
hukum HAM internasional seperti Kovenan Internasional Hak-Hak Sipil dan 
Politik dan Kovenan Internasional Hak-Hak Ekonomi, Sosial, dan Budaya telah 
mensyaratkan bahwa:24

Kewajiban Melindungi: 

Hal ini mewajibkan negara untuk mengadopsi undang-undang atau 
mengambil tindakan-tindakan dalam menjamin akses yang sama dalam 
perawatan kesehatan dan pelayanan sehubungan pelayanan yang 
dilakukan pihak ketiga; memastikan bahwa privatisasi sektor kesehatan 
berpengaruh pada ketersediaan, aksesibilitas, penerimaan dan kualitas 

24 Kovenan Internasional Hak-Hak SIpil dan Politik: http://www.ohchr.org/EN/Professional Interest/
Pages/CCPR.aspx Kovenan Internasional Hak-Hak Ekonomi, Sosial dan Budaya: http://www.ohchr.org/EN/
ProfessionalInterest/Pages/CESCR.aspx
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kesehatan, barang-barang dan pelayanan; mengontrol pemasaran 
perlengkapan medis, dan obat-obatan oleh pihak ketiga; menjamin 
bahwa praktisi medis dan profesional kesehatan lainya memenuhi 
standar pendidikan, pengetahuan dan kode etik.

 Brimob 
Markas Komando Kelapa Dua yang diturunkan untuk menjaga keamanan, termasuk ditempatkan berdekatan dengan aktivitas 

keluarga korban yang mengorganisir dirinya. Dok. KontraS, 2016. 
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Negara juga berkewajiban untuk memastikan bahwa keadaan sosial 
yang membahayakan praktek tradisional tidak mengganggu akses pada 
perawatan sebelum dan sesudah melahirkan dan keluarga berencana; 
untuk mencegah pihak ketiga memaksa wanita untuk menuruti praktek 
tradisional, contohnya mutilasi alat kelamin perempuan; dan mengambil 
tindakan untuk melindungi setiap kelompok atau komunitas yang 
termarjinalisasi, khususnya wanita dan anak-anak remaja dan orang 
tua, dari kekerasan yang berbasis gender, negara harus juga menjamin 
bahwa pihak ketiga tidak membatasi akses tiap orang pada informasi 
dan pelayanan kesehatan. Bahkan dalam Komentar Umum No. 16 
(2013) ditegaskan bahwa negara pihak tidak boleh memberikan dan 
atau mendukung investasi publik (bahkan dalam bentuk badan usaha 
milik negara) kepada jenis korporasi yang melanggar hak-hak anak di 
negaranya.25

Kewajiban untuk memenuhi: 

Pada poin ini, negara harus memberikan pengakuan hak atas kesehatan 
dalam politik nasional dan sistem hukum, khususnya melalui pelaksanaan 
undang-undang dan untuk mengadopsi kebijakan kesehatan nasional 
dengan rencana detail untuk merealisasikan hak kesehatan. Negara 
berkewajiban menjamin terlaksananya perawatan kesehatan termasuk 
program imunisasi terhadap penyakit infeksi dan menjamin akses yang 
sama kepada faktor penentu kesehatan, semisal makanan yang aman, 
air yang bersih dan sehat, sanitasi dasar dan kondisi perumahan, juga 

25 Lebih lanjut lihat: http://tbinternet.ohchr.org/_layouts/treatybodyexternal/Download.
aspx?symbolno=CRC%2fGC%2f2005%2f6&Lang=en. 
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tempat tinggal yang memadai. Di sisi lain, negara juga harus menyediakan 
infrastruktur kesehatan publik dalam pelayanan reproduksi dan 
pascareproduksi secara maksimal, baik terhadap ibu maupun bayi. 
Secara progresif, negara harus memberi perhatian khusus pada daerah-
daerah yang sulit aksesnya untuk menjamin fasilitas pelayanan kesehatan 
yang memadai. 

Negara-negara juga diisyaratkan untuk mengadopsi standar-standar 
lingkungan dan pekerjaan yang membahayakan dan terhadap tiap 
tindakan yang dilakukan berdasarkan data epidemi. Untuk tercapainya 
tujuan ini, negara dapat mengadopsi instrumen internasional dalam 
memantau dampak-dampak yang ada, seperti polusi udara, air, dan tanah. 
Lebih penting lagi, secara bertahap negara harus memformulasikan, 
kemudian menerapkan secara periodik terhadap kebijakan nasional 
terkait pelayanan kesehatan. 

Bahkan di dalam Komentar Umum No. 16 ditegaskan pula para negara 
pihak harus mengambil langkah-langkah yang tepat, mendesak, dan 
disertai ukuran-ukuran khusus untuk mencegah kelompok korporasi 
dalam tindakan-tindakan yang mampu menyebabkan atau berkontribusi 
pada pelanggaran hak-hak anak. Oleh karenanya, maka langkah 
pencegahan untuk menghindari praktik-praktik buruk yang dapat 
dilakukan oleh korporasi adalah dengan membuat perangkat regulasi, 
monitoring, penegakan hukum, dan termasuk mengadopsi perangkat-
perangkat akuntabillitas internasional pada skema sektor korporasi 
yang bisa memberikan jaminan perlindungan HAM kepada anak-anak. 
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Pada kewajiban pemenuhan ini, Komite Hak-Hak Anak juga terbuka luas 
untuk memberikan masukan kepada negara pihak dalam menghadirkan 
ruang pemenuhan ganti rugi (remedy) yang harus disediakan serta merta 
ketika terjadi pelanggaran hak-hak anak. 

Kewajiban untuk menghormati: 

 Dasar dari kewajiban ini adalah kemampuan dari negara pihak untuk 
secara positif mengambil langkah-langkah dalam memfasilitasi, 
mempromosikan dan menyediakan sumber-sumber pemenuhan hak-
hak anak. Hal ini kemudian dimaksudkan agar pemenuhan agenda 
legislatif, administrasi, anggaran, yudisial, termasuk mempromosikan 
ukuran-ukuran akuntabilitas yang bisa digunakan dalam mengawasi 
praktik korporasi pada pemenuhan hak-hak anak. Untuk memenuhi 
dasar dari kewajiban ini, maka negara pihak harus menghadirkan regulasi 
yang stabil dan lingkungan korporasi yang dapat menyokong premis 
pemenuhan hak-hak anak. 
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BAGIAN KETIGA: 

Hak atas Kesehatan 

dan Keberadaan 

Vaksin Palsu
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III.1.   Hak Atas Kesehatan

Pertemuan para orang tua korban vaksin palsu dengan LPAI, turut dihadiri Seto Mulyadi. Dok. KontraS, 2016. 

Pada era globalisasi seperti sekarang ini, model pelanggaran HAM di bidang 
kesehatan banyak terjadi, baik yang melibatkan unsur negara ataupun aktor 
non negara. Misalnya dana JAMKESMAS untuk untuk masyarakat prasejahtera 
yang tidak tersalurkan dengan baik, ada yang harus ditolak oleh pihak rumah 
sakit karena mengalami masalah administrasi, dan pelayanan yang dilakukan 
oleh rumah sakit tidak optimal.
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Sebagai bagian dari hak asasi manusia, pemenuhan hak atas kesehatan 
oleh pemerintah selain harus tunduk pada pedoman aturan hukum 
nasional dan internasional, di tingkat masyarakat global juga dikenal 
sebuah pedoman yang disebut sebagai Prinsip-Prinsip Maastricht 
(1977).26 Pada prinsip-prinsip ini, agenda negara untuk menghormati, 
memajukan, dan melindungi hak asasi manusia dipertegas, utamanya 
dengan dimensi pemuliaan hak-hak ekonomi, sosial, dan budaya 
(Ekosob). Dimensi ketiga elemen tersebut dapat dilihat sebagai berikut: 

(1) Kewajiban negara untuk menghormati (obligation to respect) 
mengharuskan negara untuk menahan diri untuk tidak campur tangan 
atas penikmatan Hak Ekosob; 

(2) Kewajiban negara untuk melindungi (obligation to protect) dalam arti 
negara wajib mencegah pelanggaran tersebut oleh pihak ketiga; 

(3) Kewajiban negara untuk melaksanakan (to full fill) mengharuskan negara 
mengambil tindakan-tindakan legislatif, administratif, anggaran, hukum, 
dan tindakan lainnya guna melaksanakan sepenuhnya atas hak itu.27

Pedoman Maastricht dibuat untuk merancang penentuan kriteria 
pelanggaran Hak Ekosob yang dirumuskan di Universitas Maastricht, 
Jerman. Pertemuan tersebut melibatkan 30 orang ahli dalam Komisi 
Internasional Ahli Hukum Lembaga HAM Urban untuk menguraikan 
sifat dan ruang lingkup pelanggaran Hak Ekosob sehingga dapat dicapai 

26 Masstricht Guidelines on Violations of Economic, Social and Cultural Rights, Maastricht, January 22-26, 
1997
27 N. Mardiniah, et. al. 2005. Meneropong Hak Atas Pendidikan dan Layanan Kesehatan. Jakarta: LP3ES
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penanganan terhadap Hak Ekosob secara tepat.

