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Pengaduan masyarakat terkait
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LATAR BELAKANG

LANDASAN HUKUM

TUJUAN

Mandat dan kewenangan untuk melakukan
pemantauan dan penyelidikan sebagaimana
diatur dalam pasal 89 ayat (3) UU Nomor 39 
Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia;

Berdasarkan prinsip-prinsip hak asasi manusia
yang mengutamakan asas impersialitas, 
independensi dan transparansi, Komnas HAM 
RI membentuk tim Pemantauan dan 
Penyelidikan Komnas HAM RI.



LATAR BELAKANG

LANDASAN HUKUM

TUJUAN

Penegakan dan pemenuhan HAM 
bagi kelompok marginal dan rentan
terutama tehadap Anak yang 
mayoritas menjadi korban dalam
kasus GGAPA.



PROSES PEMANTAUAN DAN PENYELIDIKAN

Pemantauan Situasi HAM
Monitoring media dalam penelusuran kronologis kasus, lonjakan dan 
penanganan korban, serta upaya yang telah dilakukan oleh mpemerintah

Penerimaan pengaduan
Menerima pengaduan dari sejumlah keluarga korban dan organisasi masyarakat

Penerimaan pengaduan
Mendalami keterangan pengadu dan keluarga korban

Pemantauan lapangan
Melakukan pemantauan lapangan ke sejumlah kediaman keluarga korban baik
korban penyintas maupun korban meninggal dunia

Pemanggilan dalam rangka Permintaan Keterangan
1. BPOM
2. Kementerian Kesehatan
3. Direktorat Tindak Pidana Tertentu Bareskrim Polri
4. Perusahaan dalam bidang Industri Farmasi



PROSES PEMANTAUAN DAN PENYELIDIKAN

Koordinasi dalam rangka Permintaan keterangan
1. Badan Perlindungan Konsumen Nasional (BPKN) RI
2. Ikatan Dokter Anak Indonesia (IDAI)
3. Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI)
4. Rumah Sakit Umum Pusat Nasional Cipto Mangunkusumo (RSCM)
5. Ikatan Apoteker Indonesia (IAI)
6. Gabungan Perusahaan Farmasi Indonesia (GPFI)
Permintaan keterangan ahli
1. Ahli Epidemiologi
2. Ahli Hukum Kesehatan
3. Ahli Farmakologi

Pemeriksaan dan Analisis Dokumen
Menganalisa sejumlah dokumen yang diterima dari berbagai pihak, jurnal/referensi 
ilmiah, dan artikel pemberitaan
Konsolidasi Temuan dan Perbandingan Fakta
Seluruh temuan diperbandingkan dan dianalisis antara satu sumber keterangan dengan 
keterangan lainnya untuk menemukan kesesuaian/ketidaksesuaian keterangan maupun 
dokumen

Penyusunan Laporan Akhir



TEMUAN KOMNAS HAM

Kasus GGAPA pada anak di Indonesia sepanjang tahun 2022 sampai pada 5 Februari 2023 tercatatat 326 kasus
yang tersebar di 27 Provinsi di Indonesia

Kasus Gangguan Ginjal Akut Akibat Keracunan Obat Sirop Pernah Terjadi di Berbagai Negara Lain

GGAPA Disebabkan Keracunan EG/DEG dalam Produk Obat Sirop

Kurang dan Lambatnya Informasi Publik dari Pemerintah

Tindakan tidak Efektif dalam Proses Identifikasi Penyebab GGAPA

Tindakan tidak Efektif dalam proses pengawasan sistem kefarmasian

Buruknya Koordinasi antar Lembaga Otoritatif dan Industri dalam Sistem Pelayanan Kesehatan dan Kefarmasian

Proses Penegakan Hukum

Tidak Maksimalnya Penanganan Korban dan Keluarga Korba

Permasalahan Regulasi dan Tata Kelola Kelembagaan



Kasus GGAPA pada anak di Indonesia 
sepanjang tahun 2022 sampai pada 5 
Februari 2023 tercatatat 326 kasus yang 
tersebar di 27 Provinsi di Indonesia

Kasus Gangguan Ginjal Akut Pernah Terjadi di 
Berbagai Negara Lain

GGAPA Disebabkan Keracunan EG/DEG 
dalam Produk Obat Sirop

Kurang dan Lambatnya Informasi Publik dari
Pemerintah

Tindakan tidak Efektif dalam Proses 
Identifikasi Penyebab GGAPA

Tindakan tidak Efektif dalam proses 
pengawasan sistem kefarmasian

Buruknya Koordinasi antar Lembaga Otoritatif
dan Industri dalam Sistem Pelayanan
Kesehatan dan Kefarmasian

Proses Penegakan Hukum

Tidak Maksimalnya Penanganan Korban dan 
Keluarga Korba

Permasalahan Regulasi dan Tata Kelola 
Kelembagaan
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SEBARAN WILAYAH KASUS GGAPA

Jumlah kasus pada data tersebut adalah yang diketahui karena dimungkinkan banyak kasus
yang tidak terdata, bisa saja korban meninggal sebelum sempat dirawat dan faktor lainnya.

