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ABSTRAK

Sejak Maret 2020 Indonesia dilanda virus covid-19 dan untuk memperkecil penyebaran virus,
pemerintah menerapkan kebijakan untuk menunjukkan hasil negatif dari test swab antigen kepada
calon penumpang sebagai salah satu syarat penerbangan. Namun, dalam pelaksanaannya terjadi
pelanggaran, yaitu adanya penggunaan alat test swab antigen bekas terhadap calon penumpang
pesawat di Bandara Internasional Kualanamu yang dilakukan oleh oknum dari PT Kimia Farma
Diagnostika. Rumusan masalah yang diangkat yaitu bagaimana upaya yang dapat ditempuh oleh
konsumen terhadap penggunaan alat test swab antigen bekas berdasarkan Undang-Undang
Perlindungan Konsumen. Tipe penelitian yang digunakan adalah normatif, sifat penelitian
deksriptif, sumber data menggunakan data primer dan sekunder, analisis data secara kualitatif, dan
cara penarikan kesimpulan menggunakan logika deduktif. Berdasarkan hasil analisis terhadap
pelanggaran Pasal 4 huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf h, Pasal 7 huruf a, huruf d, dan huruf f,
Pasal 8 ayat (1) huruf a, huruf d, dan huruf e UUPK, dan Pasal 98 ayat (1) dan ayat (3) UU
Kesehatan yang dilakukan oleh oknum pelaku dari PT Kimia Farma Diagnostika, upaya hukum
yang dapat ditempuh oleh konsumen korban penggunaan alat test swab antigen bekas adalah
mengadukan atau menggugat ke Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) atau ke
Pengadilan.

Kata Kunci: Hukum Perlindungan Konsumen, Alat Kesehatan, Test Swab Antigen Bekas
I.

PENDAHULUAN
A. Latar Belakang
Sejak awal Maret 2020 Indonesia dilanda oleh virus jenis baru yaitu SARS CoV-2
atau yang umum disebut corona virus (COVID-19). Penyebaran virus corona terjadi sangat
cepat dan meluas di seluruh dunia, sehingga WHO secara resmi mendeklarasikan virus
corona sebagai pandemi. 1 Oleh karena itu, perlu dilakukan pemeriksaaan kepada pihak
yang berwenang yakni tenaga medis atau perusahaan yang menyediakan jasa layanan test
covid-19 untuk mendiagnosis ada atau tidaknya virus SARS-CoV-2 pada tubuh seseorang.
2

Selain memeriksakan diri dengan melakukan test covid-19, diperlukan upaya
perlindungan dari serangan virus dengan cara menerapkan protokol kesehatan. Dalam hal
ini, pemerintah menerapkan kebijakan yang mensyaratkan bagi seseorang yang hendak
melakukan perjalanan khususnya yang menggunakan transportasi udara, harus
Penulis korespondensi (corresponding author).
Apa yang dimaksud dengan pandemi?” (On-line), tersedia di: https://covid19.go.id/tanya
jawab?search=Apa%20yang%20dimaksud%20dengan%20pandemi (7 September 2021).
1
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memperlihatkan surat keterangan hasil negatif dari test Rapid Test-Polymerase Chain
Reaction (PCR) atau hasil negatif test swab antigen yang diatur dalam SE Nomor 12 Tahun
2021 tentang Ketentuan Perjalanan Orang Dalam Negeri Dalam Masa Pandemi Corona
Virus Disease 2019 (COVID-19) dan diatur secara khusus mengenai perjalanan orang
dengan transportasi udara dalam SE Menteri Perhubungan Nomor 34 Tahun 2021.
Dari kebijakan tersebut, sejumlah maskapai dan bandara mulai menyediakan layanan
pemeriksaaan test covid-19. Salah satunya yakni Bandara Internasional Kualanamu yang
bekerja sama dengan PT Kimia Farma Diagnostika sebagai penyedia jasa layanan
kesehatan. Namun, terjadi pelanggaran konsumen oleh oknum dari PT Kimia Farma
Diagnostika yang melakukan kegiatan mendaur ulang test swab antigen bekas untuk
dipergunakan Kembali pada pelayanan kesehatan di Bandara Internasional Kualanamu.