Ukuran standar pemenuhan Hak atas Kesehatan mencakup empat 
unsur yakni ketersediaan (availability), keteraksesan (accessability), 
keberterimaan (acceptability) dan kualitas (quality). Ketersediaan 
dapat diartikan sebagai ketersediaan fasilitas berupa sarana kesehatan 
(rumah sakit, puskesmas, balai kesehatan, klinik, dll) dan prasarana 
kesehatan seperti obat-obatan, tenaga kesehatan, dan pembiayaan 
kesehatan. Sementara keteraksesan bisa diartikan fasilitas berupa 
sarana dan prasarana itu dapat diakses setiap orang tanpa diskriminasi, 
baik keteraksesan secara fisik, secara ekonomi maupun akses informasi 
yang simetris. Sedang keberterimaan bisa diartikan bahwa fasilitas 
kesehatan dapat diterima secara budaya dan menghormati etika dan 
peka terhadap gender; terakhir kualitas diartikan bahwa pelayanan 
kesehatan secara medis dan secara ilmiah haruslah berkualitas baik.

Hak kesehatan dalam segala bentuknya dan semua levelnya mengandung 
elemen yang penting dan terkait. penerapan yang tepat akan sangat bergantung 
pada kondisi-kondisi tertentu dalam negara tertentu, yaitu:

a. Ketersediaan. Pelaksanaan fungsi kesehatan publik dan fasilitas 
pelayanan kesehatan, barang dan jasa-jasa kesehatan, juga program-
program, harus tersedia dalam kuantitas yang cukup di suatu Negara. 
Kecukupan akan Fasilitas barang dan jasa bervariasi dan bergantung 
pada banyak faktor, termasuk tingkat pembangunan Negara. Meskipun 
demikian akan mencakup faktor-faktor tertentu yang berpengaruh 
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terhadap kesehatan misalnya, air minum yang sehat, sanitasi yang 
memadai, rumah sakit, klinik, dan bangunan lain-lainnya yang berkaitan 
dengan kesehatan. Tenaga medis yang berpengalaman dan profesional 
dengan penghasilan yang kompetitif serta obat yang baik sebagaimana  
yang termaksud oleh WHO Action Programme on Essential Drugs.28

b. Aksesibilitas. fasilitas kesehatan, barang dan jasa29, harus dapat diakses 
oleh tiap orang tanpa diskriminasi, dalam jurisdiksi Negara. Aksesibilitas 
memiliki empat dimensi yang saling terkait yaitu:

I. Tidak diskriminasi. Fasilitas kesehatan, barang dan jasa  harus 
dapat diakses oleh semua, terutama oleh masyarakat yang marginal 
atau masyarakat yang tidak terlindungi  oleh hukum dan dalam 
kehidupan nyata, tanpa diskriminasi dengan dasar apapun juga.30

II. Akses secara fisik. Fasilitas kesehatan, barang dan jasa harus dapat 
terjangkau secara fisik  dengan aman bagi semua, terutama bagi 
kelompok yang rentan atau marginal, misalnya etnis minoritas atau 
masyarakat terasing, perempuan, anak-anak, penyandang cacat, 
dan orang yang mengidap HIV / AIDS. Aksesibilitas juga berarti 
bahwa pelayanan kesehatan dan faktor-faktor penentu kesehatan, 

28 Lihat Daftar WHO mengenai obat-obatan essensial, direvisi desember 1999, Informasi obat WHO, vol. 13, 
No. 4, 1999
29 Meskipun secara tidak langsung tersedia, segala referensi di komentar umum ini mengenai Fasilitas 
kesehatan, barang dan jasa mencakup faktor-faktor penentu kesehatan yang digariskan pada no 11 dan 12 (a) komentar 
umum ini
30 Lihat no. 18 dan 19 Komentar umum ini
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misalnya air minum sehat dan fasilitas sanitasi yang memadai 
dapat dijangkau secara fisik, termasuk di daerah pinggiran, lebih 
jauh lagi aksesibilitas mencakup akses ke bangunan-bangunan 
bagi penyandang cacat.

III. Akses ekonomi (terjangkau secara ekonomi). Fasilitas kesehatan, 
barang dan jasa harus dapat terjangkau secara ekonomi bagi semua. 
Pembayaran pelayanan perawatan kesehatan juga pelayanan yang 
terkait dengan faktor-faktor penentu kesehatan harus didasarkan 
pada prinsip kesamaan, memastikan bahwa pelayanan ini, yang 
tersedia baik secara privat maupun publik, terjangkau oleh semua, 
termasuk kelompok yang tidak beruntung secara sosial.  Kesamaan 
mensyaratkan  bahwa masyarakat miskin tidaklah harus dibebani 
biaya kesehatan secara tidak proporsional dibandingkan dengan 
masyarakat kaya.

IV. Akses informasi. aksesibilitasnya mencakup hak untuk mencari dan 
menerima atau membagi informasi dan ide31, mengenai masalah-
masalah kesehatan  namun akses informasi sama dengan hak 
kerahasiaan data kesehatan.

c. Penerimaan.  Segala fasilitas kesehatan, barang dan pelayanan 
harus diterima oleh etika medis dan sesuai secara budaya, misalnya 
menghormati kebudayaan individu-individu, kaum minoritas, kelompok 
dan masyarakat, sensitif terhadap jender dan persyaratan siklus hidup.  

31 Lihat Pasal 19.2 Kovenan Internasional Hak-Hak sipil dan politik.Komentar Umum ini memberikan ketentuan-
ketentuan  khusus untuk mengakses informasi karena kepentingan khusus masalah ini sehubungan dengan kesehatan
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Juga dirancang untuk penghormatan kerahasiaan status kesehatan dan 
peningkatan status kesehatan bagi mereka yang memerlukan.

d. Kualitas.  Selain secara budaya diterima, fasilitas kesehatan, barang 
dan jasa harus secara ilmu dan secara medis sesuai serta dalam kualitas 
yang baik.  Hal ini mensyaratkan antara lain, personil yang secara medis 
berkemampuan, obat-obatan dan perlengkapan rumah sakit yang secara 
ilmu diakui dan tidak kadaluarsa, air minum aman dan dapat diminum, 
serta sanitasi yang memadai.

Ukuran-ukuran di atas, dapat kita refleksikan untuk melihat keberadaan kasus 
vaksin palsu di Indonesia. Kasus ini diduga bermula dari kelangkaan vaksin yang 
terjadi, sehingga mempengaruhi unsur-unsur lainnya. Ketidaktersediaan vaksin 
ini membuat oknum dokter membeli vaksin secara personal di luar aturan dari 
rumah sakit. Seperti yang sudah dijelaskan pada bab sebelumnya, jika terjadi 
kelangkaan, maka permintaan pun akan menguat dan banyak celah untuk 
memanfaatkan permintaan tersebut salah satunya mendirikan distributor 
freelance yang luput dari pengawasan. 

Celah tersebutlah yang dimanfaatkan oleh pihak-pihak lain untuk memproduksi 
vaksin palsu. Dari skema tersebut, terlihat adanya “pembiaran” dari negara dalam 
mengawasi hal itu terjadi.  Sehingga, praktik vaksin palsu pun terjadi. Padahal, 
pelaksanaan fungsi kesehatan publik dan fasilitas pelayanan kesehatan, barang 
dan jasa-jasa kesehatan juga program-program harus tersedia dalam kuantitas 
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yang cukup di suatu negara. 

