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ABSTRAK 

Ratnanti, Intan. 2017. Tanggung Jawab Apoteker Terhadap Penjualan Jarum 

Suntik Dan Semprit Suntik Secara Bebas Di Kabupaten Kebumen. Skripsi Bagian 

Hukum Perdata, Fakultas Hukum Universitas Negeri Semarang. Pembimbing I: 
Dr. Duhita Driyah Suprapti, S.H., M.Hum. Pembimbing II: Windiahsari, S.Pd., 

M.Pd.  

Kata Kunci: Apoteker, Apotek, Jarum Suntik dan Semprit  

Penelitian ini bertujuan untuk memahami dan menganalisis tanggung jawab 

apoteker dalam penjualan jarum suntik dan semprit suntik secara serta mengetahui 

dan memahami pengawasan yang dilakukan Dinas Kesehatan terhadap apoteker 

menjual jarum suntik dan semprit suntik secara bebas 

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian hukum sosiologi atau empiris, 

dengan menggunakan pendekatan kualitatif. Metode pengumpulan data yang 

digunakan dalam penelitian ini adalah metode wawancara, observasi, studi 

dokumentasi, dan studi kepustakaan. Keabsahan data yang digunakan dalam 

penelitian ini menggunakan teknik triangulasi. Tahapan analisis data yaitu 

pengumpulan data, reduksi data, penyajian data dan pengambilan keputusan.  

Berdasarkan hasil penelitian dapat diketahui: (1) Tanggung jawab yang 

diberikan oleh apoteker adalah tanggung jawab sebagai pemangku profesi 

apoteker dan tanggung jawab sebagai pelaku usaha. Tanggung jawab sebagai 

pemangku profesi apoteker yaitu tanggung jawab moral, tanggung jawab hukum, 

tanggung jawab teknis profesi. Tanggung jawab sebagai pelaku usaha yaitu 

tanggung jawab berdasarkan unsur kesalahan. (2) Pengawasan yang dilakukan 

Dinas Kesehatan terkait memberikan  surat peringatan dan pembekuan izin apotek 

terhadap apoteker yang menjual jarum suntik dan semprit suntik khususnya 

terhadap apotek yang dijadikan lokasi penelitian, masih kurang dikarenakan 

terkendala anggaran dan sumber daya manusianya, walaupun Dinas Kesehatan 

menyadari bahwa hal tersebut merupakan suatu bentuk pelanggaran. Hal ini pun 

dikarenakan tidak adanya laporan dari masyarakat padahal Dinas Kesahatan 

Kabupaten Kebumen membuka saran dan kritik terkait layanan pengaduan 

melalui web dan email. 
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BAB 1 

PENDAHULUAN 

 

 

1.1 Latar Belakang 

Di-era modern saat ini, kebutuhan akan pelayanan  kesehatan semakin 

meningkat. Pelayanan kesehatan adalah pelayanan yang diberikan secara langsung 

dan yang dapat dipertanggungjawabkan secara profesionil kepada individu 

sehubungan dengan kesehatannya baik rohani maupun badani seperti yang lazim 

dilakukan orang (Verbogt dan Tengker, 1900: 2). Upaya pelayanan kesehatan 

diselenggarakan dalam bentuk kegiatan dengan pendekatan promotif, preventif, 

dan rehabilitatif yang dilaksanakan secara terpadu, menyeluruh, dan 

berkesinambungan (Hari Baru Mukti: 2016). Undang-Undang Nomor 36 Tahun 

2014 tentang Tenaga Kesehatan menjelaskan bahwa Fasilitas pelayanan kesehatan 

adalah suatu alat dan/ atau tempat yang digunakan untuk menyelenggarakan 

upaya pelayanan kesehatan baik promotif, preventif, kuratif, maupun rehabilitatif 

yang dilakukan oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah, dan/atau masyarakat. 

Dimana didalamnya terdapat Tenaga Kesehatan (mukti:2016).  

Menurut Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2014 tentang Tenaga 

Kesehatan, tenaga kesehatan adalah setiap orang yang mengabdikan diri dalam 

bidang kesehatan serta memiliki pengetahuan dan/ atau keterampilan melalui 

pendidikan di bidang kesehatan yang untuk jenis tertentu memerlukan 

kewenangan untuk melakukan upaya kesehatan. Fasilitas pelayanan kesehatan 
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dalam bidang kefarmasian salah satunya adalah apotek. Hal tersebut juga 

dijelaskan dalam Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 9 Tahun 2017 tentang 

Apotek, bahwa salah  satu fasilitas pelayanan kesehatan yang tersedia untuk 

masyarakat adalah apotek. Apotek adalah sarana pelayanan kefarmasian tempat 

dilakukan  praktek kefarmasian oleh apoteker. Dimana didalamnya terdapat 

tenaga kefarmasian yaitu Apoteker dan Tenaga Teknis Kefarmasian yang bertugas 

memberikan pelayanan kefarmasian. Berdasarkan Pasal (1) Peraturan Menteri 

Kesehatan Nomor 9 Tahun 2017 tentang Apotek, Apoteker adalah sarjana farmasi 

yang telah lulus sebagai apoteker dan telah mengucap sumpah jabatan apoteker. 