Kasus ini terungkap setelah dilakukannya penggerebekan oleh Ditreskrimsus Polda
Sumatera Utara. 3
Dalam dakwaan disebutkan jumlah orang yang telah melakukan rapid test antigen
pada layanan kesehatan PT Kimia Farma Diagnostika di Bandara Internasional Kualanamu,
kurang lebih 200 (dua ratus) orang setiap hari. Dalam data invoice yang ditagihkan oleh PT
Kimia Farma Diagnostika kepada PT Angkasa Pura Solusi periode 18 Desember sampai
dengan 15 April 2021 jumlah orang yang telah melakukan test swab antigen di lokasi
tersebut adalah 23.349 orang. 4
Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan di atas, maka tujuan penelitian ini
yaitu untuk menggambarkan tentang perlindungan konsumen atas penggunaan alat test
swab antigen bekas berdasarkan Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan
Konsumen dan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan.
B. Rumusan Masalah
Berdasarkan uraian di atas, maka permasalahan yang akan dibahas adalah, bagaimana
upaya yang dapat ditempuh oleh konsumen terhadap penggunaan alat test swab antigen
bekas berdasarkan UU Perlindungan Konsumen?
II.

METODE PENELITIAN
A. Tipe Penelitian
Penelitian tentang “Perlindungan Konsumen terhadap Penggunaan Alat Test Swab
Antigen Bekas berdasarkan UU Perlindungan Konsumen.” menggunakan metode
penelitian normatif, yaitu penelitian yang hanya meneliti bahan pustaka atau data sekunder,
yang mencakup bahan hukum primer, sekunder dan tersier. 5
B. Sifat Penelitian
Sifat penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif, yaitu penelitian
yang bertujuan untuk memberikan data yang seteliti mungkin tentang manusia, keadaan
atau gejala-gejala lainnya. 6
C. Sumber Data
Penelitian ini menggunakan data sekunder sebagai data utama yang didukung data
primer sebagai data penunjang.

Kronologi Antigen Bekas Hingga Erick Thohir Pecat Direksi” (On-line), tersedia di:
https://www.cnnindonesia.com/ekonomi/20210516115452-92-642893/kronologi-antigen-bekashingga-erick-thohir-pecat-direksi (7 September 2021).
4
Munawwar Hamidi, wawancara dengan penulis, Zoom Meeting, Bekasi, 14 Januari 2021.
5
Soerjono Soekanto, Pengantar Penelitian Hukum (Jakarta: UI-Press, 2005), hal. 52.
6
Ibid., hal. 10.
3
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1) Bahan hukum primer, yaitu bahan-bahan hukum yang mengikat dan terdiri dari norma
atau kaedah dasar, peraturan dasar, peraturan-perundang-undangan, bahan hukum yang
tidak dikodifikasikan, yurisprudensi, traktat. 7
2) Bahan hukum sekunder, yakni bahan yang memberikan penjelasan mengenai bahan
hukum primer. 8
3) Bahan hukum tersier, yakni bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan
terhadap bahan hukum primer dan sekunder. 9
D. Pengumpulan Data
Pengumpulan data dilakukan dengan cara studi kepustakaan untuk megumpulkan data
sekunder sebagai data utama dan melakukan wawancara untuk mengumpulkan data primer.
E. Analisis Data
Data dari hasil penelitian akan dianalisis secara kualitatif yang menghasilkan data
deskriptif, yaitu apa yang akan dinyatakan oleh responden secara tertulis atau lisan, dan
perilaku nyata. 10
F. Cara Penarikan Kesimpulan
Cara penarikan kesimpulan dalam penelitian ini menggunakan logika deduktif, yaitu
metode menarik kesimpulan dari pernyataan-pernyataan yang bersifat umum agar dapat
ditarik kesimpulan dari pernyataan-pernyataan yang sifatnya khusus. 11
III.

PEMBAHASAN
Kasus penggunaan alat test swab antigen bekas bermula dari adanya laporan kepada
Direktorat Reserse Kriminal Khusus (Dit Reskrimsus) Polda Sumut. Diduga alat
pemeriksaan kesehatan covid-19 yang digunakan oleh PT Kimia Farma Diagnostika di
Bandara Kulanamu merupakan alat bekas yang di daur ulang. Pada 27 April 2021 tim Dit
Reskrimsus Polda Sumut melakukan pengungkapan dan menetapkan 5 tersangka. 12
Dalam pembahasan ini akan diuraikan analisis upaya hukum yang dapat ditempuh
oleh konsumen terhadap penggunaan alat test swab antigen bekas berdasarkan undangundnag Perlindungan Konsumen dengan merujuk pada kasus yang terjadi di Bandara
Internasional Kualanamu.