Dalam konteks hak asasi manusia, pelanggaran hak atas kesehatan 
dapat terjadi melalui sikap diam atau kelalaian negara dalam mengambil 
tindakan-tindakan dan kewajiban-kewajiban hukum. Sebagaimana istilah 
yang dikenal dalam hukum internasional adalah sebagai by ommission.32 
Pelanggaran melalui sikap diam atau kelalaian untuk mengambil langkah 
yang tepat menuju realisasi dari hak setiap oraang untuk mendapatkan 
standar kesehatan fisik dan mental tertinggi yang terjangkau, kelalaian 
dalam kebijakan nasional pada kesehatan kerja, juga pelayanan 
kesehatan dan kelalaian untuk menegakkan hukum yang berlaku.33

Dalam memperjelas tindakan sikap diam terhadap pelanggaran hak atas 
kesehatan, sangatlah penting untuk membedakan ketidakmampuan dan 
ketidakmauan negara untuk memenuhi kewajiban dalam Pasal 12.  Hal ini 
mengikuti ketentuan Pasal 12 (1) yang menerangkan standar kesehatan tinggi 
yang dapat terjangkau juga berdasar Pasal  2 (1) 

32 Lihat: http://www.ohchr.org/Documents/Publications/training12en.pdf
33 Komentar Umum no 14 tentang Hak Atas Standar Kesehatan Tertinggi yang Dapat Dijangkau
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Para orang tua korban vaksin palsu mengorganisir diri, membentuk Crisis Center tempat di mana mereka bisa menerima laporan dan 
aduan dari para keluarga korban lainnya yang belum terdata. Dok. KontraS, 2016. 

Kovenan yang mewajibkan setiap negara untuk mengambil langkah pada 
penyediaan secara maksimum segala sumber daya. Negara yang berkemauan 
untuk menggunakan sumber daya yang ada secara maksimum  dan terealisasinya 
hak atas kesehatan adalah dalam keadaan melanggar kewajiban Pasal 12.  Jika 
sumber daya yang didayagunakan terbatas, sehingga tidak memungkinkan 
negara mematuhi secara penuh kewajiban-kewajiban yang dinyatakan di dalam 
Kovenan, negara juga mempunyai beban untuk membuktikan bahwa setiap 
usaha atau tindakan yang tidak dilakukan dalam penggunaan sumber daya yang 
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tersedia dengan tujuan untuk memastikan, sebagai suatu prioritas, mengenai 
kewajiban diatas. Harus ditekankan, bagaimanapun juga, bahwa negara harus 
melakukan justifikasi ketidakpatuhan terhadap kewajiban inti  yang ada pada 
pasal 3, yang mana tidak dapat dikesampingkan. 

III.2. Bisnis dan HAM

Guiding Principles on Bussiness and Human Rights atau yang luas dikenal 
sebagai Ruggie Principles mencerminkan peran yang berbeda namun saling 
melengkapi pada negara dan perusahaan perihal hak asasi manusia. Dalam 
Ruggie Principles dijelaskan bahwa untuk memastikan perusahaan menghormati 
HAM, yang diperlukan bukan hanya perusahaan itu sendiri yang melakukan 
tindakan, melainkan juga negara menyediakan lingkungan regulasi dan kebijakan 
yang tepat untuk mendorong bisnis dalam menghormati HAM dan bertanggung 
jawab atas dampak yang merugikan.

Ruggie Principles ini tunduk pada undang-undang di negara tempat mereka 
beroperasi; namun, mereka juga menyadari bahwa mungkin terdapat situasi 
ketika negara tidak memiliki kapasitas institusional untuk menegakkan undang-
undang dan regulasi nasional terhadap perusahaan, terutama perusahaan 
transnasional, atau mungkin tidak berkeinginan untuk menegakkannya. Pada 
beberapa kasus, lingkungan hukum nasional mungkin bertentangan dengan 
standar HAM internasional, termasuk kewajiban yang dilakukan oleh negara. 
Prinsip Panduan mencoba memberikan kerangka bagi negara, perusahaan, dan 
pihak lain untuk mencegah dan mengatasi dengan efektif dampak merugikan 
yang berkaitan dengan kegiatan bisnis. Prinsip-prinsip panduan ini pada 
dasarnya terdiri dari tiga pilar yang berbeda tetapi saling terkait, yaitu :
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1. Kewajiban negara untuk melindungi hak asasi manusia, di mana 
pemerintah harus melindungi individu dari pelanggaran hak asasi 
manusia oleh pihak ketiga, termasuk bisnis;

2. Tanggung jawab perusahaan untuk menghormati hak asasi manusia, 
yang berarti tidak melanggar hak asasi manusia yang diakui secara  
internasional dengan menghindari, mengurangi, atau mencegah dampak 
negatif dari operasional korporasi; dan

3. Kebutuhan untuk memperluas akses bagi korban mendapatkan 
pemulihan yang efektif, baik melalui mekanisme yudisial maupun non-
yudisial.

Tanggung jawab sosial perusahaan dipahami dalam berbagai cara. Tetapi, 
tanggung jawab perusahaan yang diatur oleh Prinsip Panduan bahwa 
implementasi Prinsip-Prinsip Panduan adalah hal yang secara global diharapkan 
dari semua perusahaan, bukan sekadar kegiatan sukarela yang diputuskan 
untuk dilakukan suatu perusahaan, yang tunduk pada prioritas lainnya dan/
atau sebagai bagian dari lisensi sosial atau hukumnya unutk beroperasi pada 
situasi tertentu. Prinsip-prinsip Panduan menyatakan secara tegas bahwa 
perusahaan dapat berkomitmen atau melakukan aktivitas untuk mendukung 
dan mempromosikan HAM yang dapat berkontribusi untuk pemenuhan HAM. 
Namun melakukan hal tersebut tidak akan menutupi kegagalannya menghormati 
HAM melalui kegiatan usahanya34.

Dalam kasus vaksin palsu, kami menilai ada unsur bisnis dalam persebaran obat-
obatan di rumah sakit. Sebab, dipasok dari banyak sumber (negara dan swasta) 

34 United Nations. 2011. Guiding principles on business and human rights: implementing the United Nations 
“Protect, Respect and Remedy” framework.
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sehingga rantai bisnis ini terus berputar. Terlebih lagi, vaksin dibutuhkan banyak 
orang. Sementara, Ruggie Principles menjelaskan tentang aturan main bisnis 
dalam kerangka hak asasi manusia,35 di antaranya, 

1. Perusahaan bisnis harus menghormati hak asasi manusia, mereka harus 
menghindari pelanggaran hak asasi pihak lain dan harus mengatasi dampak 
merugikan HAM di mana mereka terlibat di dalamnya.

2. Tanggung jawab perusahaan bisnis untuk menghormati HAM merujuk pada 
HAM yang diakui secara internasional___yang dipahami, minimal, sebagai hak 
yang dinyatakan dalam Perjanjian Internasional HAM dan prinsip mengenai 
hak dasar yang ditetapkan dalam Deklarasi tentang Prinsip dan Hak Dasar 
di tempat kerja dari Organisasi Buruh Internasional.

3. Tanggung jawab perusahaan bisnis untuk menghormati HAM berlaku 
bagi semua perusahaan tanpa memperhatikan ukuran, sektor, konteks 
operasional, kepemilikan, dan strukturnya.

4. Perusahaan bisnis harus memiliki kebijakan dan cara yang sesuai dengan 
ukuran dan keadaan mereka.

5. Perusahaan bisnis harus mengekspresikan komitmen mereka untuk 
memenuhi tanggung jawab ini melalui sebuah pernyataan kebijakan.

6. Untuk mengidentifikasi, mencegah, memitigasi, dan 
mempertanggungjawabkan bagaimana mereka mengatasi dampak 
merugikan HAM, perusahaan bisnis harus menjalankan uji tuntas HAM 

35 ibid
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yang mencakup penilaian dampak aktual dan potensial kerugian HAM 
yang melibatkan aktivitas mereka sendiri maupun sebagai sebuah akibat 
hubungan bisnis mereka, melakukan pengintegrasian dan tindakan atas 
temuan, pelacakan respon, dan komunikasi bagaimana dampak diatasi.

7. Perusahaan bisnis harus mengintegrasikan temuan dari penilaian dampak 
mereka ke semua fungsi dan proses internal yang relevan, dan mengambil 
tindakan yang sesuai.

8. Untuk memverifikasi apakah dampak merugikan HAM ditangani, perusahaan 
bisnis harus melacak keefektifan respon mereka.

