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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang 

Peraturan perUndang-Undang mengatur dan melindungi hak setiap 

warga Indonesia. Salah satu hak yang dilindungi yaitu hak untuk hidup 

sehat dan mendapat pelayanan kesehatan tertuang dalam Undang Undang 

Dasar 1945, pasal 28 H ayat 1, yang menjelaskan bahwa setiap warga 

Indonesia memiliki hak untuk hidup sejahtera lahir maupun batin, memiliki 

tempat tinggal, dan lingkungan yang baik dan sehat serta berhak 

mendapatkan pelayanan kesehatan. 

Pelayanaan kesehatantersebut berupa setiap upaya yang 

diselenggarakan oleh individu atau kelompok dengan tujuan utamanya 

adalah promotif, preventif, kuratif, dan rehabilitasi kesehatan pada 

perorangan, keluarga, kelompok atau masyarakatdanlingkungan.1 

Keseriusan Negara dalam penyediaan pelayanan kesehatan sebagai 

bentuk tanggung jawab kepada masyarakat, sejalan dengan adanya 

peraturan Undang Undang Dasar 1945, pasal 34 yang menyatakanbahwa 

negara ikut andildalam penyediaan fasilitas pelayanan kesehatan (rumah 

sakit, obat-obatan, dan dokter) dan fasilitas pelayanan umum yang layak 

(kantor polisi, kantor pelayanan perijinan, dan lainnya ).”Penyedia fasilitas 

pelayanan kesehatan juga diberikan pada masyarakat yang ingin 

                                                             
1 Soekidjo Notoatmodjo, Kesehatan Masyarakat Ilmu dan Seni, Cet. 1 (Rineka 

Cipta, Jakarta, 2007), hlm. 97. 
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melaksanakan ibadah haji dan umrah. Pelayanan kesahatan digunakan untuk 

tujuan memelihara dan meningkatkan kesehatan serta melakukan 

pencegahan penyakit. 

Salah satu upaya untuk mencegah terkena penyakit pada calon jemaah 

haji dan umrah ketika melaksanakan kegiatan ibadah ditanah suci adalah 

dengan cara vaksinasi. Vaksinasi berasal dari kata vaksin, menurut 

Permenkes No.13 tahun 2016 tentang Pemberian Sertifikat Vaksinasi 

Internasional pasal 1 ayat 2 dan 3,  

Ayat 2: 

Vaksin merupakan suatu antigen yang sudah mati atau masih 

hidup tapi dilemahkan, yang berupa toksin mikroorganisme yang telah 

diolah menjadi toksoid dan protein rekombinan, yang digunakan 

untuk menimbulkan kekebalan spesifik secara aktif terhadap suatu 

penyakit tertentu. 

Ayat 3: 

Vaksinasi merupakan pemberian vaksin yang khusus diberikan 

dalam rangka menimbulkan atau meningkatkan kekebalan seseorang 

secara aktif terhadap suatu penyakit, sehingga jika suatu saat penyakit 

tersebut menyerang tubuh kembali,maka reaksi yang ditimbulkan 

tidak akan sakit dan tidak menjadi sumber penularan. 

Salah satu vaksin yang wajib diberikan kepada calon jamaah haji dan 

umrah adalah vaksin meningitis. Vaksin Meningitis diberikan kepada 

jemaah haji dan umrah untuk mengirangi resiko terkena infeksi penyakit 
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pada meninges (selaput pelindung) yang menyelimuti otak dan saraf tulang 

belakang. 2Penggunaan vaksin meningitis menjadi syarat mutlak yang 

diberikan oleh pemerintah Arab Saudikepada setiap jemaah haji dan umrah. 

Menanggapi hal tersebut pemerintah Indonesia pun mengeluarkan Peraturan 

Menteri Kesehatan nomor 13 tahun 2016 pasal 2 ayat 1 yang berbunyi: 

“Setiap orang yang akan melakukan perjalanan internasional 

dari dan ke negara terjangkit dan/atau endemis penyakit menular 

tertentu dan/atau atas permintaan negara tujuan wajib diberikan 

vaksinasi tertentu sesuai dengan ketentuan peraturan perUndang-

Undangan.” 

Disisilain penggunaan vaksin meningitis kepada calon jemaah haji dan 

umrah menuai respon dari kalangan masyarakat dan ulama. Menurut Ustadz 

Muhammad Abdul Tuasikal, ST, MA hafizhahullah beliau memberikan 

keterangan:3 

“Jika dipahami bahwa enzim adalah hanya sebagai katalis, maka 

katalis itu tidak tercampur dengan bahan ketika diperoleh produk 

akhir. Sifat katalis, langsung terpisah dengan produk. Kalau memang 

terpisah seperti ini , meskipun digunakan enzim babi, maka tidak ada 

masalah. Namun jika enzim tersebut tercampur maka berlaku dua 

kaidahistihalah dan istihlak intinya dilihat pada produk akhir, jika 

tidak nampak lagi zat najis, maka kembali ke hukum asal. Ada kaidah 

                                                             
2 dr. Marianti, Meningitis, https://www.alodokter.com, diakses tanggal 25 Mei 

2018 
3Raehanul Bahraen. 2016. Vaksinasi Mubah & Bermanfaat. Yogyakarta. Penerbit 

Pustaka Muslim. Hal 84. 
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para ulama, “Hukum itu berputar pada ‘illahnya (sebabnya), jika ‘ilah 

ada, maka ada hukum. Jika tidak, maka tidak.” 

