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ABSTRAK 

 

 

UPAYA PENANGGULANGAN TINDAK PIDANA PEREDARAN 

 VAKSIN PALSU OLEH BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN 

 

 

Oleh 

 

 

KUNTARI CHRES APRINA 

 

Vaksin adalah antigen yang telah di olah yang apabila diberikan kepada seseorang 

akan menimbulkan kekebalan tubuh terhadap penyakit infeksi tertentu. Saat ini 

telah terjadi pemalsuan terhadap vaksin yang marak terjadi di wilayah Indonesia. 

Dalam hal ini Badan Pengawas Obat dan Makananbertanggung jawab terhadap 

keamanan, khasiat, dan mutu vaksin yang beredar di Indonesia.Keberadaan Badan 

POM didasarkan pada keputusan Presiden Nomor 103 Tahun 2001 tentang 

Kedudukan, Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga 

Pemerintah Non Departemen. Permasalahannya adalah bagaimanakah upaya 

penanggulangan tindak pidana peredaran vaksin palsu oleh Badan Pengawas Obat 

dan Makanan? dan apakahsaja yang menjadi faktor penghambat dalam 

penaggulangan tindak pidana peredaran vaksin palsu? 

 

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah dengan 

menggunakan pendekatan masalah yuridis normatif dan yuridis empiris. Data 

yang digunakan berupa data primer dan data sekunder. Metode pengumpulan data 

dalam penelitian ini yaitu menggunakan penelitian kepustakaan dan penelitian 

lapangan. Analisis data menggunakan analisis data kualitatif. 

 

Hasil Penelitian dan Pembahasan ini menunjukan upaya penanggulangan tindak 

pidana peredaran vaksin palsu oleh Badan Pengawas Obat dan 

Makananyaitudengan menggunakan upaya non penal dan upaya penal. Upaya non 

penal yang dilakukan Badan Pengawas Obat dan Makanan dengan melaukan 

pengawasan terhadap peredaran obat dan mananan, memberikan informasi kepada 

masyarakat dalam bentuk sebuah berita dimedia masa. Bilamana di temukan 

vaksin palsu Badan Pengawas Obat dan Makanan memberikan sanksi 

administratif berupa pemberhentian sementara distributor terkait, penarikan 

pangan dari peredaran, ganti rugi, dan pencabutan izin. Upaya penal yang 

dilakukan olehBadan Pengawas Obat dan Makanan yaitu dengan melakukan 

penyidikan yang lalu bekerjasama dengan kepolisian guna untuk melakukan 

penyitaan dan penahanan jika diperlukan. Dan juga bekerjasama dengan dinas 
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kesehatan guna untuk mencabut ijin produksi dan ijin oprasi apotik yang menjual 

obat-obatan palsu. Faktor penghambatBadanPengawas Obat dan Makanan dalam 

penanggulangan tindak pidana peredaran vaksin palsuialah faktor penegak 

hukum, sarana dan prasarana, dan faktor mayarakat. 

 

Saranyangdidapat perlunya kerjasama serta peran aktif dari seluruh lapisan 

masyarakat dan lembaga terkait untuk mendukung penuh pelaksanaan 

penanggulangan yang dilakukan oleh Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan 

Lampung sehingga peredaran vaksin palsu ataupun pencegahan beredarnya vaksin 

yang tidak memenuhi Cara Distribusi Obat yang Baik (CDOB) dapat segera di 

atasi. Perlunya diadakannya sosialisasi yang dilakukan oleh Badan Pengawas 

Obat dan Makanan (BPOM) serta lembaga terkait kepada masyarakat. 

 

Kata Kunci : Upaya BPOM, Penanggulangan, Vaksin Palsu 
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MOTTO 

 

“Waktumu terbatas. Jangan menyia-nyiakannya dengan menjalani hidup orang lain” 

(Steve Jobs) 

 

“Seseorang yang tidak pernah berbuat kesalahan tidak pernah mencoba hal yang baru” 

(Albert Einstein) 

 

“Satu-satunya hal yang harus kamu takuti itu adalah ketakutan itu sendiri” 

(Kuntari Chres Aprina) 
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I. PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Masalah 

Kesehatan merupakan hal penting yang dibutuhkan oleh tubuh manusia. Upaya 

peningkatan kualitas suatu hidup manusia di bagian kesehatan merupakan hal 

yang sangat luas dan menyeluruh. Usaha untuk meningkatkan kesehatan bagi 

masyarakat baik fisik maupun non-fisik sudah dilakukan sejak dini, yaitu salah 

satunya dengan memberikan vaksin sejak masih anak-anak. 

Pemberian vaksin sejak dini sangat dibutuhkan oleh anak-anak guna untuk 

melindungi tubuh dari serangan penyakit. Kemajuan teknologi juga merupakan 

salah satu pembawa perubahan dalam industri kesehatan. Tapi saat ini telah terjadi 

pemalsuan terhadap vaksin. Pemalsuan vaksin dapat terjadi karena adanya orang-

orang yang tidak bertanggungjawab.  

Kemajuan teknologi yang telah membawa perubahan-perubahan begitu cepat dan 

signifikan pada industri farmasi, obat asli Indonesia, makanan, kosmetik dan alat-

alat kesehatan. Dengan menggunakan teknologi moderen, industri tersebut kini 

mampu memproduksi dengan skala yang sangat besar mencakup berbagai produk 

dengan jarak yang sangat luas. Dengan dukungan kemajuan transformasi dan 

entry barrier yang semakin tipis dalam perdagangan internasional, maka produk-

produk tersebut dalam waktu yang amat singkat dapat menyebar ke berbagai 
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negara dan dengan sistem jaringan distribusi yang sangat luas akan mampu 

menjangkau seluruh strata masyarakat di dunia.
1
  

Upaya peningkatkan kesahatan terutama bagi balita dan anak-anak maka 

diperlukan upaya kesehatan seperti peningkatan terhadap upaya pencegahan suatu 

penyakit dan peningkata terhadap pelayanan kesehatan. Untuk meningkatkan 

kesehatan maka perlu memberikan vaksin bagi tubuh balita atau anak-anak 

tersebut. 

Vaksin berasal dari bahasa latin vacca (sapi) dan vaccinia (cacar sapi). Vaksin 

adalah antigen berupa mikroorganisme yang sudah mati, masih hidup tapi 

dilemahkan, masih utuh atau bagiannya, yang telah di olah berupa toksin 

mikroorganisme yang diolah menjadi toksid, rekombinan yang apabila diberikan 

kepada seseorang akan menimbulkan kekebalan spesifik secara aktif terhadap 

penyakit infeksi tertentu.
2
  

Vaksin juga bisa membantu sistem kekebalan untuk melawan sel-sel degeneratif 

(kanker). Pemberian vaksin diberikan untuk merangsang sistem imunologi tubuh 

untuk membentuk antibodi spesifik sehingga dapat melindungi tubuh dari 

serangan penyakit yang dapat dicegah dengan vaksin dan memberikan kekebalan 

bagi tubuh.
3
 

Pemberian vaksin sangat diperlukan untuk tubuh. Faktanya menunjukan bahwa 

angka kematian balita dapat diperkecil setiap tahunnya berkat pemberian vaksin. 

                                                           

1
 Balai Besar POM. Penyebaran Informasi dan Layanan Informasi Konsumen. Medan. Balai 

POM. 2006. hlm. 1. 
2
 Dian Nur Hadianti dkk. Imunisasi. Kebayoran Baru Jakarta Selatan. Pusat Pendidikan Pelatihan 

Tenaga Kerja. 2015. hlm 8 
3
 Meta Box. Definisi Vaksin. http://infoimunisasi.com/vaksin/definisi-vaksin/. Tanggal 3 Oktober 

2016. Pukul 14.42 
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Oleh karna itu setiap anak yang tidak mendapatkan vaksin dengan baik dapat 

menghawatirkan untuk kesehatnnya, beberapahal dapat berdampak fatal terhadap 

tubuh atau tidak berdampak fatal terhadap tubuh dalam jangka panjang.  

Pada initinya vaksin sangat membantu tubuh manusia dalam menghadapi 

serangan virus yang akan menyerang kita pada suatu saat nanti. Karena tidak 

semua tubuh manusia memiliki kekebalan tubuh yang mampu melawan serangan 

dari virus tersebut. Maka dari itu pemerintah menganjurkan untuk memberikan 

vaksin kepada anak-anak supaya dapat menangkal virus yang ada didalam  tubuh. 

Sebuah kabar beredar bahwa telah beredarnya vaksin palsu. Vaksin palsu itu telah 

diedarkan dan diberikan oleh beberapa fasilitas kesehatan dan tenaga medis. 

Dengan adanya vaksin palsu yang ada didalam masyarakat saat ini menimbulkan 

kekhawatiran terhadap orang tua juga terhadap dampangnya bagi anak mereka 

yang akan divaksin. Kabarnya, vaksin yang dipalsukan oleh pelaku yaitu dengan 

mencampurkan vaksin asli dengan cairan infuse sehingga kualitas dari vaksin 

tersebut tidak sama dengan vaksin asli pada umunya. 

Penyebaran vaksin palsu yang dilakukan oleh produsen atau distributor vaksin 

palsu kerap mengelabui pelangganya dengan mengatakan vaksin yang ditawarkan 

tersebut merupakan vaksin asli. Produsen dan distributor vaksin palsu juga 

memanfaatkan peluang di saat rumah sakit dan klinik kekurangan stok vaksin dari 

distributor resmi. Mereka juga meanfaatkan kebutuhan rumah sakit yang mencari 

vaksin dengan harga yang jauh lebih murah dari biasanya. 

Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) merupakan Lembaga Pemerintah 

Non Departemen (LPND), yaitu sesuai Keputusan Presiden Republik Indonesia 

http://www.landasanteori.com/
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Nomor 103 Tahun 2001 merupakan lembaga pemerintah pusat yang dibentuk 

untuk melaksanakan tugas pemerintah tertentu dari Presiden serta bertanggung 

jawab langsung kepada Presiden.
4
  

Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) memilki peran tersendiri. Peran 

merupakan deskripsi sosial tentang siapa kita dan kita siapa. Peran menjadi 

bermakna ketika dikaitkan dengan orang lain, komunitas sosial atau politik. Peran 

merupakan kelengkapan dari hubungan-hubungan berdasarkan peran yang 

dimiliki oleh orang karena menduduki status-status sosial khusus. Peranan-

peranan dapat dilihat sebagai bagian dari struktur masyarakat sehingga struktur 

masyarakat dapat dilihat sebagai pola-pola peranan yang saling berhubungan. 

Peran utama dari BPOM :
5
 

1. Pengkajian dan penyusunan kebijakan nasional di bidang pengawasan obat 

dan makanan. 

2. Pelaksanaan kebijakan tertentu di bidang pengawasan obat dan makanan. 

3. Koordinasi kegiatan fungsional dalam pelaksanaan tugas BPOM. 

4. Pemantauan, pemberian bimbingan dan pembinaan terhadap kegiatan instansi 

pemerintah di bidang pengawasan obat dan makanan. 

5. Penyelenggaraan pembinaan dan pelayanan administrasi umum di bindang 

perencanaan umum, ketatausahaan, organisasi dan tata laksana, kepegawaian, 

keuangan, kearsipan, persandian, perlengkapan dan rumah tangga. 

 

Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) bertanggung jawab terhadap 

keamanan, khasiat, dan mutu vaksin yang beredar di Indonesia. Untuk itu, Badan 

Pengawas Obat dan Makanan (BPOM)  melakukan pengawasan dan pemeriksaan 

                                                           

4
 Templatoid. Pengertian BPOM. http://www.landasanteori.com/2015/10/badan-pengawas-obat-

dan-makanan-bpom.html. Tanggal 3 Oktober 2016. Pukul 13.59 
5
 Bpom RI. Peran BPOM. http://www.pom.go.id/new/index.php/view/peranbpom. Tanggal 3 

Oktober 2016. Pukul 14.30 
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terkait dengan peredaran obat dan makanan dilakukan dengan dua cara yaitu pre-

maket dan post market.
6
 

Pre-market dilakukan dengan cara saat pelaku usaha atau importir melakun 

pendaftaran di BPOM  dan saat pemeriksaan kelengkapan dokumen dan barang di 

pintu gerbang/bandara yang dilakukan oleh pihak Bea dan Cukai. Post market 

adalah pengawasan pada masa edar setelah memiliki ijin edar. Pengawasan post 

market tidak hanya terhadap barang impor saja tetapi juga pada produk domestic 

juga dilakukan pengawasan yang sama. Hal ini dilakukan untuk menjamin produk 

yang beredar di tengah-tengah masyarakat telah sesuai dengan kualitas dan mutu 

yang telah ditetapkan oleh pemerintah. 

