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Sejarah Vaksin dan Vaksinasi

• Terjadinya wabah cacar telah melahirkan era baru dalam upaya pencegahan 
penyakit infeksi. 

• Pada abad ke-19 mulai diperkenalkan terminologi vaksin dan vaksinasi. 

• Vaksinasi mampu mengeradikasi penyakit cacar dan mampu mengontrol 
penyakit infeksi lainnya. 

• Lahir gerakan antivaksinasi yang vokal menyuarakan bahaya dari vaksinasi. 

• Dokter memegang peran penting untuk mencerdaskan dan tidak terlibat 
dalam pusaran propaganda antivaksinasi.



Edward Jenner, bapak imunisasi yang pertama 
kali menggunakan vaksin cacar



Apa itu Vaksin?

• Vaksin secara biologi 
merupakan suatu bibit 
penyakit (virus) yang 
dilemahkan untuk kemudian 
menghasilkan kekebalan aktif 
saat dimasukkan ke dalam 
tubuh manusia. 

Contoh jaman dulu membuat vaksin cacar dari 
kerokan kulit sapi



Apa itu Vaksin?
(cont...)

Vaksin mencegah morbiditas dan mortalitas terhadap 
penyakit infeksi. 

Vaksin memainkan peran penting pada abad ke-20 karena 
berhasil mengeradikasi penyakit cacar (smallpox) pada tahun 

1974 di Indonesia, terakhir dilaporkan di Desa Sepatan, 
Banten. Kasus terakhir 1976 di Somalia.

Eradikasi cacar di dunia baru declare tahun 1979, 1980 dunia 
bebas cacar, 1981 vaksin cacar dihentikan. 



Polio End-game

• Indonesia bebas polio 2014. 



Gerakan Anti-vaksin

• Seiring berjalannya waktu, gerakan 
antivaksin → di internet. 

• Seminar-seminar di perguruan 
tinggi. Pembicaranya adalah dokter.

• Di saat vaksin semakin populer, lahir 
komunitas dan pemahaman yang 
menolaknya, yaitu kaum anti-vaksin.



Anti vaksin sudah ada sejak vaksin cacar dipakai



Peran Seorang Dokter

Dokter sebagai seorang ‘ahli’ dihargai atas 
keilmuannya, baik dari sisi teori maupun 

keterampilannya sebagai klinisi, sehingga informasi 
apapun yang disampaikan oleh seorang dokter akan 

lebih mudah diyakini oleh seorang pasien. 

Termasuk hal ini dalam kaitannya dengan propaganda 
anti-vaksin.



Contoh Mitos dan Fakta
Kementerian Kesehatan Malaysia 



Kontroversi 
Vaksin

Contoh Anti Vaksin di
Malaysia



Contoh Dokter Anti-vaksin

Luar Negeri

• Dokter osteopati (Ohio, US). 
Bukunya berjudul “saying no to 
vaccine”, etc.

• Skandal Wakefield tentang 
vaksin MMR dengan autis 
(terbukti menerima dana 
sebesar USD 665.000).

Dalam Negeri

• Dokter patologi anatomi yang 
menyatakan secara imunologi 
adanya sel memori tidak perlu 
disuntik (suatu penafsiran yang 
keliru).

• Dokter ahli gizi yang menyatakan 
jika kuman disuntikan pada anak 
dengan daya tahan tubuh 
menurun, maka kuman akan 
menjadi aktif, bahkan 
menginfeksi tubuh resipien. 



Upaya Klarifikasi Pentingnya Imunisasi

Klarifikasi kampanye pentingnya imunisasi.



Argumen yang Digunakan oleh Gerakan
Anti-vaksin Terbukti Palsu

Telah 
dibuktikan 

oleh banyak 
riset yang 
dilakukan 

setelah 
adanya 

tuduhan 
vaksin MMR 

menyebabkan 
autisme tidak 

terbukti.