Kasus GGAPA pada anak di Indonesia 
sepanjang tahun 2022 sampai pada 5 
Februari 2023 tercatatat 326 kasus yang 
tersebar di 27 Provinsi di Indonesia

Kasus Gangguan Ginjal Akut Pernah Terjadi di 
Berbagai Negara Lain

GGAPA Disebabkan Keracunan EG/DEG 
dalam Produk Obat Sirop

Kurang dan Lambatnya Informasi Publik dari
Pemerintah

Tindakan tidak Efektif dalam Proses 
Identifikasi Penyebab GGAPA

Tindakan tidak Efektif dalam proses 
pengawasan sistem kefarmasian

Buruknya Koordinasi antar Lembaga Otoritatif
dan Industri dalam Sistem Pelayanan
Kesehatan dan Kefarmasian

Proses Penegakan Hukum

Tidak Maksimalnya Penanganan Korban dan 
Keluarga Korba

Permasalahan Regulasi dan Tata Kelola 
Kelembagaan



Jumlah kasus pada data di atas adalah yang kasus yang diketahui, sementara sangat
dimungkinkan banyak kasus yang tidak terdata. Misalnya, bisa saja korban
meninggal sebelum sempat dirawat dan faktor lainnya.

Hasil analisis data laporan dugaan kasus GGAPA yang diterima oleh Kemenkes RI
per 1 Maret 2023 ditemukan sebanyak 408 laporan. Namun yang disampaikan ke
publik sejauh ini hanya 326 kasus dengan rincian (46 kasus terkonfirmasi, 106 kasus
probable, 36 kasus suspect serta 138 tidak ada keterangan).

Adanya selisih 82 laporan lain yang 22 diantaranya dinyatakan bukan Gangguan
Ginjal Akut dan 60 kasus lainnya tidak ada keterangan jelas dengan alasan (pulang
paksa, pulang atas persetujuan dokter, dirujuk, dirawat, sembuh dan meninggal
dunia). Mayoritas pasien dari 82 laporan tersebut, 78 diantaranya adalah anak dan 4
lainnya dewasa/lansia.

Terkait temuan kasus pada tahun 2023, belum ada penjelasan lebih lanjut terkait
pasien yang dinyatakan suspek, terutama dalam jumlah yang belakangan diketahui
sebanyak 8 (delapan) pasien dan baru 1 (satu) pasien yang dinyatakan negatif.

Tidak semua korban dilakukan pengujian toksikologi (±40 korban), dengan berbagai
dasar dan alasan, di antaranya korban telah terlebih dahulu meninggal dunia.

Paling tidak hingga 05 Oktober 2022 (sebelum pengujian toksikologi) korban
meninggal dunia mencapai ±115 orang.

Pasien yang mendapatkan terapi antidotum hanya ±36 dari jumlah keseluruhan
korban.

Kasus GGAPA pada anak di Indonesia 
sepanjang tahun 2022 sampai pada 5 
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Identifikasi Penyebab GGAPA
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pengawasan sistem kefarmasian
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Keluarga Korba

Permasalahan Regulasi dan Tata Kelola 
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Dari temuan tersebut dapat dianalisis beberapa hal sebagai
berikut:
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No Negara
Tahun

Kejadian

Jumlah Kasus
Keracunan

EG/DEG yang 
Dilaporkan

Jumlah Kematian
Keracunan

EG/DEG yang 
Dilaporkan

Jenis Obat Sirop Terimplikasi atau
sumber

1. Amerika Serikat 1937 105 Sulfanilamida

2.
India
India

1986
1998

14
36

14
33

Gliserin, tidak ada info obat
Paracetamol dan obat batuk

3. Bangladesh 1990 67 51 Asetaminofen/Paracetamol

4.
Nigeria
Nigera

1990
2008 57

47
54

Paracetamol
Asetaminofen

5. Argentina 1992 29 29 Propolis sirop

6. Haiti 1995-1996 109 85 Asetaminofen/Paracetamol

7. Panama 2006 119 78 Obat Batuk

8. Tiongkok 2008 15 12 Armillarisin

9.. Gambia 2022 66 Obat Sirup Batuk

Sumber: Beberapa jurnal ilmiah dan pemberitaan media
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Keterangan para keluarga korban
Pemburukan kondisi kesehatan para korban setelah mereka
mengonsumsi obat penurun demam sirop (paracetamol) yang 
dibeli maupun didapatkan dari layanan fasilitas kesehatan.

Keterangan IDAI Dalam darah, urin dan obat yang dikonsumsi para korban 
ditemukan cemaran EG dan DEG

Keterangan Ahli Epidemiologi
Dalam spesimen hasil uji laboratorium ditemukan cemaran
EG dan DEG di dalam sampel obat yang dikonsumsi korban 
melebihi ambang batas aman

Keterangan Kemenkes dan BPOM
Menemukan cemaran EG dan DEG dalam sampel obat sirop
yang dikonsumsi para korban maupun dalam darah dan
urine korban

Hasil pengujian terhadap barang bukti (dalam beberapa
wadah bahan baku tambahan) oleh Puslabfor Bareskrim Polri
ditemukan kandungan EG/DEG mencapai 60-99 %

Farmakope Jilid VI hlm 1446-1447 
batas cemaran Etilen Glikol dan 
Dietilen Glikol tidak lebih dari 0,10%  

Senyawa EG dan DEG dalam bahan baku obat diakui secara
sengaja di oplos oleh perusahaan penyuplai bahan baku
tambahan untuk dikirimkan kepada industri farmasi

Dittipiter Bareskrim Polri

Senyawa EG dan DEG dalam bahan baku obat diakui secara
sengaja di oplos oleh perusahaan penyuplai bahan baku
tambahan untuk dikirimkan kepada industri farmasi

Keterangan Ahli Epidemiologi, IDAI, 
dan Kemenkes
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Berdasarkan pokok keterangan tersebut didapatkan analisis fakta sebagai berikut:
❑ Bahwa para korban GGAPA mengalami keracunan toksin EG dan DEG setelah mengonsumsi obat

sirop.
❑ Terdapat unsur adanya niat dan kesengajaan oleh industri bahan baku mengganti bahan baku

tambahan Propylane Glikol menjadi EG dan DEG untuk kepentingan bisnis (keuntungan lebih) di
tengah menipisnya stok senyawa PG di pasaran dunia.