Produk dan benda palsu serta dipalsukan membuat kita tidak boleh memandang 

sebelah mata atau tidak bisa menganggapnya angin lalu. Faktanya vaksin bagi 

anak-anak telah dipalsukan juga, oleh karna itu kasus pemberian vaksin palsu 

untuk bayi dibawah lima tahun atau balita haruslah dipandang sebagai masalah 

serius yang termasuk dalam kejahatan. 

Tindak pidana merupakan permaslahan yang dimana tidak memiliki titik 

akhirnya. Dimana seprti di dalam negara kita yang memiliki perekonomian yang 

tidak stabil. Dengan demikian hal tersebut dapat menambah jumlahnya 

pengangguran. Hal ini membuat timbulnya niat seseorang untuk melakukan 

kecurangan karena terhimpitnya kebutuhan hidup sehingga mereka melakukan 

                                                           

6
 Irna Nurhayati. Efektivitas Pengawasan Badan Pengawas Obat Dan Makanan Terhadap 

Peredaran Produk Pangan Olahan Impor Dalam Mewujudkan Perlindungan Konsumen. 

Yogjakarta. Universitas Gajah Mada. 2009. hlm 207 
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tindak pidana. Sedangkan mereka harus memenuhi kebutuhan sehari-harinya 

maka mereka cebderung untuk melakukan tidak pidana tersebut. 

Upaya atau kebijakan untuk melakukan pencegahan dan penanggulangan 

kejahatan termasuk bidang kebijakan kriminal. Kebijakan kriminal ini pun tidak 

terlepas dari kebijakan yang lebih luas, yaitu kebijakan sosial yang terdiri dari 

kebijakan atau upaya-upaya untuk kesejahteraan sosial dan kebijakan atau upaya-

upaya untuk perlindungan masyarakat.
7
 

Contoh kasus tindak pidana peredaran vaksin valsu yang ada di Indonesia di 

antaranya yaitu peredaran vaksin palsu terjadi di Indonesia, setelah membongkar 

dan menangkap produsen vaksin palsu di Pondok Arena Tanggerang Selatan 

Banten. Selain itu polisi menemukan vaksin campak, polio, dan hepatitis B, 

tetanus, dan BCG (Bacille Calmette-Guerin) palsu tersebar daerah lainnya yaitu, 

Medan (Sumut), Yogyakarta, Semarang (Jawa Tengah), Jakarta, dan Jawa Barat.
8
 

Kasus selanjutnya mengenai vaksin palsu yang telah diproduksi sejak 2003 dan 

ditemukan di tiga provinsi. Diketahui bahwa sindikat tersebut telah memproduksi 

vaksin palsu sejak 2003 dengan distribusi di seluruh Indonesia. Penyidik baru 

menemukan barang bukti vaksin palsu di daerah Jawa Barat, Banten, dan DKI 

                                                           

7
 Barda Nawawi Arief. Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Hukum Pidana dalam 

Penanggulangan Kejahatan. Jakarta. Kencana Prenada Media Group. 2007. hlm 77 
8
 Fajar Hermawan. Vaksin Palsu Sudah Tersebar di Enam Daerah. 

https://beritagar.id/artikel/berita/vaksin-palsu-sudah-tersebar-di-tujuh-daerah. Tanggal 5 Desember 

2016. Pukul 14.20 

https://beritagar.id/artikel/berita/vaksin-palsu-sudah-tersebar-di-tujuh-daerah.%20Tanggal%205%20Desember%202016
https://beritagar.id/artikel/berita/vaksin-palsu-sudah-tersebar-di-tujuh-daerah.%20Tanggal%205%20Desember%202016
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Jakarta. Vaksin palsu yang dijual dengan harga miring ini menjadi alasan vaksin 

palsu tersebut cukup laku di pasaran.
9
  

Vaksin yang tidak sesuai persyaratan secara sporadis telah ditemukan sejak tahun 

2008, namun  pada saat itu kasus hanya terjadi dalam jumlah kecil dengan modus 

pelaku pada umumnya adalah melakukan penjualan vaksin yang telah melewati 

masa kedaluwarsanya. Tahun 2013, Badan POM menerima laporan dari 

perusahaan farmasi Glaxo Smith Kline terkait adanya pemalsuan produk vaksin 

produksi Glaxo Smith Kline yang dilakukan oleh 2 sarana yang tidak memiliki 

kewenangan untuk melakukan praktik kefarmasian. Tersangka dikenai sanksi 

sesuai Pasal 198 Undang-Undang No.36 Tahun 2009 tentang Kesehatan berupa 

denda sebesar Rp1.000.000,-. Tahun 2014, Badan POM telah melakukan 

penghentian sementara kegiatan terhadap 1 Pedagang Besar Farmasi (PBF) resmi 

yang terlibat menyalurkan produk vaksin ke sarana ilegal/tidak berwenang yang 

diduga menjadi sumber masuknya produk palsu. Tahun 2015, Badan POM 

kembali menemukan kasus peredaran vaksin palsu dimana produk vaksin palsu 

tersebut ditemukan di beberapa rumah sakit di daerah Serang. Hingga saat ini, 

kasus sedang dalam proses tindak lanjut secara pro-justitia. Untuk mengatasi 

vaksin yang tidak memenuhi syarat ataupun palsu tahun 2008-2016.
10

 

Direktur Jenderal Kefarmasian dan Alat Kesehatan Kementerian Kesehatan 

Maura Linda Sitanggang mengatakan, dampak vaksin palsu terhadap anak yang 

terpapar akan berbeda-beda tergantung kandungan di dalamnya. Namun umumnya 

                                                           

9
 Fabian Januarius Kuwado. Vaksin Palsu Diproduksi sejak 2003 dan Ditemukan di Tiga Provinsi. 

http://nasional.kompas.com/read/2016/06/24/07465481/vaksin.palsu.diproduksi.sejak.2003.dan.dit

emukan.di.tiga.provinsi. Tanggal 5 Desember 2016. Pukul 15.05 
10

 Humas. Kasus Vaksin Palsu. http://www.pom.go.id/new/index.php/view/pers/308/Penjelasan-

Badan-POM-Terkait-Temuan-Vaksin-Palsu.html. Tanggal 5 Desember 2016. Pukul 17.20 wib 

http://nasional.kompas.com/read/2016/06/24/07465481/vaksin.palsu.diproduksi.sejak.2003.dan.ditemukan.di.tiga.provinsi.%20Tanggal%205%20Desember%202016
http://nasional.kompas.com/read/2016/06/24/07465481/vaksin.palsu.diproduksi.sejak.2003.dan.ditemukan.di.tiga.provinsi.%20Tanggal%205%20Desember%202016
http://www.pom.go.id/new/index.php/view/pers/308/Penjelasan-Badan-POM-Terkait-Temuan-Vaksin-Palsu.html.%20Tanggal%205%20Desember%202016
http://www.pom.go.id/new/index.php/view/pers/308/Penjelasan-Badan-POM-Terkait-Temuan-Vaksin-Palsu.html.%20Tanggal%205%20Desember%202016
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vaksin palsu tidak menimbulkan efek berbahaya bagi penggunanya. Pengurus 

Ikatan Dokter Anak Indonesia (IDAI) Soedjatmiko memastikan bahwa isi vaksin 

palsu tidak membahayakan. Isi vaksin hanya cairan infus dan antibiotik.
11

 

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, Penulis merasa tertarik untuk 

melakukan penelitian dan mengangkatnya dalam bentuk skripsi yang berjudul 

“Upaya Penanggulangan Tindak Pidana Peredaran Vaksin Palsu oleh Badan 

Pengawas Obat dan Makanan.” 

B. Permasalahan dan Ruang Lingkup 

1. Permasalahan 

Berdasarkan latar belakang di atas, maka yang menjadi permasalahan dalam 

penelitian ini adalah: 

a. Bagaimanakah upaya penanggulangan tindak pidana peredaran vaksin palsu 

oleh Badan Pengawas Obat dan Makanan? 

b. Apakah saja yang menjadi faktor penghambat dalam penaggulangan tindak 

pidana peredarab vaksin palsu?  

2. Ruang Lingkup 

Ruang lingkup dalam penelitian ini meliputi substansi penelitian mengenai peran 

badan pengawas obat dan makanan dalam upaya penanggulangan kejahatan 

peredaran vaksin palsu, yang merupakan ruang lingkup kajian hukum pidana studi 

kasus di Balai Besar POM Bandar Lampung. Penelitian dilaksanakan pada Tahun 

2017. 

                                                           

11
 Ambaranie Nadia Kemala. Dampak Vaksin Palsu Menurut Kementrian Kesehatan. 

http://nasional.kompas.com/read/2016/07/16/13300031/ini.dampak.vaksin.palsu.menurut.kementer

ian.kesehatan. Tanggal 3 Oktober 2016. Pukul 17.19 

http://nasional.kompas.com/read/2016/07/16/13300031/ini.dampak.vaksin.palsu.menurut.kementerian.kesehatan.%20Tanggal%203%20Oktober%202016
http://nasional.kompas.com/read/2016/07/16/13300031/ini.dampak.vaksin.palsu.menurut.kementerian.kesehatan.%20Tanggal%203%20Oktober%202016
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C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian 

1. Tujuan Penelitian 

Adapun penulisan skripsi ini mempunyai tujuan sebagai berikut : 

a. Untuk mengetahui upaya penanggulangan tindak pidana peredaran vaksin 

palsu oleh Badan Pengawas Obat dan Makanan. 

b. Untuk mengetahui dan memahami faktor penghambat upaya penanggulangan 

tindak pidana peredaran vaksin palsu oleh Badan Pengawas Obat dan 

Makanan. 

2. Kegunaan Penelitian 

Sedangkan kegunaan dari penulisan skripsi ini adalah sebagai berikut : 

a. Kegunaan Teoritis 

Kegunaan penulisan ini secara teoritis diharapkan menjadi bahan kajian ilmu 

pengetahuan hukum, terutama di bidang  ilmu hukum pidana, yaitu hal-hal 

yang berkaitan dengan upaya penanggulangan tindak pidana peredaran vaksin 

palsu oleh Badan Pengawas Obat dan Makanan.  

b. Kegunaan Praktis 

Diharapkan hasil dari penelitian ini dapat berguna untuk memberi informasi 

dan gambaran bagi pemerintah, aparat penegak hukum, dan masyarakat 

mengenai upaya penanggulangan tindak pidana peredaran vaksin palsu oleh 

Badan Pengawas Obat dan Makanan. 
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D. Kerangka Teori dan Konseptual 

1. Kerangka Teori 

Kerangka teoritis adalah konsep-konsep yang merupakan abstraksi dan hasil 

pemikiran atau kerangka acuan yang pada dasarnya bertujuan untuk mengadakan 

identifikasi terhadap dimensi-dimensi sosial yang dianggap relevan oleh peneliti.
12

 

Untuk mengetahui arti teori, Kerlinger mengungkapkan bahwa teori adalah 

seperangkap keterkaitan konstrak atau konsep, definisi, dan proposi yang 

mencerminkan pandangan sistematik mengenai fenomena melalui penentuan 

hubungan antar variable sepesifik, dengan tujuan menjelaskan dan memprediksi 

suatu fenomena.
13

 

Teori yang digunakan untuk menjawab permaslahan dalam penelitian ini yaitu 

berupa pendapat ahli hukum tentang upaya penanggulangan yang diberikan dari 

tindak pidana dan juga faktor penghambat serta kendala dari suatu penegakan 

hukum yang dapat digunakan sebagai acuan dalam menganalisis permasalahan 

yang ada.  