Terbukti 
bahwa data 

yang 
dipublikasi di 

majalah 
Lancet tidak 

benar dan 
artikel ditarik 

pada 6 
Februari 2010

Vaksin MMR 
menyebabkan 

autisme



Tinjauan Etik

Dokter terikat oleh lafal sumpah dokter, salah 
satu poin: bahwa dokter senantiasa 

mengutamakan kesehatan pasien, dengan 
memperhatikan kepentingan masyarakat.

Pasal 12 pada Kode Etik Kedokteran 
Indonesia (Kodeki) Tahun 2012 tentang 

Pelayanan Kesehatan Holistik. Dokter dalam 
melakukan pekerjaannya wajib 

memperhatikan seluruh aspek pelayanan 
(promotif, preventif, kuratif, rehabilitatif, dan 

paliatif) baik fisik maupun psiko-sosial-
kultural pasiennya, serta berusaha menjadi 
pendidik dan pengabdi sejati masyarakat.



Menolak Vaksin Melanggar Hukum

UU No. 19 Tahun 2016 tentang Internet dan Transaksi Elektronik menyebutkan bahwa penyebaran berita 
bohong dapat diadukan untuk diproses secara hukum.

UU no 4 tahun 1984 pasal 14 tentang Wabah juga menyebutkan bahwa upaya menghalangi 
penanggulangan wabah dapat diancam pidana. Vaksinasi juga diatur dalam Permenkes 12/2017 yang 

menyebutkan bahwa imunisasi program adalah wajib dan merupakan hak anak.

Pasal 131 Bab VII UU No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan tertera bahwa pemeliharaan kesehatan anak 
sudah harus dimulai sejak dalam kandungan, dilahirkan, setelah dilahirkan, dan sampai usia 18 tahun.



Pedoman Organisasi dan Tatalaksana 
MKEK - PB IDI

• Seluruh dokter yang menjalankan 
pengabdian profesi dan praktik kedokteran di 
Indonesia.

• Seluruh dokter yang baru saja menyelesaikan 
pendidikan dari institusi pendidikan 
kedokteran dalam dan ataupun luar negeri 
yang diakui oleh Pemerintah Republik 
Indonesia.

Sasaran 
pembinaan 

etik 
kedokteran:



Penalti bagi Pelanggar Hukum

Dokter yang menjalankan propaganda 
antivaksin dapat dijerat dengan berbagai 

pasal secara hukum. 

Dokter yang bersangkutan juga dapat diberi 
sanksi berupa pembekuan surat izin praktek 
dan surat tanda registrasi sebagai seorang 

dokter oleh IDI.



Kesimpulan

Munculnya fenomena dokter antivaksinasi di Indonesia perlu diwaspadai karena kasusnya 
terjadi di seluruh dunia

Setiap dokter perlu kiranya memperbarui pengetahuannya tentang vaksinasi agar tidak 
mudah tertipu oleh pernyatan pihak-pihak yang menggencarkan gerakan antivaksinasi. 

Dokter seyogyanya membekali diri dengan prinsip keilmuan dan konsep kedokteran 
berbasis bukti. 

Setiap dokter telah disumpah dan mengetahui adanya kode etik yang mengatur wewenang 
dan tanggung jawab profesinya sebagai seorang tenaga medis. 
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Facebook dan Google Bakal Hapus Konten 
Berkaitan dengan Anti-Vaksin

Sosial Media akan Blok Konten Anti-Vaksin

Sumber: 
https://m.liputan6.com/tekno/read/3898489/fac
ebook-dan-google-bakal-hapus-konten-berkaitan-
dengan-anti-vaksin

https://thehill.com/policy/technology/435207-
instagram-to-block-anti-vaccine-hashtags-amid-
misinformation-crackdown

https://techcrunch.com/2019/03/07/facebook-
anti-vax-vaccine-instagram/

https://m.liputan6.com/tekno/read/3898489/facebook-dan-google-bakal-hapus-konten-berkaitan-dengan-anti-vaksin
https://thehill.com/policy/technology/435207-instagram-to-block-anti-vaccine-hashtags-amid-misinformation-crackdown
https://techcrunch.com/2019/03/07/facebook-anti-vax-vaccine-instagram/


Dukungan Sosial 
Media



Article In Lancet On MR Vaccine 
Hesitancy
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