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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 LATAR BELAKANG 

Vaksinasi
1
 merupakan suatu pencegahan medis yang sudah tidak asing 

di telinga masyarakat modern saat ini. Vaksinasi dianggap sebagai salah satu 

terobosan mutakhir dalam dunia kesehatan karena bersifat prefentif dan 

kabarnya banyak menyelamatkan nyawa manusia. Selain vaksin kita juga 

mengenal imunisasi, perbedaan mendasar antar vaksin dan imunisasi adalah, 

imunisasi merupakan proses dimana tubuh manusia menjadi kebal terhadap 

penyakit terntentu, dan vaksinasi memicu meningkatnya system kekebalan 

tubuh terhadap penyakit.
2
 Imunisasi tidak harus selalu melalui vaksin, 

seseorang yang sudah pernah tertular penyakit dan berhasil sembuh, maka 

secara natural tubuhnya imun terhadap penyakit tersebut di kemudian hari. 

Vaksin
3
 ditemukan pertama kali pada tahun 1796 oleh seorang ahli 

fisika di Inggris bernama Edward Janner, dan vaksin yang ditemukan adalah 

                                                           
1
 Vaksinasi adalah metode injeksi yang berisi organism bakteri atau virus aktif atau 

non- aktif dan  memicu kekebalan tubuh yang berfungsi melawan penyakit dari 

organisme tersebut. Basics http://www.vaccines.gov/basics/ diakses pada 21 Oktober 

2014. 
2
 Basics Immunization  http://www.vaccines.gov/basics/ diakses pada 22 Oktober 

2014 
3
 Vaksin adalah produk medis yang menghasilkan kekebalan tubuh dari penyakit 

tertentu dan diberikan melalui jarum suntikan,  tetesan cairan secara oral (mulut), 

atau semprot. Basics http://www.vaccines.gov/basics/ diakses pada tanggal 21 

Oktober 2014. 

http://www.vaccines.gov/basics/
http://www.vaccines.gov/basics/
http://www.vaccines.gov/basics/
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vaksin untuk penyakit cacar.
4
 Sebutan vaskin sendiri di ambil dari bahasa latin 

vaccacia yang berarti cacar sapi.
5
 Vaksin tersebut di peroleh dari penelitian 

yang dilakukan terhadap sapi yang terkena virus cacar.
6
 Dimulai dari Inggris, 

akhirnya upaya prefentif vaksin tersebar, dan  masuk ke Amerika pada abad 

ke-19, dimana masa itu terjadi wabah besar – besaran cacar di Amerika 

Serikat.
7
  

Kesadaran akan pentingnya pencegahan menyebarnya wabah penyakit 

ke dalam wilayah Amerika Serikat membuat pemerintah ikut andil dalam 

penyebaran vaksin di wilayah Negara – Negara bagian, Massachusetts adalah 

Negara baian pertama yang membentuk kebijakan wajib vaksin cacar bagi 

warganya.
8
 Secara Federal, Pemerintah Amerika Serikat berupaya 

menunjukkan keseriusan mereka dengan membentuk lembaga yang 

mengawasi penyebaran penyakit di Amerika Serikat yaitu Center of Disease 

Control and Prefentive (CDC), pada tahun 1946 dimasa pemerintahan 

Presiden Harry S. Truman untuk mencegah penyebaran malaria di Amerika.
9
  

                                                           
1
The important date at vaccines history http://www.immunize.org/important-date-at-

vaccines-history diakses 11 januari 2014. 
5
 Definisi vaksin http://infoimunisasi.com/vaksin/definisi-vaksin/ diakses pada 

tanggal 22 Oktober 2014. 
6
 Edward Janner ( 1749-1823) 

http://www.bbc.co.uk/history/historic_figures/jenner_edward.shtml diakses pada 13 

Oktober 2014. 
7
 Smallpox and The Anti- Vaccination Leagues in United State 

http://www.historyofvaccines.org/content/articles/history-anti-vaccination-

movements diakses ada 19 September 2014. 
8
 Ibid. 

9
 History http://www.cdc.gov/about/history/index.html diakses ada tanggal 19 

September 2014 

http://www.immunize.org/important-date-at-vaccines-history
http://www.immunize.org/important-date-at-vaccines-history
http://infoimunisasi.com/vaksin/definisi-vaksin/
http://www.bbc.co.uk/history/historic_figures/jenner_edward.shtml
http://www.historyofvaccines.org/content/articles/history-anti-vaccination-movements
http://www.historyofvaccines.org/content/articles/history-anti-vaccination-movements
http://www.cdc.gov/about/history/index.html
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Seiring dengan meningkatnya ancaman akan berbagai penyakit 

membuat berbagai Negara mempersiapkan dirinya dalam mencegah wabah 

penyakit tersebut menyebar di wilayah mereka. Apalagi dewasa ini, WHO 

didukung oleh WHA (World Health Assembly) sedang mengadakan 

kampanye yang ditujukan untuk seluruh masyarakat dunia agar mereka 

mendapatkan vaksin secara merata, tidak membeda – bedakan tentang status 

kekayaan dan status sosial.
10

 Karena itu WHO mengundang perwakilan dari 

192 negara untuk sama – sama mensukseskan kampanye ini. Dalam 

kampanye yang bertajuk Global Vaccine Action Plan, WHO mengharapkan 

pemerataan terhadap perolehan vaksin dan tentu saja kampanye ini butuh 

dukungan kuat dari pemerintah masing – masing Negara anggota, termasuk 

Amerika Serikat.
11

 