Kerangka teori yang digunakan dalam penulisan ini adalah upaya 

penanggulangan. Dimana perbuatan yang telah memenuhi rumusan delik belum 

tentu dapat di pidana karena terlebih dahulu harus melihat kembali kepada orang 

atau pelaku tindak pidana. Dalam menangani masalah-masalah dalam penegakan 

hukum pidana yang terjadi di masyarakat dapat dilakukan dengan upaya sarana 

penal (hukum pidana) dan non penal (tanpa menggunakan hukum pidana). 

                                                           

12
 Soerjono Soekanto. Pengantar Penelitian Hukum. Bandung. UI Press Alumni. 1986. hlm. 125. 

13
 Zulganef. Metode Penelitian Sosial dan Bisnis. Yogyakarta. Graha Ilmu. 2008. hlm.54-55. 
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Berdasarkan upaya diatas Badan Pengawas Obat dan Makanan dalam upayanya 

melakukan tugas, fungsi, dan wewenang sesuai dengan kenyataan memiliki tugas 

dan wewenangnya sendiri. Diantaranya tugas dari BPOM berdasarkan Pasal 67 

Keputusan Presidan Nomor 103 Tahun 2001, BPOM melakukan tugas pemerintah 

di bidang pengawasan Obat dan Makanan sesuai dengan ketentuan peraturan 

perundang-undangan yang berlaku.  

Wewenang dari BPOM berdasarkan Pasal 69 Keputusan Presiden Nomor 103 

Tahun 2001, BPOM memiliki kewenangan:  

1. Penyusunan rencaana nasional secara makro di bidangnya. 

2. Perumusan kebijakan di bidangnya untuk mendukung pembangunan secra 

makro. 

3. Penetapan sistem informasi di bidangnya. 

4. Penetapan persyaratan penggunaan bahan tambahan (zat aditif) tertentu untuk 

makanan dan penetapan pedoman peredaran Obat dan Makanan. 

5. Pemberian izin dan pengawasan peredaran obat serta pengawasan industri 

farmasi. 

6. Penetapan pedoman penggunaan konservasi, pengembangan dan pengawasan 

tanaman Obat.  

 

Penegakan hukum merupakan suatu proses yang dilakukan oleh petugas penegak 

hukum untuk menegakan suatu fungsi norma-norma hukum secara nyata sebagai 

pedoman dari perilaku yang ada di dalam hubungan-hubungan hukum di 

kehudupan bermasyarakat dan bernegara. Pokok dari penegakan hukum 

sebenarnya terletak pada faktor-faktor yang mungin mempengaruhinya. Menurut 

Soerjono Soekanto,
14

 penegakan hukum bukan semata-mata pelaksanaan 

perundang-undangan saja, namun terdapat juga faktor-faktor dalam penegakan 

hukumnya yaitu sebagai berikut:  

                                                           

14
 Soerjono Soekanto. Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum. Jakarta. Raja 

Grafindo Persada. 2007. hlm. 8   
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1. Faktor Perundang-undangan (Substansi hukum)  

Dalam hal ini dibatasi pada undang-undang saja. Dalam hal ini yang 

dimaksud adalah undang-undang dibuat tidak boleh bertentangan dengan 

ideology negara, dan undang-undang dibuat haruslah menurut ketentuan yang 

mengatur kewenangan perbuatan undang-undang yang diatur di konstitusi 

Negara dan sesuai dengan kebutuhan dan kondisi masyarakat dimana undang-

undang tersebut diberlakukan.  

2. Faktor penegak hukum  

Salah satu kunci dari keberhasilan dalam penegakan hukum adalah mentalitas 

atau kepribadian dari penegak hukumnya sendiri. Dalam kerangka penegakan 

hukum dan implementasi penegakan hukum bahwa penegakan keadilan tanpa 

kebenaran adalah suatu kebejatan. Penegakan kebenaran tanpa kejujuran 

adalah suatu kemunafikan.  

3. Faktor sarana dan fasilitas  

Sarana dan fasilitas yang mendukung mencakup tenaga manusia yang 

berpendidikan dan terampil, organisasi yang baik, peralatan yang memadai, 

keuangan yang cukup. Tanpa sarana dan falisitas yang memadai, penegakan 

hukum tidak akan berjalan dengan lancar dan penegakan hukum tidak 

mungkin menjalankan peranan semestinya. 

4. Faktor masyarakat  

Masyarakat mempunyai pengaruh yang kuat terhadap pelaksanaan penegakan 

hukum, sebab penegakan hukum berasal dari masyarakat dan bertujuan untuk 

mencapai dalam masyarakat. Bagian yang terpenting dalam menentukan 

penegak hukum adalah kesadaran hukum masyarakat.  
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5. Faktor Kebudayaan  

Kebudayaan Indonesia merupakan dasar dari berlakunya hukum adat. 

Berlakunya hukum tertulis (perundang-undangan) harus mencerminkan nilai- 

nilai yang menjadi dasar hukum adat. Dalam penegakan hukum, semakin 

banyak penyesuaian antara peraturan perundang-undangan dengan 

kebudayaan masyarakat, maka akan semakin mudahlah dalam 

menegakannya.  

2. Konseptual 

Kerangka konseptual adalah kerangka yang menghubungkan antara konsep-

konsep khusus yang merupakan kumpulan dari arti-arti yang berkaitan dengan 

istilah yang ingin atau akan diteliti.
15

 Maka dalam kerangka konseptual penulis 

menguraikan pengertian yang berhubungan dengan penulisan proposal skripsi ini, 

agar tidak terjadi pemahaman atau penafsiran yang berbagaimacam dan 

ditunjukan untuk memberikan pemahaman yang jelas. Adapun pengertian dasar 

yang digunakan dari istilah-istilah yang terdapat dalam penulisan ini meliputi : 

a. Upaya adalah suatu tujuan yang bermaksud untuk memecahkan persoalan 

atau mencari jalan keluar atau melakukan suatu tindakan.
16

 

b. Penanggulangan adalah pelaksanaan kebijakan kriminal yang dilakukan 

secara sistematis dan berkesinambungan oleh aparat penegak hukum, dengan 

menggunakan sarana pidana/sarana penal maupun sarana diluar hukum 

                                                           

15
 Soerjono Soekanto. Pengantar Penelitian Hukum. Bandung. UI Press Alumni. 1986. hlm 132 

16
 Barda Nawawi Arief. Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Penanggulangan. PT.Citra 

Aditya Bakti. Bandung. 2001. hlm 23 
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pidana/sarana nonpenal, dalam rangka penegakan hukum dan terciptanya 

kepastian hukum.
17

 

c. Tindak Pidana adalah suatu kelakuan/hendeling yang diancam pidana, 

bersifat melawan hukum yang berhubungan dengan kesalahan dan yang 

dilakukan oleh orang yang mampu bertanggung jawab.
18

 

d. Peredaran adalah setiap kegiatan atau serangkaian kegiatan penyaluran atau 

penyerahan baik dalam rangka perdagangan, bukan perdagangan maupun 

pemindahtanganan.
19

 

e. Vaksin palsu adalah vaksin yang telah dipalsukan dan dicampur dengan 

bahan antibiotic lainnya.
20

 

f. Badan Pengwas Obat dan Makanan (BPOM) adalah Lembaga Pemerintah 

Non Departemen (LPND) merupakan lembaga pemerintah pusat yang 

dibentuk untuk melaksanakan tugas pemerintah tertentu dari Presiden serta 

bertanggung jawab langsung kepada Presiden.
21

  

 

 

 

 

                                                           

17
 Barda Nawawi Arief. Kebijakan Hukum Pidana. Bandung. PT.Citra Aditya Bakti. 2004. Hlm.13 

18
 Moeljatno.  Asas-Asas Hukum Pidana. Rineka Cipta. Bandung. 1983.  hlm.56. 

19
 LBH Madani. Pengertian Produksi Peredaran. 

http://lembagabantuanhukummadani.blogspot.co.id/2014/05/pengertian-produksi-dan-

peredaran_21.html. Tanggal 6 Desember 2016. Pukul 10.26 
20

 BBC Indonesia. Vaksin Palsu, Apa Dampaknya Terhadap Anak?. 

http://www.bbc.com/indonesia/majalah/2016/07/160719_trensosial_vaksinpalsu. Tanggal 6 

Desember 2016. Pukul 10.35 
21

 Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 103 Tahun 2001 tentang Kedudukan, Fungsi, 

Kewenangan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Pemerintah Non Departemen 

http://lembagabantuanhukummadani.blogspot.co.id/2014/05/pengertian-produksi-dan-peredaran_21.html.%20Tanggal%206%20Desember%202016
http://lembagabantuanhukummadani.blogspot.co.id/2014/05/pengertian-produksi-dan-peredaran_21.html.%20Tanggal%206%20Desember%202016
http://www.bbc.com/indonesia/majalah/2016/07/160719_trensosial_vaksinpalsu.%20Tanggal%206%20Desember%202016
http://www.bbc.com/indonesia/majalah/2016/07/160719_trensosial_vaksinpalsu.%20Tanggal%206%20Desember%202016
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E. Sistematika Penulisan 

Untuk mempermudah dalam memahami skripsi ini secara keseluruhan, maka 

sistematika penulisannya adalah sebagai berikut : 

I. PENDAHULUAN 

Pendahuluan merupakan bagian yang memuat latar belakang masalah, kemudian 

permasalahan dan ruang lingkup, selanjutnya juga memuat tujuan dan kegunaan 

penelitian, kerangka teoritis dan konseptual serta sistematika penulisan. 

II. TINJAUAN PUSTAKA 

Bagian ini berisi uraian tentang pengertian dan penegakan hukum serta upaya 

penanggulangan peredaran vaksin palsu. 

III.  METODE PENELITIAN 

Bagian ini merupakan bagian yang menguraikan tentang langkah-langkah yang 

akan ditempuh dalam pendekatan masalah, sumber data, jenis data, cara 

pengumpulan, pengolahan dan analisis data.  

IV. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

Bab ini merupakan Pembahasan dari permasalahan yang telah dirumuskan yang 

memuat mengenai peran Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) dalam 

upaya penanggulangan peredaran vaksin palsu dan faktor yang menjadi 

penghambat dalam upaya penanggulangan peredaran vaksin palsu. 

V. PENUTUP 

Penutup merupakan Bab yang berisi tentang kesimpulan dari hasil pembahasan 

berdasarkan hasil penelitian serta berisikan saran-saran dari penulis yang 
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merupakan alternative penyelesaian permasalahan yang berguna dan dapat 

menambah wawasan tentang ilmu hukum pidana.  
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II. TINJAUAN PUSTAKA 

 

A. Fungsi, Tugas dan Wewenang Badan Pengawas Obat dan Makanan 

(BPOM) 

Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) adalah lembaga pemerintah yang 

bertugas melakukan regulasi, standarisasi, dan sertifiksi produk makanan dan 

obat-obatan yang mencangkup keseluruhan aspek pembuatan, penjualan 

penggunaan dan keamanan makanan, obat-obatan, kosmetik, dan produk lainnya. 

Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) berupaya untuk meningkatkan 

kinerjanya didalam memberikan perlindungan kepada masyarakat. 

Badan POM harus senantiasa mengembangkan pemantauan dan pengawasan 

terhadap makanan dan obat-obatan yang beredar luas di masyarakat. Pencegahan 

sejak dini harus dilakukan agar tidak ada korban. Program-program Badan POM 

juga harus berintegrasi agar hasilnya juga maksimal. Pentingnya optimalisasi 

peran bersama antara Badan POM dengan berbagai lembaga terkait untuk 

melakukan pengawasan. 

Salah satu pelayanan publik yang di berikan oleh Badan Pengawas Obat dan 

Makanan (BPOM) adalah pemberian persetujuan impor obat dan makanan. 

Berdasarkan peraturan perundang-undangan Badan POM melaksanakan tugas 

pemerintahan di bidang pengawasan obat dan makanan. Pengawasan obat dan 
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makanan yang merupakan bagian dari upaya pembangunan kesehatan di 

Indonesia. 