Sedangkan Tenaga Teknis Kefarmasian adalah tenaga yang membantu apoteker 

dalam menjalankan pekerjaan kefarmasian, yang terdiri atas Sarjana Farmasi, Ahli 

Madya Farmasi, dan Analis Farmasi. Selain itu menurut Peraturan Menteri 

Kesehatan Nomor 9 Tahun 2017 tentang apotek dijelaskan juga bahwa 

“dalam penyelenggaraanya apotek harus memiliki STRA adalah bukti 

tertulis yang diberikan oleh konsil tenaga kefarmasian kepada Apoteker yang 

telah diregistrasi, SIA (Surat Izin Apoteker) adalah bukti tertulis yang diberikan 

oleh pemerintah daerah kabupaten/ kota kepada   Apoteker sebagai izin untuk 

menyelenggarakan apotek, SIPA (Surat Izin Praktek Apoteker) adalah bukti 

tertulis yang diberikan pemerintah daerah kabupaten/ kota kepada apoteker 

sebagai pemberian kewenangan untuk menjalankam praktik Apoteker.” 

 Pada Pasal (57) Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2014 tentang Tenaga 

Kesehatan, tenaga kesehatan dalam menjalankan praktik memiliki hak sebagai 

berikut : 

a. Memperoleh pelindungan hukum sepanjang melaksanakan tugas sesuai 

dengan Standar Profesi, Standar Pelayanan Profesi, dan Standar Prosedur 

Operasional; 

b. Memperoleh informasi yang lengkap dan benar dari Penerima Pelayanan 

Kesehatan atau keluarganya; 

c. Menerima imbalan jasa; 
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d. Memperoleh perlindungan atas keselamatan dan kesehatan kerja, 

perlakuan yang sesuai dengan harkat dan martabat manusia, moral, 

kesusilaan, serta nilai-nilai agama; 

e. Mendapatkan kesempatan untuk mengembangkan profesinya; 

f. Menolak keinginan Penerima Pelayanan Kesehatan atau pihak lain yang 

bertentangan dengan Standar Profesi, kode etik, standar pelayanan, 

Standar Prosedur Operasional, atau ketentuan Peraturan Perundang-

undangan; dan 

g. Memperoleh hak lain sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-

undangan. 

Pada Pasal (58) Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2014 tentang Tenaga 

Kesehatan, tenaga kesehatan dalam menjalankan praktik memiliki kewajiban 

sebagai berikut : 

a. Memberikan pelayanan kesehatan sesuai dengan Standar Profesi, Standar 

Pelayanan Profesi, Standar Prosedur Operasional, dan etika profesi serta 

kebutuhan kesehatan Penerima Pelayanan Kesehatan; 

b. Memperoleh persetujuan dari Penerima Pelayanan Kesehatan atau 

keluarganya atas tindakan yang akan diberikan; 

c. Menjaga kerahasiaan kesehatan Penerima Pelayanan Kesehatan; 

d. Membuat dan menyimpan catatan dan/atau dokumen tentang pemeriksaan, 

asuhan, dan tindakan yang dilakukan; dan 

e. Merujuk Penerima Pelayanan Kesehatan ke Tenaga Kesehatan lain yang 

mempunyai Kompetensi dan kewenangan yang sesuai. 

Menurut Kode Etik Apoteker Indonesia, Jakarta: Kongres Nasional XVII 

Ikatan Sarjana Farmasi   Indonesia, 2009 Kewajiban apoteker adalah sebagai 

berikut : 

a. Seorang apoteker harus menjunjung tinggi, menghayati dan mengamalkan 

sumpah / janji apoteker 

b. Seorang apoteker harus bersungguh-sungguh menghayati dan 

mengamalkan kode etik apoteker indonesia 

c. Seorang apoteker harus senantiasa menjalankan profesinya sesuai 

kompetensi apoteker indonesia serta selalu mengutamakan dan berpegang 

teguh pada prinsip kemanusiaan dalam melaksanakan kewajibannya 

d. Seorang apoteker harus selalu aktif mengikuti perkembangan di bidang 

kesehatan pada umumnya dan di bidang farmasi pada khususnya 
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e. Seorang apoteker harus berbudi luhur dan memberikan contoh yang baik 

bagi orang lain 

f. Seorang apoteker harus menjadi sumber informasi sesuai dengan 

profesinya 

g. Seorang apoteker harus selalu aktif mengikuti peraturan perundang-

undangan di bidang kesehatan pada umumnya dan di bidang farmasi pada 

khususnya. 

 Seorang apoteker merupakan seorang profesional kesehatan dalam bidang 

kefarmasian yang memilki peranan penting dalam memberikan bantuan  nasihat 

sekaligus petunjuk bagi masyarakat. Seorang apoteker juga berkewajiban untuk 

memberikan informasi kepada mengenai obat dan alat kesehatan yang akan 

mereka beli. Secara sederhana dapat dipahami bahwa tujuan pemberian informasi 

tersebut sesuai dengan tujuan konseling, yaitu Ketetapan petunentuan indikasi 

ketetapan pemilihan alat kesehatan yang efektif, aman, sekaliugus ekonomis, dan 

Cara penggunaan alat kesehatan (Witjaksana, 2013: 10). Biasanya Apoteker dapat 

menjalankan profesinya tidak hanya di rumah sakit atau industri farmasi namun 

Apoteker juga dapat mendirikan apotek dengan modal sendiri dan/atau modal dari 

pemilik modal baik perorangan maupun perusahan (Witjaksana, 2013: 11). 