Saat ini Amerika Serikat merupakan salah satu Negara yang paling 

maju dalam pengembangan vaksin, dibuktikan dengan banyaknya pusat 

penelitian vaksin yang ada di beberapa Negara bagian.
12

 Dewasa ini di 

Amerika Serikat ada sekitar 25 jenis vaksin yang ditawarkan oleh pihak 

                                                           
10

 Accountability Framework.WHO. 2012 Pdf  hal. 2 

www.who.int/immunization/global.../GVAP_Annex6.pdf?ua=1di unduh pada 

tanggal 12 Januari 2014 
11

Ibid.  
12

 Vaccines Company http://biopharmguy.com/links/company-by-location-

vaccines.php diakses 4 Juni 2014 

http://biopharmguy.com/links/company-by-location-vaccines.php
http://biopharmguy.com/links/company-by-location-vaccines.php
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pengembang yang dapat di konsumsi oleh warga Amerika Serikat.
13

 Vaksin 

tersebut dapat di konsumsi balita sampai orang dewasa, walaupun ditawarkan 

dengan harga yang cukup mahal sekitar $25 - $150,
14

 banyak warga Amerika 

yang tetap berminat dan secara rutin mengkonsumsi cairan tersebut.  

Faktor yang mempengaruhi hal tersebut diatas antara lain adalah  

kebijakan yang di tetapkan pemerintah AS yaitu, warga Negara AS harus 

memiliki surat keterang resmi telah mendapatkan vaksinasi dari praktisi 

kesehatan, bahwa sudah mendapatkan vaksin tertentu jika ingin mendaftar 

sekolah atau kerja.
15

  Peran media dalam mempromosikan vaksin sebagai 

produk medis paling efisien dalam mencegah penularan penyakit juga menjadi 

salah satu faktor yang mempengaruhi warga untuk mengkonsumsi cairan 

tersebut. Perusahaan farmasi juga terus berinovasi dalam menciptakan vaksin 

untuk penyakit – penyakit modern yang ada, seperti HIV, Kanker Serviks dan 

lain – lain. 

Yang menjadikan fenomena ini menarik untuk diteliti adalah 

meskipun vaksin dirasakan manfaatnya, bahkan pemerintah memberikan 

anjuran secara nasional mengenai vaksin di AS, ternyata tidak serta merta 

membuat vaksin mulus di terima dalam masyarakat secara merata.  Pada 

                                                           
13

Complete List of Vaccines Licensed for Immunization and Distribution in the US. 

http://www.fda.gov/BiologicsBloodVaccines/Vaccines/ApprovedProducts diakses 

tanggal 12 Januari 2014 
14

Price List http://www.cdc.gov/vaccines/programs/vfc/awardees/vaccine-

management/price-list/ diakses 12 januari 2014 
15

Freedom Wall http://www.nvic.org/Forms/Cry-For-Vaccine-Freedom-Wall.aspx 

diakses 12 januari 2014 

http://www.fda.gov/BiologicsBloodVaccines/Vaccines/ApprovedProducts
http://www.cdc.gov/vaccines/programs/vfc/awardees/vaccine-management/price-list/
http://www.cdc.gov/vaccines/programs/vfc/awardees/vaccine-management/price-list/
http://www.nvic.org/Forms/Cry-For-Vaccine-Freedom-Wall.aspx
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tahun 1970, pemerintah AS menghimbau secara Nasional untuk 

masyarakatnya agar mendapatkan vaksin Diphteria, Tetanus, dan Pertussis 

(DTP) sesuai jadwal secara nasional terutama bagi Balita. Pada tahun yang 

sama banyak terjadi pengajuan gugatan kepada pihak medis karena 36 anak 

mengalami cacat otak setelah mendapatkan vaksin tersebut.
16

  

Para orang tua korban vaksin DTP membentuk perkumpulan untuk 

memperjuangkan kompensasi atas kerugian yang mereka alami dan berusaha 

menghapuskan vaksin DTP dari jadwal imunisasi balita, akhirnya 

terbentuklah Dissatisfied Parents Together (DPT). Yang sealanjutnya di 

kelola secara professional dan terdaftar sebagai organisasi non-profit resmi 

dengan nama  National Vaccines Information Center (NVIC).
17

 Dimana 

tujuan dari organisasi ini adalah untuk memperjuangkan hak – hak  kebebasan 

masyarakat Amerika bidang kesehatan terutama vaksin . 

Para pendiri NVIC ingin pemerintah Amerika Serikat, pihak medis 

dan masyarakat Internasional khususnya masyarakat Amerika Serikat sendiri 

serius menanggapi fenomena komplikasi penyakit yang muncul akibat 

mengkonsumsi vaksin secara berkala.
18

 Dengan berbagai upaya baik secara 

hukum maupun non-hukum NVIC berusaha untuk menolak kebijakan wajib 

                                                           
16

 DTP Vaccine Controversy 

http://www.historyofvaccines.org/content/articles/history-anti-vaccination-

movements diakses pada tanggal 19 September 2014 
17

About http://www.nvic.org/about.aspx diakses pada 12 januari 2014 
14

Barbara Speaksout http://www.nvic.org/barbaraspeaksout.aspx diakses pada 

tanggal 12 Januari 2014 

http://www.historyofvaccines.org/content/articles/history-anti-vaccination-movements
http://www.historyofvaccines.org/content/articles/history-anti-vaccination-movements
http://www.nvic.org/about.aspx
http://www.nvic.org/barbaraspeaksout.aspx
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vaksin pemerintah AS, NVIC ingin agar masyarakat AS bebas menentukan 

pilihan apakah mereka mengkonsumsi vaksin atau tidak tanpa perlu 

mendapatkan ancaman secara hukum maupun social.
19

 

1.2 RUMUSAN MASALAH 

Dari latar belakang tersebut di atas maka dapat menimbulkan sebuah 

pertanyaan, “Bagaimana upaya penolakan NVIC terhadap kebijakan wajib 

vaksin di Amerika Serikat?” 