❑ Fakta tersebut menunjukkan suatu konstruksi kejahatan yang dilakukan dengan mengabaikan
kepentingan keselamatan masyarakat hanya demi aspek bisnis.

❑ Fakta tersebut juga menggambarkan pengabaian terhadap kewajiban melakukan pengujian
terhadap bahan baku tambahan pada produk obat sirop oleh industri farmasi sebelum digunakan
sebagai campuran dalam produksi obat.

❑ Dari Kondisi tersebut dapat disimpulkan telah terjadi pelanggaran hukum dalam proses mata
rantai industri farmasi yang mengabaikan perlindungan terhadap masyarakat sebagai konsumen
dari produk obat dimaksud terutama terhadap konsumen anak.

❑ Juga terdapat pelanggaran terhadap hak asasi manusia karena praktik bisnis yang diterapkan oleh
industri farmasi tidak memenuhi prinsip-prinsip Bisnis dan HAM sebagaimana pedoman yang
telah dikeluarkan PPB.



Kasus GGAPA pada anak di Indonesia 
sepanjang tahun 2022 sampai pada 5 Februari
2023 tercatatat 326 kasus yang tersebar di 27 
Provinsi di Indonesia

Kasus Gangguan Ginjal Akut Pernah Terjadi di 
Berbagai Negara Lain

GGAPA Disebabkan Keracunan EG/DEG 
dalam Produk Obat Sirop

Kurang dan Lambatnya Informasi Publik 
dari Pemerintah

Tindakan tidak Efektif dalam Proses 
Identifikasi Penyebab GGAPA

Tindakan tidak Efektif dalam proses 
pengawasan sistem kefarmasian

Buruknya Koordinasi antar Lembaga Otoritatif
dan Industri dalam Sistem Pelayanan
Kesehatan dan Kefarmasian

Proses Penegakan Hukum

Tidak Maksimalnya Penanganan Korban dan 
Keluarga Korba

Permasalahan Regulasi dan Tata Kelola 
Kelembagaan

Agustus
❑ Lonjakan kasus

dilaporkan
❑ Tidak ada

keterangan resmi
dari Pemerintah

28 September 2022
Informasi mengenai
adanya kasus
GGA/GGAPA baru
setelah adanya Tata 
Laksana dan
Manajemen Klinis
tentang GGAPA 
(informasi terbatas)

10 Oktober 2022
Publik baru
mengetahui adanya
kasus GGAPA di 
Indonesia dari
tayangan Podcast 
IDAI

18 Oktober 2022
Kementerian 
kesehatan RI baru
mengeluarkan siaran
pers resmi terkait
kasus GGAPA dan 
larangan penggunaan
obat sirup

4 November 2022
Pengumuman
bahwa GGAPA 
diakibatkan dari
intoksikasi senyawa
kimia EG dan DEG 
baru dilakukan oleh 
Kementerian 
Kesehatan

19 Oktober 2022
BPOM memberikan
keterangan pers ke publik
terkait isu cemaran ED 
dan DEG dalam produk
obat, dan memberikan
arahan pada industri
farmasi untuk melakukan
pengujian mandiri

20 Oktober 2022
BPOM mengumumkan
adanya cemaran EG 
dan DEG melebihi
ambang batas pada 
produk obat sirop yang 
beredar di Indonesia

Hingga 28 September 2022 saat terbitnya Tata Laksana, korban meninggal dunia telah mencapai ±101 orang

Hingga 18 Oktober 2022, tidak ada pengumuman secara langsung/terbuka dalam bentuk siaran pers/ pemberitaan
oleh pemerintah terkait adanya kasus gangguan ginjal misterius di Indonesia sejak Januari

Hingga 18 Oktober 2022, dari Januari telah ada ±150 korban meninggal dunia. Lambatnya penyampaian informasi
secara masif dan cepat kepada publik terkait adanya kasus GGA/GGAPA berimplikasi terhadap ketidaktahuan publik

Fakta tersebut menunjukan adanya pengabaian terhadap hak atas informasi publik yang berkaitan dengan jaminan
perlindungan hak atas kesehatan (hak dasar) warga negara Indonesia.

Salah satu yang bisa dipelajari dari kasus di Gambia adalah keterbukaan pemerintah dalam memberikan informasi
kepada publik

Dari sejumlahsubstansi temuan tersebut, dapat dianalisis hal-hal sebagai berikut:
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28 September 2022
Tata Laksana terkait penanganan pasien GGAPA baru 
dikeluarkan 

10 September 2022
Penyelidikan epidemiologi terkait kasus GGAPA baru 
dilakukan dan hanya fokus pada penyelidikan epidemiologi 
dalam aspek patogenisitas

5 Oktober 2022
WHO Alert atas kasus di Gambia

12 Oktober 2022
BPOM mengumumkan melakukan pengecekan apakah di 
Indonesia terdapat merek/produk obat pada kasus di 
Gambia

7 Oktober 2022
Mengaku baru mendapatkan informasi terkait kasus GGAPA 
di Indonesia 

20 Oktober 2022
BPOM Mengumumkan hasil pengujian kontaminasi EG/DEG 
terhadap sampel obat sirop yang beredar    di Indonesia