 Narkotika adalah zat kimia yang dapat mengubah keadaan psikologi 

seperti perasaan, pikiran, suasana hati serta perilaku  jika masuk ke dalam tubuh 

manusi baik dengan cara dimakan, diminum, duhirup, suntik, intraven, dan lain 

sebagainya (Kurniawan, 2008: 4). Narkotika di Indonesia diatur dalam Undang-

Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Maraknya penyalahgunaan 
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Narkotika, tidak terbatas pada kalangan kelompok masyarakat yang mampu, 

tetapi juga sudah merambah ke kalangan masyarakat ekonomi rendah. Hal 

tersebut terbukti dengan adanya kasus narkoba yang ditangani Badan Narkotika 

Nasional ( BNN) pada 2016 mengalami peningkatan. Jika tahun 

2015 BNN mengungkap 638 kasus narkotika, tahun 2016 BNN mengungkap 807 

kasus narkotika (Megapolitan.kompas.com, diakses pada hari Rabu, 12 April 

2017 Pukul 19.00 WIB). Hal ini dapat terjadi karena komoditi Narkoba memiliki 

banyak jenis, dari yang harganya paling mahal hingga paling murah. Korban 

penyalahgunaan narkotika bukan hanya pada orang dewasa, mahasiswa tetapi juga 

pelajar SMU sampai pelajar setingkat SD 

(https:/ventzein,wordpress.com//penyalahgunaan-narkoba-dikalangan-remaja, 

diakses pada hari Rabu, 12 April 2017 Pukul 19.10 WIB). Kaum remaja menjadi 

salah satu kelompok yang rentan terhadap penyalahgunaan narkotika, karena 

selain memiliki sifat dinamis, energik, selalu ingin tahu. Mereka juga mudah 

putus asa dan mudah dipengaruhi oleh pengedar yang berakibat jatuh pada 

masalah penyalahgunaan narkotika. Survei Badan Narkotika Nasional (BNN), 

terkait penggunaan narkoba tercatat sebanyak 6.196 orang pelajar di Provinsi 

Jawa Tengah dari SD hingga Perguruan Tinggi  adalah sebagai pengguna barang 

haram tersebut (www.kebumenkab.go.id, diakses pada hari Sabtu, 12 April 2017 

Pukul 19.15 WIB). 

 Kebumen merupakan kota transisi dimana sebagaian penduduknya masih 

berfikir konvensional namun akibat perkembangan zaman masyarakatnya lebih 

berfikir modern. Salah satu dampak dari modernisasi itu tampak pada perilaku 

http://indeks.kompas.com/tag/badan.narkotika.nasional
http://indeks.kompas.com/tag/badan.narkotika.nasional
http://indeks.kompas.com/tag/bnn
http://indeks.kompas.com/tag/bnn
http://indeks.kompas.com/tag/bnn
http://www.kebumenkab.go.id/
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remaja yang mengadopsi adat dan kebudayaan dari luar. Hal Tersebut rentan 

sekali berdampak negatif bagi remaja yang menimbulkan kenakalan dikalangan 

remaja. Contohnya beberapa kasus penyalahgunaan narkoba oleh remaja di 

Kabupaten Kebumen(www,tribratanews-polreskebumen.com, diakses pada hari 

Rabu, 12 April 2017 Pukul 09.00 WIB). Mereka dapat dengan mudah mendapat 

narkoba dari oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab. Misalnya saja dari 

bandar narkoba yang senang mencari mangsa di daerah sekolah 

(http://jabar.bnn.go.id/artikel/penyebaran-narkoba-di-kalangan-anak-anak-dan-

remaja, diakses pada hari Rabu,12 April 2017 Pukul 09.00 WIB). 

 Salah satu pendukung penggunaan narkoba adalah jarum suntik dan 

semprit suntik. Jarum suntik adalah jarum yang secara umum digunakan dengan 

alat suntik untuk menyuntikan suatu zat ke dalam tubuh dan semprit suntik adalah 

pompa piston sederhana untuk menyuntikan atau menghisap cairan atau gas yang 

terdiri dari tabung dengan piston didalamnya yang keluar dari ujung belakang 

(Wikipedia. https://id.wikipedia.org/wiki/Alat_Suntik, diakses pada hari jumat 

pada tanggal 17 Maret 2017 pukul 19.25 WIB). Menurut Laporan akinerja BNN 

2016, hasil survei BNN bekerja sama dengan Puslitkes UI Tahun 2014 telah 

melahirkan angka prevalensi penyalahgunaan Narkoba secara umum sebesar 

2,18%. Berdasarkan hasil survei tersebut telah dilakukan perhitungan proyeksi 

angka prevalensi, dimana tahun 2016 telah diproyeksikan angka prevalensi 

penyalahgunaan Narkoba secara umum sebesar 2,21% atau setara dengan 

4.173.633 orang dimana salah satu rincian kategorinya adalah pecandu suntik 

http://jabar.bnn.go.id/artikel/penyebaran-narkoba-di-kalangan-anak-anak-dan-remaja
http://jabar.bnn.go.id/artikel/penyebaran-narkoba-di-kalangan-anak-anak-dan-remaja
https://id.wikipedia.org/wiki/Alat_Suntik
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sebanyak 70.001 orang (prevalensi 0,04%) (http://www.bnn.go.id, diakses pada 

hari Rabu, 12 April 2017 Pukul 09.10 WIB). 

 Sebagai salah satu pelayanan dalam bidang kefarmasian, kita dapat 

membeli jarum suntik dan semprit suntik di apotek. Akan tetapi dalam 

penjualannya jarum suntik dan semprit suntik mempunyai atutran tersendiri. 