1.3 TUJUAN DAN MANFAAT PENELITIAN 

1.3.1 TUJUAN PENELITIAN 

Tujuan Umum: 

1. Untuk mengetahui Efek samping dari Vaksin. 

2. Untuk mengetahui fungsi National Vaccine Information Centre. 

3. Untuk mengetahui upaya NVIC dalam  merubah kebijakan 

Amerika Serikat. 

  Tujuan Khusus: 

1. Untuk menambah wawasan peneliti tentang vaksinasi terutama 

dari Negara besar seperti Amerika Serikat. 

2. Untuk memenuhi salah satu syarat memperoleh gelar sarjana ilmu 

Politik jurusan Hubungan Internasional. 

                                                           
19

 Ibid. 
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1.3.2  MANFAAT PENELITIAN 

Manfaat Akademis 

1. Memberikan sumbangan pemikiran bagi pengembangan ilmu 

hubungan internasional pada umumnya dan pengetahuan mengenai 

vaksin pada khususnya isu –isu non tradisional seperti vaksin. 

2.  Memberikan sudut pandang yang berbeda mengenai vaksin. 

3. Memperkaya referensi dan literature kepustakaan mengenai Vaksin 

dan organisasi NVIC serta kepentingan politik pemerintah Amerika 

Serikat dibalik kebijakan tersebut. 

4. Memberikan masukan  bagi semua pihak yang memerlukan pada 

penelitian terkait. 

Manfaat Praktis 

1. Untuk memberikan jawaban atas permasalahan yang diteliti. 

2. Untuk menerapkan secara dinamis ilmu yang sudah di peroleh. 

3.Hasil penelitian ini dapat memberikan masukan yang di perlukan 

kepada peneliti selanjutnya yang memiliki penelitian sejenis 

dikesempatan  lain. 

1.4  PENELITIAN TERDAHULU 

Sub bab ini berisikan penelitian-penelitian terdahulu sebagai bahan 

pertimbangan untuk penelitian ini. Pertama adalah skripsi oleh Mahasiswa 

UMM jurusan Hubungan Internasional pada tahun 2010 yaitu Ekki Tri 
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Yunita, yang berjudul ‘Kepentingan Keamanan Kesehatan (Health Security) 

Amerika Serikat dalam Bantuan Penanganan Wabah Avian Influenza di 

Indonesia’. Hasil penelitian ini menjelaskan bahwa Health Security 

merupakan isu yang sangat penting saat ini. Karena persoalan keamanan 

sebuah  Negara semakin meluas tidak hanya mengenai ancaman perang dan 

wilayah tetapi isu kesehatan juga di anggap sangat penting oleh pemerintah 

Amerika Serikat.  

Oleh karena itu ketika Virus Avian Infulenza mewabah di Indonesia, 

Amerika Serikat dibawah pemerintahan Bush, memberikan bantuan berupa 

dana dan  program – program yang mendukung penelitian pengembangan 

vaksin terhadap virus tersebut. Bantuan tersebut diharapkan dapat 

memberikan jaminan agar keamanan warga masyarakat Amerika Serikat 

terjamin dari virus Avian Influenza.  Penelitian ini memberikan gambaran 

bahwa Amerika Serikat memberikan bantuan terhadap Indonesia dengan 

tujuan untuk mencapai kepentingan nasionalnya, yaitu kepentingan keamanan 

kesehatan manusia.  

Adapun perbedaan penelitian ini dengan penelitian di atas adalah 

terletak pada isu yang dibahas, jika penelitian di atas membahas mengenai 

virus Avian Influenza dengan Amerika Serikat sebagai aktornya, sedangkan 

penelitian ini membahas tentang vaksin dengan NVIC sebagai aktornya, 

walaupun sama – sama membahas tentang kepentingan pemerintah Amerika 
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Serikat, tetapi ada perbedaan antara penelitian penulis dengan penelitian di 

atas.   

Kemudian penelitian terdahulu berikutnya adalah skripsi milik Devi 

Anggaraeni, mahasiswa UMM jurusan Hubungan Internasional yang berjudul 

“Kepentingan Multinational Cooperation (Perusahaan Farmasi) dalam 

program penanganan Flu Burung oleh WHO di Indonesia”, pada tahun 2010. 

Dalam penelitian ini di jelaskan bagaiman alur penelitian sebuah virus yang 

baru muncul di dunia, untuk kemudian di teliti dan diciptakan cairan preventif 

nya. Peran WHO sangat penting sebagai mediasi antara sebuah Negara yang 

menjadi sarang wabah dengan laboratorium pengembang vaksin. Devi 

menyebutkan tentang konsep Multi National Cooperation sebagai alat untuk 

menelaah tentang fenomena ini.  

