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WHO Definition of HealthWHO Definition of Health

H lth i t t f l tH lth i t t f l tHealth is a state of complete Health is a state of complete 
physical, mental and social wellphysical, mental and social well--p y ,p y ,
being and not merely the absence being and not merely the absence 
of disease or infirmityof disease or infirmityof disease or infirmity.of disease or infirmity.



"It is my aspiration that health will "It is my aspiration that health will 
finally be seen not as a blessing to finally be seen not as a blessing to 

be wished for; but as a human be wished for; but as a human e s ed o ; u as a u ae s ed o ; u as a u a
right to be fought for."right to be fought for."

United Nations Secretary General,United Nations Secretary General,United Nations Secretary General, United Nations Secretary General, 
Kofi AnnanKofi Annan



K h t d l h k d j ht d iK h t d l h k d j ht d iKesehatan adalah keadaaan sejahtera dari Kesehatan adalah keadaaan sejahtera dari 
badan, jiwa dan sosial yang memungkinkan badan, jiwa dan sosial yang memungkinkan 
setiap orang hidup produktif secara sosial dansetiap orang hidup produktif secara sosial dansetiap orang hidup produktif secara sosial dan setiap orang hidup produktif secara sosial dan 
ekonomi (Pasal 1 poin 1 UU No 23/1992 tentang ekonomi (Pasal 1 poin 1 UU No 23/1992 tentang 
Kesehatan), karena itu kesehatan merupakan Kesehatan), karena itu kesehatan merupakan 
dasar dari diakuinya derajat kemanusiaandasar dari diakuinya derajat kemanusiaandasar dari diakuinya derajat kemanusiaan. dasar dari diakuinya derajat kemanusiaan. 
Tanpa kesehatan, seseorang menjadi tidak Tanpa kesehatan, seseorang menjadi tidak 
sederajat secara kondisional Tanpa kesehatansederajat secara kondisional Tanpa kesehatansederajat secara kondisional. Tanpa kesehatan, sederajat secara kondisional. Tanpa kesehatan, 
seseorang tidak akan mampu memperoleh hakseseorang tidak akan mampu memperoleh hak--
hak lainnya.Sehingga kesehatan menjadi salah hak lainnya.Sehingga kesehatan menjadi salah 

t k l i ti k t didik dt k l i ti k t didik dsatu ukuran selain tingkat pendidikan dan satu ukuran selain tingkat pendidikan dan 
ekonomi, yang menentukan mutu dari sumber ekonomi, yang menentukan mutu dari sumber 
daya manusiadaya manusia (Human Development Index)(Human Development Index)daya manusia daya manusia (Human Development Index)(Human Development Index)



Hak atas kesehatan sebagai hak asasiHak atas kesehatan sebagai hak asasiHak atas kesehatan sebagai hak asasiHak atas kesehatan sebagai hak asasi
manusia telah diakui dan diatur dalam manusia telah diakui dan diatur dalam 
berbagai instrumen internasional maupunberbagai instrumen internasional maupunberbagai instrumen internasional maupun berbagai instrumen internasional maupun 
nasional. Jaminan pengakuan hak atasnasional. Jaminan pengakuan hak atas
kesehatan tersebut secara eksplisit dapatkesehatan tersebut secara eksplisit dapat
dilihat dari beberapa instrumendilihat dari beberapa instrumendilihat dari beberapa instrumen dilihat dari beberapa instrumen 



Instrumen Internasional Instrumen Internasional 
1.1. Pasal 25 Pasal 25 Universal Declaration of Human Rights (UDHR)Universal Declaration of Human Rights (UDHR). . 
2.2. Pasal 6 dan 7 Pasal 6 dan 7 International Covenant on Civil and Political International Covenant on Civil and Political 

Rights (ICCPR) Rights (ICCPR) g ( )g ( )
3.3. Pasal 12 Pasal 12 International Covenant on Economic, Social and International Covenant on Economic, Social and 

Cultural Right (ICESCR) Cultural Right (ICESCR) 
4.4. Pasal 5 Pasal 5 International Convention on the Elimination of All International Convention on the Elimination of All 

Forms of Racial Discrimination (ICERD)Forms of Racial Discrimination (ICERD). . 
5.5. Pasal 11, 12 dan 14 Pasal 11, 12 dan 14 Convention on the Elimination of All Convention on the Elimination of All 

Forms of Discrimination against Women (Women’s Forms of Discrimination against Women (Women’s 
Convention)Convention)Convention). Convention). 

