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ABSTRAK 

PERJANJIAN KERJASAMA ANTARA PEMILIK SARANA APOTIK (PSA) 

DENGAN APOTEKER PENGELOLA APOTIK (APA) DI APOTEK FUTUH 

FARMA LABUHAN HAJI 

 

Penelitian ini dilakukan mengenai segala sesuatu yang berkaitan 

denganPerjanjian Kerja Sama antara Pemilik Sarana Apotik (PSA) dengan Apoteker 

Pengelola Apotik (APA) di Apotek Futuh Farma Labuhan Haji. Metode yang 

digunakan adalah normatif empiris. Perjanjian kerjasarna antara PSA dengan APA 

didasarkan atas perjanjian kerjasama, yang dibuat memenuhi syarat sahnya perjanjian 

sebagaimana pasal 1320 BW, yang berarti mengikat kedua belah pihak sebagaimana 

mengikatnya undang-undang. Apoteker yang merasa dirugikan oleh pemilik apotik, 

maka dapat menggugat ganti kerugian didasarkan atas hubungan hukum yang 

mengikat. Jika kerugian disebabkan oleh perjanjian kerjasama, maka gugatan ganti 

kerugian didasarkan atas wanprestasi dan jika di luar isi kontrak, maka gugatan ganti 

rugi didasarkan atas perbuatan melanggar hukum. 

Kata Kunci : Perjanjian, Apotik, Apoteker  

IMPLEMENTATION OF COOPERATION AGREEMENTS  BETWEEN 

OWNERS OF PHARMACY FACILITIES (PSA) AND PHARMACISTS 

MANAGING PHARMACIES (APA) AT THE FUTUH PHARMA 

PHARMACHY LABUHAN HAJI VILLAGE 

ABSTRAC 

This research was conducted on everything related to the Cooperation 

Agreement between the Owner of Pharmacy Facilities (PSA) and the Pharmacist 

Pharmacy Manager (APA) at the Futuh Farma Labuhan Haji Pharmacy. The method 

used is empirical normative method. The cooperation agreement between PSA and 

APA is based on a cooperation agreement, which is made to meet the legal 

requirements of the agreement as Article 1320 BW, which means binding on both 

parties as binding on the law. Pharmacists who feel harmed by the pharmacy owner 

can sue for compensation based on a binding legal relationship. If the loss is caused 

by a cooperation agreement and, then the compensation claim is based on default and 

if it is outside the contents of the contract, then the compensation claim is based on 

illegal acts. 

Key Words : Agreement, Pharmacy, Pharmacist 
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I. PENDAHULUAN  

Berdasarkan pengelolaannya pemerintah telah mengeluarkan peraturan 

melalui Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia dalam Bab I Ketentuan 

Umum Pasal 1 huruf a. No. 26/Men.Kes/PER/I/1981, tentang Pengelolaan dan 

Perizinan Apotik disebutkan bahwa Apoteker adalah merekayang berdasarkan 

peraturan perundang-undangan yang berhak melakukan pekerjaan kefarmasian di 

Indonesia sebagai Apoteker.
1
 Sedangkan yang dimaksud dengan Pemilik Modal atau 

Pemilik Sarana Apotik adalah orangyang mempunyai uang pokok yang dipakai 

sebagai induk untuk berniaga, melepas uang dan sebagainya, atau harta benda yang 

dapat dipergunakan untuk menghasilkan sesuatu yang dapat menambah kekayaan.
2
 

Peraturan Pemerintah No. 25 Tahun 1980, merubah secara mendasar baik 

bentuk maupun tugas dan fungsi Apotik perusahaan ini karena Peraturan Pemerintah 

No. 26 Tahun 1965, dipandang oleh pemerintah cenderung untuk disalahgunakan 

oleh para pengusaha Apotik sebagai usaha perdagangan. Sehingga banyak 

penyimpangan tugas dan fungsi utamanya sebagai penjual obat kepada masyarakat, 

dengan keadaan seperti sekarang ini hubungan Apotik dengan masyarakat pembeli 

cenderung bersifat relasi antara penjual dan pembeli, bukan pelayanan profesional 