Seperti yang tertuang dalam Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 9 Tahun 2017 

tentang Apotek, bahwa  apotek hanya boleh menjual obat dan alat kesehatan 

kepada apotek lainnya, puskesmas, Instalasi farmasi rumah sakit, instalasi farmasi 

klinik, dokter, bidan praktik mandiri, pasien, dan masyarakat kecuali penjualan 

kepada dokter, bidan praktik mandiri, pasien, dan masyarakat dapat dilakukan 

sesuai dengan ketentuan peraturan Perundang- Undangan. Berkaitan dengan hal 

tersebut Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009  Pasal 43 tentang Narkotika 

menjelaskan bahwa narkotika dalam bentuk suntikan dalam jumlah tertentu yang 

diperoleh dari dokter hanya dapat di peroleh di apotek. Secara khusus penjualan 

atau penyerahanjarum suntik dan semprit suntik diatur dalam Peraturan Menteri. 

Dalam  peraturan yang berlaku Apotek dapat menyerahkan sediaan Penjualan 

jarum suntik dan semprit suntik kepada Apotek lainnya, puskesmas, instalasi 

farmasi rumah sakit, instalasi farmasi klinik, dokter, bidan praktik mandiri, 

pasien, dan masyarakat sesuai peraturan Perundang-Undangan (Peraturan Menter 

Nomor 9 Tahun 2017 tentang Apotek: Pasal 17). Kemudian  dalam Pasal 4 

Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 229 Tahun 1978 dikatakan bahwa apotek 

hanya boleh menjual jarum suntik dan semprit suntik kepada unit kesehatan 

http://www.bnn.go.id/
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Laboratorium, dokter, dan usaha peternakan yang telah terdaftar pada dinas 

peternakan. 

 Akan tetapi dalam prakteknya di lapangan peneliti menemukan adanya 

penjualan jarun suntik dan semprit suntik secara bebas oleh beberapa apotek di 

Kebumen. Selain itu Apotek adalah jasa pelayanan kesehatan yang secara 

langsung menjual barangnya kepada konsumen. Jadi Apoteker di sebuah Apotek 

dapat dikatakan pelaku usaha yang dapat bertanggung jawab secara langsung 

dalam kasus penjualan jarum suntik dan semprit suntik secara bebas tersebut. 

Dalam melaksanakan hak dan kewajibannya, apoteker harus memenuhinya 

dengan itikad baik dan penuh tanggung jawab. Jika apoteker bersalah tidak 

memenuhi kewajiban itu, menjadi alasan baginya untuk dituntut secara hukum 

untuk mengganti segala kerugian yang timbul sehubungan dengan tidak 

dipenuhinya kewajiban itu, artinya apoteker harus bertanggung jawab secara 

hukum atas kesalahan atau kelalaiannya dalam menjalankan kewajibannya (Ilmu-

kefarmasian.blogspot.co.id/2014/01/standar-pelayanan-kefarmasian, diakses pada 

hari hari jumat, tanggal 17 Maret 2017 pukul 19.25 WIB). 

 Masyarakat pun banyak yang tidak tahu kemana mereka menuntut kembali 

haknya, mereka tidak tahu apa dan bagaimana sebenarnya tanggung jawab 

apoteker di sebuah Apotek dalam penjualan jarum suntik dan semprit suntik 

tersebut. Sesuai pasal 28 Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 9 Tahun 2017 

tentang Apotek, Dinas kesehatan berperan sebagai pengawas dan berwenang 

mencabut izin apotek apabial apotek tidak berjalan sesuai dengan peraturan 

Perundan-Undangan. Dalam Undang-Undang 36 Tahun 2014 tentang Tenaga 



9 

 

Kesehatan Pasal 7 disebutkan bahwa, Dalam melaksanakan tanggung jawabnya, 

pemerintah daerah kabupaten/kota berwenang untuk: 

a. Menetapkan kebijakan Tenaga Kesehatan selaras dengan kebijakan 

nasional dan provinsi; 

b. Melaksanakan kebijakan Tenaga Kesehatan; 

c. Merencanakan kebutuhan Tenaga Kesehatan; 

d. Melakukan pengadaan Tenaga Kesehatan; 

e. Melakukan pendayagunaan melalui pemerataan, pemanfaatan, dan 

pengembangan; 

f. Membina, mengawasi, dan meningkatkan mutu Tenaga Kesehatan melalui 

pelaksanaan kegiatan perizinan Tenaga Kesehatan; dan 

g. Melaksanakan kerja sama dalam negeri di bidang Tenaga Kesehatan 

 Dalam kasus ini Dinas Kesahatan Kabupaten Kebumen adalah pemeritah 

daerah kabupaten yang berperan membina, mengawasi apakah Apotek sudah 

menjalankan pelayanan kefarmasian sesuai dengan ketentuan peraturan yang 

berlaku dan sebagai pemberi izin pendirian Apotek. Apabila terjadi pelanggaran 

terhadap ketentuan peraturan yang di lakukan oleh Apotek di Kabupaten 

Kebumen, Dinas kesehatan Kabupaten Kebumen berwenang mencabut izin 

pendirian apotek ( Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 9 tentang Apotek: Pasal 

31). Penaeliti melihat adanya pelanggaran terhadap ketentuan peraturan yang 

berlaku yaitu pelanggaran terhadap Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 9 Tahun 

2017 tentang Apotek serta melanggar Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 229 

Tahun 1978 tentang Jarum Suntik, Semprit Suntik, Pipa Pemadatan, dan 

Anhidrida Asam Asetat. Hal tersebutlah yang menurut penulis perlu untuk 

dilakukan penelitian terkait Tanggung Jawab Apoteker Terhadap Penjualan 

Jarum Suntik dan Semprit Suntik yang Dijual Bebas Di Kabupaten 

Kebumen. 
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1.2 Indentifikasi Masalah 

Masalah yang berkaitan dengan penelitian ini adalah: 

1.2.1 mengenai Penjualan jarum suntik dan semprit suntik secara bebas oleh 

beberapa Apotek di Kabupaten Kebumen kepada kalangan masyarakat. 