9. Perusahaan bisnis harus mengomunikasikan dampak HAM secara eksternal.

10. Perusahaan bisnis yang operasi atau konteks operasinya memunculkan 
resiko dampak HAM yang parah harus melaporkan secara formal mengenai 
bagaimana mereka menangani risiko tersebut.

11. Ketika perusahaan bisnis mengidentifikasi bahwa mereka telah menyebabkan 
atau berkontribusi bagi dampak merugikan, mereka harus menyediakan 
atau bekerja sama dalam pemulihan dampak tersebut melalui proses yang 
sah.

12. Dalam rangka memastikan keefektifannya, mekanisme pengaduan non-
yudisial, baik berbasis negara maupun non-negara, dan mekanisme tingkat 
operasional harus sah, dapat diakses, dapat diprediksi, adil dan setara, 
transparan, selaras dengan hak, dapat menjadi sebuah pembelajaran terus-
menerus, dan berdasar pada keikutsertaan dan dialog.
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13. Perusahaan bisnis harus mencari cara untuk menghormati prinsip HAM 
yang diakui secara internasional ketika dihadapkan pada kebutuhan yang 
bertentangan. 

14. Menjadikan risiko yang menyebabkan pelanggaran HAM sebagai sebuah 
persoalan pemenuhan hukum dimanapun mereka beroperasi.

15. Dalam memprioritaskan tindakan terhadap dampak kerugian HAM, 
perusahaan bisnis harus berusaha mencegah dan memitigasi dampak yang 
paling parah atau yang tidak akan dapat dipulihkan jika respon terhadapnya 
ditunda.

Pembacaan terhadap keterlibatan aktor non-negara pada dimensi hak atas 
kesehatan juga terbaca oleh Komite Hak Anak. Pada Komentar Umum No. 15 
diterangkan tentang agenda pertanggungjawaban aktor-aktor non-negara. Di 
sana diterangkan bahwa semua aktor non-negara harus terlibat aktif dalam 
mempromosikan hak atas kesehatan, layanan akses. Aktor-aktor non-negara, 
khususnya yang bergerak pada ranah privat, seperti industri farmasi, teknologi 
kesehatan, termasuk media dan jasa penyedia layanan kesehatan lainnya harus 
dapat beroperasi sesuai dengan standar Kovenan dan prinsip-prinsip HAM 
yang mengatur jaminan kesehatan dan perlindungan hak-hak anak. 

Lebih lanjut, Komentar Umum No. 15 ini memberikan efek tekan bahwa setiap 
jasa penyedia layanan hak atas kesehatan juga harus terlibat pada pengelolaan 
dan aplikasi rancangan penyediaan jasa kesehatan, termasuk pada agenda 
pelaksanaan dan evaluasi dari program-program dan layanan publik yang 
relevan untuk diberikan sesuai dengan Kovenan . Termasuk juga kriteria di 
dalamnya adalah layanan ketersediaan, keteraksesan, penerimaan dan kualitas 
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yang menjadi standar dari ketersediaan hak atas kesehatan. 

III.3.Temuan KontraS dalam Kasus Vaksin Palsu

Pertemuan para orang tua korban vaksin palsu dengan tim advokasi KontraS. Dok. KontraS, 2016. 

a. Hak ibu, hak anak, dan kesehatan reproduksi

Dikutip dari Implication of the International Congress Population and 
Development (ICPD)Programme of Action, 1994, terdapat poin yang 
masuk dalam kesehatan reproduksi, seperti hak untuk memperoleh 
pelayanan pemeliharaan kesehatan yang tepat, yang memungkinkan 
para wanita selamat menjalani kehamilannya dan melahirkan anak; dan 
memberikan kesempatan terbaik kepada pasangan untuk memiliki bayi 



Laporan Pendampingan Hak Atas Kesehatan: Kasus Vaksin Palsu54

yang sehat.

Kandungan vaksin palsu ditengarai mengandung NaCl dan H20 yang 
justru jauh dari kandungan aslinya. Hal ini jelas hilangnya hak dari tiap-
tiap anak untuk mendapatkan obat-obatan secara maksimal. Konvensi 
Hak Anak mewajibkan kepada Negara untuk menjamin akses pada 
kesehatan yang penting bagi anak dan keluarganya, termasuk perawatan 
sebelum sesudah melahirkan. Kovenan menghubungkan tujuan ini 
dengan jaminan akses terhadap informasi yang berorientasi pada anak 
mengenai preventif dan tindakan promosi kesehatan dan dukungan 
pada keluarga, dan masyarakat dalam melaksanakan praktik ini.

b. Hak atas fasilitas kesehatan, barang dan jasa

Penciptaan kondisi yang dapat menjamin adanya pelayanan medis dan 
perhatian medis dalam keadaan sakit (Pasal12.2(d)), baik fisik maupun 
mental termasuk, pada akses yang sama pada pencegahan dasar, kuratif, 
pelayanan rehabilitasi dan pendidikan kesehatan, program screening 
secara teratur, perawatan yang sesuai pada penyakit prevalent, 
kesakitan, cidera dan cacat terutama pada tingkat komunitas; ketentuan-
ketentuan obat-obatan yang esensial; pengobatan atau perawatan 
kesehatan mental yang tepat.

Kandungan vaksin yang tidak sesuai dan dari bahan bekas pakai menjadi 
amat bahaya bagi siapapun yang menggunakannya. Persentuhan langsung 
antara jarum dengan darah bisa menjadi penyebab timbulnya penyakit. 
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Negara dalam hal ini memiliki kewajiban dalam mengawasi peredaran 
vaksin. Tapi, berdasarkan temuan KontraS, kasus vaksin palsu ini telah 
berlangsung setidaknya 13 tahun36. Ini menandakan adanya kelalaian 
pemerintah dalam mengawasi pihak-pihak yang memiliki terlibat alur 
peredaran vaksin. 

c. Hak pencegahan, penanggulangan, dan pemeriksaan penyakit

Vaksin merupakan suatu jenis produk yang digunakan untuk dapat 
menghasilkan suatu sistem kekebalan, terutama bagi tubuh dari berbagai 
jenis penyakit. Artinya, ada upaya pencegahan yang kita lakukan. Tetapi, 
jika upaya pencegahan ini malah membuat kita rentan terhadap penyakit 
justru melanggar hak-hak kita.

Kerentanan ini jelas muncul dari kandungan vaksin yang tidak semestinya 
dan kesterilan dari botol vaksin yang digunakan. Bukan pencegahan 
yang kita dapat, malah menjadikan anak mudah terkena penyakit. 

Sejumlah pelanggaran hak atas kesehatan tersebut terjadi akibat tidak 
adanya kewajiban negara dalam melindungi warga negara. Kelalaian 

36 Pelaku lapangan menyebutkan bahwa ia telah mendistribusikan vaksin palsu sejak  2003 sumberhttp://
nasional.kompas.com/read/2016/06/24/07465481/vaksin.palsu.diproduksi.sejak.2003.dan.ditemukan.di.tiga.
provinsidiakses pada tanggal 3 Mei 2017 pukul 11.36. Mengenai penyebaran vaksin pun diakui oleh Menteri Kesehatan 
yang mengatakan telah berlangsung sejak  lama. Sumber https://news.detik.com/berita/3242391/kemenkes-data-rs-
yang-diduga-pakai-vaksin-palsu diakses tanggal 3 Mei 2017 pada pukul 11.41
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yang telah terjadi lama adalah kesalahan besar pemerintah terhadap 
hak dasar manusia. Negara memiliki kewajiban yang harus dilaksanakan 
sehubungan dengan hak kesehatan dan kewajiban harus dilaksanakan 
menuju progresif realization secara konkret dan bertarget menuju 
perwujudan penuh hak atas kesehatan. 

Dalam distribusi obat, kewajiban melindungi mewajibkan negara untuk, 
mengadopsi undang-undang atau mengambil tindakan-tindakan dalam 
menjamin akses yang sama dalam perawatan kesehatan dan pelayanan 
sehubungan pelayanan yang dilakukan oleh pihak ketiga; memastikan 
bahwa privatisasi sektor kesehatan berpengaruh pada ketersediaan, 
aksesibilitas, penerimaan, dan kualitas kesehatan itu sendiri. 