                                                             

1
Indonesia, Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia No. 26 Tahun 1981 tentang 

Pengelolaan dan Perizinan Apotik. 
2
W. J.S. Poerwodarminto., Kamus Umum Bahasa Indonesia, Penerbit, Balai Pustaka, 

Jakarta, Hlm. 229 
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yang diberikan oleh “Health Prover”, kepada “Health Consumer”, sementara adanya 

motivasi dagang. 

Seperti dalam hubungan perjanjian antara Pemilik Sarana Apotik (PSA) 

dengan Apoteker Pengelola Apotik (APA) dalam perjanjian kerja sama pada Apotik 

Futuh Farma Di Labuhan Haji, bila dikemudian hari timbul permasalahan dalam 

perjanjian kerjasama. Namun dalam pelaksanaannya suatu perjanjian dimungkinkan 

terjadinya wanprestasi yang dapat menimbulkan kerugian dari salah satu pihak dalam 

perjanjian tersebut ataupun kerugian yang timbul karena adanya kesalahan dari salah 

satu pihak. 

Berdasarkan latar belakang diatas, maka dapat dirumuskan beberapa 

permasalahan yaitu : 1. Bagaimana Pelaksanaan Perjanjian Kerjasama antara Pemilik 

Sarana Apotik (PSA) dengan Apoteker Pengelola Apotik (APA) di Apotik Futuh 

Farma. 2. Bagaimana penyelesaiannya apabila terjadi sengketa dalam Perjanjian 

Kerjasama antara Pemilik Sarana Apotik (PSA) dengan ApotekerPengelola Apotik 

(APA) di Apotik Futuh Farma Labuhan Haji dan cara mengatasinya.  

Berdasarkan rumusan masalah di atas ada pun tujuan yang ingin di capai 

dalam penelitian  ini adalah : 1. Tujuan Penelitian adalah Secara khusus tujuan yang 

ingin dicapai dalam penelitian ini adalah : a. Untuk mengetahui 

pelaksanaankerjasama antara Pemilik Sarana Apotik (PSA) dengan Apoteker 

Pengelola Apotik (APA). b. Untuk mengetahui penyelesaian apabila terjadi sengketa 
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dalam Perjanjian Kerja Sama antara Pemilik Sarana Apotik (PSA) dengan Apoteker 

Pengelola Apotik (APA). 

Adapun manfaat dari penelitian ini adalah : a. Manfaat  Teoritis : Di 

harapkan dari hasil penelitian ini menambah literatur yang  dapat di gunakan sebagai 

landasan penelitian selanjutnya dalam bidang ilmu Hukum Perdata serta menambah 

wawasan penelitian khususnya dalam Perjanjian Kerja Sama antara Pemilik Sarana 

Apotik (PSA) dengan Apoteker Pengelola Apotik (APA). b. Manfaat Praktis : 

Dengan penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan yang sangatberharga 

bagi pihak Pemilik Sarana Apotik (PSA) dengan Apoteker PengelolaApotik (APA) 

dalam menjalin kerja sama untuk mendirikan apotik. 

Jenis penelitian ini menggunakan penelitian normatif dan empiris. 