1.2.2 Apoteker di beberapa apotek di Kabupaten Kebumen belum melaksanakan 

kewajibannya sesuai dengan peraturan Perundang-Undangan. 

1.2.3 Rendahnya pengawasan dari pihak dinas kesehatan kabupaten Kebumen 

sebagai pelaksana pembinaan dan pengawasan apotek atas kewenangannya 

mencabut surat izin apotek akibat terjadinya pelanggaran terhadap 

ketentuan peraturan yang berlaku. 

 

1.3 Pembatasan Masalah 

Pembatasan masalah dalam penelitian ini dimaksudkan untuk 

mempersempit ruang lingkup permasalahan yang akan dikaji lebih lanjut: 

1.3.1 Penelitian ini mempunyai fokus pada tanggung jawab hukum yang dapat 

dilakukan oleh apoteker jika terjadi pelanggaran terhadap peraturan 

Perundang-Undangan. 

1.3.2 Dan tanggung jawab profesi apoteker jika terjadi pelanggaran terhadap 

peraturan Perundang-Undangan 

1.3.3 Penelitian terfokus pada permasalahan yang diangkat dalam penelitian ini 

saja dan tidak melebar di luar tujuan penelitian, penulis merasa perlu 

melakukan pembatasan terhadap identifikasi permasalahan di atas. Oleh 

karena dalam penulisan ini yang ditinjau adalah dari segi hukum perdata, 

maka dalam hal ini masalah akan dibatasi tidak mencakup unsur-unsur 

hukum pidana, hukum tata negara dan hukum administrasi negara maupun 

lainnya, melainkan hanya dari sisi hukum perdata dan beberapa hukum 

berkaitan dengan kesehatan 
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1.4 Rumusan Masalah 

Rumusan masalah berdasarkan latar belakang tersebut di dalam penelitian 

ini adalah: 

1.4.1 Bagaimana tanggung jawab apoteker terhadap penjualan jarum suntik dan 

semprit suntik secara bebas ? 

1.4.2 Bagaimana pengawasan Dinas Kesehatan terhadap apoteker yang menjual 

jarum suntik dan semprit suntik secara bebas ?  

 

1.5 Tujuan Penelitian 

Tujuan penelitian berdasarkan latar belakang dengan rumusan masalah 

tersebut dalam penelitian ini adalah: 

1.5.1 Menganalisis terkait tanggung jawab apoteker terhadap penjualan jarum 

suntik dan semprit suntik secara bebas  

1.5.2 Mengetahui peran dinas kesehatan terhadap apotek yang menjual jarum 

suntik dan semprit suntik secara bebas. 

 

1.6 Manfaat Penelitian 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi berbagai pihak, 

diantaranya: 

1.6.1 Manfaat Teoritis 

1.6.1.1 Memberikan sumbangan pemikiran yang dapat digunakan untuk 

mengembangkan ilmu hukum khususnya hukum kesehatan 

1.6.1.2 Sebagai pedoman penelitian yang lain yang sesuai dengan penelitian yang 

penulis teliti 

 

1.6.2 Manfaat Praktis 

1.6.2.1 Bagi Peneliti 

1. Penelitian ini dapat penulis jadikan sebagai tambahan pengetahuan 

mengenai bagaimana tanggung jawab apoteker dan upaya apabila 

apoteker menjual jarum suntik dan semprit suntik secara bebas. 
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2. Sebagai salah satu syarat meraih gelar sarjana strata satu (S1) di 

Jurusan Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Negeri Semarang 

1.6.2.2 Bagi Masyarakat 

Memberikan pengetahuan kepada masyarakat tentang enai alat kesehatan 

yang tidak boleh dibeli secara bebas. 

1.6.2.3 Bagi Dinas Kesehatan 

Memberikan masukan kepada Dinas Kesehatan agar mengawasi dan 

mengevaluasi praktik apoteker sesuai dengan Peraturan Menteri Kesehatan yang 

telah di tetapkan.  

1.6.2.4 Bagi Apoteker 

Mendorong Apoteker dalam menjalankan tanggung jawabnya sesuai 

dengan peraturan yang berlaku. 
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BAB 2 

TINJAUAN PUSTAKA 

 

2.1  Penelitian Terdahulu  

 Dalam menjaga orisinalitas penulisan penelitian ini, penulis memberikan 

contoh penelitian terdahulu yang juga membahas hal-hal tentang Tanggung Jawab 

Apoteker dalam Pelayanan Kefarmasian. Contoh Penelitian Terdahulu sebagai 

berikut: 

1. Dila Fadhilah dengan skripsi Tanggung Jawab Hukum Apoteker terhadap 

Penjualan Obat Anti Biotik Tanpa Resep Dokter dari Universitas Negeri 

Semarang. 

2. Efi Asriani dengan skripsi Tanggung Jawab Apoteker Pengelola Apotik 

(APA) dalam Pelayanan Obat terhadap Konsumen di Kota Padang dari 

Universitas Andalas. 