Hasil penelitian ini menyebutkan bahwa dalam setiap wabah penyakit 

yang muncul di dunia, MNC atau Multinational Cooperation adalah yang 

paling di untungkan. Dari situ  pihak pengembang yang di kuasai oleh MNC 

mulai ambil andil memegang pasar penjualan vaksin yang sudah 

dikembangkan tersebut. Walaupun isu yang di bahas sama mengenai vaksin, 

tetapi terdapat perbedaan antara penelitian ini dengan penelitian di atas, antara 

lain penelitian di atas lebih membahas kepada kepentingan MNC yang ada di 

Amerika Serikat, sedangankan penelitian ini membahas tentang kepentingan 

pembentukan kebijakan mengenai vaksin di Negara Amerika Serikat sendiri. 



10 
 

Kemudian penelitian terdahulu ketiga adalah buku yang di tulis oleh 

Dr. Siti Fadhila Supari, Phd.Yang berjudul ‘Its Time for The World to change 

! In The Spirit of Dignity, Equity and Transparency’, pada tahun 2007. Dalam 

Bukunya Ibu Siti Fadhila Supari menjabarkan bagaimana proses sebuah 

Negara sebagai Negara wabah menyerahkan sample virus kepada WHO dan 

WHO menyerahkan sample virus terkait kepada laboratorium yang ada di 

Amerika. Buku ini menceritakan bagaimana terdapat konspirasi dibalik 

pengembangan virus flu burung. Bagaimana sample virus diperoleh, 

dikembangkan menjadi virus baru kemudian di kembangkan vaksin nya, lalu 

di jual ke Negara – Negara berkembang dan Negara dunia ke-3.  

Dalam Bukunya digambarkan bahwa Indonesia sebagai Negara asal 

wabah yang memberikan sample virus kepada WHO tidak mendapat 

keuntungan apapun, malahan ketika cairan prefentif tersebut diciptakan dan di 

perdagangkan, Indonesia tetap mendapatkan harga sama seperti Negara 

lainya, padahal Indonesia adalah penyumbang sample virus. Adapun 

perbedaan penelitian dalam buku di atas dengan penelitian penulis adalah, 

penelitian diatas lebih membahas tentang peran organisasi Internasional dan 

pengaruhnya terhadap kedaulatan Negara mengenai kesehatan. Sedangkan 

penelitian ini lebih membahas tentang gerakan social yang memperjuangkan 

apresiasi masyarakat tentang kesehatan, walaupun keduanya membahas 

tentang vaksin. 
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Buku ini juga menceritakan bagaimana perjuangan Menteri Kesehatan 

Indonesia ini meminta transparasi kepada WHO dan kaum elite lainya terkait 

pembuatan vaksin yang ternyata penelitian pengembangan di bawah 

pengawasan Kementrian Energi Amerika Serikat. Dan usaha ini akhirnya 

berhasil dengan cukup adil bagi kedua belah pihak. Yang menarik dari buku 

ini adalah bagaimana Ibu Siti Fadhila Supari mentuturkan secara terbuka 

bagaimana dunia kesehatan juga sudah dikuasai oleh kepentingan – 

kepentingan bisnis pihak tertentu, termasuk Negara Amerika Serikat. 

Yang ke empat adalah buku yang berjudul ‘Vaccination, Social 

Violient, Criminallity’ oleh Harris Coutler pada tahun 2009. Dalam buku ini 

Harris Coutler berusaha mengaitkan antara bahaya vaksin dengan 

meningkatnya kriminalitas di Amerika Serikat.  Coutler beranggapan bahwa 

meningkatnya kriminalitas bukan sebuah kebetulan melainkan ada keterkaitan 

dengan program vaksinasi bagi anak – anak. Di Amerika Serikat sudah bukan 

menjadi rahasia, apabila pengembangan dan penelitian Vaksin dilakukan oleh 

narapidana yang ada di rumah tahanan. Coutler menyebutkan bahwa dalam 

setiap cairan preventif yang di kembangkan DNA para kriminal juga akan ikut 

tercampur di dalamnya, dan itu tidak akan bisa dihindari.  

Selain juga karena bahan – bahan berbahaya yang terdapat di dalam 

cairan vaksin, yang  menyebabkan menurunnya fungsi otak  sehingga anak – 

anak sulit berkonsentrasi dan autisme sebagai salah satu resiko penggunaan 

vaksin. Yang membedakan penelitian penulis dengan penelitian dalam buku 
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ini adalah,  dalam buku ini lebih mengungkap tentang bagaimana pembuatan 

vaksin dan efek – efek samping yang tidak meluas di Amerika Serikat dan 

Negara lainya, sedangkan pada penelitian penulis lebih menekankan pada 

bagaimana pemerintah Amerika Serikat mengaplikasi kebijakan mereka 

dalam mewajibkan vaksin. 

Yang terakhir adalah Buku yang berjudul ‘Adverse Events Associated 

with Childhood Vaccines: Evidence Bearing on Causality’ oleh Chyntia J. 

Howe dkk. Buku ini merupakan jawaban bagi orang tua yang ingin 

mendapatkan informasi lebih mengenai vaksin yang tidak di berikan oleh 

dokter pribadi mereka. Dalam bukunya, Chytia dan kawan – kawan mencoba  

menghimbau para orang tua mengenai apa vaksinasi sebenarnya, dan  

menjelaskan tentang efek samping atau resiko yang dapat terjadi setelah 

menggunakan vaksin. Dalam buku ini orang tua di ajak untuk benar – benar 

memahami kelebihan dan kekurangan vaksin. Sehingga dimasa mendatang 

sebelum memutuskan untuk memberikan vaksin atau tidak kepada putra putri 

mereka, para orang tua benar – benar sudah mengetahui resiko – resiko yang 

dapat terjadi. Buku ini diterbitkan dengan harapan dapat memberikan 

pendidikan kepada orang tua, dan mengurangi resiko yang tidak perlu terjadi 

terhadap anak – anak. Kesamaan penelitian dalam buku ini dengan penelitian 

penulis adalah membahas tentang efek samping vaksin, sedangkan 

perbedaannya adalah dalam penelitian ini penulis lebih menjelaskan 

http://books.nap.edu/catalog.php?record_id=2138
http://books.nap.edu/catalog.php?record_id=2138
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bagaimana upaya – upaya yang di lakukan untuk mengajak masyarakat 

Amerika Serikat lebih peduli terhadap resiko vaksinasi. 