Tujuan pokok Badan POM adalah untuk melindungi kepentingan konsumen 

dalam mengkonsumsi obat dan makanan. Badan POM sebagai sebuah badan 

pemerintahan maupun sebagi subyek hukum (Rechtperson) mempunyai tanggung 

jawab dan tanggung gugat yang sama didepan hukum. Ada dua tanggung jawab 

yang melekat pada Badan POM yaitu jawab hukum administrasi dan tanggung 

gugat perdata maupun tanggung gugat hukum pidana. Tanggungjawab 

administrasi didasarkan pada kedudukan Badan POM sebagai Badan Pejabat tata 

Usaha Negara yang memiliki kewenangan dalam hal sertifikasi/perijinan serta 

prngawasan yang melekat pada Badan POM.  

Badan POM bertanggungjawab terhadap pihak-pihak yang dirugikan kepentingan 

oleh KTUN yang diterbitkan oleh Badan POM. Dalam hal tanggung gugat 

perdata, Badan POM didasarkan pada Keputusan presiden no. 166 tahun 2000 

yang diantaranya mengatur mengenai peran pengawasan yang dimiliki oleh Badan 

Pengawas Obat dan Makanan (BPOM). BPOM bertanggun ggugat terhadap 

kerugian yang diderita oleh konsumen, Badan POM sebagi pihak yang bertugas 

mengawasi obat yang beredar dipasaran juga memiliki tanggung gugat yang 

melekat. Sedangkan tanggung jawab pidana didasarkan pada tanggung jawab 

individu/perseorangn apabila tindak pidana tersebut dilakukan oleh pejabat atau 

pegawai Badan POM. 
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Badan Pengawasan Obat dan Makanan mempunyai Visi dan Misi dalam 

melaksanakan tugas pokoknya.
22

 Visi dari Badan POM yaitu menjadikan sebuah 

institusi terpercaya secara nasional maupun internasional dalam rangka 

melindungi kesehatan masyarakat. Secara efektif dan pemahaman tentang konsep 

dasar sistem pengawasan produk obat dan makanan secara nasional dan 

internasional. Profil Badan POM National Agency of Drugs and Food Control 

Republik of Indonesia Badan Pengawasan Obat dan Makanan. 

Sedangkan Misi Badan POM : 

1. Melindungi kesehatan masyarakat dari risiko peredaran produk terapetik, alat 

kesehatan, obat tradisional, produk komplemen dan kosmetik yang tidak 

memenuhi persyaratan mutu, keamanan dan khasiat/kemanfaatan serta 

produk pangan yang tidak aman dan tidak layak dikonsumsi. 

2. Melindungi masyarakat dari bahaya penyalahgunaan dan penggunaan yang 

salah satu dari produk obat, narkotik, psikotropik dan zat adiktif serta risiko 

akibat penggunaan produk dan bahan berbahaya. 

3. Mengembangkan obat asli Indonesia dengan mutu, khasiat, keamanan yang 

dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah dan dapat digunakan untuk 

meningkatkan kesehatan masyarakat. 

4. Memperluas akses obat bagi masyarakat luas dengan mutu yang tinggi dan 

harga yang terjangkau. 

 

Keberadaan Badan POM didasarkan pada keputusan Presiden Nomor 103 Tahun 

2001 tentang Kedudukan, Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi dan Tata 

Kerja Lembaga Pemerintah Non Departemen sebagaimana telah beberapa kali 

diubah, terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 64 Tahun 2005 sebagaimana 

ditetapkan dalam Pasal 67 Keputusan Presiden Nomor 103 Tahun 2001, BPOM 

melakukan tugas pemerintah di bidang pengawasan obat dan makanan sesuai 
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makanan-bpom.html. Tanggal 4 Oktober 2016. Pukul 18.43. 



20 

 

dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dalam Pasal 67 

disebutkan bahwa fungsi Badan POM meliputi sebagai berikut: 

1. Pengkajian dan penyusunan kebijakan nasional di bidang pengawasan 

obat dan makanan. 

2. Pelaksanaan kebijakan tertentu di bidang pengawasan obat dan 

makanan. 

3. Koordinasi kegiatan fungsional dalam pelaksanaan tugas Badan POM. 

4. Pemantauan pemberian bimbingan dan pembinaan terhadap kegiatan 

instansi pemerintahdan masyarakat di bidang pengawasan obat dan 

makanan. 

5. Penyelenggaraan pembinaan dan pelayanan administrasi umum di 

bidang perencanaan umum, ketatausahaan, organisasi dan tatalaksana, 

kepegawaian, keuangan, karsipan, hukum, persandingan, 

perlengkapan dan rumah tangga. 

 

Sesuai Pasal 3 Peraturan Kepala Badan POM No. 14 Tahun 2014, Unit Pelaksana 

Teknis di lingkungan Badan POM mempunyai fungsi: 

1. Penyusunan rencana dan program pengawasan obat dan makanan. 

2. Pelaksanaan pemeriksaan secara laboratorium, pengujian dan penilaian 

mutu produk terapetik, narkotika, psikotropika zat adiktif, obat 

tradisional, kosmetik, produk komplemen, pangan dan bahan 

berbahaya. 

3. Pelaksanaan pemeriksaan laboratorium, pengujian dan penilaian mutu 

produk secara mikrobiologi. 

4. Pelaksanaan pemeriksaan setempat, pengambilan contoh dan 

pemeriksaan sarana produksi dan distribusi. 

5. Investigasi dan penyidikan pada kasus pelanggaran hukum. 

6. Pelaksanaan sertifikasi produk, sarana produksi dan distribusi tertentu 

yang ditetapkan oleh Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan. 

7. Pelaksanaan kegiatan layanan informasi konsumen. 

8. Evaluasi dan penyusunan laporan pengujian obat dan makanan. 

9. Pelaksanaan urusan tata usaha dan kerumahtanggaan. 

10. Pelaksanaan tugas lain yang ditetapkan oleh Kepala BadanPengawas 

Obat dan Makanan, sesuai dengan bidang tugasnya. 
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Kaitannya dengan importasi produk obat-obatan, maka setiap produk berupa obat-

obatan harus mengikuti ketentuan yang ditetapkan oleh Kepala BPOM nomor 27 

tahun 2013 pasal 2 dan 3, yang pada intinya setiap produk importasi harus 

memiliki: 

1. Izin edar. 

2. Memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang impor. 

3. Mendapat persetujuan dari Kepala BPOM berupa Surat Keterangan 

Impor (SKI) yang hanya berlaku untuk 1 (satu) kali pemasukan 

(impor).  

 

Kewenangan Badan POM sebagai lembaga pemerintah Non-Departemen (LPND) 

dipertegas lagi dan dijabarkan lebih rinci dalam Keputusan Presiden Nomor 110 

Tahun 2001 tentang Unit Organisasi dan Tugas Eselon I Lembaga Pemerintah 

NonDepartemen yang telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan 

Presiden Nomor 52 tahun 2005. Pasal 44 Keputusan Presiden Nomor 110 Tahun 

2001 menetapkan Badan POM terdiri dari tiga ke Deputian yang membidangi: 

1. Pengawasan produk terapetik, narkotika, psikotropika dan zat adiktif. 

2. Pengawasan obat tradisional, kosmetik produk komplemen/suplemen 

makanan serta. 

3. Pengawasan keamanan pangan dan bahan berbahaya. 

Kebijakan Obat Nasional dalam pengertian luas dimaksudkan untuk 

meningkatkan pemerataan dan keterjangkauan obat secara berkelanjutan agar 

tercapai derajat kesehatan masyarakat yang setinggi-tingginya. Keterjangkauan 

dan penggunaan obat yang rasional merupakan bagian dari tujuan yang hendak 

dicapai. Pemilihan obat yang tepat dengan mengutamakan penyediaan obat 

esensial dapat  meningkatkan  akses  serta  kerasionalan  penggunaan obat. Semua 

obat yang beredar harus terjamin keamanan, khasiat dan mutunya agar 
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memberikan manfaat bagi kesehatan. Bersamaan dengan itu masyarakat harus 

dilindungi dari salah penggunaan dan penyalahgunaan obat. 

Rumusan kebijaksanaan obat nasional tersebut maka diharapkan penggunaan obat 

dalam pengobatan mandiri selain dapat meningkatkan perluasan dan pemerataan 

jangkauan obat, dapat pula mencegah timbulnya kerugian dan bahaya yang 

diakibatkan oleh kesalahan penggunaan yang kurang tepat dan berlebihan. Oleh 

karenanya dalam kebijaksanaan obat nasional ini dilakukan  upaya pengendalian 

dan pengawasan serta pembinaan dan penyuluhan, termasuk juga dalam hal 

pemberian informasi melalui promosi agar tidak menyesatkan pemakaian obat 

yaitu : 

1. Penilaian, Pengujian, dan Pendaftaran. 

2. Sistem Informasi Obat. 

3. Monitoring Efek Samping Obat (MESO). 

4. Pemeliharaan Mutu Obat. 

5. Pengaturan dan Pengawasan Obat. 

6. Pengujian Laboratorium. 

7. Pemeriksaan Sarana Produksi dan Distribusi. 

8. Distribusi dan Pelayanan Obat. 
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B. Tinjauan Umum Mengenai Tindak Pidana  

1. Pengertian Tindak Pidana  

Konsep hukum di Indonesia terdapat berbagai perbedaan dalam menyebutkan 

istilah tindak pidana. Ada yang menyebut tindak pidana tersebut sebagai peristiwa 

pidana, perbuatan pidana dan delik. Sedangkan dalam bahasa Belanda istilah 

tindak pidana tersebut dengan “strafbaar feit” atau “delict”. Dibawah ini 

merupakan beberpa pendapat para sarjana mengenai tindak pidana. 

Moeljatno menerjemahkan istilah “strafbaar feit”  dengan perbuatan pidana. 

Menurut pendapat beliau istilah “perbuatan pidana” adalah perbuatan yang 

dilarang oleh suatu suatu aturan hukum larangan mana disertai ancaman (sanksi) 

yang berupa pidana tertentu, bagi barangsiapa yang melanggar larangan tersebut.
23

 

Menurut Teguh Prasetyo Tindak pidana adalah perbuatan yang oleh aturan hukum 

dilarang dan diancam dengan pidana.Pengertian perbuatan di sini selain perbuatan 

yang bersifat aktif (melakukan sesuatu yang sebenarnya dilarang oleh hukum) dan  

perbuatan yang bersifat pasif (tidak berbuat sesuatu yang sebenarnya diharuskan 

oleh hukum).
24

 

Menurut Andi Hamzah tindak pidana adalah kelakuan manusia yang dirumuskan 

dalam undang-undang, melawan hukum, yang patut dipidana dan dilakukan 

dengan kesalahan. Orang yang melakukan perbuatan pidana akan 

mempertanggungjawabkan perbuatan dengan pidana apabila ia mempunyai 

kesalahan, seseorang mempunyai kesalahan apabila pada waktu melakukan 
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2013. hlm. 181. 
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 Teguh Prasetyo. Hukum Pidana Revisi. PT. Raja Grafindo Prasada. Jakarta. 2011. hlm.49. 



24 

 

perbuatan dilihat dari segi masyarakat menunjukan pandangan normatif mengenai 

kesalahan yang dilakukan.
25

 

Menurut Jonkers merumuskan bahwa tindak pidana sebagai perisitiwa pidana 

yang diartikannya sebagai suatu perbuatan yang melawan hukum  

(wederrechttelijk)   yang  berhubungan dengan kesengajaan atau kesalahan yang 

dilakukan oleh orang yang dapat dipertanggungjawabkan.
26

 Menurut Wirjono 

Prodjodikoro tindak pidana adalah suatu perbuatan yang pelakunya dapat 

dikarenakan hukuman pidana.
27

 

Tindak pidana juga dapat diartikan sebagai suatu dasar yang pokok dalam 

menjatuhi pidana pada orang yang telah melakukan perbuatan pidana atas dasar 

pertanggungjawaban seseorang atas perbuatan yang telah dilakukannya. Akan 

tetapi, sebelum itu mengenai dilarang dan diancamnya suatu perbuatanmengenai 

perbuatannya sendiri berdasarkan asas legalitas (Principle Of Legality) yang 

menentukan bahwa tidak ada perbuatan yang dilarang dan diancam dengan pidana 

jika tidak ditentukan terlebih dahulu dalam perundang-undangan. 