Pendekatan yang digunakan yaitu pendekatan perundang-undangan, pendekatan 

konseptual dan pendekatan sosiologis. Teknik pengumpulan data menggunakan 

metode  data kepustakaan dan data lapangan. Analisis yang digunakan yaitu 

menggunakan analisis kualitatif deskriptif. 
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II. HASIL PEMBAHASAN 

Pelaksanaan Perjanjian Kerjasama Antara Pemilik Sarana Apotek (PSA) 

Dengan Apoteker Pengelola Apotek (APA) Futuh Farma Labuahn Haji 

Bentuk Kerjasama antara Apoteker dengan Pemilik Sarana Apotik menurut 

ketentuan Peraturan Pemerintah No. 25 Tahun 1980 tidak lagi seperti bentuk 

kerjasama badan usaha (PT, CV, Firma dan sebagainya), karena Apotik bukan lagi 

sebagai usaha perdagangan yang dikelola oleh suatu badan usaha. Akan tetapi 

Apotik sekarang merupakan sarana pelayanan kesehatan di bidang farmasi, yang 

pengelolaan serta izin Apotik oleh Pemerintah diserahkan Apoteker.
3
 

Sehingga kerjasama tersebut merupakan hubungan hukum perdata antara 

pemilik modal dengan Apoteker Pengelola Apotik dalam pendirian Apotik Futuh 

Farma di Labuhan Haji yang mempunyai kekuatan / kepastian hukum yang sama, 

sehingga keduanya dilindungi oleh hukum supaya keduanya tidak saling 

merugikan.  

Berdasarkan keterangan responden notaris, dalam perjanjian kerjasama 

keduanya saling memasukkan modal, yaitu modal sarana Apotik yang terdiri dari 

bangunan gedung Apotik, perlengkapan Apotik, perbekalan kesehatan di bidang 

Farmasi, dan modal berupa tenaga dan jasa yang dimasukkan oleh seorang 

                                                             

3
Bambang Setiawan, Pelaksanaan Perjanjian Kerjasama Antara Pemilik Sarana Apotik 

(PSA) Dengan Apoteker Pengelola Apotik (APA), (Tesis Magister Kenotariatan UNDIP Semarang), 

2007, hlm. 65 
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Apoteker, sehingga pengelolaan Apotik menjadi tanggung jawab seorang 

Apoteker.
4
 

Kerjasama antara Pemilik Sarana Apotek (PSA) dengan Apoteker 

Pengelola Apotek (APA) dalam rangka pendirian Apotik Futuh Farma Di Labuhan 

Haji melampirkan akta perjanjian kerjasama. Jadi bentuk perjanjian kerjasama 

antara Apoteker dengan Pemilik Modal Apotek adalah secara tertulis, sehingga 

apabila suatu saat terjadi salah satu pihak mengingkari perjanjian dapat diajukan 

ke Pengadilan.Dengan demikian dengan adanya pejanjian secara tertulis, maka 

pihak Apoteker Pengelola Apotik (APA) dengan Pemilik Sarana Apotik (PSA) 

masing-masing dilindungi haknya. Para pihak yang mengadakan kerja sama 

(Apoteker dan Pemilik Modal) menghadap Notaris tanpa adanya paksaan dari 

pihak manapun juga. Keduanya secarasukarela dan penuh keyakinan, dengan cara 

itu masing-masing memperoleh kepastian hukum.
5
 

Pada Peraturan Pemerintah nomor 25 tahun 1980 tentang Perubahan atas 

Peraturan Pemerintah nomor 26 tahun 1965 tentang Apotik, Peraturan Menteri 

Kesehatan Republik Indonesia nomor 922/Men.Kes/Per/X/1993 tentang Ketentuan 

dan Tata Cara Pemberian Izin Apotik dan Keputusan Menteri Kesehatan Republik 

Indonesia nomor 332/MENKES/SK/X/2002 tentang Perubahan Atas Peraturan 

                                                             

4
Wawancara dengan  Ali Masadi, Notaris Jln. TGH. Zainuddin Abd, Majid No. 29 Selong, 

pada tanggal 20 November 2018. Pukul 08:40 Wita. 
5
Wawancara dengan Ali Masadi, Notaris Jln. TGH. Zainuddin Abd, Majid No. 29 Selong, 

pada tanggal 20 November 2018. Pukul 09:15 Wita. 
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Menteri Kesehatan Republik Indonesia nomor 922/MENKES/PER/X/1993 tentang 