A. Pelanggaran Undang-Undang Perlindungan Konsumen dan Undang-Undang
Kesehatan akibat Penggunaan Alat Test Swab Antigen Bekas
Fungsi Undang-Undang bukan hanya menyelesaikan masalah-masalah hukum yang
sudah timbul, namun justru sebagai kaidah-kaidah hukum yang dapat mencegah berbagai
permasalahan, inflict hukum, benturan sosial (social conflict), serta menjadi sarana
pembangunan. 13 Sehingga undang-undang berfungsi sebagai pelindung dan tolok ukur
warga negara Indonesia untuk berperilaku sesuai dengan hak dan kewajiban beserta
larangan-larangan yang telah diatur dan dilindungi didalamnya.

Ibid., hal. 52.
Ibid.
9
Ibid.
10
Ibid., hal. 32.
11
Muhaimin, Metode Penelitian Hukum. (Mataram: Mataram University Press, 2020) hal. 108
12
Irjen Pol Panca Putra Kapolda Sumatera Utara, Polisi Tetapkan 5 Tersangka kasus Tes Antigen
bekas” (On-line), tersedia di: https://www.youtube.com/watch?v=rJ0wXag6TBE (12 Desember 2021)
13
Azis Syamsuddin, Proses & Teknik Penyusunan Undang-Undang, (Jakarta: Sekretariat Jenderal
Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, 2021), hal. 19.
7
8
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Dalam Pasal 4 Undang-Undang Perlindungan Konsumen mengatur hak-hak
konsumen, yang pada pokoknya konsumen harus terlindung dari segala bahaya yang
mengancam kesehatan, jiwa, dan harta bendanya dalam menggunakan suatu barang atau
jasa. 14 Sehingga, pelaku usaha berkewajiban memenuhi hak-hak tersebut dengan baik dan
bertanggung jawab dalam memperdagangkan barang dan/atau jasanya. 15 Kewajiban pelaku
usaha tersebut diatur dalam Pasal 7 dan terhadap larangan bagi pelaku usaha dalam
memperdagangkan barang dan jasanya diatur dalam Pasal 8 UUPK.
Selain ketentuan yang terdapat dalam Undang-Undang Perlindungan Konsumen
tersebut, juga berlaku peraturan yang secara khusus mengatur produk atau jasa yang
dihasilkan oleh pelaku usaha. Terkait dengan bidang layanan kesehatan, maka terhadap
sediaan farmasi dan alat kesehatan terdapat pengaturan khusus dalam Pasal 98 ayat (1)
Undang-Undang Kesehatan, yang mengatur bahwa “Sediaan farmasi dan alat kesehatan
harus aman, berkhasiat, bermutu dan terjangkau.” Pengaturan ini juga berlaku terhadap
penggunaan alat tes swab antigen atau Rapid Diagnostic Test Antigen yang saat ini wajib
dilakukan oleh calon penumpang yang akan bepergian dengan menggunakan transportasi
udara.
Alat Test Swab Antigen atau Rapid Diagnostic Test Antigen merupakan salah satu alat
pemeriksaaan terhadap virus SARS-CoV-2 atau virus covid-19, yang dilakukan dengan
cara mengusap area hidung dan tenggorokan untuk mengambil sampel lendir. 16 Test Swab
antigen memiliki kelebihan dibandingkan dengan alat pemeriksaan covid-19 lainnya, yaitu:
“Rapid antigen (Ag) tests offer a scalable and simpler approach, analysis can be
performed by non-specialized personnel, and test results are available within minutes.
Especially the latter can potentially lead to a faster containment of infection in the society.
Even though the Ag test has a lower sensitivity compared to the RT-PCR test it has been
shown that optimal screening depends highly on the frequency and speed of testing and is
only marginally improved by high sensitivity” 17
Penggunaan test swab antigen menawarkan pendekatan yang terukur dan lebih
sederhana. Test swab antigen dapat menghasilkan diagnosis yang cepat, yang hasilnya dapat
diperoleh dalam beberapa menit. Dengan kelebihan tersebut alat test ini dapat dijadikan
sebagai langkah awal untuk mendeteksi keberadaan infeksi virus covid-19, sehingga
tindakan pencegahan dapat dilakukan dengan cepat dalam masyarakat.