6 Oktober 2022
Kemenkes baru melakukan penyelidikan toksikologi 

13 Oktober 2022
Kemenkes baru  melakukan pengujian sampel obat

16 Oktober 2022
Keluarnya hasil pengujian toksikologi, dinyatakan positif 
mengandung EG DEG tapi belum diketahui kadarnya

Paling tidak sejak
Penyelidikan Epidemiologi

dilakukan pada 10 
September 2022 hingga

diumumkan penghentian
sementara penggunaan

obat sirop pada 18 Oktober
2022 telah bertambah ±131 

kasus, dengan angka
kematian mencapai ±98 

orang

35 meninggal dunia

18 Oktober 2022
Kemenkes RI baru mengeluarkan siaran pers resmi
terkait kasus GGAPA dan larangan penggunaan obat
sirup
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Dari sejumlah substansi temuan tersebut, dapat

dianalisis hal-hal sebagai berikut:

❑ Terlambatnya penerbitan tata laksana terkait manajemen klinis, menjadi aspek 
yang krusial;

❑ Penyelidikan epidemiologi yang dilakukan oleh Kemenkes bersifat parsial dan
terbatas dalam mengungkap kasus GGAPA. Semestinya, kerja-kerja surveilans
bisa dilakukan secara simultan dan paralel dengan berbagai posibilitas yang ada 
terkait dugaan penyebab GGAPA, tidak hanya terfokus pada diskursus Covid-19 
dan aspekpatogenitas lainnya, tapi luput terhadap faktor lain seperti toksikologi.
Jumlah korban seharusnya bisa ditekan dan dicegah jika penyelidikan 
epidemiologi dilakukan secara simultan/parallel;

❑ Terlambatnya proses pengujian dugaan intoksikasi EG dan DEG dalam produk 
obat yang beredar di Indonesia termasuk dalam kategori tindakan tidak efektif;

❑ Tindakan tidak efektif juga dipengaruhi oleh faktor buruknya
koordinasi/komunikasi BPOM dengan Kemenkes;

❑ Aspek surveilans yang berbasis pada kejadian secara simultan juga 
memungkinkan Kemenkes untuk melakukan pemeriksaan penunjang lainnya,
selain uji laboratorium dan guna memperkuat proses Surveilans Kesehatan. 
Dimungkinkan bagi Kemenkes untuk mengambil langkah-langkah terukur dan
efektif lainnya seperti melakukan autopsi secara klinis (atas persetujuan
pasien/keluarga) dalam rangka menegakkan diagnosis atau penyebab kematian
sebagaimana ketentuan dalam Pasal 119, UU 36 tahun 2009 Tentang Kesehatan.

❑ Sistem Farmakovigilans juga tidak berjalan karena tidak efektifnya tindakan-
tindakan dalam kerja-kerja surveilans.
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❑ Perusahaan/industri farmasi (terutama yang terkait kasus tersebut) dalam bisnis produksi obat 
tidak melaksanakan tahapan pengujian secara komprehensif terhadapbahan baku tambahan

❑ BPOM memiliki kewenangan untuk melakukan pengawasan dalam tahapan produksidan 
distribusi obat. Namun selama ini, BPOM banyak bergantung pada hasil pengujian mandiri 
yang dilakukan oleh industri farmasi

❑ Selama ini fokus BPOM hanya terkait hasil pengujian terhadap bahan aktif hingga impuritiesnya.
Sementara itu, bahanbaku penolong/tambahan tidak terlalu diawasi, sehingga perusahaan
yang tidak melakukan pengujian kualitas bahan baku tambahan juga bisa lolos.

❑ Selama ini fokus BPOM hanya terkait hasil pengujian terhadap bahan aktif hingga impuritiesnya.
Sementara itu, bahanbaku penolong/tambahan tidak terlalu diawasi, sehingga perusahaan
yang tidak melakukan pengujian kualitas bahan baku tambahan juga bisa lolos.

❑ Fungsi cegah tangkal intelijen BPOM tidak efektif dalam mengidentifikasi kasus GGAPA di
Indonesia

❑ BPOM memberikan perintah penarikan obat sirop secara mandiri kepada industri farmasi yang 
diduga tercemar senyawa kimia ED dan DEg pada 20 Oktober 2022 padahal hasil pengujian
terhadap sampel obat sudah keluar sejak 16 Oktober 2022.

❑ Senyawa kimia EG/DEG sudah dikategorikan sebagai salah satu jenis Bahan Berbahaya dan 
Beracun (B3) sesuai dengan Lampiran PP 74 Tahun 2001. Namun, belum ada instansi yang
secarakhusus bertanggungjawab untuk melakukan pengawasan terhadap senyawa kimia
tersebut dalam konteks produksi atau distribusi, baik dalam negeri maupun luar negeri. 
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Adanya pengabaian kewajiban industri farmasi untuk melakukan pengecekan terhadap
seluruh bahan baku obat yang tidak hanya bahan baku aktif, melainkan juga bahan baku
tambahan (senyawa kimia pelarut, dan sebagainya). Apalagi ditemukan masih banyak
perusahaan (maturitas rendah) yang tidak melakukan pengujian dimaksud.

Kewenangan pengawasan oleh BPOM selama ini juga digantungkan pada hasil uji mandiri
oleh perusahaan dengan memberikan pelaporan kepada BPOM.

Fungsi pengawasan efektif BPOM juga sangat ditentukan oleh kerja-kerja cegah tangkal dan
intelijen. Fungsi tersebut sangat penting dalam menjalankan mandat penindakan terutama
berkaitan dengan dugaan tindak kejahatandi bidang obat dan makanan.