6.6. Pasal 1 Pasal 1 Convention against Torture and Other Cruel, Inhuman Convention against Torture and Other Cruel, Inhuman 
or Degrading Treatment or Punishment (Torture Convention, or Degrading Treatment or Punishment (Torture Convention, 
or CAT)or CAT)or CAT). or CAT). 

7.7. Pasal 24 Pasal 24 Convention on the Rights of the Child (Children’s Convention on the Rights of the Child (Children’s 
Convention, or CRC)Convention, or CRC)



Instrumen NasionalInstrumen NasionalInstrumen Nasional Instrumen Nasional 

11 AmandemenAmandemen-- II Pasal 28 H ayat (1)II Pasal 28 H ayat (1)1.1. AmandemenAmandemen II Pasal 28 H ayat (1) II Pasal 28 H ayat (1) 
UUD 1945. UUD 1945. 

22 Pasal 9 UU Nomor 39 Tahun 1999Pasal 9 UU Nomor 39 Tahun 19992.2. Pasal 9 UU Nomor 39 Tahun 1999 Pasal 9 UU Nomor 39 Tahun 1999 
tentang Hak Asasi Manusia. tentang Hak Asasi Manusia. 

33 P l 4 UU N 23 t h 1992P l 4 UU N 23 t h 19923.3. Pasal 4 UU Nomor 23 tahun 1992 Pasal 4 UU Nomor 23 tahun 1992 
tentang Kesehatantentang Kesehatan



Hak atas kesehatan bukanlah berarti hakHak atas kesehatan bukanlah berarti hakHak atas kesehatan bukanlah berarti hak Hak atas kesehatan bukanlah berarti hak 
agar setiap orang untuk menjadi sehat, agar setiap orang untuk menjadi sehat, 
atau pemerintah harus menyediakanatau pemerintah harus menyediakanatau pemerintah harus menyediakan atau pemerintah harus menyediakan 
sarana pelayanan kesehatan yang mahal sarana pelayanan kesehatan yang mahal 
di luar kesanggupan pemerintah. Tetapi di luar kesanggupan pemerintah. Tetapi 
lebih menuntut agar pemerintah dan lebih menuntut agar pemerintah dan 
pejabat publik dapat membuat berbagai pejabat publik dapat membuat berbagai 
k bij k d k jk bij k d k jkebijakan dan rencana kerja yang kebijakan dan rencana kerja yang 
mengarah kepada tersedia dan mengarah kepada tersedia dan 
terjangkaunya sarana pelayananterjangkaunya sarana pelayananterjangkaunya sarana pelayanan terjangkaunya sarana pelayanan 
kesehatan untuk semua dalam kesehatan untuk semua dalam 
kemungkinan waktu yang secepatnya.kemungkinan waktu yang secepatnya.kemungkinan waktu yang secepatnya.kemungkinan waktu yang secepatnya.



Dalam Pasal 12 ayat (1) Dalam Pasal 12 ayat (1) International International 
Covenant on Economic, Social and CulturalCovenant on Economic, Social and CulturalCovenant on Economic, Social and Cultural Covenant on Economic, Social and Cultural 
Right (ICESCR) Right (ICESCR) hak atas kesehatan hak atas kesehatan 
dijelaskan sebagai “hak setiap orang untukdijelaskan sebagai “hak setiap orang untukdijelaskan sebagai hak setiap orang untuk dijelaskan sebagai hak setiap orang untuk 
menikmati standar tertinggi yang dapat menikmati standar tertinggi yang dapat 
dicapai atas kesehatan fisik dan mental”dicapai atas kesehatan fisik dan mental”dicapai atas kesehatan fisik dan mental  dicapai atas kesehatan fisik dan mental  
tidak mencakup area pelayanan tidak mencakup area pelayanan 
kesehatan.kesehatan.kesehatan.kesehatan.