Terdapat beberapa hal yang harus diperhatikan saat melakukan pemeriksaan spesimen
menggunakan Rapid Diagnostic Test Antigen (RDT-Ag), hal ini diatur dalam Keputusan
Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor HK.01.07/MENKES/446/2021 tentang
Penggunaan Rapid Diagnostic Test Antigen Dalam Pemeriksaan Corona Virus Disease
2019 (Covid-19), dengan ketentuan sebagai berikut: 18
14
Janus Sidabalok, Hukum Perlindungan Konsumen di Indonesia (Bandung: PT Citra Aditya Bakti,
2014), hal. 33.
15
Ibid., hal. 74.
16
Swab Antigen dan Rapid Antigen, Nama Beda tapi Fungsi Sama” (On-line), tersedia di:
https://www.halodoc.com/artikel/swab-antigen-dan-rapid-antigen-nama-beda-tapi-fungsi-sama
(7
September 2021).
17
Kathrine Kronberg Jakobsen, et.al. “Accuracy of anterior nasal swab rapid antigen tests compared
with RT-PCR for massive SARS-CoV-2 screening in low prevalence population”. APMIS, Volume 130,
Issue 2 (10 Desember 2021), hal. 1.
18
Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor HK.01.07/MENKES/446/2021
Tentang Penggunaan Rapid Diagnostic Test Antigen Dalam Pemeriksaan Corona Virus Disease 2019
(Covid-19), Lampiran.
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“Pemeriksaan Spesimen:
a) Baca dengan teliti instruksi penggunaan RDT-Ag sesuai dengan yang tertera dari
pabrik.
b) Periksa tanggal kedaluwarsanya. Jangan gunakan RDT-Ag jika sudah lewat
tanggal kedaluwarsanya. Bahan dalam kemasan reagen tetap stabil sampai
tanggal kedaluwarsa yang tercetak di bagian luar kotak kemasan reagen.
c) Pastikan bahwa kaset untuk pemeriksaan dan bungkus penyerap kelembapan
tidak rusak atau valid.
d) Jauhkan RDT-Ag dari cahaya matahari langsung.
e) Jangan gunakan kembali RDT-Ag yang telah digunakan.
f) Jangan gunakan perangkat RDT-Ag jika kemasan/sachet rusak atau segelnya
terbuka.
g) Jangan gunakan tabung buffer ekstraksi dari lot number yang berbeda meskipun
dari reagen yang sama, dan jangan gunakan tabung buffer ekstraksi dari reagen
merek lain.”
Selain itu, terhadap pengelolaan limbah laboratorium RDT-Ag dimuat ketentuan
sebagai berikut:
“Limbah pengambilan dan pemeriksaan spesimen RDT-Ag dianggap sebagai limbah
biologis berbahaya (biohazard) dan menjadi tanggung jawab pihak yang
melaksanakan pengambilan dan pemeriksaan spesimen. Seluruh limbah pengambilan
dan pemeriksaan RDT-Ag harus diautoklaf atau diinsinerasi, limbah padat dari bahan
spesimen, kit RDT, APD habis pakai harus diproses berdasarkan pengelolaan limbah
B3 dengan pihak ketiga yang mempunyai izin yang masih berlaku dan terdaftar di
Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan. Bahan yang bisa dipakai ulang,
seperti gown, jas lab diproses sebagai bahan laundry infeksius.” 19
Dalam rangka mencegah penularan virus covid-19, pemerintah menerapkan protokol
kesehatan terhadap pelaku perjalanan orang di dalam negeri dengan wajib mengikuti
ketentuan SE Satgas Penanganan Covid-19 Nomor 12 Tahun 2021 tentang Ketentuan
Perjalanan Orang Dalam Negeri Dalam Masa Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid19).