Tabel 1.1 Posisi Penelitian 

NO Judul dan Nama 

Penelitian 

Jenis penelitian dan analisa Hasil 

1 Kepentingan Keamanan 

Kesehatan (Health Security) 

Amerika Serikat dalam 

Bantuan Penanganan 

Wabah Avian Influenza di 

Indonesia 

Oleh : Ekki Tri Yunita 

Deskriptif 

Deduktif 

Konsep human security 

Konsep health security 

Konsep kepentingan Nasional 

- Health security 

merupakan 

kebutuhan bagi 

individu. 

- Amerika 

memiliki 

kepentingan 

terhadap 

tindakannya 

dalam membantu 

Indonesia. 

2 Kepentingan Multinational 

Cooperation ( Perusahaan 

Farmasi) dalam program 

penanganan Flu Burung 

oleh WHO di Indonesia 

Oleh : Devi Anggaraeni 

Eksplanatif 

Deduktif 

Konsep MNC 

Konsep Health Security 

- Multi National 

Cooperation 

merupakan pihak 

yang menguasai 

pasar kesehatan. 

- Terdapat strategi 

– strategi khusus 

yang diterapkan 

oleh MNC untuk 

memasarkan 

vaksin. 

- Terdaat 

konspirasi 

dibalik 

penyebaran virus 

dan vaksin. 
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3 

 

 

 

It’s time for the world to 

change in the spirit of 

dignity, equity, and 

transparency. 

Oleh : Dr. Siti Fadilah 

Supari, PhD 

 

 

Deskriptif 

Induktif 

Konsep national security 

Konsep Organisasi 

Internasional 

- Menceritakan 

perjuangan 

revolusi 

transparansi 

pengembangan 

virus H5N1 

- Menguak adanya 

konspirasi antara 

WHO, 

Pemerintah AS 

dan MNC. 

-  

4 

 

 

Vaccination, Social 

Violence, and Criminality: 

The Medical Assault on the 

American Brain 

Oleh : Harris Coutler 

Deskriptif 

Induktif 

Konsep Human Security 

- Menjelaskan 

keterkaitan 

antara vaksin 

dengan tingkat 

kriminalitas di 

Amerika 

 

 

5 Adverse Events Associated 

with Childhood Vaccines: 

Evidence Bearing on 

Causality   

oleh: Chyntia J. Howe dkk. 

Deskriptif 

Induktif 

Konsep health security 

- Menjelaskan 

kelebihan dan 

kekurangan 

vaksin 

 

- Mengetahui 

jadwal vaksin 

terutama pada 

anak 

 

 

 

 

http://books.nap.edu/catalog.php?record_id=2138
http://books.nap.edu/catalog.php?record_id=2138
http://books.nap.edu/catalog.php?record_id=2138
http://books.nap.edu/catalog.php?record_id=2138
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1.5 KERANGKA KONSEP 

1.5.1    KONSEP NEW SOCIAL MOVEMENT 

Diawali dengan revolusi Industri besar – besaran di Inggris pada tahun 

1800-an, dimana masyarakat Eropa mulai mengalami kemajuan teknologi, 

pendidikan, ekonomi, budaya, dan lain sebagainya. Dimulai dari Inggris mulai 

memakai mesin sebagai alat produksi dan mengakibatkan produktivitas lebih 

dinamis dan barang yang di hasilkan lebih terjangkau harganya. Ekonomi 

semakin membaik dan mengarah kepada kapitalisme. Tetapi ternyata revolusi 

Industri tidak hanya menghasilkan sisi positif, tetapi juga sisi negative. Pada 

masa itu para pemegang modal memiliki kekuasaan atas arus ekonomi dimana 

yang kaya semakin kaya dan menimbulkan jarak yang sangat jauh dengan 

kelas social lain.
20

 Dalam hal ini masyarakat menengah kebawah yang tidak 

memiliki modal hanya menjadi pekerja (buruh) saja, dengan gaji dan jam 

kerja yang tidak manusiawi.
21

  

Masa ini merupakan titik awal kemunculan kelas social baru di 

masyarakat. Konsep gerakan social lahir dari terbentuknya kelas social baru 

dalam masyarakat, dimana perbedaan ini lahir karena ada jarak yang sangat 

jauh antara pemilik industry dan pekerja dalam  industry. Dan kelas social 

baru ini masih di kotak – kotakkan lagi berdasarkan aspek sejarahnya, metode 

                                                           
20

 Alain, Tourine. The Post Industrial Society.Random House. New York. 1971.. hal 2-3 
21

 Industrial Revolution http://www.newworldencyclopedia.org/entry/Industrial_Revolution 

diakses pada 6 Juni 2014 

http://www.newworldencyclopedia.org/entry/Industrial_Revolution
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produksinya dan keterlibatanya dalam organisasi perekonomian. Kemudian  

lahirlah gerakan social dari masayarakat golongan ini sebagai wadah 

mengeluarkan  pendapat dan mengutarakan pilihan mereka. 
22

Hal – hal yang  

mereka perjuangkan adalah persamaan hak kelas social agar tak hanya di 

dominasi kelas pengusaha,  persoalan  ekonomi  dimana mereka menuntut hak 

lebih sebagai buruh dan yang terakhir dalam bidang politik, karena pada masa 

itu hanya masyarakat yang membayar pajak saja yang bisa memperoleh hak 

untuk terlibat dalam politik dan pemerintahan
23

 .  Gerakan – gerakan  tersebut 

di atas disebut sebagai gerakan  social konvensional atau lama. 