Penarikan produk obat sirop yang diduga tercemar senyawa EG dan DEG seharusnya juga
sudah dilakukan BPOM lebih awal.

Konteks pengawasan secara lebih luas dapat ditinjau dari ketersediaan regulasi dan instansi
yang berwenang dan bertanggung jawab

Dari sejumlah substansi temuan tersebut, dapat dianalisis hal-hal
sebagai berikut:
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❑Keterangan BPOM RI yang mengakui bahwa dalam proses penanganan kasus
tersebut komunikasi antar kedua lembaga kurang maksimal terutama kesulitan
BPOMRI dalam mengakses sampel obat untuk dilakukan pengujian, sehingga 
BPOM RI melakukan pengujian secara mandiri menggunakan sampel dari 
register obat yang dimilikinya.

❑Tindakan Kemenkes RI yang membutuhkan waktu hampir 6 (enam) hari dalam
rentang 8-13 Oktober 2022 untuk mencari laboratorium untuk menguji sampel 
obat yang dikonsumsi oleh para pasien, padahal Kemenkes mengetahui bahwa 
BPOM memiliki alat laboratorium yang telah memenuhi standar internasional
termasuk untukmenguji berbagai jenis senyawa kimia termasuk kandungan EG
dan DEG dalam suatuproduk.

❑Pasca WHO Alert 5 Oktober 2022, BPOM baru mengetahui kasus GGAPA di
Indonesiapada 7 Oktober 2022 dan baru diinformasikan secara resmi oleh 
Kemenkes pada 10Oktober. Padahal Kemenkes telah menerbitkan Tata 
Laksana terkait penanganan kasus GGAPA di Indonesia sejak 28 September
2022.

❑Perusahaan farmasi baru mengetahui jika ada kasus GGAPA di Indonesia yang
diduga disebabkan oleh keracunan senyawa kimia dalam produk obat dari 
sumber media massa 
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Kesulitan BPOM mengakses sampel obat yang dikonsumsi oleh korban dari pihak
Kemenkes menunjukkan satu gejala serius bahwa hubungan koordinasi dan komunikasi 
kedua instansi 

Kemenkes membutuhkan waktu ± 6 (enam) hari untuk menemukan/mendapatkan akses 
untuk menguji sampel obat, darah dan urine korban, padahal Kemenkes RI mengetahui 
jika BPOM RI juga memiliki fasilitas laboratorium yang sudah memenuhistandar
internasional untuk menguji kandungan berbagai senyawa kimia termasuk EG dan DEG

BPOM RI baru mengetahui adanya kasus GGAPA di Indonesia secara informal pada 7 
Oktober 2022 dan secara resmi setelah diundang dalam pertemuan oleh Kemenkes pada 
10 Oktober 2022. Padahal Kemenkes sebelumnya telah mengeluarkan tata laksana 
manajemen klinis terkait kasus GGAPA sejak 28 September

buruknya koordinasi dan komunikasi antar kedua instansi tersebut juga berimbas pada 
ketidaktahuan dan lambatnya respons industri farmasi terutama terkaitadanya dugaan 
produk sirop obat yang diduga mengandung cemaran ED dan DEG sebagai penyebab 
GGAPA. Bahkan GPFI baru mengetahui adanya kasus tersebut dari media massa setelah
pengumuman Kemenkes pada 18 Oktober 2022. Ketidaktahuan industri farmasi sangat 
berpengaruh pada upaya dan tindakan yang efektif yang bisa dilakukan oleh indsutri
farmasi. 

Berdasarkan temuan faktual tersebut, dapat dianalisis hal-hal
antara lain:



Kasus GGAPA pada anak di Indonesia 
sepanjang tahun 2022 sampai pada 5 Februari
2023 tercatatat 326 kasus yang tersebar di 27 
Provinsi di Indonesia

Kasus Gangguan Ginjal Akut Pernah Terjadi di 
Berbagai Negara Lain

GGAPA Disebabkan Keracunan EG/DEG 
dalam Produk Obat Sirop

Kurang dan Lambatnya Informasi Publik dari
Pemerintah

Tindakan tidak Efektif dalam Proses 
Identifikasi Penyebab GGAPA

Tindakan tidak Efektif dalam proses 
pengawasan sistem kefarmasian

Buruknya Koordinasi antar Lembaga Otoritatif
dan Industri dalam Sistem Pelayanan
Kesehatan dan Kefarmasian

Proses Penegakan Hukum

Tidak Maksimalnya Penanganan Korban dan 
Keluarga Korba

Permasalahan Regulasi dan Tata Kelola 
Kelembagaan

❑ Direktorat Tindak Pidana Tertentu Bareskrim Polri telah melakukan serangkaian
penyelidikan dan penyidikan atas dugaan tindak pidana di bidang kesehatan dan
perlindungan konsumen, di antaranya melakukan pemeriksaan terhadap 28 saksi
perusahaan, 8 orang saksi BPOM, dan 12 saksi keluarga korban, pemeriksaan ahli,
olah TKP serta pengumpulan dan pengujian barang bukti.