Pernyataan “Standar Kesehatan yang Memadai dan Terjangkau” pada 
Pasal 12 (1) mencakup keadaan biologis individu dan kondisi-kondisi sosial 
ekonomi serta sumberdaya yang ada pada Negara. Terdapat beberapa 
aspek yang tidak dapat diarahkan secara sendiri dalam hubungan antara 
negara dan individu. Secara khusus, kesehatan yang baik tidaklah dapat 
dijamin oleh negara, dan tidak juga negara menyediakan perlindungan 
terhadap setiap kemungkinan penyebab penyakit manusia. Oleh karena 
itu, faktor genetik, kerentanan individu terhadap penyakit dan adopsi 
gaya hidup yang tidak sehat atau berisiko, mempunyai peranan yang 
sangat penting terhadap kesehatan seseorang. Sehingga, Hak Atas 
Kesehatan harus dipahami sebagai hak atas pemenuhan berbagai 
fasilitas, pelayanan dan kondisi-kondisi yang penting bagi terealisasinya 
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standar kesehatan yang memadai dan terjangkau.37

d. Hak Anak

Berdasarkan Pasal 24 Konvensi Hak-Hak Anak, Negara-negara Pihak 
harus mengejar pelaksanaan hak ini sepenuhnya dan terutama, harus 
mengambil langkah-langkah yang tepat untuk: “…. Menjamin perawatan 
kesehatan sebelum dan sesudah kelahiran yang tepat untuk para ibu; 
(e) Menjamin bahwa semua bagian masyarakat, terutama orang tua dan 
anak, diinformasikan, mempunyai akses ke pendidikan dan ditunjang 
dalam penggunaan pengetahuan dasar mengenai kesehatan dan gizi 
anak, manfaat-manfaat ASI, kesehatan dan sanitasi lingkungan dan 
pencegahan kecelakaan; (f) Mengembangkan perawatan kesehatan 
yang preventif, bimbingan bagi orang tua dan pendidikan dan pelayanan 
keluarga berencana.”

Kasus vaksin palsu semakin menjelaskan bahwa ada pelanggaran 
terhadap hak-hak anak. ketidakmampuan pemerintah dalam mengawasi 
peredaran vaksin di Indonesia amat membahayakan bagi anak-anak. 
Pasalnya, berdasarkan laporan dari Unicef bahwa imunisasi terbukti 
membantu anak-anak dalam melawan penyakit. 

37 Poin 9 komentar umum Pasal 12 UU no 11 tahun 2005 pengesahan kovenan internasional tentang hak 
ekonomi, sosial, dan budaya
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BAGIAN KEEMPAT:

Advokasi HAM 

atas Vaksin Palsu
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IV.1 Advokasi dan Pendampingan Kasus Vaksin Palsu

Proses pendampingan telah berjalan selama dua bulan lebih, tetapi respons 
pemerintah maupun korporasi (rumah sakit) tidaklah maksimal. Pemerintah 
seolah menganggap urusan ini selesai dengan mengubah Peraturan Menteri 
Kesehatan (Permenkes) dan menerbitkan Permenkes baru serta menegur 
rumah sakit-rumah sakit bersangkutan. Padahal, jika pemerintah tertib hukum,38 
akan ada tindakan tegas terhadap RS bersangkutan yang terbukti lalai dalam 
kasus vaksin palsu ini. 

Penerbitan Permenkes yang terburu-buru tidak menjawab keresahan 
masyarakat. Implementasi yang buruk dari dinas kesehatan provinsi melakukan 
pemantauandan evaluasi terhadap rumah sakit di daerah cakupannya adalah 
salah satu penyebab dari munculnya vaksin palsu. Kemenkes, lembaga tertinggi 
dalam bidang kesehatan itu sendiri, belum terlihat melakukan tindakan tegas 
terhadap Dinas Kesehatan Provinsi. 

Revisi terhadap tiga Permenkes dan penerbitan satu Permenkes baru 
dirasa tidak efektif. Sebab, tiga permenkes yang direvisi hanya menambah 
kewenangan BPOM dalam melakukan pengecekan terhadap obat yang masuk. 
Revisi terhadap permenkes ini tidak tepat sasaran, di saat tanggung jawab 
terhadap rumah sakit di tiap provinsi yang tersebar vaksin palsu ada pada Dinas 
Kesehatan Provinsi. Sedangkan, peran BPOM lebih tepat jika diarahkan pada 
pengawasan tunggal pada sebelum dan pasca penyaluran distribusi. 

38 Aturan terkait: 
1. UU No 36 tahun 2009 tentang Kesehatan
2. UU No 24 tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran
3. UU No 44 tahun 2009 tentang Rumah Sakit
4. Permenkes 58 tahun 2014 tentang Standar Pelayanan Kefarmasian di RS
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Dengan menambah kewenangan BPOM melakukan pengawasan sampai di 
tingkat kecamatan, maka hal tersebut akan semakin mengikis tanggung jawab 
Dinas Kesehatan yang menurut UU memiliki kewenangan untuk mengawasi 
pedagang farmasi, alat kesehatan, obat tradisional,  dan makanan dan minuman 
industri rumah tangga.39

1. 39 UU 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah
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Infografis yang dikeluarkan KontraS untuk membantu publik dan para orang tua keluarga korban dalam melihat peta advokasi yang 
sudah dilakukan selama ini. Dok. KontraS, 2016. 

Selain itu, tidak transparannya Satgas Penanganan Vaksin Palsu 
menambah lambannya proses penyelesaian kasus ini. Satgas vaksin palsu 
dalam melakukan investigasi selama satu bulan tidak ada pemberitaaan 
dari hasil investigasi tersebut. Semestinya, satgas melaporkan hasil 
temuan tersebut kepada publik, khususnya keluarga korban, secara 
terbuka dan memberikan rekomendasi penyelesaian kasus vaksin palsu.

Proses perjalanan advokasi masih berlangsung dengan mendorong pihak 
korporasi melalui mekanisme hukum dan dorongan dari pemerintah 
untuk segera menuntaskan masalah ini agar tidak terjadi kasus serupa 
di kemudian hari.

Adapun dalam melakukan advokasi terhadap hak atas kesehatan, perlu 
adanya pemetaan terhadap masalah yang muncul. Dalam kasus vaksin 
palsu, selain lembaga pemerintahan yang mengurus tentang kesehatan, 
perlu dilihat juga siapa yang terdampak dan bagaimana hal serupa 
tidak terjadi kembali. Adapun institusi yang KontraS datangi selama 
pendampingan korban vaksin palsu, di antaranya:
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•	 KPAI

Dalam Pasal 74 UU Perlindungan Anak dirumuskan “Dalam rangka 
meningkatkan efektivitas penyelenggaraan perlindungan anak, 
maka dibentuk Komisi Perlindungan Anak Indonesia yang bersifat 
independen”. Selanjutnya, dalam Pasal 76 UU Perlindungan Anak, 
dijelaskan tugas pokok KPAI yang berbunyi sebagai berikut :

a. Melakukan sosialisasi seluruh ketentuan peraturan perundang-
undangan yang berkaitan dengan perlindungan anak, mengumpulkan 
data dan informasi, menerima pengaduan masyarakat, melakukan 
penelaahan, pemantauan, evaluasi, dan pengawasan terhadap 
penyelenggaraan perlindungan anak.

b. Memberikan laporan, saran, masukan, dan pertimbangan kepada 
Presiden dalam rangka perlindungan anak
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•	 Komnas HAM

Aduan pelaporan publik sejumlah perwakilan keluarga korban vaksin palsu kepada Komnas HAM yang diterima oleh Komisioner 
Komnas HAM Siti Nor Leila. Kepala Bidang KontraS untuk Isu Advokasi Yati Andriyani, SHi turut mendampingi. Dok. KontraS, 2016. 

Komnas HAM dalam hal ini berperan dalam mengembangkan kondisi 
yang kondusif bagi pelaksanaan hak asasi manusia sesuai dengan 
Pancasila, UUD 1945, dan Piagam PBB serta Deklarasi Universal Hak 
Asasi Manusia. Meningkatkan perlindungan dan penegakan hak asasi 
manusia guna berkembangnya pribadi manusia Indonesia seutuhnya 
dan kemampuan berpartisipasi dalam berbagai bidang kehidupan
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Adanya pelanggaran hak atas kesehatan tersebut karena gagalnya 
negara memenuhi standar kelayakan tertinggi untuk pemenuhan hak 
atas kesehatan. Pengaduan melalui Komnas HAM dapat mengeluarkan 
surat rekomendasi untuk mendesak pemerintah untuk segera bergerak 
dan bertanggung jawab atas masalah yang muncul.