Antara Hak Asasi Manusia dan Kesehatan Antara Hak Asasi Manusia dan Kesehatan 
terdapat hubungan yang salingterdapat hubungan yang salingterdapat hubungan yang saling terdapat hubungan yang saling 
mempengaruhi. Seringkali akibat dari mempengaruhi. Seringkali akibat dari 
pelanggaran HAM adalah gangguanpelanggaran HAM adalah gangguanpelanggaran HAM adalah gangguan pelanggaran HAM adalah gangguan 
terhadap kesehatan demikian pula terhadap kesehatan demikian pula 
sebaliknya pelanggaran terhadap haksebaliknya pelanggaran terhadap haksebaliknya, pelanggaran terhadap hak sebaliknya, pelanggaran terhadap hak 
atas kesehatan juga merupakan atas kesehatan juga merupakan 
pelanggaran terhadap HAMpelanggaran terhadap HAMpelanggaran terhadap HAM pelanggaran terhadap HAM 



Promoting and protecting healthPromoting and protecting healthPromoting and protecting health Promoting and protecting health 
is inextricably linked to is inextricably linked to 

respecting, protecting and respecting, protecting and 
fulfilling human rightsfulfilling human rightsfulfilling human rightsfulfilling human rights



Source: “25 Questions & Answers on 
Health & Human Rights”, WHO



Lingkaran kanan bawah dari lingkaran hubunganLingkaran kanan bawah dari lingkaran hubunganLingkaran kanan bawah dari lingkaran hubungan Lingkaran kanan bawah dari lingkaran hubungan 
antara HAM dan Kesehatan merupakan akibat antara HAM dan Kesehatan merupakan akibat 
tidak terpenuhi atau gagalnya pemerintah dalam tidak terpenuhi atau gagalnya pemerintah dalam 
memenuhi kewajibannya. Sementara itu, memenuhi kewajibannya. Sementara itu, 
lingkaran atas erat kaitannya dengan hak atas lingkaran atas erat kaitannya dengan hak atas 
k h t t l l h ktikk h t t l l h ktik ktikktikkesehatan yang terlanggar oleh praktikkesehatan yang terlanggar oleh praktik--praktik praktik 
kekerasan, yang menjadi bagian dari kekerasan, yang menjadi bagian dari 
pelanggaran hak sipil dan politik Untukpelanggaran hak sipil dan politik Untukpelanggaran hak sipil dan politik. Untuk pelanggaran hak sipil dan politik. Untuk 
lingkaran kiri bawah menggambarkan hubungan lingkaran kiri bawah menggambarkan hubungan 
antara HAM dan Kesehatan yang terjadi akibat antara HAM dan Kesehatan yang terjadi akibat y g jy g j
kondisi masyarakat yang rentan.kondisi masyarakat yang rentan.



Links Between Health, ,
Biomedical Ethics and Human 

Rights

Health

Biomedical Human
Ethics

Human 
Rights



Four Principles of BioethicsFour Principles of BioethicsFour Principles of BioethicsFour Principles of Bioethics

AutonomyAutonomy--respect decisionsrespect decisionsAutonomyAutonomy--respect decisionsrespect decisions
BeneficenceBeneficence--do gooddo good
NonmaleficenceNonmaleficence--do no harmdo no harm
JusticeJustice--act fairly and promote fairact fairly and promote fairJusticeJustice--act fairly and promote fair act fairly and promote fair 
allocation of healthcare resourcesallocation of healthcare resources



Human Rights

Biomedical EthicsIndividual Health

Population Health



Dalam upaya untuk menghormati (Dalam upaya untuk menghormati (to to 
respectrespect), melindungi (), melindungi (to protectto protect) dan ) dan 

h (h ( f lf lf lf l) b k b) b k bmemenuhi (memenuhi (to fulfilto fulfil) sebagai kewajiban ) sebagai kewajiban 
negara mengimplementasikan normanegara mengimplementasikan norma--

d h k k hd h k k hnorma HAM pada hak atas kesehatan norma HAM pada hak atas kesehatan 
harus memenuhi prinsipharus memenuhi prinsip--prinsip : prinsip : 