Ketentuan tersebut juga tertuang sama dalam Surat Edaran Nomor 34 Tahun 2021
tentang Perubahan Atas Surat Edaran Menteri Perhubungan Nomor 26 Tahun 2021 tentang
Petunjuk Pelaksanaan Perjalanan Orang Dalam Negeri Dengan Transportasi Udara Dalam
Masa Pandemi Corona Virus Disease (COVID-19). Surat Edaran tersebut secara khusus
ditujukan terhadap pelaku perjalanan orang di dalam negeri yang menggunakan
transporatasi udara. Dalam Surat Edaran ini wajib memenuhi persyaratan kesehatan,
berupa:
1) “Menunjukkan surat keterangan hasil negatif tes RT-PCR atau hasil negative rapid test
antigen yang sampelnya diambil dalam kurun waktu maksimal 2 x 24 jam sebelum
keberangkatan, atau hasil negatif tes GeNose C19 di Bandar Udara dalam kurun waktu
1 x 24 jam sebelum keberangkatan untuk penerbangan menuju Bandar Udara I Gusti
Ngurah Rai, Denpasar;
2) Menunjukkan surat keterangan hasil negatif tes RT-PCR yang sampelnya diambil
dalam kurun waktu maksimal 3 x 24 jam atau hasil negative rapid test antigen yang
sampelnya diambil dalam kurun waktu maksimal 2 x 24 jam sebelum keberangkatan,
19

Ibid.
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atau hasil negatif tes GeNose C19 di Bandar Udara dalam kurun waktu 1 x 24 jam
sebelum keberangkatan, untuk penerbangan dari dan ke daerah selain sebagaimana
diatur pada butir 1); dan
3) Khusus pada periode menjelang masa peniadaan mudik yang berlaku tanggal 22 April
sampai dengan tanggal 5 Mei 2021 dan pasca masa peniadaan mudik yang berlaku
tanggal 18 Mei sampai dengan tanggal 24 Mei 2021, wajib menunjukkan surat
keterangan hasil negatif tes RT-PCR atau hasil negatif rapid test antigen yang
sampelnya diambil dalam kurun waktu maksimal 1 x 24 jam sebelum keberangkatan,
atau hasil negatif tes GeNose C19 di Bandar Udara dalam kurun waktu 1 x 24 jam
sebelum keberangkatan.”
Sebagai penyedia jasa layanan kesehatan, terdapat standard operational procedure
(SOP) yang berlaku di PT Kimia Farma Diagnostika, yang sebagai berikut: 20
1) Pengambilan sampel Swab Antigen kepada pengguna jasa wajib menggunakan
peralatan kesehatan berupa Swab Dakron, Tabung dan Kit Antigen yang masih baru
dan dalam keadaan terbungkus;
2) Petugas mengambil sampel pada hidung pasien, selanjutnya Swab Dakron
dimasukkan ke dalam tabung berisi cairan reagen dan kemudian Swab Dakron
dipotong;
3) Setelah itu cairan yang ada di tabung diteteskan ke Kit Antigen untuk mengetahui
hasilnya dan dalam waktu + 5 (lima) menit akan diketahui hasilnya;
4) Alat kesehatan berupa Swab Dakron yang telah digunakan dan plastik kemasan Swab
Dakron bekas langsung dibuang ke tempat limbah kesehatan untuk selanjutnya
dibawa ke Laboratorium Kimia Farma Diagnostika di Jalan RA Kartini No. 1 Madras
Hulu Kecamatan Medan Polonia Kota Medan dan disimpan di TPS Limbah B3
kemudian diangkut oleh pihak ketiga.
Merujuk pada kasus yang terjadi di bandara Internasional Kualanamu, penggunaan
alat test swab antigen bekas daur ulang yang dilakukan dengan cara dicuci, dikeringkan,
dan dikemas kembali dengan double tip berpotensi membuat perpindahan virus antar pasien
menjadi lebih besar dan sangat berbahaya yang dapat mencelakakan pengguna. 21 Di sisi
lain, untuk dapat melakukan pemeriksaan test swab antigen di Bandara Internasional
Kualanamu, seorang konsumen harus mengeluarkan biaya sejumlah Rp 200.000. 22 Namun,
nyatanya alat test swab antigen yang digunakan adalah alat bekas pakai yang tidak sesuai
dengan nilai tukar dan kondisi yang dijanjikan.