•	 Kementerian Kesehatan 

Kementerian Kesehatan memiliki kewenangan dalam mengatur dan 
menerbitkan regulasi tentang rumah sakit, juga sanksi-sanksi yang ada 
jika rumah sakit melakukan kesalahan. Melalui mekanisme audiensi 
dengan para petinggi Kemenkes, KontraS dan korban menanyakan 
klarifikasi, negoisasi, dan lobbying dalam penyelesaian kasus vaksin 
palsu. 

•	 DPR Komisi IX 

Sebab masalah vaksin palsu bukan masalah yang sepele berarti perlu 
adanya perhatian khusus terhadap kebijakan terkait kesehatan, 
terutama distribusi obat. Untuk masalah kesehatan, DPR Komisi IX yang 
mengurusi bidang tersebut. Dengan memantau rapat-rapat (terbuka), 
mengawal kebijakan yang dikeluarkan, dan mengampanyekan bahwa 
masalah vaksin palsu adalah hal besar adalah cara-cara yang dapat 
ditempuh dalam advokasi ke DPR.
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•	 Ombudsman Republik Indonesia

Pelanggaran maladministrasi yang ditemukan dalam kasus vaksin palsu 
adalah sistem pembayaran yang tidak satu pintu oleh rumah sakit. 
KontraS menemukan lima cara pembayaran yang terjadi selama ini. 
Ombudsman memiliki kewenangan untuk memanggil kedua belah pihak 
untuk mediasi dan memberikan teguran kepada pihak/lembaga negara 
yang melakukan kesalahan.

1.1. Respons Negara

Di tengah trauma publik atas peredaran vaksin palsu, juga kegagapan negara 
dalam memenuhi pemulihan anak – anak dan keluarga yang menjadi korban 
vaksin palsu, negara kembali meneror publik atas kelalainya dalam mencegah 
dan menghentikan peredaran obat palsu dan kedaluwarsa.

Peredaran obat palsu nyata menunjukan wajah palsu negara. Negara terlalu 
sering gagal hadir dalam memenuhi hak warga warga negara atas jaminan 
kesediaan obat yang baik dan sehat, standar tertinggi untuk kesehatan fisik 
dan mental (pasal 12 Konvensi Internasional tentang Hak Ekonomi, Sosial dan 
Budaya). Pembinaan dan pengawasan standar pelayanan kefarmasian dan 
apotek tidak berjalan baik (Permen No 35/2014), UU perlindungan konsumen 
8/1999 gagal dijadikan rujukan.

Hak atas kesehatan mencakup hak setiap orang untuk menikmati standar 
tertinggi kesehatan terhadap akses ke layanan kesehatan dan faktor penentu 
kesehatan. Akses ke obat-obatan merupakan bagian integral dan fundamental 
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dari hak atas kesehatan, pemerintah memiliki tanggung jawab untuk menyediakan 
akses ke obat-obatan untuk semua.

Dalam kasus vaksin palsu BPOM dan Kemenkes mengatakan kecolongan, lantas 
dalih apalagi yang hendak dikatakan ketika obat palsu muncul.  Munculnya 
berita obat palsu tidak hanya menandakan kelalaian, melainkan juga cukup 
menunjukan adanya pembiaran yang dilakukan selama ini. Pasalnya, mulai dari 
kasus vaksin palsu sampai obat palsu, respon dari BPOM dan Kemenkes baru 
dilakukan pasca mendapat laporan pengaduan dari korban.

Sebagai respon cepat penanganan kasus vaksin palsu, negara memberikan 
vaksinasi ulang40 kepada anak-anak, baik terduga korban vaksin maupun tidak. 
Persoalannya, pemberian vaksin ini tanpa ada proses verifikasi yang ketat 
terlebih dulu. Khusus untuk keluarga korban dari RS Harapan Bunda hanya 
diberikan pesan singkat yang menandakan anaknya menjadi korban vaksin palsu 
atau tidak. Kami menemukan sejumlah fakta bahwa ada beberapa anak yang 
nyatanya masuk pada periode penyebaran vaksin palsu, justru tidak terdata. 

Respons negara seringkali gagap, penutupan toko-toko obat41 di beberapa 
pasar menunjukkan ketidaksiapan dan ketidakjelasan cara kerja pemerintah 
dalam menyelesaikan masalah ini. Penutupan tidak menjawab penyelesaian 
masalah secara konstruktif dan komprehensif. Respons tersebut tidak jauh 
berbeda dengan penanganan vaksin palsu, pemerintah mengerdilkan masalah 
kasus obat palsu ini menjadi kejahatan antara produsen obat palsu dan pihak 
penjual obat. Seolah penutupan terhadap toko obat adalah bentuk tegas dari 

40 Sumber http://www.bbc.com/indonesia/berita_indonesia/2016/07/160715_indonesia_konsumen_vaksin_palsu 
diakses pada tanggal 6 Januari 2017 pukul 15.01
41 http://www.cnnindonesia.com/nasional/20160908174357-20-157103/pemprov-dki-jakarta-tutup-7-toko-obat-
palsu-dan-kedaluwarsa/ diakses pada tanggal 6 Januari 2017 pukul 15.04
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pemerintah, padahal di sisi lain belum berhasil mengungkap jalur peredaran 
obat tersebut secara menyeluruh serta keterlibatan berbagai aktor dibalik 
bisnis obat yang diduga telah berlangsung sejak lama.

 Aksi damai yang diorganisir para keluarga korban vaksin palsu bersama KontraS tepat di Hari Anak Nasional pada 23 Juli 2016 
dilakukan di depan Rumah Sakit Harapan Bunda, Jakarta Timur. Aksi damai ini menuntut negara peduli terhadap jenis kejahatan dan 

pelanggaran HAM baru di sektor perlindungan anak dan korporasi melibatkan manajemen rumah sakit. Dok. KontraS, 2016. 

Dalam hal ini, negara memiliki tanggung jawab utama untuk meningkatkan akses 
terhadap obat-obatan; sebagaimana disebutkan dalam Milenium Development 
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Goals (MDGs) bahwa penyediaan obat yang berkualitas adalah tanggung jawab 
bersama.42 Untuk mewujudkan hak tersebut, koordinasi antara BPOM dan 
Kemenkes harus terjalin baik mulai dari tahap produksi, distribusi, maupun tahap 
pengawasan dan evaluasi. Serta, penyediaan obat-obatan berkualitas baik yang 
terjangkau untuk semua. Negara memiliki andil dalam mengontrol, mengawasi, 
peredaran obat di masyarakat yang selanjutnya, dilegitimasi dalam bentuk 
kebijakan. Dari perspektif hak atas kesehatan, akses terhadap obat-obatan 
haruslah adil. hak atas kesehatan dalam segala bentuk dan semua levelnya 
mengandung elemen yang penting dan terkait, di antaranya: (1) Ketersediaan; 
(2)Aksesbilitas; (3) Penerimaan; dan (4) Kualitas.

1.1.1. Vaksin Palsu, Hak Atas Kesehatan, dan Kelalaian Negara

Kasus vaksin palsu yang terjadi di negara ini telah melibatkan pihak-pihak yang 
memiliki kedudukan tinggi, mulai dari pengambil kebijakan, badan pengawas, 
hingga pihak pemberi pelayanan (rumah sakit). Jika dilihat secara holistik, 
terbukti adanya kelalaian dalam mengontrol dan mengawasi perederan 
vaksin di Indonesia. sebab, menurut pengakuan Bareskrim, vaksin palsu sudah 
berlangsung selama 13 tahun43. Ini menandakan ada pembiaran dalam proses 
produksi hingga konsumsi terkait vaksin. 

Sedangkan, penanganan dari vaksin palsu ini semudah mengganti permen 
dengan coklat, yaitu dengan vaksin ulang. Padahal, dalam kovenan hak ekonomi, 

42 Lebih lanjut lihat: http://www.un.org/millenniumgoals/childhealth.shtml. Agenda ini juga dilanjutkan pada 
putaran Sustainable Development Goals (SDGs), di mana isu vaksin anak menjadi salah satu focus agenda global: 
http://www.un.org/sustainabledevelopment/health/.
43 http://nasional.kompas.com/read/2016/06/24/07465481/vaksin.palsu.diproduksi.sejak.2003.dan.ditemukan.
di.tiga.provinsi diakses pada tanggal 5 Agustus 2016 pukul 17:28
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sosial, budaya berlaku realisasi progresif yang berarti adanya perbaikan atau 
kemajuan dari waktu ke waktu dalam sistem pelayanan kesehatan dan negara 
harus berusaha semaksimal mungkin menggunakan segala sumber daya yang 
ada dalam negara tersebut dalam memperbaiki pelayanan kesehatan, meski 
dalam kapasitas yang terbatas.