KetersediaanKetersediaan pelayanan kesehatan dimanapelayanan kesehatan dimanaKetersediaan Ketersediaan pelayanan kesehatan, dimana pelayanan kesehatan, dimana 
negara diharuskan memiiki sejumlah negara diharuskan memiiki sejumlah 
pelayanan kesehatan bagi seluruh penduduk; pelayanan kesehatan bagi seluruh penduduk; gg
AksesibilitasAksesibilitas. Fasilitas kesehatan, barang dan . Fasilitas kesehatan, barang dan 
jasa, harus dapat diakses oleh tiap orang jasa, harus dapat diakses oleh tiap orang 
tanpa diskriminasi dalam jurisdiksi negaratanpa diskriminasi dalam jurisdiksi negaratanpa diskriminasi dalam jurisdiksi negara. tanpa diskriminasi dalam jurisdiksi negara. 
Aksesibilitas memiliki empat dimensi yang Aksesibilitas memiliki empat dimensi yang 
saling terkait yaitu :tidak diskriminatif, saling terkait yaitu :tidak diskriminatif, g y ,g y ,
terjangkau secara fisik, terjangkau secara terjangkau secara fisik, terjangkau secara 
ekonomi dan akses informasi untuk mencari, ekonomi dan akses informasi untuk mencari, 
menerima dan atau menyebarkan informasimenerima dan atau menyebarkan informasimenerima dan atau menyebarkan informasi menerima dan atau menyebarkan informasi 
dan ide mengenai masalahdan ide mengenai masalah--masalah masalah 
kesehatan. kesehatan. 



PenerimaanPenerimaan Segala fasilitas kesehatanSegala fasilitas kesehatanPenerimaanPenerimaan. Segala fasilitas kesehatan, . Segala fasilitas kesehatan, 
barang dan pelayanan harus diterima oleh barang dan pelayanan harus diterima oleh 
etika medis dan sesuai secara budaya,etika medis dan sesuai secara budaya,etika medis dan sesuai secara budaya, etika medis dan sesuai secara budaya, 
misalnya menghormati kebudayaan misalnya menghormati kebudayaan 
individuindividu--individu, kearifan lokal, kaum individu, kearifan lokal, kaum 
minoritas, kelompok dan masyarakat, minoritas, kelompok dan masyarakat, 
sensitif terhadap jender dan persyaratan sensitif terhadap jender dan persyaratan 
ikl hid J di t kikl hid J di t ksiklus hidup. Juga dirancang untuk siklus hidup. Juga dirancang untuk 

penghormatan kerahasiaan status penghormatan kerahasiaan status 
kesehatan dan peningkatan statuskesehatan dan peningkatan statuskesehatan dan peningkatan status kesehatan dan peningkatan status 
kesehatan bagi mereka yang memerlukankesehatan bagi mereka yang memerlukan



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



Sementara itu dalam kerangka 3Sementara itu dalam kerangka 3Sementara itu dalam kerangka 3 Sementara itu dalam kerangka 3 
bentuk kewajiban negara untuk bentuk kewajiban negara untuk 

hi h k t k h t d thi h k t k h t d tmemenuhi hak atas kesehatan dapat memenuhi hak atas kesehatan dapat 
dijabarkan sebagai berikut : dijabarkan sebagai berikut : 



Menghormati hak atas kesehatan Menghormati hak atas kesehatan 

Dalam konteks ini hal yang menjadi Dalam konteks ini hal yang menjadi 
perhatian utama bagi negara adalahperhatian utama bagi negara adalahperhatian utama bagi negara adalah perhatian utama bagi negara adalah 
tindakan atau kebijakan “apa yang tidak tindakan atau kebijakan “apa yang tidak 
akan dilakukan” atau “apa yang akanakan dilakukan” atau “apa yang akanakan dilakukan  atau apa yang akan akan dilakukan  atau apa yang akan 
dihindari”. Negara wajib untuk menahan dihindari”. Negara wajib untuk menahan 
diri serta tidak melakukan tindakandiri serta tidak melakukan tindakandiri serta tidak melakukan tindakandiri serta tidak melakukan tindakan--
tindakan yang akan berdampak negatif tindakan yang akan berdampak negatif 
pada kesehatanpada kesehatanpada kesehatanpada kesehatan



Melindungi hak atas kesehatan Melindungi hak atas kesehatan gg
Kewajiban utama negara adalah melakukan Kewajiban utama negara adalah melakukan 
langkahlangkah--langkah di bidang legislasi ataupun langkah di bidang legislasi ataupun 
tindakan lainnya yang menjamin persamaan tindakan lainnya yang menjamin persamaan 
akses terhadap jasa kesehatan yang disediakan akses terhadap jasa kesehatan yang disediakan 
pihak ketiga Membuat legislasi standarpihak ketiga Membuat legislasi standarpihak ketiga. Membuat legislasi, standar, pihak ketiga. Membuat legislasi, standar, 
peraturan serta panduan untuk melindungi : peraturan serta panduan untuk melindungi : 
tenaga kerja, masyarakat serta lingkungan. tenaga kerja, masyarakat serta lingkungan. 
Mengontrol dan mengatur pemasaran, Mengontrol dan mengatur pemasaran, 
pendistribusian substansi yang berbahaya bagi pendistribusian substansi yang berbahaya bagi 
kesehatan seperti tembakau alkohol dan lainkesehatan seperti tembakau alkohol dan lain--kesehatan seperti tembakau, alkohol dan lainkesehatan seperti tembakau, alkohol dan lain
lain, mengontrol praktek pengobatan tradisional lain, mengontrol praktek pengobatan tradisional 
yang diketahu berbahaya bagi kesehatan. yang diketahu berbahaya bagi kesehatan. 