Diketahui bahwa pada saat terkuaknya kasus penggunaan alat test swab antigen bekas
oleh oknum dari PT Kimia Farma Diagnostika di Bandara Internasional Kualanamu,
konsumen tidak dihubungi sama sekali oleh pihak PT Kimia Farma Diagnostika perihal
pemberian kompensasi atau ganti rugi, ataupun permintaan maaf kepada korban. 23 Hal ini
menunjukan adanya itikad tidak baik.
Dalam kasus penggunaan alat test swab antigen bekas, penulis berpendapat perbuatan
oknum dari PT Kimia Farma Diagnostika di Bandara Internasional Kualanamu
mengakibatkan tidak diperolehnya jaminan atas keamanan dan keselamatan produk oleh
konsumen akibat telah tercemarnya alat test swab antigen tersebut, di mana hal ini dapat
Sistem Informasi Penelurusan Perkara Pengadilan Negeri Lubuk Pakam” (On-line), tersedia di:
http://sipp.pn-lubukpakam.go.id/index.php/detil_perkara (12 Desember 2021).
21
Syafrudin Wibowo, wawancara dengan penulis, Gedung Adhyatma Kementerian Kesehatan,
Jakarta, 30 Desember 2021.
22
Sistem Informasi Penelurusan Perkara Pengadilan Negeri Lubuk Pakam” Op.Cit.
23
Randy Oswalda, wawancara dengan penulis, Zoom Meeting, Bekasi, 13 November 2021.
20
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mengancam keselamatan jiwa konsumen dan berdampak kepada kerugian materiil. Hal
tersebut telah melanggar asas keamanan dan keselamatan konsumen yang diatur dalam
Pasal 2 UUPK.
Dengan dilanggarnya asas perlindungan konsumen, maka terjadi juga pelanggaran
terhadap:
1) Hak-hak konsumen yang diatur dalam Pasal 4 huruf a, huruf b, huruf c, huruf h;
2) Kewajiban pelaku usaha yang diatur dalam Pasal 7 huruf a, huruf d, dan huruf f;
3) Perbuatan yang dilarang bagi pelaku usaha yang diatur dalam Pasal 8 ayat (1) huruf a,
huruf d, dan huruf e.
Perbuatan mendaur ulang test swab antigen oleh oknum dari PT Kimia Farma
Diagnostika yang notabene merupakan alat pemeriksaan kesehatan yang bersifat sekali
pakai (disposable) dapat mencelakai konsumen dan dapat mengurangi akurasi dari alat
tersebut secara drastis, yang berpotensi menimbulkan hasil yang tidak valid (invalid).
Dengan timbulnya risiko yang dapat mengancam keamanan, keselamatan konsumen dan
hilangnya mutu dari alat test swab antigen telah melanggar ketentuan Pasal 98 ayat (1) UU
Kesehatan yang mengatur bahwa “sediaan farmasi dan alat kesehatan harus aman,
berkhasiat, bermutu dan terjangkau.” 24
Sebagaimana yang ditetapkan dan diatur dalam Keputusan Menteri Kesehatan
Republik Indonesia Nomor Hk. 01.07/Menkes/466/2021 tentang Penggunaan Rapid
Diagnostic Test Antigen Dalam Pemeriksaan Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)
bahwa “Alat test swab antigen yang telah habis pakai, dalam penyimpanan dan pengolahan
limbah harus diproses berdasarkan limbah B3 dengan pihak ketiga yang mempunyai izin
yang masih berlaku dan terdaftar di Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan.”
Dengan tidak sesuainya penyimpanan dan pengolahan alat test swab antigen sebagaimana
diatur dalam ketentuan tersebut, maka telah melanggar ketentuan Pasal 98 ayat (3) UU
Kesehatan yang menyatakan bahwa “ketentuan mengenai pengadaan, penyimpanan,
pengolahan, promosi, pengedaran sediaan farmasi dan alat kesehatan harus memenuhi
standar mutu pelayanan farmasi yang ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah.” 25
B. Upaya Hukum Yang Dapat Dilakukan oleh Konsumen Terhadap Penggunaan
Alat Test Swab Antigen Bekas
Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan
Konsumen mengatur bahwa “Perlindungan Konsumen adalah segala upaya yang menjamin
adanya kepastian hukum untuk memberi perlindungan kepada konsumen.” Dengan
demikian, hukum perlindungan konsumen mengatur hak dan kewajiban konsumen serta
cara-cara mempertahankan hak dan menjalankan kewajiban tersebut. 26
Terhadap pelanggaran dari ketentuan-ketentuan UUPK, maka konsumen berhak
untuk melakukan suatu upaya hukum untuk menegakkan hak-haknya sebagai konsumen,
sebagaimana diatur dalam Pasal 4 huruf e bahwa “Hak konsumen adalah untuk
mendapatkan advokasi, perlindungan, dan upaya penyelesaian sengketa perlindungan
konsumen secara patut”.