Dewasa ini, gerakan social konvensional beralih ke Gerakan Sosial 

baru. Setelah revolusi Industri mulai merambah sebagian besar Eropa, 

permasalah yang di alami di Inggris juga dialami oleh Negara – Negara Eropa 

lainya, dalam bukunya yang berjudul The Post Industrial Society, Alain 

Tourine memfokuskan pada perubahan social yang terjadi di Perancis, dimana 

ia yakini juga terjadi di sebagian besar Negara – Negara dengan pengalaman 

Revolusi Industri. Alain Tourine menjelaskan secara runtut bagaimana awal 

munculnya permasalahan social di era Revolusi Industri, sampai setelah 

revolusi tersebut.   

                                                           
22

 Op cit. hal 2-3 
23

 Ibid. 
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Dalam bukunya Tourine menjelaskan bagaimana gerakan social yang 

muncul pasca perang dunia kedua, dimana masyarakat pekerja mulai 

memperjuangkan hak – hak mereka untuk lebih terlibat dalam urusan 

kenegaraan dan dalam konsep Gerakan Sosial Baru dijelskan bahwa 

perjuangan hak – hak pada era modern mulai bergeser dari Gerakan Sosial 

Konvensional, tidak lagi tentang memperjuangkan persoalan Ekonomi 

ataupun permasalahan kelas sosial, tetapi mulai memperjuangkan hal lain 

seperti kesehatan, budaya, lingkungan, gaya hidup dan  lain sebagainya.
24

 

Tourine menyebutkan bahwa, masyarakat era pasca Revolusi Industri, 

mulai membentuk masyarakat Mandiri, dimana masyarakat golongan ini 

menyadari bahwa 1 suara tidak akan bisa membawa perubahan, tetapi 

kumpulan banyak suara dengan kesamaan visi  akan membawa suatu 

perubahan  atau data mencapai apa yang mereka inginkan.
25

 Metode yang 

dilakukan oleh masyarakat baik dalam Gerakan Sosial Lama ataupun Baru 

adalah sama, yaitu membentuk kumpulan orang – orang atau suara dengan 

kesamaan visi dan misi, hanya saja semakin maju teknologi, maka penyaluran 

suara tidak lagi hanya melalui media konvensional seperti surat, media cetak 

dan seterusnya, tetapi juga melalui media elektronik, seperti iklan di televisi 

atau radio, kemudian pemanfaatan internet melalui media social dan website, 

melalui jalur advokasi dan lain – lain.  

                                                           
24

 Ibid.hal 61. 
25

 Ibid hal 67 
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Penulis menggunakan konsep ini untuk menjelaskan fenomena 

munculnya NVIC sebagai sebuah gerakan social baru yang dibentuk oleh para 

orang tua korban vaksinasi dan diperuntukkan untuk memperjuangkan 

kebebasan masyarakat Amerika Serikat dalam bidang kesehatan khususnya 

vaksinasi. Dengan konsep ini penulis juga berusaha menjelaskan bagaimana 

NVIC berupaya merubah kebijakan yang ada melalui Media, non – hukum 

sampai cara hukum untuk mencapai tujuanya.  

 1.5.2    KONSEP PUBLIC POLICY 

 Konsep kedua yang dipakai dalam  penelitian  ini adalah konsep 

public policy. Menurut Thomas R. Dye kebijakan adalah  apapun yang dipilih 

pemerintah untuk dilakukan atau tidak dilakukan.
26

 Sedangkan menurut James 

Anderson kebijakan public adalah arah atau tindakanyang memunyai maksud 

yang di tetapkan oleh seorang aktor atau sejumlah aktor dalam mengatasi 

suatu masalah atau suatu persoalan.
27

 Menurut Budi Winarno dalam era 

masyarakat dan pemerintahan modern saat ini, tidak akan terlepas dari 

kebijakan public, dimana kebijakan ini dibentuk menyangkut bidang 

kesejahteraan social, bidang kesehatan, pertanian, pembangunan ekonomi, 

hubungan luar negeri, pendidikan dan lain sebagainya.
28

  

                                                           
26

Dikutip dalam buku karya Prof. Drs. Budi Winarno MA, PhD. Kebijakan Publik Teori, 

Analisis dan Studi Kasus. CAPS. 2014. Yogyakarta. Hal.20 
27

 Ibid  Hal.21 
28

 Ibid hal. 18 
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Pada proses perumusan kebijakan, keterlibatan pihak – pihak terkait 

isu kebijakan baik dalam politik, pemerintah maupun non- pemerintah 

meruakan cirri khas dari kebijakan publik. Menurut Anderson, konsep public 

policy sebagai arah tindakan akan dapat lebih dipahami jika dibagi menjadi 

beberapa kategori yaitu, tuntutan kebijakan (policy demands), keputusan –

keputusan kebijakan (policy decision),  pernyataan – pernyataan  kebijakan 

(policy statement), hasil kebijakan (policy outputs) dan dampak kebijakan ( 

policy outcomes). Tuntutan kebijakan adalah tuntutan yang dibuat oleh aktor – 

aktor swasta atau pemerintah kepada pejabat pemerintah dalam suatu system 

politik yang berupa desakan agar pejabat pemerintah mengambil tindakan atau 

tidak terhadap suatu persoalan.  