Ketentuan dan Tata Cara Pemberian Izin Apotik apabila diuraikan maka berbunyi 

:
6
 

“Permohonan izin Apotik yang sarana ApotikMilik pihak lain sebagaimana 

dimaksud pasal 25 ayat 2 Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 26 Tahun 

1981 harus juga melampirkan akte perjanjian kerja sama antara Apoteker 

pengelola Apotik dengan Pemilik Sarana Apotik yang berlaku sekurang-

kurangnya lima tahun” 

 

Untuk itu dapat dikatakan bahwa antara Surat perjanjian kerjasama yang 

dibuat oleh notaris dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku sangat 

tepat, sehingga keberadaan Apotik tertentu sudah memililki persyaratan 

sebagaimana mestinya. 

Sebagaimana diketahui Pemilik Sarana Apotik (PSA) merupakan pemilik 

modal yang terdiri dari bangunan, perlengkapan Apotik dan perbekalan kesehatan 

di bidang farmasi. Apoteker sebagai tenaga ahli ditunjuk oleh Pemerintah untuk 

mengelola sarana Apotik tersebut. Maka di sini akan terjadi pertemuan modal, 

modal sarana Apotik dan modal keahlian mengelola, yang keduanya saling 

mengikatkan diri untuk bekerja sama untuk menjalankan tugas dan fungsi Apotik 

sesuai dengan ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 1980. 

 

                                                             

6
Aryo Bogadenta, Manajemen Pengelolaan Apotek Cetakan I, D-MEDIKA, Jogjakarta, 

2012.hlm. 21-25 
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Isi Perjanjian Kerjasama Antara Pemilik Sarana Apotek (PSA) Dengan 

Apoteker Pengelola Apotek (APA) Futuh Farma 

Apabila dilihat dari sudut komposisi modal maka Perjanjian antara 

Pemilik Sarana Apotek (PSA) dengan Apoteker Pengelola Apotek(APA) 

termasuk perjanjian kerjasama, hal ini karena masing-masing pihak sama-sama 

memasukkan modal. Pemilik Sarana Apotek (PSA) memasukkan modal uang, 

gedung serta sarana dan prasarana apotik, sedangkan Apoteker Pengelola Apotek 

memasukkan tenaga, keahlian dan jasa serta ijin-ijin dari pihak terkait. 

Namun apabila Apoteker Pengelola Apotek (APA) tidak menanam modal, hanya 

memasukkan tenaga, keahlian, jasa serta ijin-ijin dari pihak terkait, maka 

perjanjian antara Pemilik Sarana Apotek (PSA) dengan Apoteker Pengelola 

Apotek (APA) termasuk perjanjian perburuhan atau perjanjian kerja. Hal ini 

disebabkan Apoteker Pengelola Apotek (APA) memperoleh gaji bulanan atau 

gaji pokok yang besarnya ditentukan bersama-sama dengan Pemilik Sarana 

Apotek (PSA). Jadi, apabila terjadi perselisihan antara Pemilik Sarana Apotik 

(PSA) dengan Apoteker Pengelola Apotek (APA), maka diselesaikan 

menggunakan undang-undang ketenagakerjaan melalui Dinas Tenaga Kerja 

setempat. 

Pengelolaan Manajemen Apotek Futuh Farma 

Dalam penyusunan tata caraPelaksanaan Pengelolaan keuangan dan 

Pengelolaan personalia serta administrasi Apotik yang tertulis di dalam Pasal 4 
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dan Pasal 7 Akta Notaris,diselenggarakan secara bersama-sama, termasuk juga 

dalam Pasal 6 tertulis Rencana Anggaran Pendapatan Belanja (RAPB) pada 

setiap tahun ditetapkan bersama-sama oleh Pemilik Sarana Apotek (PSA) dan 

Apoteker Pengelola Apotek (APA). 