Terkait dengan upaya hukum ini, maka para korban dari penggunaan alat test swab
antigen bekas dapat mengadukan ke Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK)
setempat atau Pengadilan di tempat konsumen tinggal perihal kerugian yang diderita oleh
korban. 27 Korban penggunaan test swab antigen bekas juga dapat mengajukan gugatan ke
Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen, yang merupakan badan penyelesaian sengketa
Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, Pasal 98 ayat (1).
Ibid., Pasal 98 ayat (3)
26
Janus Sidabalok, Op.Cit., hal. 37.
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Slamet Riyadi, wawancara dengan penulis, Zoom Meeting, Bekasi, 31 Desember 2021.
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konsumen di Daerah Tingkat II untuk penyelesaian sengketa konsumen di luar
pengadilan. 28 Dengan diawali dengan pengajuan permohonan atau pengaduan korban, baik
tertulis maupun tidak tertulis tentang peristiwa yang menimbulkan kerugian kepada
konsumen.
Tujuan dilakukannya upaya hukum sebagaimana diuraikan di atas, agar para korban
penggunaan alat test swab antigen bekas oleh oknum dari PT Kimia Farma Diagnostika
mendapat suatu kepastian hukum. Sehingga, oknum pelaku yang melakukan pelanggaran
tersebut mendapatkan sanksi dan para korban dapat menegakkan hak-haknya sebagai
konsumen pengguna jasa layanan kesehatan tersebut.
Namun, sebagaimana diatur dalam Pasal 46 ayat (2) UUPK gugatan oleh kelompok
konsumen, LPKSM, atau pemerintah tidak dapat diajukan ke BPSK melainkan diajukan ke
Peradilan Umum. Apabila korban telah menempuh upaya penyelesaian melalui BPSK
namun tidak mencapai penyelesaian, maka dapat dilakukan gugatan melalui Peradilan
Umum. 29
Gugatan dapat dilakukan oleh:
a) Seorang Konsumen yang dirugikan atau ahli warisnya.
Korban dapat mengajukan gugatan didasari dengan adanya kerugian akibat
digunakannya alat test swab antigen untuk pemeriksaaan dalam kondisi bekas daur
ulang, sehingga kondisi alat kesehatan yang dipergunakan tidak sesuai dengan biaya
yang dibayarkan dan dapat membahayakan keselamatan.
b) Sekelompok konsumen yang mempunyai kepentingan yang sama.
Korban dari penggunaan test swab antigen bekas di Bandara Internasional Kualanamu
diperkirakan mencapai 23.349 orang, maka dapat diajukan gugatan class action guna
mewakili kepentingan banyak pihak yang memiliki kesamaan masalah terkait
penggunaan test swab antigen bekas.
c) Lembaga perlindungan konsumen swadaya masyarakat yang memenuhi syarat.
Di Indonesia banyak LPKSM yang telah didirikan, salah satunya Yayasan Lembaga
Konsumen Indonesia (YLKI), yang dapat mengajukan gugatan dengan menjadi wakil
konsumen, Hak yang dimiliki lembaga demikian dikenal dengan hak gugat LSM
(NGO’s standing) hal ini diatur dalam Pasal 46 ayat (1) huruf c. Namun, untuk
memiliki legal standing tersebut LPKSM yang mejadi wakil konsumen harus tidak
berstatus sebagai korban dalam perkara yang diajukan. 30
d) Pemerintah dan/atau instansi terkait apabila barang dan/atau jasa yang
dikonsumsi atau dimanfaatkan mengakibatkan kerugian materi yang besar
dan/atau korban yang tidak sedikit.