Memenuhi hak atas kesehatan Memenuhi hak atas kesehatan 
Dalam hal ini adalah yang harus dilakukan Dalam hal ini adalah yang harus dilakukan 
(s(should dohould do) oleh pemerintah seperti) oleh pemerintah seperti(s(should dohould do) oleh pemerintah seperti ) oleh pemerintah seperti 
menyediakan fasilitas dan pelayanan kesehatan, menyediakan fasilitas dan pelayanan kesehatan, 
makanan yang cukup, informasi dan pendidikan makanan yang cukup, informasi dan pendidikan 
yang berhubungan dengan kesehatanyang berhubungan dengan kesehatanyang berhubungan dengan kesehatan, yang berhubungan dengan kesehatan, 
pelayanan pra kondisi kesehatan serta faktor pelayanan pra kondisi kesehatan serta faktor 
sosial yang berpengaruh pada kesehatan seperti sosial yang berpengaruh pada kesehatan seperti y g p g p py g p g p p
: kesetaraan gender, kesetaraan akses untuk : kesetaraan gender, kesetaraan akses untuk 
bekerja, hak anak untuk mendapatkan. bekerja, hak anak untuk mendapatkan. 
identitas pendidikan bebas dari kekerasanidentitas pendidikan bebas dari kekerasanidentitas, pendidikan, bebas dari kekerasan, identitas, pendidikan, bebas dari kekerasan, 
eksploitasi, kejatahan seksual yang berdampak eksploitasi, kejatahan seksual yang berdampak 
pada kesehatan. pada kesehatan. 



Dalam rangka memenuhi hak atasDalam rangka memenuhi hak atasDalam rangka memenuhi hak atas Dalam rangka memenuhi hak atas 
kesehatan negara harus mengambil kesehatan negara harus mengambil 
langkahlangkah--langkah baik secara individual, langkah baik secara individual, gg g ,g ,
bantuan dan kerja sama internasional, bantuan dan kerja sama internasional, 
khususnya di bidang ekonomi dan teknis khususnya di bidang ekonomi dan teknis 

j t di b dj t di b dsepanjang tersedia sumber dayanya, sepanjang tersedia sumber dayanya, 
untuk secara progresif mencapai untuk secara progresif mencapai 
perwujudan penuh dari hak atasperwujudan penuh dari hak atasperwujudan penuh dari hak atas perwujudan penuh dari hak atas 
kesehatan sebagaimana mandat dari pasal kesehatan sebagaimana mandat dari pasal 
2 ayat (1)2 ayat (1) International Covenant onInternational Covenant on2 ayat (1) 2 ayat (1) International Covenant on International Covenant on 
Economic, Social and Cultural Right Economic, Social and Cultural Right 
(ICESCR)(ICESCR)..( )( )



Disadari bahwa perlu kesungguhan dari Disadari bahwa perlu kesungguhan dari 
negara serta partisipasi semua pihak baik negara serta partisipasi semua pihak baik 
itu masyarakat umum, Lembaga Swadaya itu masyarakat umum, Lembaga Swadaya 
Masyarakat untuk dapat senantiasa Masyarakat untuk dapat senantiasa 
meningkatkan kepedulian, monitoring meningkatkan kepedulian, monitoring 
serta mengevaluasi sehingga hak atas serta mengevaluasi sehingga hak atas 
kesehatan dapat terpenuhi yang secara kesehatan dapat terpenuhi yang secara 
tidak langsung akan berdampak positif tidak langsung akan berdampak positif 
dalam pembangunan masyarakat dalam pembangunan masyarakat 
Indonesia. Indonesia. 





Thank youThank youThank youThank you