Kesehatan adalah hak asasi manusia yang fundamental dan tak ternilai demi 
terlaksananya hak asasi manusia yang lainnya. Maka, jika ada pelanggaran hak 
atas kesehatan akan berkaitan dengan hak-hak asasi yang lain. setiap orang 
berhak untuk menikmati standar kesehatan tertinggi yang dapat dijangkau 
dan kondusif bagi kehidupan manusia yang berderajat. Realisasi hak atas 
kesehatan dapat tercapai melalui beberapa pendekatan yang beragam, seperti 
pembentukan kebijakan kesehatan atau pelaksanaan program yang dibentuk 
oleh WHO, atau adopsi instrumen hukum, selain ini hka atas kesehatan 
mencakup beberapa komponen yang dapat dilaksanakan menurut hukum.

Bahwa secara progresif, hak atas kesehatan juga diatur di dalam Pasal 12  ayat 
(1) Konvensi Internasional tentang Hak Ekonomi, Sosial dan Budaya (ICESCR) 
yang memaksa negara peserta konvenan untuk mengakui hak setiap orang 
untuk menikmati standar tertinggi yang dapat dicapai dalam hal kesehatan fisik 
dan mental, dan ayat (2.a) untuk memberikan jaminan atas perkembangan anak 
yang sehat. Dalam hal ini, tanggung jawab negara untuk memenuhi hak atas 
kesehatan sebagai hak asasi manusia juga memiliki landasan yuridis internasional 
dalam Pasal 2 ayat (1) ICESCR. 
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Hak atas kesehatan tidaklah dapat diartikan sebagai hak untuk menjadi sehat. 
Hak atas kesehatan berisi hak kebebasan dan kepemilikan, kemerdekaan 
mencakup hak untuk memeriksakan kesehatan tubuh termasuk kebebasan 
seksual dan berproduksi dan hak untuk bebas dari gangguan, hak untuk bebas 
dari penganiayaan, tindakan medis tanpa persetujuan dan eksperimen. Sebagai 
perbandingan, kepemilikan termasuk hak atas sistem proteksi kesehatan 
yang menyediakan kesempatan yang sama bagi tiap orang untuk memenuhi 
kebutuhan hidupnya sendiri.

Kovenan Internasional Hak-Hak Ekonomi, Sosial, dan Budaya menyediakan 
pasal yang lengkap dan mendetail mengenai hak atas kesehatan dalam hukum 
hak asasi manusia internasional. Kovenan ini telah diratifikasi oleh Indonesia 
menjadi UU 11 tahun 2005 tentang Hak-Hak Ekonomi, Sosial, dan Budaya. 
Adapun Pasal 12 (1) kovenan menyebutkan bahwa negara menerima hak setiap 
orang untuk menikmati standar kesehatan tertinggi fisik dan mental yang 
terjangkau. Pasal 12(2) menunjukkan melalui sesuatu ilustrasi beberapa langkah 
yang harus dilakukan negara peserta untuk mencapai realisasi yang utuh atas 
hak tersebut. 

Hak asasi kesehatan berhubungan dan bergantung kepada realisasi hak lainnya 
sebagaimana tercantum dalam piagam HAM, termasuk hak atas makanan, 
pekerjaan, pendidikan, harkat dan martabat, maupun nondiskriminasi, serta 
hak lainnya yang merupakan komponen integral hak atas kesehatan. 
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1.2. Pemenuhan hak atas kesehatan

Perwujudan progresif hak kesehatan dalam jangka waktu tertentu tidak harus 
dipahami sebagai pembebasan negara dari setiap kewajiban negara yang secara 
substansial penting. Realisasi penuh tersebut berarti bahwa negara mempunyai 
kewajiban khusus yang kontinu, bergerak secara berkelanjutan dan efektif 
menuju perwujudan penuh hak atas kesehatan sesuai pasal 12.44

Dalam peraturan perundang-undangan, sebetulnya sudah dijelaskan 
bagaimana peranan rumah sakit hingga lembaga pemerintahan, Kemenkes, 
menjalankan perannya. Pasalnya, peraturan itu hanya berlaku tertulis dan tidak 
diimplementasikan dengan baik oleh seluruh pihak. 

Sebagaimana HAM, hak atas kesehatan mewajibkan tiga tingkat kewajiban pada 
negara. Kewajiban penghormatan, perlindungan, dan pemenuhan. Dalam hal 
ini, kewajiban pemenuhan berisi kewajiban untuk memfasilitasi, menyediakan, 
dan penggalakan. Kewajiban penghormatan mensyaratkan negara untuk dapat 
campur tangan secara langsung maupun tidak langsung dengan pemenuhan hak 
atas kesehatan. Kewajiban perlindungan masyarakat negara untuk mengambil 
langkah-langkah yang dapat mencegah pihak ketiga dalam campur tangan 
dengan jaminan pasal 12. 

44 Lihat Komentar Umum no. 3 para 9; Komentar Umum no. 13 para 44
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Menurut Komentar Umum No. 14, secara khusus negara mempunyai kewajiban 
hak atas kesehatan, antara lain: tidak melakukan diskriminasi sebagai kebijakan 
negara, tidak menerapkan praktik diskriminasi sehubungan dengan status 
kesehatan wanita. lebih jauh lagi, kewajiban penghormatan temasuk kewajiban 
negara untuk mencegah pelarangan perawatan preventif tradisional, praktik 
penyembuhan dan obat-obatan, dari pemasaran obat yang tidak aman dan dari 
perawatan kesehatan secara koersif, hanya jika dalam hal pengecualian dasar 
bagi perawata penyakit atau pencegahan serta kontrol penyakit yang bisa 
dikomunikasikan. 

Kewajiban melindungi mewajibkan negara untuk mengadopsi undang-undang 
atau mengambil tindakan dalam menjamin akses yang sama dalam perawatan 
kesehatan dan pelayanan sehubungan pelayanan yang dilakukan pihak ketiga. 
Kemudian, memastikan bahwa privatisasi sektor kesehatan berpengaruh pada 
ketersediaan, aksesibilitas, penerimaan dan kualitas kesehatan, barang-barang 
dan pelayanan; mengontrol pemasaran perlengkapan medis dan obat-obatan 
oleh pihak ketiga sampai menjamin bahwa praktisi medis dan profesional 
kesehatan lainnya memenuhi standar pendidikan, pengetahuan dan kode etik. 
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BAGIAN KELIMA:

Kesimpulan dan

 Rekomendasi
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V.1 Kesimpulan 

Secara spesifik UU 39/1999 menjamin hak anak untuk memperoleh layanan 
kesehatan secara layak (Pasal 62 UU No.39/1999). Hak anak dijamin sebagai 
hak asasi yang diakui dan dilindungi oleh hukum bahkan sejak dalam kandungan 
(Pasal 52 UU No.39/1999). Dalam Konvensi Hak atas Anak (CRC) yang telah 
diratifikasi oleh Pemerintah Indonesia juga mensyaratkan ketersediaan sistem 
rujukan informasi, teknologi, pendidikan yang cukup guna menjamin sistem 
kesehatan kepada anak-anak (Pasal 24 ayat 2). Kedua rujukan nasional maupun 
internasional tersebut menandakan bahwa ada kewajiban negara dalam 
melindungi anak-anak, termasuk soal kesehatan. 