❑ hasil pengujian barang bukti yang dilakukan, ditemukan bahwa terdapat
pengaruh toksik pada obat-obat yang pernah dikonsumsi oleh korban, yaitu 
terdapat cemaran EG/DEG yang melebihi ambang batas

❑ Kedeputian Penindakan BPOM sejak awal telah melakukan upaya peengakan
hukum terhadap industri yang diduga melanggar dan berkoordinasi dengan 
Bareskrim Polri

❑ Sampai laporan ini disusun, proses penyidikan atas kasus ini masih berlangsung,
dengan status 2berkas perkara atas 2 Perusahaan dengan status P-19 atau
dikembalikan oleh kejaksaan untuk dilengkapi sesuai bukti petunjuk. atas 
tersangka lainnya, masih dilakukan penyidikan dan perkembangan perkara

❑ Berdasarkan keterangan Bareskrim Polri, tindak pidana yang disangkakan adalah
terkait bidang kesehatan dan perlindungan konsumen. Belum dimasukkan pasal-
pasalyang berkaitan dengan perlindungan anak sebagai pasal sangkaan
mengingat korbandalam kasus tersebut adalah kelompok anak (Usia 0-18 tahun)

❑ Selama proses penyelidikan dan penyidikan, Bareskrim Polri menemukan 
sejumlah hambatan
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Berdasarkan substansi keterangan di atas, dapat dianalisis
sejumlah temuan diantaranya:

Proses penegakan hukum yang dilakukan oleh Bareskrim Polri sejauh
ini telah dilakukan sesuai prosedur berdasarkan peraturan perundang-
undangan yang berlaku.

Terdapat upaya-upaya menghambat Polri dalam melakukan proses
penyelidikan dan penyidikan.

Belum maksimalnya pasal-pasal yang dikenakan terhadap para
tersangka atas kasus ini, terutama yang berkaitan dengan
perlindungan anak, mengingat seluruh korban dalam perkara ini
adalah anak. Lebih lanjut kasus ini berkaitan dengan penggunaan
produk obat yang ditujukan secara spesifik bagi anak.
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❑ Secara umum, penanganan medis terhadap para korban GGAPA terutama dalam fase
kritis/emergency telah dilakukan upaya dan tindakan secara patut oleh tenaga medis/kesehatan di 
masing-masing rumah sakit rujukan (RSCM, RSUP, RSUD) di berbagai daerah di Indonesia, sesuai 
dengan tindakan medis atas berbagai gejala dandiagnosa terkait penyakit gangguan ginjal akut 
terhadap pasien

❑ Namun terlambatnya penertiban Tata Laksana Dan Manajemen Klinis GGAPA menyebabkan
penanganan korban tidak maksimal terutama dalam proses mempercepat tindakan medis sejak 
awal maupun berkaitan dengan kesadaran (awareness) tenaga medis/kesehatanterutama di 
daerah dalam mengambil langkah-langkah penanganan.

❑ Mayoritas keluarga korban berasal dari kalangan menengah ke bawah dengan latar belakang 
pendapatan ekonomi rendah.

❑ Tanggungan BPJS Kesehatan bagi korban tidak maksimal, karena masih ada sejumlahperalatan 
medis dan obat yang harus ditebus/dibeli secara mandiri oleh keluarga korban.

❑ Mekanisme rujukan berjenjang yang tetap diberlakukan kepada korban, terutama dalam proses 
menjalani rawat jalan, menyulitkan keluarga korban dalam berbagai aspek (membawa korban, 
akomodasi, antrian, waktu dan sebagainya).

❑ Belum ada upaya spesifik untuk melakukan pemulihan terhadap keluarga korban yangmengalami 
dampak trauma secara psikologis.

❑ Terdapat dampak lanjutan lainnya, seperti hilangnya sumber pencaharian/pekerjaan para orang tua 
korban yang terpaksa untuk berhenti bekerja karena harus merawat para korban secara terus-
menerus/setiap saat. 

❑ Belum ada bantuan langsung dari pemerintah terhadap para keluarga korban terutama berkaitan 
dengan bantuan sosialmaupun pemberdayaan.
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Penanganan yang telah dilakukan baru terfokus pada dampak kesehatan
langsung pada korban (tindakan dan perawatan medis), namun belum
menyentuh dampak lanjutan yang muncul akibat diperlukannya perawatan
lanjutan dan panjang pada korban GGAPA. Terutama bagi mereka yang
mengalami gangguan kesehatan yang kompleks hingga menyebabkan
kerusakan fisik dan mental.

Mengingat kasus ini adalah insiden yang dilatar belakangi kesalahan secara
sengaja, kelalaian, hingga pengabaian/pembiaran oleh semua pihak
termasuk pemerintah, maka pemerintah berkewajiban untuk melakukan
langkah-langkah penanganan dan pemulihan korban secara bermartabat
dan optimal. Dalam konteks tersebut, pada 17 Januari 2023 Komnas HAM
RI telah mengirimkan surat kepada Menteri Koordinator Pembangunan
Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) untuk mengambil langkah cepat
dan efektif dan koordinatif dalam rangka memberikan pemulihan kepada
korban dan keluarga korban.

Selain tanggung jawab pemerintah, pihak lain yang harus memberikan
pertanggungjawaban besar terhadap korban dan keluarga korban adalah
industri farmasi.

Berdasarkan substansi keterangan di atas, dapat dianalisis
sejumlah temuan diantaranya:
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❑ Keterangan Kepala BPOM RI yang menyatakan bahwa selama ini
terjadi semacam subordinasi antara Kemenkes RI dengan BPOM RI
dalam melakukan kerja-kerja di bidang kefarmasian. Apalagi dengan
adanya rancangan RUU Kesehatan yang menempatkan BPOM di
bawah kendali Kemenkes. Sedangkan disisi lain, BPOM RI
dimandatkan sebagai lembaga pemerintah yang
“mandiri/independen” yang diberikan kewenangan untuk melakukan
pengawasan obat dan makanan di Indonesia. Bahkan dengan cakupan
fungsi kerja yang lebih luas hingga ke setiap industri.