Kementerian Kesehatan selaku instansi negara yang memberikan Izin usaha kepada PT
Kimia Farma Diagnostika dan memiliki fungsi pengawasan dapat melakukan gugatan
dikarenakan konsumen yang menjadi korban akibat penggunaan alat test swab antigen
bekas tidak sedikit
Namun, sampai berakhirnya penulisan ini belum ada konsumen yang menjadi korban
penggunaan test swab antigen bekas oleh oknum PT Kimia Farma Diagnostika di Bandara
Internasional Kualanamu yang melakukan suatu upaya hukum baik berupa pengaduan
ataupun gugatan. Penulis juga berpendapat masih banyak konsumen lain yang menderita
kerugian akibat penggunaan test swab antigen bekas ini yang lebih memilih diam, padahal
konsumen memiliki banyak wadah untuk mengadukan kerugian yang diderita ataupun
melakukan gugatan ganti rugi kepada PT Kimia Farma Diagnostika. Dalam hal ini
Kementerian Kesehatan RI juga dapat menerima aduan masyarakat yang menderita
Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, Pasal 49 ayat (1).
Ibid., Pasal 45 ayat (4).
30
Shidarta, Hukum Perlindungan Konsumen Indonesia, (Jakarta: PT Grasindo, 2006), hal. 69-70.
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kerugian terkait penyelenggaraan kesehatan dengan bersurat melalui aplikasi e-watch atau
aplikasi mobile alkes. 31
Meskipun kasus penggunaan test swab antigen oleh oknum PT Kimia Farma
Diagsnotika sudah bergulir persidangannya di Pengadilan Negerti Lubuk Pakam,
Kementerian Kesehatan selaku instansi negara yang memberikan Izin usaha kepada PT
Kimia Farma Diagnostika, dapat menjatuhkan sanksi adminisitratif berupa peringatan
secara tertulis atau pencabutan izin sementara atau izin tetap sebagaimana diatur dalam
Pasal 188 ayat (3) UU Kesehatan, apabila PT Kimia Farma Diagnostika terbukti turut
melakukan kegiatan mendaur ulang alat test swab antigen bekas yang telah digunakan
dalam layanan kesehatan di Bandara Internasional Kualanamu.
IV.

PENUTUP
A. Kesimpulan
Berdasarkan hasil penelitian dan analisis terhadap permasalahan yang dikemukakan,
maka dapat disimpulkan bahwa penggunaan alat test swab antigen bekas telah melanggar:
1) Pasal 4 huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf h;
2) Pasal 7 huruf a, huruf d, dan huruf f;
3) Pasal 8 ayat (1) huruf a, d, dan e UUPK dan;
4) Pasal 98 ayat (1) dan ayat (3) UU Kesehatan,
Oleh karenanya terhadap pelanggaran tersebut, upaya hukum yang dapat ditempuh
oleh konsumen sebagai korban penggunaan alat test swab antigen bekas adalah
mengadukan atau menggugat ke Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) atau
Pengadilan. Namun sampai berakhirnya penulisan ini belum ada konsumen yang
melakukan suatu upaya hukum, padahal konsumen memiliki banyak cara untuk
mengadukan atau melakukan gugatan atas kerugian yang diderita. Salah satunya
Kementerian Kesehatan RI dapat menerima aduan masyarakat melalui aplikasi e-watch
atau aplikasi mobile alkes.
B. Saran
Berdasarkan pokok permasalahan yang telah diuraikan di atas, saran yang dapat
diberikan yaitu:
5) Kepada korban penggunaan alat test swab antigen bekas seharusnya dapat melakukan
suatu upaya hukum guna menegakkan haknya sebagaimana diatur dalam Pasal 4 huruf
e UUPK, dikarenakan konsumen memiliki banyak cara untuk melakukan pengaduan
atau menggugat PT Kimia Farma Diagnostika terhadap kerugian yang diderita.
6) Pemerintah harus lebih memperketat pengawasan terhadap setiap penyelenggara
kegiatan yang berhubungan dengan bidang kesehatan. Selain itu, pemerintah dapat
mengenakan sanksi adminsitratif berupa pemberian peringatan secara tertulis atau
pencabutan izin sementara atau izin tetap, apabila PT Kimia Farma Diagnostika
terbukti turut melakukan kegiatan mendaur ulang alat test swab antigen bekas yang
telah digunakan, sebagaimana diatur dalam Pasal 188 ayat (3) UU No 36 Tahun 2009
tentang Kesehatan agar dapat memberi efek jera sehingga tidak terulang lagi kejadian
yang serupa.
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