2. Unsur-Unsur Tindak Pidana  

Pandangan ini membawa konsekuensi dalam memberikan pengertian tindak 

pidana. Aliran Monistis dalam merumuskan pengertian tindak pidana dilakukan 

dengan melihat “keseluruhan syarat adanya pidana itu kesemuanya merupakan 

sifat dari pembuat”, sehingga dalam merumuskan pengertian tindak pidana ia 
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tidak memisahkan unsur-unsur tindak pidana, mana yang merupakan unsur 

perbuatan pidana dan mana yang unsur pertanggungjawaban pidana. Aliran 

dualistis dalam memberikan pengertian tindak pidana memisahkan antara 

perbuatan pidana dan pertanggungjawaban pidana.  

Menurut Simons unsur-unsur tindak pidana sebagai berikut: 

1. Perbuatan manusia (positif atau negatif, berbuat atau tidak berbuat atau 

membiarkan). 

2. Diancam dengan pidana. 

3. Melawan hukum. 

4. Dilakukan dengan kesalahan. 

5. Orang yang mampu yang bertanggungjawaban. 

Moeljatno merumuskan unsur-unsur perbuatan pidana/tindak pidana sebagai 

berikut: 

1. Perbuatan (manusia) 

2. Yang memenuhi rumusan dalam undang-undang (ini merupakan syarat 

formil) 

3. Bersifat melawan hukum (ini merupakan syarat materil)
28

 

Orang yang melakukan tindak pidana harus dapat dipertanggungjawabkan dalam 

hukum pidana agar dapat dipidana. Jadi unsur pertanggungjawaban pidana ini 

melekat pada orangnya/pelaku tindak pidana. Adapun unsur-unsur 

pertannggungjawaban pidana meliputi : 

1. Kesalahan. 

2. Kemampuan bertanggungjawab. 
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Kedua aliran atau pandangan tersebut tidak terdapat perbedaan yang mendasar 

atau prinsipil. Perlu diperhatikan adalah bagi mereka yang menganut aliran yang 

satu, hendaknya memegang pendirian itu secara konsekuen, agar tidak ada 

kekacauan pengertian. Dengan demikian dalam mempergunakan istilah “Tindak 

Pidana” haruslah pasti bagi orang lain. Apakah istilah yang dianut menurut 

aliran/pandangan Monistis aturan Dualistis. Bagi orang yang menganut aliran 

monistis, seseorang yang melakukan tindak pidana itu sudah dapat dipidana, 

sedangkan bagi orang yang menganut pandangan dualistis, sama sekali belum 

mencukupi syarat pertanggungjawaban pidana yang harus ada pada orang yang 

berbuat. 

Aliran/pandangan Dualistis lebih mudah untuk diterapkan, karena secara 

sistematis membedakan antara perbuatan pidana (tindak pidana) dengan 

pertanggungjawaban pidana. Sehingga memudahkan dalam penuntutan dan 

pembuktian tindak pidana yang dilakukan.
29

 Dalam konsep KUHP 2008 

pengertian tindak pidana telah dirumuskan dalam Pasal 11 Ayat (1) sebagai 

berikut: “Tindak pidana adalah perbuatan melakukan atau tidak melakukan 

sesuatu oleh peraturan perundang-undangan dinyatakan sebagai perbuatan yang 

dilarang dan diancam dengan pidana. 
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3. Faktor Terjadinya Tindak Pidana  

Ada berbagai faktor yang menjadi penyebab seseorang melakukan tindak 

kejahatan atau pidana. Bisa dilihat sebagai kenyataanya bahwa manusia dalam 

pergaulan hidupnya sering terdapat penyimpangan norma, terutama norma 

hukum. Separovic mengemukakan ada dua faktor yang menyebabkan terjadinya 

kejahatan, yaitu: 

1. Faktor personal termasuk di dalamnyafaktor biologis (umur, jenis kelamin, 

keadaan mental dan lain-lain) dan psikologis (agresivitas, kecerobohan, dan 

keterasingan). 

2. Faktor situasional seperti konflik, faktor tempat dan waktu dalam 

perkembanganya terdapat beberapa faktor berusaha untuk menjelaskan 

sebab-sebab kejahatan. 

Kriminologi dikenal adanya beberapa teori yang dapat dipergunakan untuk 

menganalisis permasalahan-permasalahan yang berkaitan dengan kejahatan. 

Teori-teori tersebut pada hakekatnya berusaha untukmengkaji dan menjelaskan 

hal-hal yang berkaitan dengan penjahat dengan kejahatan, namun dalam 

menjelaskan hal tersebut sudah tentu terdapat hal-hal yang berbeda antara satu 

teori dengan teori lainnya.  
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Adapun teori-teori kriminologi tentang tindak pidana, sebagai berikut:
30

 

1. Teori Klasik  

Teori ini mulai muncul di Inggris pada pertengahan abad ke-19 dantersebar di 

Eropa dan Amerika. Teori ini berdasarkan psikologi hedonistik. Menurut 

psikologi hedonistik setiap perbuatan manusia berdasarkan pertimbangan rasa 

senang dan rasa tidak senang. Setiap manusia berhak memilih mana yang baik dan 

mana yang buruk, perbuatan mana yang mendatangkan kesenangan dan yang 

mana yang tidak. Konsep keadilan menurut teori ini adalah suatu hukuman yang 

pastiuntuk perbuatan-perbuatan yang sama tanpa memperhatikan sifat dari sifat si 

pembuat dan tanpa memperhatikan pula kemungkinan adanya peristiwa-peristiwa 

tertentu yang memaksa terjadinya perbuatan tersebut. 

2. Teori Neo Klasik. 

Menurut Made Darma Weda bahwa Teori neo klasik ini sebenarnya merupakan 

revisi atau pembaharuan teori klasik, dengan demikian teori neo klasik ini tidak 

menyimpang dari konsepsi-konsepsi umum tenteng sifat-sifat manusia yang 

berlaku pada waktu itu.Doktrin dasarnya tetap yaitu bahwa manusia adalah 

makhluk yang mempunyai rasio yang berkehendak bebas dan karenanya 

bertanggung jawab atas perbuatan-parbuatannya dan dapat dikontrol oleh rasa 

katakutannya terhadap hukum. 
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3. Teori Kartografi/Geografi 

Teori kartografi yang berkembang di Perancis, Inggris, Jerman. Teori ini mulai 

berkembang pada tahun 1830-1880 M. Teori ini sering pula disebut sebagai ajaran 

ekologis. Yangdipentingkan oleh ajaran ini adalah distribusi kejahatan dalam 

daerah-daerah tertentu, baik secara geografis maupun secara sosial. Bahwa Teori 

ini kejahatan merupakan perwujudan kondisi-kondisi sosial yang ada. Dengan 

kata lain bahwa kejahatan itu muncul disebabkan karena faktor dari luarmanusia 

itu sendiri. 

4. Teori Sosialis 

Teori sosialis mulai berkembang pada tahun 1850 M. Para tokoh aliran ini banyak 

dipengaruhi oleh tulisan dari Marxdan Engels, yang lebih menekankan pada 

determinasi ekonomi.Menurut para tokoh ajaran ini bahwa “kejahatan timbul 

disebabkan oleh adanya tekanan ekonomi yang tidak seimbang dalam 

masyarakat.”Satjipto Rahardjo berpendapat bahwa “Kejahatan itu merupakan 

bayang-bayang manusia maka dari itu makin tinggi peradaban manusia makin 

tinggi pula cara melakukan kejahatan.”Berdasarkan pendapat tersebut di atas, 

maka untuk melawan kejahatan itu haruslah diadakan peningkatan di bidang 

ekonomi. Dengan kata lain kemakmuran, keseimbangan dankeadilan sosial akan 

mengurangi terjadinya kejahatan. 
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C. Peredaran Vaksin Palsu 

Vaksin merupakan antigen berupa mikroorganisme yang dilemahkan, masih utuh 

atau bagiannya, yang telah di olah berupa toksin mikroorganisme kemudian diolah 

menjadi toksid, rekombinan. Jika diberikan kepada seseorang akan membentuk 

antibodi spesifik sehingga dapat melindungi tubuh dari serangan penyakit yang 

dapat dicegah dengan pemberian vaksin guna memberikan kekebalan bagi tubuh. 

Vaksin juga bisa membantu sistem kekebalan untuk melawan sel-sel kanker. 

Vaksin merupakan salah satu produk biologi yang dikategorikan sebagai produk 

yang berisiko tinggi (high risk), sehingga memerlukan pertimbangan dan 

perhatian khusus serta pengawasan yang lebih ketat dibandingkan produk obat 

pada umumnya.Sarana kesehatan hanya bisa mengambil vaksin dari jalur yang 

resmi, maksudnya dapat diambil dari produsen dan distributor vaksin yang sudah 

terdaftar. Sedangkan suatu vaksin dapat dikatakan vaksin palsu adalah vaksin 

yang sudah dicampur dengan bahan antibiotik lainnya. Oleh karna itu vaksin palsu 

tidak akan lolos uji kelayakan. Vaksin palsu hanya dapat beredar di jalur ilegal. 

Vaksin resmi yang beredar di Indonesia berasal dari Biofarma. Pemerintah 

menggunakan vaksin dari perusahaan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) 

Biofarma yang memiliki kualitas standar internasional. Biofarma merupakan  

badan pembuat vaksin resmi yang sudah diakui World Health Organization 

(WHO) dan Biofarma sudah mengekspor ke 130 negara di dunia. 
31
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Sebagai lembaga yang berwenang dalam melakukan pengawasan obat dan 

makanan BPOM diharapkan memiliki kebijakan strategis dan tindakan konkrit 

yang langsung menyentuh ke masyarakat. Permasalahan vaksin palsu bukan 

hanya menjadi isu kelas menengah ke atas, namun hampir menyentuh seluruh 

lapisan masyarakat.  

Melihat dari beberapa kasus tindak pidana peredran vaksin palsu yang ada di 

Indonesia, oleh karena itu perlu ditingkatkan kewaspadaan. Bahwa semua obat 

dan alat kesehatan yang masuk rumah sakit perlu dilakukan pemeriksaan secara 

berkala. Di sisi lain, besarnya perhatian masyarakat  pada peristiwa ini 

menunjukkan kesadaran masyarakat yang tinggi pada anaknya untuk  

mendapatkan imunisasi yang benar. 

Maka dari itu vaksin palsu merupakan vaksin yang tidak memenuhi standar 

kesehatan dan dapat merugikan banyak orang yang menggunakannya. 

Sebagaimana yang tertuang di dalam Pasal 196 UU Kesehatan: 

“Setiap orang yang sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan 

farmasi dan/ataualat kesehatan yang tidak memenuhi standar dan/atau 

persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan, dan mutu sebagaimana 

dimaksud dalam Pasal 98 ayat (2) dan ayat (3) dipidana dengan pidana 

penjara paling lama 10 (sepoluh) tahun dan denda paling banyak Rp. 

1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah)” 

Seorang dokter spesialisasi di bidang vaksinologi, Dirga Sakti Rambe mengatakan 

dampak vaksin palsu bias ditelaah dari dua segi yaitu segi keamanan dan segi 

proteksi. Dari segi keamanan yaitu berupa cara pembuatan vaksin palsu yang di 

campur cairan infuse dengan vaksin asli. Dan dari segi proteksi dikatakan bahwa 
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seorang anak tidak memiliki proteksi atau perlindungan atas virus-virus tertentu 

akibat vaksin palsu yang disuntikan pada anak tersebut.
32

 

Tersangka kasus vaksin palsu dapat terancam hukuman maksimal. Para tersangka 

dapat dijerat dengan Undang-Undang Kesehatan, Undang-Undang Perlindungan 

Konsumen dan Undang-Undang Tindak Pidana Pencucian Uang. Dengan 

ancaman hukumannya di atas 10 tahun penjara. Adapun ancaman maksimal masa 

hukuman dalam pasal pokok adalah 15 tahun penjara untuk Undang-Unadang 

Kesehatan dan 5 tahun penjara untuk Undang-Undang Perlindungan Konsumen. 