3. Githa Ayu Hadirani dengan skripsi Kualitas pelayanan apotek di Jakarta 

dan kualitas kapsul racikan ditinjau dari cemaran mikroba dari Universitas 

Indonesia. 

  Berikut ini tabel perbandingan penelitian terdahulu dengan peneliti.  

Tabel 1 

Orisinalitas Penelitian Peneliti dengan Penelitian Terdahulu 

NO PENELITIAN TERDAHULU ORISINALITAS 

1 Tanggung Jawab Hukum Apoteker 

terhadap Penjualan Obat Anti Biotik 

Tanpa Resep Dokter. Rumusan 

masalah penelitian ini : 

Penelitian ini berfokus pada 

tanggung jawab Apoteker 

dalam pemenuhan hak 

konsumen atas informasi 
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1. Memahami dan menganalasis 

tanggung jawab Apoteker 

dalam pemenuhan hak 

konsumen atas informasi 

penjualan atau pelayanan obat 

antibiotik tanpa resep dokter. 

2. Mengetahui dan menganalisis 

tindakan yang dilakukan Dinas 

Kesehatan terhadap Apoteker 

yang melayani obat antibiotik 

tanpa resep dokter.  

penjualan atau pelayanan obat 

antibiotik tanpa resep 

dokter. Serta mengetahui dan 

menganalisis tindakan yang 

dilakukan Dinas Kesehatan 

terhadap Apoteker yang 

melayani obat antibiotik tanpa 

resep dokter. 

2 Tanggung Jawab Apoteker Pengelola 

Apotik (APA) dalam Pelayanan Obat 

terhadap Konsumen di Kota Padang. 

Rumusan masalah penelitian ini adalah: 

1. Bagaimana bentuk tanggung 

jawab apoteker jika terjadi 

kesalahan dalam memberikan 

pelayanan obat di apotek? 

2. Apakah bentuk upaya hukum 

yang dapat dilakukan oleh 

konsumen obat yang dirugikan?  

Penelitian ini berfokus pada 

bentuk tanggung jawab 

apoteker jika terjadi kesalahan 

dalam memberikan pelayanan 

di apotek. 

3 Kualitas pelayanan apotek di Jakarta 

dan kualitas kapsul racikan ditinjau dari 

cemaran mikroba dari Universitas 

Indonesia.. Rumusan masalah penelitian 

ini adalah: 

1. Bagaimana kualitas pelayanan obat 

raciakn di apotek wilayah jakarta? 

Penelitian ini berfokus pada 

kualitas pelayanan apoteker 

terhadap obat raciakan di 

apotek wilayah jakarta.  
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2.2 Apotek 

2.2.1 Pengertian Apotek 

 Apotek adalah sebuah tempat yang menjual obat obatan dan alat kesehatan 

yang dinaungi oleh apoteker dan banyak mendapat rujukan obat dari dokter 

(witjaksana, 2013: 6). Apotek merupakan satu diantara sarana pelayanan 

kesehatan masyarakat yang juga diatur dalam: 

1. Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Narkotika yang 

berada dalam penguasaan apotek wajib disimpan secara khusus, wajib 

membuat, dan menyampaikan laporan berkala mengenai pemasukan dan/ 

atau pengeluaran narkotika yang berada dalam penguasaannya. 

2. Peraturan Pemerintah No. 51 Tahunn 2009 tentang Pekerjaan 

Kefarmasian, apotek adalah sarana pelayanan kefarmasian tempat 

dilakukan praktek kefarmasian oleh apoteker. 

3. Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 31 Tahun 2016 

tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia 

Nomor 889/MENKES/PER/V/2011 tentang Registrasi, Izin Paktik, dan 

Izin Kerja Tenaga Kefarmasian, SIA (Surat Izin Apotek) bersifat melekat 

pada SIPA (Surat Izin Praktik Apoteker), dan memiliki masa berlaku 

sesuai denga SIPA. 

4. Peraturan menteri Kesehatan Republik Indonesi Nomor 9 Tahun 2017 

tentang Apotek, apotek adalah sarana pelayanan kefarmasian tempat 

dilakukan praktek kefarmasian oleh apoteker. 
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5. Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia No. 

1332/MENKES/SK/X/2002 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri 

Kesehatan Republik Indonesia No. 992/MENKES/PER/X/1993 tentang 

Ketentuan dan Tata Cara Pemberian Izin Apotek 

 

2.2.2 Persyaratan Apotek 

 Menurut Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia 

No.1332/MENKES/SK/X/2002 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri 

Kesehatan Repulik Indonesia No. 992/MENKES/PER/X/1993 tentang  Ketentuan 

dan Tata Cara Pemberian Izin Apotek, disebutkan bahwa persyaratan-persyaratan 

apotek adalah: 

1. Untuk mendapat izin apotek, apoteker atau apoteker yang bekerja sama 

dengan pemilik sarana yang telah memenuhi persyaratan harus siap 

dengan tempat, perlengkapan termasuk sediaan farmasi dan perbekalan 

farmasi yang lain yang merupakan milik sendiri atau milik pihak lain. 

2. Sarana apotek dapat didirikan pada lokasi yang sama dengan pelayanan 

komoditi yang lain di luar sediaan farmasi. 