❑ Belum ada regulasi yang secara khusus memandatkan instansi
tertentu untuk mengawasi produksi atau peredaran senyawa kimia
berbahaya dan beracun yang berpotensi digunakan/disalahgunakan
dalam industri obat dan pangan, khususnya EG/DEG ataupun
sejenisnya.

❑ Belum ada regulasi terkait darurat kesehatan yang mengategorikan
penyakit tidak menular sebagai Kejadian Luar Biasa (merujuk pada
kasus keracunan obat yang menyebabkan GGA dan UU Wabah)

❑ Belum adanya aturan terkait pengujian produk jadi obat sebelum
diedarkan (mengeluarkan izin edar).

❑ Belum adanya UU Kefarmasian yang secara lebih komprehensif
mengatur tentang sistem kefarmasian di Indonesia.
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Berdasarkan beberapa temuan faktual tersebut, dapat dianalisis hal-hal
sebagaiberikut

Masih adanya kelemahan secara regulasi berkaitan dengan kefarmasian, status kedaruratan
kesehatan, sistem pengawasan zat kimia berbahaya/beracun, dan isu subordinasi dalam tata
kelola kelembagaan. Ketidakjelasan kewenangan dan pembagian peran antara Kemenkes dan
BPOM dalam menjalankan mandat dan tanggung jawab dalam rangka penyelenggaraan
pelayanan kesehatan dan fungsi pengawasan di bidang kefarmasian perlu menjadi atensi
serius pemerintah.

Pemerintah untuk mengkaji kembali rencana rancangan RUU Kesehatan yang menempatkan
BPOM di bawah kendali/ tanggung jawab melalui Menteri Kesehatan untuk mengurangi
potensi terjadinya subordinasi tersebut

Tidak adanya dasar hukum untuk menetapkan kasus GGAPA menjadi status Kejadian Luar Biasa
(KLB) sebagaimana diatur dalam UU Nomor 4 Tahun 1984 Tentang Wabah Penyakit Menular.
UU tersebut sudah tidak relevan lagi dengan perkembangan masyarakat dan kompleksitas
tantangan terkait permasalahan kesehatan saat ini.

Belum adanya pengaturan tentang kewajiban pengujian terhadap produk akhir/jadi dari tiap
produk obat di Indonesia, yang bahkan belum menjadi standar secara internasional.

Problem lainnya adalah belum ada regulasi yang secara khusus dan kuat yang dimandatkan
kepada instansi tertentu untuk mengatur tentang jenis produk, keamanan alur dan sasaran
distribusi dalam sistem perdagangan, pengelolaan dan pemanfaatan zat-zat kimia berbahaya
dan beracun khususnya bahan bakupenolong/tambahan untuk produksi. S

Sudah ada Sistem Indonesia National Single Window (SINSW). Namun, dalam proses distribusi
dan pemanfaatan di dalam negeri belum ada pengaturan dan pengawasan yang terukur



KESIMPULAN
Pemerintah Pemerintah tidak transparan dan tanggap dalam proses penanganan kasus GGAPA di 
Indonesia, terutama dalam memberikan informasi yang tepat dan cepat kepada publik dalam
rangka meningkatkan kewaspadaan serta meminimalisir/mencegah bertambahnya korban

Kebijakan dan tindakan surveilans kesehatan (penyelidikan epidemiologis) yang dilakukan oleh 
Pemerintah tidak efektif dalam menemukan faktor penyebab kasus GGAPA sehingga tidak dapat
meminimalisir/mencegah lonjakan kasus serta jatuhnya korban jiwa yang lebih banyak

Kebijakan dan tindakan pengawasan terhadap sistem kefarmasian (produksi dan peredaran obat) 
tidak dilakukan secara efektif oleh pemerintah sehingga menyebabkan keracunan disertai kematian
dan dampak lanjutan terhadap ratusan anak-anak

Kebijakan atau tindakan dalam penanganan dan pemulihan korban/keluarga korban tidak dilakukan
secara cepat dan komprehensif sehingga korban/keluarga korban mengalami dampak lanjutan
yang memprihatinkan

Tata kelola kelembagaan dan koordinasi antar instansi pemerintah yang memiliki otoritas dalam
pelayanan kesehatan dan pengawasan obat dalam penanganan kasus GGAPA tidak efektif dan 
belum maksimal serta tidak memperhatikan kepentingan terbaik bagi anak



KESIMPULAN
Kesengajaan mengubah bahan baku tambahan obat yang tidak sesuai label dan peruntukannya
sehingga menyebabkan keracunan disertai kematian terhadap ratusan anak oleh industri farmasi
merupakan perbuatan melawan hukum atau tindak pidana

Unsur pengabaian terhadap kewajiban industri dalam menjamin mutu, khasiat dan keamanan obat
merupakan bentuk pelanggaran terhadap hak asasi manusia (melanggar prinsip-prinsip bisnis dan 
HAM) karena telah mencabut hak hidup seseorang dan mengakibatkan penderitaan
berkepanjangan bagi korban dan keluarga korban

Penanganan kasus GGAPA dengan tindakan yang tidak efektif adalah bentuk pembiaran (by 
omission) pemerintah terhadap pelanggaran Hak Asasi Manusia. Pelanggaran HAM dilakukan
karena negara mengabaikan kewajibannya untuk bertindak secara aktif dan efektif untuk
melindungi dan/atau memenuhi HAM