Ancaman hukuman maksimal dalam pasal tindak pidana pencucian uang adalah 

20 tahun penjara. 

Undang-Undang Kesehatan mengatur tentang standar operasional dan standar 

pelayanan. Artinya dalam hal distribusi obat-obatan dan pelayanan ke masyarakat 

diatur di dalam undang-undang. Pasal 196 UU Kesehatan: 

“Setiap orang yang sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan 

farmasi dan/ataualat kesehatan yang tidak memenuhi standar dan/atau 

persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan, dan mutu sebagaimana 

dimaksud dalam Pasal 98 ayat (2) dan ayat (3) dipidana dengan pidana 

penjara paling lama 10 (sepoluh) tahun dan denda paling banyak Rp. 

1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah)” 

 

Melihat Pasal 196 Undang-Undang Kesehatan maka terhadap Pimpinan RS 

ataupun pimpinan bidan/klinik yang telah menerima vaksin palsu harus dimintai 

pertanggungjawaban mengapa mereka menerima vaksin palsu. Pimpinan RS 

ataupun pimpinan badan/klinik adalah orang yang dianggap sebagai pelaku utama 

dalam mengedarkan vaksin palsu.  
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Bahkan pimpinan RS ataupun pimpinan badan/klinik dapat dimintai 

pertanggungjawaban kororasi sebgaimana diatur di dalam Pasal 201 ayat (1) dan 

ayat (2) Undang-Undang Kesehatan yaitu: 

1) Dalam hal tindak pidana sebagaimana dimaksud Pasal 190 ayat (1), 

Pasal 191, Pasal 192, Pasal 196, Pasal 197, Pasal 198, Pasal 199, dan 

Pasal 200 dilakukan oleh korporasi, menurut ketentuan Pasal 201, 

selain pidana penjara dan denda terhadap pengurusnya,pidana yang 

dapat dijatuhkan terhadap korporasi berupa pidana denda dengan 

pemberatan 3 (tiga) kali daripada pidana denda seagaimana dimaksud 

dalam Pasal 190 ayat (1), Pasal 191, Pasal 192, Pasal 196, Pasal 197, 

Pasal 198, Pasal 199 dan Pasal 200. 

2) Selain pidana denda sebagaimana dimaksud pada ayat (1), kororasi 

dapat dijatuhi pidana tambahan berupa: pencabutan izin usaha 

dan/atau pencabutan status badan hukum. 

 

Penegakan hukum juga diberikan bagi mereka yang membuat vaksin palsu, 

menyediakan baik yang memproduksi dan ataupun mengedarkan vaksin yang 

tidak memiliki izin edar juga dimintai pertanggungjawaban atas apa yang telah 

mereka perbuat. Mereka dikenai Pasal 197 dan Pasal 198 Undang-Undang 

Kesehatan.  

Pasal 197 Undang-Undang Kesehatan: 

“Setiap orang yang dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan 

sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memiliki izin edar 

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 106 ayat (1) dipidana dengan pidana 

penjara paling lama 15 (lima belas) tahun dan denda paling banyak 

Rp.1.500.000.000,00 (satu miliar lima ratus juta rupiah).” 

 

Pasal 198 Undang-Undang Kesehatan: 

“Setiap orang yang tidak memiliki keahlian dan kewenangan untuk 

melakukan praktik kefarmasian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 108 

dipidana dengan pidana denda paling banyak Rp. 100.000.000,00 (seratus 

juta rupiah).” 
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Melihat dari segi perspektif hukum perlindungan konsumen, pihak yang 

bersangkutan adalah masyarakat dengan pelayanan kesehatan dan tenaga 

kesehatan. Perspektif hokum perlindungan konsumen ini akan masuk jika 

masyarakat sebagai korban atas efek samping dari vaksin palsu tersebut. Menurut 

Undang-Undang No.8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen diatur hak 

konsumen untuk mendapatkan informasi yang sejelas-jelasnya tentang produk 

obat-obatan yang dipakai. misalnya: tanggal kadaluarsa, segel kemasan/keutuhan 

kemasan, kandungan produk, efek samping dan sebagainya. Informasi bagi 

konsumen adalah hak konsumen, artinya ada beban kewajiban bagi pelayanan 

kesehatan dan tenaga kesehatan untuk menginformasikan hal ini.
33

 

Penjelasan dalam UU No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, 

disebutkan faktor utama yang menjadi kelemahan konsumen adalah tingkat 

kesadaran konsumen akan haknya masih rendah. Hal ini terutama disebabkan 

rendahnya pendidikan konsumen. Karena itu, Undang-undang Perlindungan 

Konsumen dimaksudkan menjadi landasan hukum yang kuat bagi pemerintah dan 

lembaga perlindungan konsumen swadaya masyarakat untuk melakukan upaya 

pemberdayaan konsumen melalui pembinaan dan pendidikan konsumen. 

Mengenai sanksi pidana dalam UU ini dapat dilihat dalam Pasal 62 Undang-

Undang Perlindungan Konsumen. 
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Pelaku usaha yang menggunakan vaksin palsu melanggar Pasal 62 junco Pasal 8 

Undang-Undang Perlindungan Konsumen. Pasal 62 Undang-Undang 

Perlindungan Konsumen:  

1) Pelaku usaha yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam 

Pasal 8, Pasal 9, Pasal 10, Pasal 13 ayat (2), Pasal 15, Pasal 17 ayat (1) 

huruf a, huruf b, huruf c,huruf e, ayat (2) dan Pasal 18 dipidana 

dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun atau pidana denda 

paling banyak Rp 2.000.000.000,00 (dua milyar rupiah). 

2) Pelaku usaha yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam 

Pasal 11, Pasal 12, Pasal 13 ayat (1), Pasal 14, Pasal 16, dan Pasal 17 

ayat (1) huruf d dan huruf f dipidana penjara paling lama 2 (dua) tahun 

atau pidana denda paling banyak Rp 500.000.000,00 (lima ratus juta 

rupiah). 

3) Terhadap pelanggaran yang mengakibatkan luka berat, sakit berat, 

cacat tetap  atau kematian diberlakukan ketentuan pidana yang 

berlaku. 

Pasal 8 Undang-Undang Perlindungan Konsumen: 

1) Pelaku usaha dilarang memproduksi dan/atau memperdagangkan 

barang dan/atau jasa yang:  

a. tidak memenuhi atau tidak sesuai dengan standar yang 

dipersyaratkan dan ketentuan peraturan perundang-undangan;  

b. tidak sesuai dengan berat bersih, isi bersih atau netto, dan jumlah 

dalam hitungan sebagaimana yang dinyatakan dalam label atau 

etiket barang tersebut;  

c. tidak sesuai dengan ukuran, takaran, timbangan dan jumlah dalam 

hitungan menurut ukuran yang sebenarnya;  

d. tidak sesuai dengan kondisi, jaminan, keistimewaan atau 

kemanjuran sebagaimana dinyatakan dalam label, etiket atau 

keterangan barang dan/atau jasa tersebut,  

e. tidak sesuai dengan mutu, tingkatan, komposisi, proses 

pengolahan, gaya, mode, atau penggunaan tertentu sebagaimana 

dinyatakan dalam label atau keterangan barang dan/atau jasa 

tersebut;  

f. tidak sesuai dengan janji yang dinyatakan dalam label, etiket, 

keterangan, iklan atau promosi penjualan barang dan/atau jasa 

tersebut;  

g. tidak mencantumkan tanggal kadaluwarsa atau jangka waktu 

penggunaan/pemanfaatan yang paling baik atas barang tersebut;  
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h. tidak mengikuti ketentuan berproduksi secara halal, sebagaimana 

pernyataan "halal" yang dicantumkan dalam label;  

i. tidak memasang label atau membuat penjelasan barang yang 

memuat nama barang, ukuran, berat / isi bersih atau netto, 

komposisi, aturan pakai, tanggal pembuatan, akibat sampingan, 

nama dan alamat pelaku usaha serta keterangan lain untuk 

penggunaan yang menurut ketentuan harus di pasang/dibuat;  

j. tidak mencantumkan informasi dan/atau petunjuk penggunaan 

barang dalam bahasa Indonesia sesuai dengan ketentuan 

perundang-undangan yang berlaku.  

2) Pelaku usaha dilarang memperdagangkan barang yang, rusak, cacat 

atau bekas, dan tercemar tanpa memberikan informasi secara lengkap 

dan benar atas barang dimaksud.  

3) Pelaku usaha dilarang memperdagangkan sediaan farmasi dan pangan 

yang rusak, cacat atau bekas dan tercemar, dengan atau tanpa 

rnemberikan informasi secara lengkap dan benar.  

4) Pelaku usaha yang melakukan pelanggaran pada ayat 1 dan ayat 2 

dilarang memperdagangkan barang dan/atau jasa tersebut serta wajib 

menariknya dari peredaran.  

Para tersangka dalam kasus pembuatan vaksin palsu dapat dijerat Undang-Undang 

Tindak Pidana Pencucian Uang. Diterapkan Undang-Undang Tindak Pidana 

Pencucian Uang kepada tersangka lantaran mereka yang melakukan kejahatan 

mendapat penghasilan yang fantastis dari hasil kejahatan yang dilakukan oleh 

mereka.
34

 

Perbuatan itu dilakukan dengan maksud berusaha melegalkan “uang haram” uang 

dapat segera “dihilangkan” atau disembunyikan tentang asal usul perolehannya 

sehingga uang yang dikumpulkan dari hasil kejahatan tersebut dapat “diputihkan” 

oleh pemerintah atau otoritas keuangan yang berwenang untuk kembali digunakan 

dalam kegiatan bisnis yang legal. Kenyataan ini ditanggapi Pemerintah Indonesia 
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dengan keluarnya UU No. 15 Tahun 2002 tentang Tindak Pidana Pencucian 

Uang.
35

 

Tindak pidana pencucian uang di Indonesia diatur dalam Undang-Undang Nomor 

8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana pencucian 

Uang, menggantikan undang-Undang Nomor 15 tahun 2002 tentang Tindak 

Pidana Pencucian Uang, yang sebelumnya juga telah diubah dengan Undang-

Undang Nomor 25 Tahun 2003 tentang Tindak pidana Pencucian Uang, yang 

dinilai tidak sesuai lagi dengan perkembangan kebutuhan penegakan hukum, 

praktik, dan standar internasional.
36

 

Tindak pidana pencucian uang juga merupakan tindakan memproses sejumlah 

besar uang ilegal hasil tindak pidana menjadi dana yang kelihatannya bersih atau 

sah menurut hukum dengan menggunakan metode yang canggih, keatif dan 

kompleks.
37

 Sanksi hukuman yang dapat dikenakan kepada pelaku tindak pidana 

pencucian uang (money laundering) berupa pidana penjara dan pidana denda yang 

diatur dalam ketentuan Pasal 3, Pasal 4, Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 

Tahun 2010. 
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Pasal 3 Undang-Undang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana 

Pencucian Uang: 

“setiap orang yang menempatkan, mentransfer, mengalihkan, 

membelanjakan, menyebarkan, menghibahkan, menitipkan, membawa 

keluar negeri, mengubah bentuk, menukarkan dengan mata uang atau surat 

berharga atau perbuatan lain atas Harta kekayaan yang diketahuinya atau 

patut diduganya merupakan hasil tindak pidana sebagaimana dimaksud 

dalam Pasal 2 ayat (1) dengan tujuan menyembunyikan atau menyamarkan 

asal usul Harta Kekayaan dipidana karena tindak pidana Pencucian Uang 

dengan pidana penjara paling lama 20 (dua puluh) tahun dan denda paling 

banyak Rp 10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah).” 

Pasal 4 Undang-Undang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana 

Pencucian Uang: 

“setiap orang yang menyembunyikan atau menyamarkan asal usul, 

sumber, lokasi, peruntukan, pengalihan hak-hak, atau kepemilikan yang 

sebenarnya atas Harta kekayaan yang diketahuinya atau patut diduganya 

merupakan hasil tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat 

(1) dipidana karna tindak pidana Pencucian Uang dengan pidana penjara 

paling lama 20 (dua puluh) yahun dan denda paling banyak Rp 

5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah).” 

Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana 

Pencucian Uang: 

“setiap orang yang menerima atau menguasai penempatan, pentransferan, 

hibah, sumbangan, penitipan, penukaran, atau menggunakan Harta 

Kekayaan yang diketahuinya atau patut diduganya merupakan hasil tindak 

pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) dipidana dengan 

pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan denda paling banyak Rp 

1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah). 
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D. Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum Pidana 

Penegakan hukum merupakan suatu proses yang dilakukannya untuk menegakan 

suatu fungsi norma-norma hukum secara nyata sebagai pedoma perilaku dalam 

hubungan-hubungan hukum di kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Dalam 

arti luas proses penegakan hukum itu melibatkan semua subjek hukum dalam 

setiap hubungan hukum. 

Pokok penegakan hukum sebenarnya terletak pada faktor-faktor yang mungkin 

mempengaruhinya. Faktor-faktor yang mungkin mempengaruhinya ini 

mempunyai arti yang netral, sehingga terdapat 2 dampak. Dampak positif atau 

negatif yang terletak pada isinya. Dimana diantaranya isi dari faktor-faktor  

tersebut yakini:
38

 

a. Faktor Perundang-undangan (substansi hukum) 

Dalam hal ini dibatasi pada undang-undang saja. Dalam hal ini yang 

dimaksud adalah undang-undang dibuat tidak boleh bertentangan dengan 

ideologi negara, dan undang-undang dibuat haruslah menurut ketentuan yang 

mengatur kewenangan perbuatan undang-undang yang diatur di konstitusi 

Negara dan sesuai dengan kebutuhan dan kondisi masyarakat dimana undang-

undang tersebut diberlakukan. Pada hakekatnya, hukum itu mempunyai 

unsur-unsur antara lain hukum perundang-undangan, hukum traktat, hukum 

yuridis, hukum adat, dan hukum ilmuwan atau doktrin. 
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b. Faktor Penegak Hukum  

Salah satu kunci dari keberhasilan dalam penegakan hukum adalah mentalitas 

atau kepribadian dari penegak hukumnya sendiri. Dalam kerangka penegakan 

hukum dan implementasi penegakan hukum bahwa penegakan keadilan tanpa 

kebenaran adalah suatu kebejatan. Penegakan kebenaran tanpa kejujuran 

adalah suatu kemunafikan.  

c. Faktor Sarana atau Fasilitas Pendukung 

Sarana dan fasilitas yang mendukung mencakup tenaga manusia yang 

berpendidikan dan terampil, organisasi yang baik, peralatan yang memadai, 

keuangan yang cukup. Tanpa sarana dan falisitas yang memadai, penegakan 

hukum tidak akan berjalan dengan lancar dan penegakan hukum tidak 

mungkin menjalankan peranan semestinya. 

Sarana atau fasilitas pendukung mencakup perangkat atau fasilitas pendukung 

mencakup perangkat lunak dan perangkat keras, salah satu contoh perangkat 

lunak adalah pendidikan atau pengetahuan. Masalah perangkat keras dalam 

hal ini adalah sarana fisik yang berfungsi sebagai faktor pendukung. Oleh 

karena itu, sarana atau fasilitas mempunyai peranan yang sangat penting di 

dalam penegakan hukum. Tanpa adanya sarana atau fasilitas tersebut, tidak 

akan mungkin penegak hukum menyerasikan peranan yang seharusnya 

dengan peranan actual. 

d. Faktor Masyarakat 

Masyarakat mempunyai pengaruh yang kuat terhadap pelaksanaan penegakan 

hukum, sebab penegakan hukum berasal dari masyarakat dan bertujuan untuk 
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mencapai kedamaian dalam masyarakat. Bagian yang terpenting dalam 

menentukan penegak hukum adalah kesadaran hukum masyarakat. Adanya 

kepatuhan hukum masyarakat terhadap hukum, merupakan salah satu 

indikator berfungsinya hukum yang bersangkutan. Sikap masyarakat yang 

kurang menyadari bahwa setiap warga turut serta dalam penegakan hukum 

tidak semata-mata menganggap tugas penegakan hukum urusan penegak 

hukum menjadi salah satu faktor penghambat dalam penegakan hukum. 

e. Faktor Kubudayaan 

Kebudayaan Indonesia merupakan dasar dari berlakunya hukum adat. 

Berlakunya hukum tertulis (perundang-undangan) harus mencerminkan nilai- 

nilai yang menjadi dasar hukum adat. Dalam penegakan hukum, semakin 

banyak penyesuaian antara peraturan perundang-undangan dengan 

kebudayaan masyarakat, maka akan semakin mudahlah dalam 

menegakannya.  

Mezger mengatakan bahwa hukum pidana adalah aturan hukum, yang mengaitkan 

kepada suatu perbuatan yang memenuhi syarat-syarat tertentu suatu akibat berupa 

pidana. Jadi perbuatan yang memenuhi syarat-syarat tertentu itu yaitu perbuatan 

tertentu itu harus merupakan perbuatan yang dilarang dan perbuatan tertentu itu 

harus dilakukan oleh orang. Sedangkan pidana merupakan  keseluruhan peraturan 

yang mengatur mengenai perbuatan yang dilarang berkaitan dengan tindak pidana, 

orang yang melanggar larangan tersebut berkaitan dengan pertanggungjawaban 
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pidana dan pidana itu sendiri berkaitan dengan sanksi atau hukuman yang dapat 

dijatuhkan kepada orang yang melakukan tindak pidana.
39

 

Penegakan hukum Pidana merupakan upaya untuk menerjemahkan dan 

mewujudkan keinginan-keinginan hukum pidana menjadi kenyataan. menurut 

Van Hammel, hokum pidana adalah keseluruhan dasar dan aturan yang dianut 

oleh negara dalam kewajibannya untuk menegakkan hukum, yakni dengan 

melarang apa yang bertentangan dengan hukum (On Recht) dan mengenakan 

nestapa  (penderitaan) kepada yang melanggar larangan tersebut.
40

 

Pertanggungjawaban pidana diartikan sebagai diteruskannya celaan yang obyektif 

yang pada perbuatan pidana dan secara subyektif yang ada memenuhi syarat untuk 

dapat dipidana karena perbuatan itu. Dasar adanya perbuatan pidana adalah asas 

legalitas, sedangkan dasar dipidananya perbuatan adalah asas kesalahan. Pelaku 

tindak pidana hanya akan dipidana jika ia mempunyai kesalahan.
41

 

Dipidananya seseorang tidaklah cukup apabila orang itu telah melakuan perbuatan 

yang bertentangan dengan hukum atau bersifat melawan hukum. Meskipun 

perbuatan tersebut memenuhi rumusan delik dalam undang-undang dan tidak 

dibenarkan. Untuk pemidanaan masih perlu adanya syarat untuk penjatuhan 

pidana, yaitu orang yang melakukan perbuatan itu bersalah. Orang tersebut harus 

dipertaggunjawabkan atas perbuatannya.
42
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E. Teori Penanggulangan Tindak Pidana 

Kebijakan sosial dalam berfungsinya mempunyai tujuan besar yakni 

“kesejahteraan masyarakat” (social welfare) dan “perlindungan masyarakat” 

(social defence). Kebijakan penanggulangan tindak pidana dapat diberi arti lain 

dengan “Kebijakan penanggulangan kejahatan (criminal policy). Dalam kerangka 

sistem policy, sub sistem criminal policy secara operasional berupaya 

mewujudkan tujuan utama; social welfare dan social defence. 

Penanggulangan kejahatan kalau diartikan secara luas akan banyak pihak yang 

terlibat didalamnya antara lain adalah pembentuk undang-undang, kejaksaan, 

pamong praja dan aparat eksekusi serta orang biasa.
43

 Hal ini sesuai dengan 

pendapat Soejono D. yang merumuskan sebagai Kejahatan sebagai perbuatan 

yang sangat merugikan masyarakat dilakukan oleh anggota masyarakat itu juga, 

maka masyarakat juga dibebankan kewajiban demi keselamatan dan 

ketertibannya, masyarakat secara keseluruhan ikut bersama-sama badan yang 

berwenang menanggulangi kejahatan.
44

 

Sebagai sarana penanggulangan kejahatan, criminal policy dapat ditempuh 

melalui sarana penal (penal policy) dan sarana non penal (non penal policy). 

Barda Nawawi Arief dalam kajian social policy dan criminal policy ini 

memberikan bagan sistematis mengenai kebijakan tersebut. Barda Nawawi Arief 

mengtakan bahwa upaya penanggulangan tindak pidana dalam pelaksanaannya 

perlu ditempuh melalui kebijakan integral (integrated appoarch) dengan 
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memadukan antara social policy dengan criminal policy dan memadukan antara 

penal policy dan non penal policy.
 45

 

Tujuan utama dari kebijakan kriminal ialah “perlindungan masyarakat untuk 

mencapai kesejahteraan”. Usaha-usaha yang rasional untuk mengendalikan atau 

menanggulangi kejahatan (politik kriminal) menggunakan dua sarana, yaitu:  

a. Kebijakan Pidana dengan Sarana Penal  

Dikemukakan oleh Marc Ancel bahwa “Penal Policy” adalah suatu ilmu 

sekaligus seni yang pada akhirnya mempunyai tujuan praktis untuk 

memungkinkan peraturan hukum positif dirumuskan secara lebih baik dan 

untuk memberi pedoman tidak hanya kepada pembuat undang-undang dan 

juga kepada para penyelenggara atau pelaksana putusan pengadilan.
46

 

Sarana penal adalah penggulangan kejahatan dengan menggunakan hukum 

pidana yang didalamnya terdapat dua masalah sentral, yaitu :  

1. Perbuatan apa yang seharusnya dijadikan tindak pidana.  

2. Sanksi apa yang sebaiknya digunakan atau dikenakan pada pelanggar. 

b. Kebijakan Pidana dengan Sarana Non Penal 

Kebijakan penanggulangan kejahatan dengan sarana non penal hanya 

meliputi penggunaan sarana sosial untuk memperbaiki kondisi-kondisi sosial 

tertentu, namun secara tidak langsung mempengaruhi upaya pencegahan 
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terjadinya kejahatan.
47

 Faktor-faktor kondusif penyebab terjadinya kejahatan 

berpusat pada masalah-masalah atau kondisi-kondisi social yang secara 

langsung atau tidak langsung dapat menimbulkan kejahatan.
48

 

Pertama, dari sudut pandang hukum (a crime from the legal point of 

view). Batasan kejahatan  dari sudut pandang ini adalah setiap tingkah laku yang 

melanggar hukum pidana. Bagaimanapun jeleknya suatu perbuatan sepanjang 

perbuatan itu tidak dilarang di dalam perundang-undangan pidana, perbuatan itu 

tetap sebagai perbuatan bukan kejahatan. 

Kedua dari sudut pandang masyarakat (a crime from the sociological point of 

view). Batasan kejahatan dari sudut pandang ini adalah setiap perbuatan yang 

melanggar norma-norma yang masih hidup di dalam masyarakat. Untuk menyebut 

suatu perbuatan sebagai kejahatan ada tujuh unsur pokok yang saling berkaitan 

yang harus dipenuhi, yakni : 

a. Ada perbuatan yang menimbulkan kerugian (harm). 

b. Kerugian yang ada tersebut telah diatur di dalam Kitab Undang-Undang 

Hukum Pidana (KUHP).  

c. Harus ada perbuatan (criminal act). 

d. Harus ada maksud jahat (criminal intent = mens rea). 

e. Ada peleburan antara maksud jahat dan perbuatan jahat. 

f. Harus ada perbauran antara kerugian yang telah diatur di dalam KUHP 

dengan perbuatan. 
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g. Harus ada sanksi pidana yang mengancam perbuatan tersebut. 