 Dari pemaparan pada peraturan perUndang-Undang dan pendapat 

ulama tentang vaksin, masih adanya perdebatkan mengenai keutamaan 

penggunaan vaksin meningitis sebelum beribadah haji dan umrah. 

Berdasarkan latar belakang diatas, maka penulis ingin melakukan penelitian 

yang berjudul“Analisi Yuridis Penggunaan Vaksin Meningitis Kepada 

Calon Jamaah Haji dan Umrah Ditinjau dari Hukum Positif dan 

Hukum Islam”. 

 

B. Rumusan Masalah 

Berdasarkan ilustrasi latar belakangdiatas, peneliti memiliki rumusan 

masalah sebagai berikut : 

1. Bagaimana hukumpenggunaanvaksin meningitis bagijemaah haji dan 

umrahditinjau dari hukum positif? 

2. Bagaimana hukum penggunaan vaksin meningitis bagi jemaah haji 

dan umrah ditinjau dari hukum islam? 

3. Bagaimana perbandingan penggunaan vasin meningitis bagi jemaah 

haji dan umrah ditinjau dari hukum positif dan hukum Islam? 
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D. Tujuan Penelitian 

Dari rumusan masalah yang ada, maka tujuan dari penelitian ini 

adalah: 

1. Untuk menghasilkan atau menemukan doktrin hukum tertentu guna 

diterapkan pada vaksin meningitis bagi jemaah haji dan umrah 

ditinjau dari hukum positif dan hukum islam. 

2. Untuk memilah-milah suatu hukum tertentu menjadi unsur-unsur yang 

terpisah, sehingga dapat menjelaskan dan menafsirkan pada 

penggunaan vaksin meningitis bagi jemaah haji dan umrah ditinjau 

dari hukum islam. 

3. Untuk mengetahui perbandingan pandangan pada penggunaan vasin 

meningitis bagi jemaah haji dan umrah ditinjau dari hukum positif dan 

hukum Islam 

 

E. Manfaat Penelitian 

Manfaat penelitian yang diadakan oleh penulis dalam rangka 

penyusunan skripsi ini adalah: 

1. Untuk pengembangan ilmu, penelitian ini diharapkan dapat: 

a. Memperoleh pengetahuan tentang dasar hukum penggunaan 

vaksin meningitis bagi jemaah haji dan umrah menurut hukum 

positif. 
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b. Memperoleh pengetahuan tentang dasar hukum penggunaan 

vaksin meningitis bagi jemaah haji dan umrah menurut hukum 

Islam. 

 

2. Secara praktis penelitian ini diharapkan dapat: 

a. Memberikan suatu masukan bagi kalangan ulama dalam 

menyampaikan tausiah tentang vaksin beserta hukumnya dalam 

Islam. 

b. Memberikan suatu informasi pada masyarakat dalam menjawab 

keraguan atas vaksin haji dari sudut pandang hukum positif dan 

hukum Islam. 

3. Untuk mendapatkan gelar Sarjana Hukum 

 

F. Kegunaan Penelitian 

Kegunaan penelitian yang diadakan oleh penulis dalam rangka 

penyusunan skripsi ini adalah: 

1. Bagi Penulis 

Mendapatkan pengalaman menulis, pengetahuan berpikir, 

bernalar, menganalisa permasalahan dan menghubungkan dengan 

aturan perUndang-Undang yang berlaku. 

2. Bagi Pemerintah  
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Hasil penelitian ini harapannya memiliki kegunaan informatif, 

yaitu digunakan sebagai bahan sosialisasi kepada masyarakat terhadap 

pentingnya vaksin bagi kesehatan masyarakat. 

3. Bagi Masyarakat 

Dengan dibuatnya penelitian ini, harapannya masyarakat dapat 

memiliki pemahaman lebih perihal vaksin beserta hukum vaksin haji 

dari segi hukum positif dan hukum Islam. Selanjutnya pemahaman 

tersebut dapat menjadi acuhan bagi masyakat agar lebih aktif mencari 

informasi perihal vaksin yang digunakannya dan menggurangi 

keraguan dalam penggunaan vaksin. 

 

G. Metode penelitian 

Untuk memperoleh bahan-bahan hukum valid yang berhubungan 

dengan penulisan skripsi ini, maka penulis menggunakan metode sebagai 

berikut : 

1. Metode Pendekatan 

Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah 

metode pendekatan yuridis-normatif. Pendekatan yuridis normatif 

merupakan pendekatan yang dilakukan dengan cara menelaah teori-

teori, konsep-konsep, asas-asas hukum serta peraturan perUndang-

Undang yang berhubungan dengan penelitian ini.  