KESIMPULAN
Terdapat sejumlah pelanggaran hak asasi manusia atas kasus
Gangguan Ginjal Progresif Atipikal (GGAPA) pada anak di Indonesia,
diantaranya mencakup:
a) Hak untuk Hidup; 
b) Hak atas Kesehatan, 
c) Hak Anak, 
d) Hak Memperoleh Keadilan, 
e) Hak atas Kesejahteraan, yaitu Hak atas Pekerjaan dan Hak atas Jaminan

Sosial, 
f) Hak atas Informasi, 
g) Hak Konsumen, 
h) Pelanggaran terhadap prinsip bisnis dan hak asasi manusia



PRESIDEN RI

REKOMENDASI

1. Penanganan dan Pemulihan Korban:
❑ Mengakui bahwa Negara melakukan pembiaran (tindakan tindak efektif) sehingga mengakibatkan

hilangnya hak untuk hidup dan ha katas kesehatan bagi setidaknya 326 anak di Indonesia;
❑ Memastikan penanganan dan pemulihan bagi korban (penyintas) secara komprehensif dalam

rangka menjamin terpenuhinya standar kesehatan tertinggi melalui pelayanan kesehatan dan
jaminan kesehatan bagi korban sebagaimana telah diamanatkan dalam konstitusi dan peraturan
perundang-undangan;

❑ Memastikan penanganan dan pemulihan terhadap keluarga korban yang mengalami dampak
psikologis (trauma), dan dampak sosial ekonomi lainnya yang diakibatkan dari peristiwa yang telah
menghilangkan setidaknya 204 nyawa anak di Indonesia;

❑ Penanganan dan pemulihan korban/keluarga korban dapat dilakukan dengan memberikan akses
terhadap rehabilitasi dan kompensasi sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.



PRESIDEN RI

REKOMENDASI

2. Penguatan Regulasi dan Tata Kelola Kelembagaan:

❑ Melakukan evaluasi secara menyeluruh terkait sistem tata kelola pelayanan kesehatan dan kefarmasian,
terutama berkaitan dengan surveilans kesehatan dan sistem pengawasan.

❑ Penguatan terhadap tata kelola kelembagaan dan peningkatan kompetensi SDM instansi pemerintah
yang memiliki otoritas terkait pelayanan kesehatan dan pengawasan kefarmasian;

❑ Mengingat kompleksitas tantangan persoalan kesehatan dan besarnya tanggung jawab dalam
pengawasan obat dan makanan di Indonesia, maka diperlukan pengaturan secara khusus melalui Undang-
Undang terhadap mandat dan kewenangan BPOM RI.

❑ Perlu adanya regulasi yang secara khusus mengatur tentang sistem kefarmasian di Indonesia (RUU
Kefarmasian).

❑ Mengingat sudah tidak relevannya Undang-Undang Nomor 4 tahun 1984 tentang Wabah Penyakit Menular
terutama terkait penetapan status Kejadian Luar Biasa (KLB) dalam permasalahan kesehatan. Salah satu
substansi penting yaitu belum adanya pengaturan terkait kondisi darurat kesehatan yang diakibatkan oleh
penyakit tidak menular sebagai KLB. Untuk itu, perlu dilakukan perubahan terhadap peraturan dimaksud.

❑ Perlu adanya regulasi khusus yang mengatur tentang pengawasan terhadap proses produksi, distribusi,
dan pemanfaatan senyawa kimia berbahaya dan beracun di Indonesia, termasuk memastikan adanya
mandat dan kewenangan yang jelas (tidak tumpang tindih) dan terpadu (terintegrasi) antar instansi yang
memiliki otoritas terkait.

❑ Menjamin ketidak-berulangan kasus serupa di kemudian hari.



PRESIDEN RI

REKOMENDASI

KEPOLISIAN RI

1. Melakukan penegakan hukum secara adil, objektif, transparan, cepat dan
terukur untuk memastikan terwujudnya kepastian hukum dan pemenuhan
hak atas keadilan bagi seluruh pihak terutama korban.

2. Mengingat keseluruhan korban dalam perkara tersebut adalah anak dan
produk obat yang spesifik ditujukan kepada konsumen anak, maka
penegak hukum perlu mempertimbangkan penerapan pasal-pasal yang
berkaitan dengan perlindungan terhadap anak dalam perkara tersebut;



PRESIDEN RI

REKOMENDASI

KEPOLISIAN RI

LPSK

Dalam rangka penghormatan terhadap harkat dan martabat
manusia, rasa aman, keadilan, tidak diskriminatif, dan kepastian
hukum, maka Komnas HAM RI meminta kepada LPSK untuk
memberikan perlindungan bagi korban/keluarga korban dalam
rangka menjamin pemberian Restitusi dan Kompensasi melalui
mekanisme peradilan.



PRESIDEN RI

REKOMENDASI

KEPOLISIAN RI

LPSK

PELAKU INDUSTRI 
FARMASI

1. Mematuhi seluruh ketentuan dalam produksi dan distribusi obat
sesuai dengan Farmakope Indonesia dan ketentuan perundang-
undangan lainnya

2. Memastikan seluruh produk obat terjamin keamanan, mutu dan
khasiat

3. Menjamin seluruh proses bisnisnya memperhatikan prinsip-prinsip
Hak Asasi Manusia sebagaimana United Nation Guiding Principles
(UNGPs) on Business and Human Rights.

4. Menjamin ketidak-berulangan kasus serupa di kemudian hari
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