Tentang lamanya jam bekerja di Apotek Futuh Farma Apoteker Pengelola 

Apotek(APA) menjawab terikat, ini tertulis dalam Perjanjian Tambahan yang 

dibuat oleh kedua belah pihak yang mengacu pada Pasal 12 Akta Notaris. Selain 

itu, pada Perjanjian Tambahan tersebut mengatur juga tentang perpanjangan 

kontrak dan pergantian Apoteker jika Apoteker sebelumnya mengundurkan diri 

sebelum kontraknya berakhir.
7
Jadi, jam bekerja di Apotik sesuai dengan 

pelayanan pada masyarakat. Itu menunjukkan bahwa seorang Apoteker terikat 

jam kerja di Apotek, maksudnya bahwa Apoteker selalu berada di Apotek untuk 

melayanimasyarakat / pasien yang membutuhkan. 

Penyelesaiannya Apabila Terjadi Sengketa dalam Perjanjian Kerjasama antara 

Pemilik Sarana Apotek (PSA) dengan Apoteker Pengelola Apotek (APA) Futuh 

Farma 

Berdasarkan hasil penelitian di Apotik Futuh Farma Labuhan Haji penulis 

menemukan beberapa masalah atau resiko yang bisa menjadi sengketa dalam 

                                                             

7
Wawancara Ilkham, Apoteker Pengelola Apotek,pada 21 November 2018 Pukul 20:20 

Wita 
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Perjanjian Kerjasama Pemilik Sarana Apotek (PSA) dengan Apoteker Pengelola 

Apotek (APA) Futuh Farma Labuhan Haji, antara lain :
8
 

Risiko Kerugian Dalam Perjanjian Kerjasama 

Bila dalam kerjasama antara Pemilik Sarana Apotek (PSA) dengan 

Apoteker Pengelola Apotek (APA) terdapat kerugian, maka kedua belah pihak 

(Pemilik Sarana Apotek dan Apoteker Pengelola Apotek) bersama – sama 

menanggung kerugian, yang besar kecilnya ditentukan dari modal yang ditanam 

dalam pendirian sebuah Apotik. Resiko kerugian pada prinsipnya sangat kecil, 

karena obat – obatan dan alat – alat kesehatan yang tersedia dalam apotik 

hampir 90% dan tidak dibeli secara langsung, jika benar terjadi kerugian 

wujudnya karena obat- obatan yang ada di Apotik tidak terjual.
9
 

Jika pemutusan antara Pemilik Sarana Apotik (PSA) dengan Apoteker 

Pengelola Apotik (APA) tidak memenuhi ketentuan yang berlaku, maka 

sedikitnya banyak nama Apoteker Pengelola Apotek (APA) akan tercemar, 

walaupun pada kesempatan lain nama baik dapat kembali. Selain itu juga resiko 

kerugian terjadi bila ada penyelewengankeuntungan yang diperoleh Apotek, 

jika ternyata mampu mendatangkan keuntungan yang banyak. 

 

                                                             

8
Ibid 

9
Ibid 
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Hambatan – hambatan yang muncul dalam pelaksanaan Perjanjian Kerjasama 

antara Pemilik Sarana Apotek (PSA) dengan Apoteker Pengelola Apotek (APA) 

Futuh Farma Labuhan Haji.  

Sebagai tambahan dalam pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama antara 

Pemilik Sarana Apotek (PSA) dengan Apoteker Pengelola Apotek (APA) Futuh 

Farma muncul beberapa hambatan-hambatan, antara lain :  

1. Hambatan Mengenai Prosedur Perizinan Pendirian Apotik  

Dalam hal ini Pemilik Modal menunggu keluarnya izin Apotik yang terlalu 

lama, sehingga dalam pengoperasiannya pelayanan terhadap masyarakat 

tertunda sampai keluarnya izin, dengan demikian Apotekernya tidak dapat 

langsung bekerja pada Apotik padahal sudah diangkat menjadi Apoteker.
10

 