Berdasarkan uraian diatas, maka penanggulangan kejahatan Emperis yang terdiri 

dari tiga bagian pokok, yaitu:
49

 

1. Pre-Emtif 

Yang dimaksud dengan upaya Pre-Emtif adalah upaya-upaya awal yang 

dilakukan untuk mencegah terjadinya tindak pidana. Usaha-usaha yang 

dilakukan dalam penanggulangan kejahatan secara pre-emtif adalah 

menanamkan nilai-nilai/norma-norma yang baik sehingga norma-norma 

tersebut terinternalisasi dalam diri seseorang. Meskipun ada kesempatan 

untuk melakukan pelanggaran/kejahatan tapi tidak ada niatnya untuk 

melakukan hal tersebut maka tidak akan terjadi kejahatan. Jadi, dalam usaha 

pre-emtif faktor niat menjadi hilang meskipun ada kesempatan. 

2. Preventif 

Upaya-upaya preventif ini adalah merupakan tindak lanjut dari upaya Pre-

Emtif yang masih dalam tataran pencegahan sebelum terjadinya kejahatan. 

Dalam upaya preventif yang ditekankan adalah menghilangkan kesempatan 

untuk melakukan kejahatan. 

Menurut A. Qirom Samsudin M
50

 tindakan preventif adalah mencegah 

kejahatan lebih baik dari pada mendidik penjahat menjadi baik kembali. 
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Sebab bukan saja diperhitungkan segi biaya, tapi usaha ini lebih mudah dan 

akan mendapat hasil yang memuaskan atau mencapai tujuan. 

3. Represif 

Upaya ini dilakukan pada saat telah terjadi tindak pidana atau kejahatan yang 

tindakannya berupa penegakan hukum (law enforcement) dengan 

menjatuhkan hukuman. 

Tindakan represif juga disebutkan sebagai pencegahan khusus, yaitu suatu 

usaha untuk menekankan jumlah kejahatan dengan memberikan hukuman 

(pidana) terhadap pelaku kejahatan dan berusaha pula melakukan perbuatan 

denganjalan memperbaiki si pelaku yang berbuat kejahatan. Jadi lembaga 

permasyarakatan bukan hanya tempat untuk mendidik narapidana untuk tidak 

lagi menjadi jahat atau melakukan kejahatan yang pernah dilakukan.  

Kemudian upaya penanggulangan kejahatan yang sebaik-baiknya harus 

memenuhi persyaratan sebagai berikut:
51

 

a. Sistem dan operasi Kepolisian yang baik. 

b. Peradilan yang efektif. 

c. Hukum dan perundang-undangan yang berwibawa. 

d. Koodinasi antar penegak hukum dan aparatur pemerintah yang serasi. 

e. Partisipasi masyarakat dalam penangulangan kejahatan. 

f. Pengawasan dan kesiagaan terhadpa kemungkinan timbulnya kejahatan. 

g. Pembinaan organisasi kemasyarakatan. 
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III. METODE PENELITIAN 

 

A. Pendekatan Masalah 

Penelitian Hukum merupakan suatu kegiatan ilmiah, yang didasarkan pada 

metode, sistematika dan pemikiran tertentu yang bertujuan untuk mempelajari 

satu atau beberapa gejala hukum tertentu dengan cara menganalisanya.
52

 

Pendekatan Masalah dalam penelitian ini adalah menggunakan pendekatan 

Yuridis Normatif dan Yuridis Empiris.  

1. Pendekatan yuridis normatif dilakukan dengan mempelajari, melihat, dan 

menelaah beberapa hal yang bersifat teoritis yang menyangkut asas-asas 

hukum, konsepsi, pandangan, doktrin-doktrin hukum, peraturan hukum dan 

sistem hukum yang berkenaan dengan permasalahan penelitian ini. 

Pendekatan masalah secara yuridis normatif dimaksudkan untuk memperoleh 

pemahaman tentang pokok bahasan yang jelas mengenai gejala dan objek 

yang sedang diteliti yang bersifat teoritis berdasarkan atas kepustakaan dan 

literatur yang berkaitan dengan permasalahan yang akan dibahas.  

2. Pendekatan yuridis empiris yakni dilakukan untuk mempelajari hukum 

dengan melihat kenyataan atau fakta yang didapat secara objektif pada 

praktek lapangan. Pendekatan ini dikenal pula dengan pendekatan secara 

sosiologis yang dilakukan secara langsung ke lapangan. 
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B. Sumber Data dan Jenis Data 

1. Sumber Data 

Sesuai dengan jenis pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini, maka 

sumber diperoleh dari data kepustakaan dan data lapangan. 

2. Jenis Data 

Data yang digunakan dalam penelitian ini terdiri dari: 

a. Data Primer 

merupakan data yang diperoleh langsung di lapangan oleh peneliti 

berhubungan dengan masalah yang  dibahas sebagai obyek penelitian. Data 

ini diperoleh melalui wawancara sebagi pendukung penelitian ini. 

b. Data Sekunder 

Merupakan data yang diproleh dari studi kepustakaan. Data sekunder 

diperoleh dengan cara membaca, mengutip, mencatat serta menelaah bahan 

hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier. 

1) Bahan Hukum Primer, yaitu bahan hukum yang mempunyai kekuatan 

hukum tetap mengikat, yaitu meliputi: 

a. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 jo. Undang-Undang Nomor 

73 Tahun 1958 tentang Pemberlakuan Kitab Undang-Undang 

Hukum Pidana. 

b. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-

Undang Hukum Acara Pidana. 

c. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan. 
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d. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan 

Konsumen. 

e. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan Dan 

Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang. 

2) Bahan Hukum Sekunder, yaitu merupakan bahan yang memberikan 

penjelasan mengenai bahan hukum primer, yang merupakan bahan 

penunjang yang terdiri dari hasil penelitian, hasil karya dari kalangan 

hokum, putusan presiden, rancangan undang-undang dan peraturan 

perundang-undangan yang berkaitan degan peran badan pengawas obat 

dan makanan dalam penanggulangan peredaran vaksin palsu, meliputi: 

a. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 103 Tahun 2001. 

b. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 110 Tahun 2001. 

c. Peraturan Kepala BPOM Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2015 

tentang Pengawasan Pemasukan Bahan Obat Dan Makanan Ke 

Dalam Wilayah Indonesia. 

3) Bahan Hukum Tersier, yaitu bahan-bahan yang berguna untuk 

memberikan petunjuk atau penjelasan terhadap bahan hukum primer dan 

bahan hukum sekunder berupa pendapat para sarjana dalam berbagai 

literatur, dokumen, dan sumber internet berupa media online, media 

masa, internet dan sebagainya.  
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C. Penentuan Narasumber 

Narasumber adalah orang yang memberi (mengetahui secara jelas atau menjadi 

sumber). Adapun narasumber dari penelitian ini terdiri dari : 

1. Penyidik Pegawai Negeri Sipil BPOM Bandar lampung  : 1 orang  

3. Penyidik pada Polda Lampung      : 1 orang 

4. Akademisi Bagian Pidana Fakultas Hukum Unila   : 1 orang 

+ 

Jumlah         :  3 orang 

 

D. Prosedur Pengumpulan dan Pengolahan Data 

1. Prosedur Pengumpulan Data 

Berdasarkan pendekatan masalah dan sumber data yang dibutuhkan, maka 

pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan dengan studi pustaka, studi 

dokumen, serta wawancara. 

a. Studi pustaka (Library Research) 

Data sekunder didapatkan dan dikumpulkan melalui studi pustaka dengan 

melakukan serangkaian kegiatan seperti membaca, menelaah dan mengutip 

dari literatur peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan pokok 

bahasan. 

b. Studi Lapangan 

Dilakukan dengan pihak-pihak yang memahami  dengan permasalahan yang 

sedang diteliti. Hal ini dilakukan sebagai data pendukung dengan mengajukan 
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pertanyaan secara lisan, maupun dengan menggunakan pedoman pertanyaan 

secara tertulis. 

2. Pengolahan Data 

Setelah melakukan pengumpulan data, selanjutnya dilakukan pengolahan data 

lapangan atau data empirik, sehingga data yang diperoleh dapat mempermudah 

permasalahan yang diteliti.Pengolahan data meliputi tahapan sebagai berikut: 

a. Seleksi Data, data yang terkumpul kemudian diperiksa untuk mengetahui 

kelengkapan data, selanjutnya data dipilih sesuai dengan permasalahan yang 

diteliti. 

b. Klasifikasi Data, penempatan data menurut kelompok-kelompok yang telah 

ditetapkan dalam rangka memperoleh data yang benar-benar diperlukan dan 

akurat untuk kepentingan penelitian. 

c. Sistematisasi Data, penempatan data yang saling berhubungan dan 

merupakan satu kesatuan yang bulat dan terpadu pada sub pokok bahasan 

sesuai sistematika yang ditetapkan untuk mempermudah interpretasi data. 

E. Analisis Data  

Setelah dilakukan pengolahan data, selanjutnya data dianalisis secara kualitatif, 

yaitu dengan menghubungkan data yang satu dengan data yang lain secara 

lengkap, kemudian ditarik kesimpulan sehingga diperoleh gambaran yang jelas 

mengenai jawaban dari permasalahan yang dibahas. 
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V. PENUTUP 

 

A. Simpulan  

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah dilakukan oleh penulis, 

maka dapat diperoleh kesimpulan sebagai berikut: 

1. Upaya penanggulangan tindak pidana peredaran vaksin palsu oleh Badan 

Pengawas Obat dan Makanan dibagi menjadi dua yaitu upaya penal, dimana 

upaya Badan POM dalam menanggulangi predaran obat-obatan termasuk 

vaksin palsu yaitu dengan melakukan pengawasan ke sarana. Dimana jika di 

temukan pelanggaran yaitu berupa vaksin palsu maka Badan POM dapat 

menindak lanjuti. Tindak lanjut yang dilakukan dapat berupa tingkatan 

administratif atau tindakan hukum, pengadilan. Para Pelaku telah melanggar 

Undang-Undang Kesehatan, Undang-Undang Perlindungan Konsumen, dan 

Undang-Undang Tindak Pidana Pencucian Uang.  

Upaya non penal, kebijakan penanggulangan non penal hanya meliputi 

penanggulangan secara sosial untuk memperbaiki kondisi-kondisi sosial 

tertentu, mencegah terjadinya atau timbulnya kejahatan. Upaya ini meliputi 

melakukan kerjasama dengan dinas terkait melakukan pengawasan dan 

pemberian penyuluhan mengenai vaksin. 
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2. Faktor Penghambat dalam penanggulangan tindak pidana peredaran vaksin 

palsu oleh Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) terbagi menjadi tiga 

yaitu faktor penegak hukum dimana kurangnya kerjasama merupakan salah 

satu faktor penghambat peran Badan Pengawas Obat dan Makanan (Bpom) 

dalam penanggulangan kejahatan peredaran vaksin palsu.  

Faktor sarana dan prasarana, terlalu luasnya testing area yang harus di awasi 

oleh Badan POM yaitu 15 kabupaten/kota dengan sumber daya manusia atau 

tenaga kerja yang minim oleh karena itu belum dapat menembus lapisan luar 

dan dalam secara menyeluruh. Dana yang diperlukan juga tidak sedikit dalam 

hal menguji laboratorium.  

Faktor masyarakat juga mempengaruhi karena masyarakatlah yang menjadi 

korban vaksin palsu ini, yang dimaksud dengan masyarakat disini mencakup 

pasien, anak-anak atau balita yang akan di berikan vaksin ataupun orang tua 

anak tersebut.  
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B. Saran  

1. Perlunya kerjasama serta peran aktif dari seluruh lapisan masyarakat dan 

lembaga terkait untuk mendukung penuh pelaksanaan penanggulangan yang 

dilakukan oleh Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan Lampung sehingga 

peredaran vaksin palsu dapat segera di atasi ataupun pencegahan beredarnya 

vaksin yang tidak memenuhi Cara Distribusi Obat yang Baik (CDOB) yang 

beredar di Lampung.  

2. Badan POM perlu bekerja sama dengan kepolisian dan dinas kesehatan untuk 

mengadakan sosialisasi dan penyuluhan kepada masyarakat tentang ciri-ciri 

vasksin asli dan vaksin palsu dan  menghimbau kepada masyarakat agar bisa 

lebih berhati-hati dalam mendapatkan vaksin.  
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