Keputusan kebijakan didefinisikan sebagai keputusan yang dibuat oleh 

pejabat pemerintah yang mengesahkan tuntutan kebijakan, contohnya seperti 

menetapkan UU, memberikan pernyataan resmi pemerintah, dan lain – lain. 

Sedangkan pernyataan kebijakan adalah pernyataan resmi dari kebijakan 

public, seperti UU legislative, dekrit presiden, pidato – pidato pejabat 

pemerintah dan lain sebagainya.  Hasil kebijakan  lebih mengacu pada bentuk 

nyata dari kebijakan public tersebut, jadi seperti tindakan – tindakan yang di 

lakukan pemerintah menurut pernyataan kebijakan sedangakan dampak 
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kebijakan adalah  akibat – akibat yang timbul dalam masyarakat setelah 

pengaplikasian  kebijakan tersebut.
29

 

Sedangkan tahapan - tahapan pembentukan kebijakan menurut 

William Dun dalam Budi Winarno
30

 adalah sebagai berikut : 

1. Tahap Penyusunan Agenda, dimana para pejabat pemerintah di 

tunjuk untuk menempatkan masalah – masalah dalam agenda publik 

untuk selanjutnya dapat diperbincangkan pemebentukan kebijakannya. 

2. Tahap Formulasi Kebijakan adalah pembahasan permasalahan yang 

sudah dimasukkan dalam agenda publik oleh para pembuat kebijakan. 

Di cari solusi dan alternatif terbaik bagi permasalahan tersebut. 

3. Tahap Adopsi Kebijakan  adalah tahapan dimana dari sekian banyak 

solusi dan alternatif yang di tawarkan dipilih salah satu kemudian di 

adopsi ke dalam kebijakan dengan persetujuan legislatif. 

4. Tahap Implementasi Kebijakan adalah tahapan dimana kebijakan 

yang telah di bentuk di implementasikan dalam masyarakat dan 

pelaksanaannya di awasi oleh pejabat terkait. 

5. Tahap Evaluasi Kebijakan, pada tahap ini kebijakan yang telah di 

jalankan akan di evaluasi keefektivitasannya dalam  masyarakat. 

                                                           
29

 Ibid. hal 24-26 
30

 Ibid Hal. 36 
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 Dalam proses penerapan kebijakan, komunikasi merupakan faktor 

penting, faktor – faktor yang mempengaruhi efektifitas implementasi sebuah 

kebijakan antara lain penyampaian, kejelasan dan konsistensi. Hal–hal 

tersebut di anggap krusial untuk mencapai keberhasilan sebuah kebijakan. 

Karena itu jika penyampaian kebijakan oleh pemerintah pada masyarakat 

tidak mengandung tiga unsur tersebut, efektifitas dari keberhasilan kebijakan 

tersebut akan menurun.
31

 

Sebagai bahan evaluasi kebijakan maka pemerintah sebagai pembuat 

kebijakan harus mendapatkan feed back dari masyarakat, apakah kebijakan 

tersebut tepat di aplikasikan ataukah tidak. Konsep ini digunakan untuk 

menjelaskan faktor – faktor yang mempengaruhi pemerintah Amerika Serikat 

untuk mengambil kebijakan mengenai vaksin, bagaimana bentuk 

kebijakannya, apa tujuan yang ingin di capai dan bagaimana hasil dari 

kebijakan tersebut sejauh ini.  

1.6 METODE PENELITIAN 

1.6.1 TEKNIK DAN LEVEL ANALISA 

Teknik analisis yang digunakan oleh peneliti dalam 

melakukan penelitian ini adalah menggunakan metode silogisme 

dengan pola pikir deduktif. Dalam penelitian ini yang menjadi prinsip 

                                                           
31

 Op.Cit Budi Winarno 
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dasar adalah peran pembentukan Organisasi Sosial Masyarakat. 

Kemudian pengajuan premis minor dilakukan pada analisis dari 

bahan-bahan yang telah diperoleh kemudian dikupas dalam bab 

selanjutnya, sehingga akan diperoleh argument dasar.  

Level analisis yang peneliti gunakan adalah deduksionis yaitu 

level perilaku kelompok dan Negara. Level analisis yang mefokuskan 

untuk mempelajari perilaku kelompok atau organisasi  sebagai unit 

analisanya dan Negara yang terlibat dalam hubungan internasional 

sebagai unit eksplanasinya.
32

 

1.6.2 TIPE PENELITIAN 

Dalam penelitian ini penulis menggunakan tipe penelitian deskriptif 

untuk menjelaskan hubungan atau pengaruh suatu variable independen  

dengan variable dependen. Dalam penelitian ini variable – variable yang di 

maksud adalah Kelompok NVIC sebagai variable independen dan Amerika 

Serikat  sebagai variable dependen. 

1.6.3  TEKNIK PENGUMPULAN DATA 

Penelitian ini menggunakan teknik pengumpulan data 

kepustakaan. Teknik yang digunakan penulis dengan pemanfaatan 

buku, penelitian-penelitian sebelumnya, dan dokumen elektronik 

                                                           
32

 Mochtar Mas’oed . Ilmu Hubungan Internasional. Dispilin Ilmu dan Metodologi.1990. 