Metode pendekatan yuridis dalam penelitian ini tentang hukum 

yang berkaitan tentang haji dan umrah, untuk normatifnya berkaitan 
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tentang penggunaan vaksin meningitis. Pendekatan normatif sering 

dikenal dengan pendekatan kepustakaan, yakni dengan mempelajari 

buku-buku, jurnal-jurnal, peraturan perUndang-Undang dan dokumen 

lain yang berhubungan dengan penelitian ini. 

2. Sumber Bahan Hukum 

Untuk memperoleh bahan-bahan hukum yang berkaitan dengan 

penelitian, maka digunakan teknik pengumpulan bahan hukum 

sebagai berikut : 

a. Bahan hukum Primer 

Bahan hukum primer yaitu bahan-bahan hukum yang 

mengikat dengan penggunaan vaksin pada calon jemaah haji, 

seperti:  

1. Norma atau kaedah dasar, yaitu Pembukaan UUD 1945 

2. Peraturan PerUndang-Undang : 

a. Undang-Undang atau peraturan yang setaraf seperti: 

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1962 tentang 

Karantina Udara, Undang-Undang Nomor 4 Tahun 

1984 tentang Wabah Penyakit Menular, dan 

Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2008 tentang 

Penyelenggaraan Ibadah Haji. 

b. Keputusan Menteri atau peraturan yang setaraf 

seperti: Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 13 

Tahun 2016 Tentang Pemberian Sertifikat Vaksinasi 



 

9 
 

Internasional dan Peraturan Menteri Kesehatan 

Nomor 12 Tahun 2017 Tentang Penyelenggaraan 

Imunisasi. 

3. Fatwa Majelis Ulama Indonesia(MUI) atau peraturn 

setaraf seperti: Fatwa Majelis Ulama Indonesia Nomor 6 

tahun 2010 Tentang Penggunaan Vaksin Meningitis Bagi 

Jemaah Haji dan Umrah dan Fatwa Majelis Ulama 

Indonesia Nomor 33 tahun 2013 Tentang Vaksin 

Meningitis Dari Beijing Luzhu Biopharma. Dan pendapat 

ulama/ ahli hukum islam yang memberikan pendapat 

tentang vaksin. 

b. Bahan hukum Sekunder 

Bahan hukum sekunder yaitu bahan hukum pelengkap 

yang yang memberikan petunjuk maupun penjelasan mengenai 

bahan hukum primer, seperti hasil-hasil penelitian, atau 

pendapat pakar hukum. 

3. Metode Pengumpulan Bahan hukum 

Adapun pengumpulan bahan hukum yang diperoleh atau 

dikumpulkan mengenai masalah-masalah yang berhubungan dengan 

penelitian ini maka bahan hukum yang dikumpulkan menggunakan 

metode sebagai berikut: 

Penelitian Kepustakaan (library search), yaitu suatu penelitian 

yang dilakukan terhadap bahan-bahan yang ada berupa peraturan 
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perUndang-Undangan, penelitian terdahulu, dan buku-buku yang 

berisi teori-teori yang menunjang penulisan. Penelitian kepustakaan 

dibagi menjadi dua menurut sumbernya, yaitu: kepustakaan manual 

(majalah, koran, dll), dan kepustakaan digital (situs website 

pemerintah, E-book, dll). 

4. Analisis Bahan hukum 

Untuk menghasilkan dan memperoleh bahan hukum yang akurat 

dan objektif sesuai dengan apa yang menjadi tujuan dalam penelitian 

ini, maka analisis bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini 

adalahanalisa perbandingan, analisa kesesuaian dan atau analisa 

keselarasan. 

5. Kesimpulan 

Pada tahap akhir adalah penarikan kesimpulan atau verifikasi 

(conclution drawing/verification), yang mencari arti pola-pola penjelasan, 

adanya hubungan kausalitas. Penarikan kesimpulan dilakukan secara 

cermat, logis normatif (berdasarkan logika dan peraturan perUndang-

Undangan), silogisme (menarik kesimpulan yang telah ada), dan kualitatif. 
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H. Sistematik Penulisan 

Dalam rumusan sistematika penulisan ini, penulis membagi dalam 

4(empat) bab, dan tiap-tiap bab dibagi sub-bab untuk mempertegas isi tiap 

bab.Adapun sistematikanya adalah sebagai berikut: 

1. Pendahuluan, dalam bab pendahuluan dibahas mengenai latar 

belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, kegunaan 

penulisan,metode penelitian, dan sistematika pembahasan. 

2. Kajian pustaka, dalam bab ini terdiri atas dua sub-bab, yaitu: Pertama, 

penggunaan vaksin haji dan umrah menurut hukum positif 

diIndonesia. Kedua,penggunaan vaksin haji dan umrah menurut 

Hukum Islam. 

3. Pembahasan, Dalam bab ini dipaparkan sajian dan analisis bahan 

hukum yang berkaitan dengan peraturan perUndang-Undang tentang 

penggunaan vaksin haji dan umrah menurut hukum positif dan hukum 

Islam beserta perbandingan keduanya. 

4. Penutup, Bab ini berisi kesimpulan dari hasil penelitian dan saran-

saran yang diperlukan berkaitan dengan hasil penelitian tersebut. 

 