Perihal kesehatan, kewajiban pemerintah juga tertera pada Pasal 14 dan 15 
UU No. 36 Tahun 2009 pemerintah bertanggung jawab untuk merencanakan, 
mengatur, menyelenggarakan, membina, dan mengawasi penyelenggaraan 
upaya kesehatan pada pelayanan publik, termasuk bertanggung jawab atas 
ketersediaan lingkungan, tatanan, fasilitas kesehatan baik fisik maupun sosial 
bagi masyarakat untuk mencapai derajat kesehatan yang setinggi-tingginya.
Bahwa secara progresif, hak atas kesehatan juga diatur dalam Pasal 12  ayat 
(1) Konvensi Internasional tentang Hak Ekonomi, Sosial dan Budaya (ICESCR) 
yang memaksa negara peserta konvenan untuk mengakui hak setiap orang 
untuk menikmati standar tertinggi yang dapat dicapai dalam hal kesehatan fisik 
dan mental, dan ayat (2.a) untuk memberikan jaminan atas perkembangan anak 
yang sehat. Dalam hal ini, tanggung jawab negara untuk memenuhi hak atas 
kesehatan sebagai hak asasi manusia juga memiliki landasan yuridis internasional 
dalam Pasal 2 ayat (1) ICESCR. 
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Berdasarkan temuan-temuan KontraS, peraturan nasional, maupun internasional, 
bahwa negara telah gagal untuk menjamin pemenuhan hak atas standar 
kesehatan tertinggi yang dialami oleh korban kejahatan vaksin palsu. Terlebih 
juga terdapat rantai distribusi peredaran vaksin palsu yang di dalamnya ada 
peran Dinas Kesehatan, Kementerian Kesehatan, hingga BPOM. Juga mengacu 
pada Pasal 9 ayat 1 Peraturan Menteri Kesehatan (PMK) No.35 tahun 2014 
tentang Standar Pelayanan Kefarmasian di Apotek, pembinaan dan pengawasan 
terhadap pelaksanaan Peraturan Menteri ini dilakukan oleh Menteri, Kepala 
Dinas Kesehatan Provinsi, dan Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota. 
Sementara, upaya penegakan hukum yang dilakukan juga nyata-nyata belum 
menyentuh pertanggungjawaban negara dalam kasus kejahatan vaksin palsu, 
serta cenderung mengkerdilkan kasus ini menjadi kejahatan antara produsen 
vaksin palsu dan pihak rumah sakit/klinik, namun belum berhasil mengungkap 
jalur peredaran vaksin tersebut secara menyeluruh serta keterlibatan berbagai 
aktor dibalik bisnis vaksin yang terjadi sejak belasan tahun tersebut.

V.2 Rekomendasi

Dalam konsep bisnis dan hak asasi manusia, negara lagi-lagi tidak dapat 
mengelak bahwa rantai kejahatan vaksin palsu tersebut secara jelas juga 
melibatkan tanggung jawab negara untuk menjamin perlindungan HAM bagi 
warga negara atas aktivitas bisnis pengadaan vaksin, mulai dari penerbitan 
regulasi, pengawasan, dan tindakan hukum atas pelanggaran, hingga menjamin 
tersedianya akses pemulihan yang efektif bagi korban kejahatan vaksin palsu. 
Sudah seharusnya terdapat pertanggungjawaban dari berbagai pihak yang 
terlibat termasuk negara, perusahaan/penyedia (pelaku bisnis), dan kelompok 
profesi (dokter) dalam menggunakan standar pemenuhan HAM dalam tugas 
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dan kerja bisnis serta profesinya. 

Penggunaan dalam tatanan hukum domestik dari perangkat hukum 
internasional mengakui atau menerima hak atas kesehatan yang dapat 
memperluas cakupan dan efektifitas dari ukuran dan tindakan pemulihan 
yang harus didorong pada segala kasus, inkorporasi memungkinkan 
penghasilan untuk menilai pelanggaran hak atas kesehatan atau paling 
tidak kewajiban inti  melalui referensi langsung Kovenan. Sementara 
hanya pihak Negara yang merupakan pihak dalam Kovenan sehingga 
juga bertanggung jawab dalam pelaksanaannya tiap anggota masyarakat 
dan individu, termasuk profesional kesehatan, keluarga, komunitas 
lokal organisasi pemerintah dan organisasi non pemerintah, organisasi 
kemasyarakatan juga sektor swasta, mempunyai tanggung jawab dalam 
realisasi hak atas kesehatan Negara, oleh karena itu, harus menyediakan 
lingkungan yang dapat memfasilitasi tanggung jawab tersebut. 

Setiap orang atau kelompok yang menjadi korban pelanggaran hak atas 
kesehatan harus mempunyai akses pada  peradilan yang efektif atau 
upaya hukum lainnya yang sesuai dalam level nasional dan internasional, 
semua korban pelanggaran harus mempunyai hak untuk pemulihan yang 
memadai, yang mungkin membutuhkan restitusi, kompensasi, kepuasan 
atau jaminan dan non repetisi. Ombudsman, komisi hak asasi manusia, 
forum konsumen, asosiasi hak pasien atau institusi lain yang sama harus 
mengenali pelanggaran hak atas kesehatan.
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Pemerintah Republik Indonesia melalui Kementerian Kesehatan juga 
bisa mengadopsi regulasi Inter-American Human Rights System tentang 
mekanisme pemulihan untuk korban pelanggaran hak atas kesehatan, 
seperti Mekanisme ganti rugi penuh (restitutio di integrum)45,yang 
terdiri dari pemulihan situasi yang ada sebelum pelanggaran itu terjadi, 
pembayaran dari ganti rugi sebagai kompensasi dari kerugian yang 
disebabkan. Sifat dan kuantitas ganti rugi tergantung pada kerugian 
yang ditimbulkan. Ganti rugi tidak ditujukan untuk membuat kaya atau 
memiskinkan keluarga korban. Mekanisme ganti rugi ini bergantung 
pada dampak yang ditimbulkan. Bisa berupa ganti rugi secara penuh 
terhadap hak dilanggar, perawatan medis untuk mengembalikan orang 
yang terluka untuk kesehatan fisik, kewajiban pada bagian dari negara 
untuk membatalkan tindakan administratif tertentu, pemulihan nama 
baik atau kehormatan yang dicuri, atau pemberian jaminan terhadap 
dampak yang ditimbulkan ke depan.

Negara harus menyediakan mekanisme non-pengadilan yang efektif dan tepat, 
disamping mekanisme pengadilan, sebagai bagian dari sistem negara yang 
komprehensif dalam memberikan pemulihan atas pelanggaran HAM. Negara 
harus mempertimbangkan cara untuk memfasilitasi akses pada mekanisme 

45 Pada 20 Desember 2002, sesuai dengan pasal 50 dan 61 dalam American Convention, Inter-American 
Commision mengajukan gugatan melawan Suriname ke pengadilan. Mereka mengajukan apakah Negara telah 
melanggar pasal 25 tentang kehakiman dan pengadilan tinggi tentang kasus yang pernah terjadi di Suriname. 
Sebelumnya, pada November 1986, militer Suriname menyerang sebuah desa di Moiwana dan membunuh warga 
(terdapat anak-anak). Dalam kasus tersebut, bukan nyawa saja yang hilangkan, melainkan juga tempat tinggal dan tanah 
adat. Dalam persidangan tersebut, dimungkinkan untuk melakukan restitutio in integrum dan menyarankan Negara 
untuk mengembalikan tanah adat dan menyediakan sumber kehidupan lainnya. Inter-American Court of Human Rights, 
IACtHR, Moiwana Community v. Suriname, SeriesC No. 124, ¶ 170 (June 15, 2005). Sumber: http://www.corteidh.or.cr/
docs/casos/articulos/seriec_124_ing.pdf diakses pada tanggal 3 Mei 2017 pukul 12.07; Court of Human Rights, ECHR, 
Barberà, Messegué and Jabardo v. Spain,App. No. 10588/83, 10589/83, 10590/83, No. 285, ¶ 50-57 (13 June 1994). 
Sumber: http://hudoc.echr.coe.int/eng#{“itemid”:[“001-57876”]} diakses pada tanggal 3 Mei 2017 pukul 12.08
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pengaduan non-negara yang efektif terkait dengan kegiatan bisnis yang 
merugikan HAM. Lebih detil lagi, dalam rangka memastikan efektivitas dari 
mekanisme non-pengadilan, baik negara ataupun lembaga non-negara harus 
memiliki legitimasi, mudah diakses, adil, transparan, sesuai dengan aturan, 
serta berdasarkan dialog. Untuk memungkinkan keluhan korban ditangani lebih 
awal dan direhabilitasi secara langsung, perusahaan harus membangun atau 
berpartisipasi dalam mekanisme pengaduan operasional yang efektif untuk 
individu dan kelompok yang terkena dampak. Industri, multi-stakeholder, atau 
kerja sama lain yang didasarkan pada penghormatan terhadap standar HAM 
harus memastikan bahwa mekanisme pengaduan yang efektif yang tersedia.
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