 Untuk memperoleh izin apotek, pedirian apotek harus memenuhi empat 

persyaratan yaitu: 

1. Lokasi 

 Menurut Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Indonesia 

No.1332/ MENKES/SK/X/2002 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri 

Kesehatan Republik Indonesia No. 922/MENKES/PER/X/1993 tentang Ketentuan 
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dan Tata Cara Pemberian Izin Apotek, lokasi apotek tidak lagi ditentukan harus 

memiliki jarak minimal dari apotek lain dan sarana apotek dapat didirikan pada 

lokasi yang sama dengan kegiatan pelayanan komoditi lainnya di luar sediaan 

farmasi, namun sebaiknya harus mempertimbangkan segi penyebaran dan 

pemerataan pelayanan, jumlah penduduk, jumlah dokter, sarana pelayanan 

kesehatan, lingkungan yang higienis, keamanan dan mudah dijangkau masyarakat 

banyak dengan kendaraan dan faktor-faktor lainnya 

2. Bangunan 

 Menurut Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia 

No.1332/MENKES/SK/X/2002 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri 

Kesehatan Repulik Indonesia No. 992/MENKES/PER/X/1993 tentang  Ketentuan 

dan Tata Cara Pemberian Izin Apotek, luas apotek tidak diatur lagi, namun harus 

memenuhi persyaratan teknis, sehingga kelancaran pelaksanaan tugas dan fungsi 

serta kegiatan pemeliharaan perbekalan farmasi dapat terjamin. Persyaratan teknis 

apotek adalah bangunan apotek setidaknya terdiri dari: 

a) Ruang tunggu pasien. 

b) Ruang peracikan dan penyerahan obat. 

c) Ruang administrasi. 

d) Ruang penyimpanan obat. 

e) Ruang tempat pencucian alat. 

f) Kamar kecil (WC). 

3. Persyaratan teknis apotek adalah kelengkapan apotek setidaknya terdiri 

dari: 
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a) Sumber air yang memenuhi persyaratan kesehatan. 

b) Penerangan yang cukup sehingga dapat menjamin pelaksanaan tugas dan 

fungsi apotek. 

c) Alat pemadam kebakaran minimal dua buah yang masih berfungsi dengan 

baik. 

d) Ventilasi dan sistem sanitasi yang memenuhi persyaratan hygiene lainnya. 

e) Papan nama apotek, yang memuat nama apotek, nama APA, nomor Surat 

Izin Apotek (SIA), alamat apotek dan nomor telpon apotek (bila ada). 

Papan nama apotek dibuat dengan ukuran minimal panjang 60 cm, lebar 

40 cm dengan tulisan hitam diatas dasar putih dengan tinggi huruf minimal 

5 cm dan tebal 5 cm. 

4. Perlengkapan apotek 

 Perlengkapan yang wajib dimiliki oleh apotek adalah : 

a. Alat pembuatan, pengelolaan, peracikan obat, seperti: timbangan, mortir, 

gelas piala dan sebagainya. 

b. Wadah untuk bahan pengemas dan bahan pembungkus,seperti: etiket, 

wadah pengemas dan pembungkus untuk penyerahan obat. 

c. Perlengkapan dan tempat penyimpanan perbekalan farmasi seperti lemari 

dan rak untuk penyimpanan obat, lemari pendingin, lemari untuk 

penyimpanan narkotika dan psikotropika. 

d. Alat administrasi seperti blanko pemesanan obat, kartu stok obat, faktur, 

nota penjualan, salinan resep, alat tulis dan sebagainya. 
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e. Pustaka, seperti Farmakope edisi terbaru dan kumpulan peraturan 

perundang-undangan serta buku-buku penunjang lain yang berhubungan 

dengan apotek. 

 Persyaratan lain yang harus diperhatikan untuk mendirikan suatu apotek 

adalah tenaga kerja atau personalia apotek. Menurut Peraturan Menteri Kesehatan 

Nomor 31 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Kesehatan 

Nomor 889 tahun 2011 tentang Registrasi, Izin Praktek, dan Izin Kerja, Tenaga 

Kefarmasian adalah tenaga yang melakukan pekerjaan kefarmasian yang terdiri 

atas Apoteker dan Tenaga Teknis Kefarmasian. Apoteker adalah sarjana farmasi 

yang telah lulus sebagai Apoteker dan telah mengucapkan sumpat jabatan 

Apoteker. Tenaga Teknis Kefarmasian adalah tenaga yang membantu Apoteker 

dalam menjalankan pekerjaan kefarmasian yang terdiri atas Sarjana Farmasi, Ahli 

Madya Farmasi, Analis Farmasi dan Tenaga Menengah Farmasi/Asisten 

Apoteker. 

 Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia 

No.1332/MENKES/SK/X/2002 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri 

Kesehatan Republik Indonesia No. 922/MENKES/PER/X/1993 tentang Ketentuan 

dan Tata Cara Pemberian Izin Apotek, personil apotek terdiri dari: 

1. Apoteker Pengelola Apotek (APA), yaitu Apoteker yang telah memiliki 

Surat Izin Apotek (SIA). 

2. Apoteker Pendamping adalah Apoteker yang bekerja di Apotek di 

samping APA dan atau menggantikan pada jam-jam tertentu pada hari 

buka Apotek. 

3. Apoteker Pengganti adalah Apoteker yang menggantikan APA selama 

APA tersebut tidak berada ditempat lebih dari 3 bulan secara terus-

menerus, telah memiliki Surat Izin Kerja (SIK) dan tidak bertindak 

sebagai APA di Apotek lain. 
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4. Asisten Apoteker adalah mereka yang berdasarkan peraturan perundang-

undangan yang berlaku berhak melakukan pekerjaan kefarmasian sebagai 

Asisten Apoteker. 