Jakarta  hal.29 
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yang terkait dengan permasalahan yang diteliti sebagai suatu acuan 

atau pedoman untuk mencapai kesimpulan yang akan menguatkan 

atau melemahkan argumen dasar. 

1.7  RUANG LINGKUP PENELITIAN 

Untuk membatasi pembahasan agar tetap fokus pada tujuan 

penelitian maka penulis memberi batasan – batasan materi mengenai 

bagaimana upaya NVIC dalam mengubah kebijakan Amerika Serikat 

dalam mewajibkan penggunaan Vaksin.  Tujuan dari menentukan 

batasan materi pada enelitian ini aalah agar pembahasan mengenai 

fenomena yang di amati tidak keluar dari kerangka penelitian yang di 

tentukan. 

1.8 ARGUMEN DASAR 

 NVIC sebagai lembaga social masyarakat berbasis charity berupaya 

menolak kebijakan pemwajiban vaksinasi dari pemerintah AS. Sebagai 

gerakan social baru yang berkonsentrasi pada kebebasan masyarakat Amerika 

Serikat dalam bidang kesehatan terutama Vaksin, NVIC melakukan berbagai 

macam Upaya, antara lain dengan melakukan upaya hukum dan non-hukum. 

Di sisi hukum mereka mengajukan gugatan ke Kongres dan membentuk 

NVIC Advocacy Portal dan  mengajukan  keberatan – keberatan terhadap 

kebijakan pemerintah di Negara – Negara bagian maupun Federal, serta 

memberikan bantuan bagi warga yang ingin mengajukan tuntutan hukum 
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kepada instasi kesehatan yang merugikan, setiap kesempatan, NVIC 

mengikuti sidang terbuka Komite Penasehat Kesehatan Nasional untuk 

menganalisis kebijakan mengenai vaksin atau mengirimkan surat formal 

kepada anggota legislative Negara bagian untuk menyampaikan pendapat dan 

aspirasi masyarakat.  

 Dari segi non-hukum NVIC bergerak dengan mengadakan seminar-

seminar di Negara – Negara bagian, serta melakukan kampanye global 

melalui website dengan  kampanye andalan  mereka yaitu Ask 8, Vaccine 

Ingredient Calculator, Ask Nurse Vicky, Vaccine Memorial Wall, dan Vaccine 

Freedom Wall yang berfungsi memberikan wadah bagi masyarakat yang ingin 

berbagi pengalaman  mengenai vaksin dan iklan – iklan media elektronik 

seperti di Delta Airlines dan ABC Board Times Square tentang hal – hal yang 

harus di waspadai mengenai vaksin. Upaya – upaya tersebut merupakan 

respon terhadap kebijakan public pemerintah AS bidang kesehatan terutama 

vaksin. 

1.9 Sistematika Penulisan 

Sistematika penulisan digunakan untuk mendapatkan 

gambaran yang menyeluruh mengenai bahasan penulisan yang sesuai 

dengan aturan atau kaidah baku penulisan suatu karya ilmiah. Adapun 

susunan atau sistematika penulisan sebagai berikut : 
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BAB I: PENDAHULUAN 

Dalam bab ini penulis akan mengemukakan tentang latar 

belakang masalah, perumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat 

penelitian, penelitian terdahulu, landasan konsep, metode 

penelitian,ruang lingkup penelitian, tinjauan pustaka, hipotesadan 

sistematika penulisan. 

BAB II: KEBIJAKAN WAJIB VAKSIN DI AS 

 Pembahasan pokok dalam Bab II adalah: 

2.1 Faktor – Faktor di balik Kebijakan Wajib Vaksin di AS 

  2.1.1 Kondisi Kesehatan di Wilayah AS 

  2.1.2 Perusahaan Farmasi di AS 

  2.1.3 World Health Organization 

  2.1.4 Lembaga Pemerintah dan Organisasi Kesehatan di AS 

2.2 Bentuk Kebijakan wajib vaksin di AS 

 2.2.1 School Immunization Law 

 2.2.2 College Student Immunization Policy 

 2.2.3 Healthcare Workers Vaccines Recommendation 

 2.2.4 Military Vaccine Requirements 

 2.2.5 Immigration and Foreign Adoption 

 2.2.6 International Travels 

 2.2.7 Model State Emergency Health Power Act (MSEHPA) 
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BAB III : UPAYA NVIC  

Pembahasan pokok dalam Bab III adalah: 

3.1 Pro dan Kontra Wajib Vaksin di AS 

3.1.1 Kemunculan NVIC 

3.1.2 Pro Vaksin dan Anti Vaksin 

3.1.3 Upaya Hukum 

3.1.4 Upaya Non-Hukum 

  3.4 Hasil Upaya Hukum NVIC 

   3.4.1 National Childhood Vaccine Injury Act 1986 

  3.4.2 National Vaccine Advisiory Committee  

  3.4.3 National Vaccine Injury Compensation Program 

  3.4.4 Vaccine Adverse Event Reporting System 

  3.5 Hasil Upaya Non-Hukum 

BAB IV: PENUTUP 

Dalam bab penutup akan menguraikan secara singkat tentang 

kesimpulan akhir dari pembahasan dan jawaban atas rumusan 

permasalahan, dan diakhiri dengan saran-saran yang didasarkan atas 

hasil keseluruhan penelitian. 

 