2. Hambatan Mengenai Pengiriman obat-obatan dari Perusahaan Besar Farmasi 

Dalam Pengiriman dari Perusahaan Besar Farmasi, mendatangi Apotik-Apotik 

untuk jatuh temponya barang 2 (dua) minggu, sehingga apabila obat tersebut 

habis sebelum order obat datang, maka pihak Apotek dan atau Pemilik Sarana 

Apotek memberitahukan secara cepat, sehingga obatdi Apotik tersebut selalu 

ada dan harus diperhatikan, serta mengenai  pembayaran harus lancar. 

 

 

                                                             

10
Wawancara dengan Daeng Paelori, Pemilik Sarana Apotik Futuh Farma Jl. H.O.S 

Cokroaminoto, Desa Labuhan Haji, Kec. Labuhan Haji. Pada tanggal 25 November 2018.Pukul 17:00 

Wita. 
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III. PENUTUP 

 

Simpulan 

Pada pembahasan skripsi ini, penulis akan menyajikan kesimpulan yang 

diperoleh berdasarkan hasil penelitian, sebagai berikut : 1. Pelaksanaan 

Perjanjian antara Pemilik Sarana Apotek dengan Apoteker Pengelola Apotek 

Futuh Farma Labuhan Haji telah memenuhi ketentuan dan persyaratan yang 

berlaku sebagaimana terdapat dalam Akta Notaris. Pemilik Sarana Apotek 

memasukkan uang, gedung serta sarana dan prasarana Apotek, sedangkan 

Apoteker Pengelola Apotek memasukkan tenaga, keahlian dan jasa serta ijin-ijin 

dari pihak-pihak terkait. 2. Berdasarkan hasil penelitian di Apotek Futuh Farma 

Labuhan Haji ditemukan beberapa masalah yang bisa menjadi sengketa dalam 

perjanjian tersebut, antara lain resiko kerugian dalam perjanjian kerjasama dan 

adanya wanprestasi yang dilakukan oleh salah satu pihak dalam pembagian 

keuntungan dan kinerja Apoteker. 3. Hambatan - hambatan yang muncul adalah 

mengenai prosedur Perizinan Pendirian Apotek yang berbelit-belit serta lamanya 

proses pengiriman obat-obatan dari perusahaan besar farmasi. 
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Saran 

1. Dengan berlakunya Peraturan Pemerintah No. 25 Tahun 1980 tentang 

Apotek,pengelolaan dipegang oleh seorang Apoteker dan Pemilik Sarana 

Apotik hanya mengelola administrasi dan keuangan saja, dengan demikian 

pengelolaan keuangan merupakan bentuk suatu hubungan Hukum Perdata, 

alangkah baiknya Pemilik Sarana Apotik jangan sampai menekan Apoteker 

dalam pengelolaan Apotik yang dapat menimbulkan berjiwa dagang. 2. 

Dengan adanya hubungan kerjasama antara Pemilik Sarana Apotik dengan 

Apoteker Pengelola Apotik bukanlah hubungan perburuhan karena keduanya 

sama-sama menanam modal. Hendaknya keduanya dalam bekerjasama saling 

menunjukkan adanya peranan masing-masing, Pemilik Sarana Apotek dapat 

mengelola dengan menggunakan managemen yang rapi dan mengenai harga 

obat dapat dijangkau oleh lapisan masyarakat Labuhan Haji, sedangkan 

Apoteker harus menunjukkan peranannya, yaitu dalam usaha meningkatkan 

upaya-upaya kesehatan masyarakat khususnya masyarakat Labuhan Haji.Jika 

timbul perselisihan di antara kedua belah pihak, maka perselisihan tersebut 

dapat diselesaikan oleh Badan Arbitrase setelah terlebih dahulu melalui 

musyawarah untuk mufakat sesuai dengan Pasal 9 Akta Notaris Perjanjian 

Kerjasama ini. 
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