 Sedangkan tenaga lainnya yang diperlukan untuk mendukung kegiatan di 

apotek terdiri dari (Saputra, 2015: 51) : 

1. Juru resep adalah petugas yang membantu pekerjaan Asisten Apoteker. 

2. Kasir adalah orang yang bertugas menerima uang, mencatat penerimaan 

dan pengeluaran uang. 

3. Pegawai tata usaha adalah petugas yang melaksanakan administrasi apotek 

dan membuat laporan pembeian, penjualan, penyimpanan dan keuangan 

apotek . 

 

2.2.3 Izin Apotek 

 Suatu apotek baru dapat beroperasi setelah mendapat Surat Izin Apotek 

(SIA). Surat Izin Apotek (SIA) adalah surat yang diberikan Menteri Kesehatan 

Republik Indonesia kepada Apoteker atau Apoteker yang bekerja sama dengan 

pemilik sarana apotek untuk menyelenggarakan pelayanan apotek disuatu tempat 

tertentu. Wewenang pemberian SIA dilimpahkan oleh Menteri Kesehatan kepada 

Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota (Dinkes Kabupaten/Kota). Kepala 

Dinkes Kabupaten/Kota wajib melaporkan pelaksanaan pemberian izin, 

pembekuan izin, pencairan izin dan pencabutan izin apotek sekali setahun kepada 

Menteri Kesehatan dan tembusan kepada Kepala Dinas Kesehatan Propinsi. 

Selanjutnya, Kepala Dinas Kesehatan wajib melaporkan kepada Badan 

Pengawasan Obat dan Makanan. Sesuai dengan Keputusan Menteri Kesehatan 
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Republik Indonesia No.1332/MENKES/SK/X/2002 tentang Perubahan Atas 

Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia No. 922/MENKES/PER/X/1993 

tentang Ketentuan dan Tata Cara Pemberian Izin Apotek adalah: 

1. Permohonan izin apotek diajukan kepada Kepala Dinas Kesehatan 

Kabupaten/Kota. 

2. Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota selambat-lambatnya 6 (enam) 

hari kerja setelah menerima permohonan dapat meminta bantuan teknis 

kepada Kepala Balai Pengawas Obat dan Makanan (Balai POM) untuk 

melakukan pemeriksaan terhadap kesiapan apotek untuk melakukan 

kegiatan. 

3. Tim Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota atau Kepala Balai POM selambat-

lambatnya 6 (enam) hari kerja setelah permintaan bantuan teknis dari 

Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota melaporkan hasil pemeriksaan 

setempat. 

4. Dalam hal pemeriksaaan tidak dilaksanakan, Apoteker Pemohon dapat 

membuat surat pernyataan siap melakukan kegiatan kepada Kepala Dinas 

Kesehatan Kabupaten/Kota setempat dengan tembusan kepada Kepala 

Dinas Provinsi. 

5. Dalam jangka waktu 12 (dua belas) hari kerja setelah diterima laporan 

pemeriksaan Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota setempat 

mengeluarkan SIA. 

6. Dalam hal hasil pemeriksaan Tim Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota atau 

Kepala Balai POM masih belum memenuhi syarat, Kepala Dinas 

Kesehatan Kabupaten/Kota setempat dalam waktu 12 (dua belas) hari 

kerja mengeluarkan Surat Penundaan. 

7. Dalam Surat Penundaan, Apoteker diberi kesempatan untuk melengkapi 

persyaratan yang belum dipenuhi selambat-lambatnya dalam jangka waktu 

satu bulan sejak tanggal Surat Penundaan. 

8. Terhadap permohonan izin apotek yang ternyata tidak memenuhi 

persyaratan Apoteker Pengelola Apotek dan atau persyaratan apotek, atau 

lokasi apotek tidak sesuai dengan permohonan, maka Kepala Dinas 

Kesehatan Kabupaten/Kota setempat dalam jangka waktu selambat-

lambatnya dua belas hari kerja wajib mengeluarkan Surat Penolakan 

disertai dengan alasan-alasannya. 

  

 Setiap apotek harus berjalan sesuai dengan peraturan perundang-undangan 

yang berlaku. Sesuai dengan Keputusan Menteri Kesehatan RI 
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No.1332/Menkes/SK/X/2002, Kepala Dinas Kesehatan dapat mencabut surat izin 

apotek apabila: 

a) Terjadi pelanggaran terhadap ketentuan Peraturan Perundang-undangan 

mengenai narkotika, obat keras, psikotropika serta ketentuan peraturan 

perundang-undangan lainnya. 

b) Pemilik sarana apotek terbukti terlibat dalam pelanggaran perundang-

undangan dibidang perbekalan farmasi. 

c) Apotek tidak lagi memenuhi persyaratan sebagai apotek. 

 Pelaksanaan pencabutan izin apotek dapat dilaksanakan setelah 

dikeluarkannya: 

a) Peringatan tertulis kepada apoteker pengelola apotek sebanyak 3 kali 

berturut-turut dengan tenggang waktu masing-masing 2 bulan. 

b) Pembekuan izin apotek untuk jangka waktu selama-lamanya 6 bulan sejak 

dikeluarkannya penetapan pembekuan kegiatan di apotek. 

 Pembekuan izin apotek dapat dicairkan kembali apabila apotek telah 

membuktikan memenuhi persyaratan sesuai dengan ketentuan peraturan 

perundang-undangan. Hal ini dilakukan setelah Kepala Balai POM setempat 

melakukan pemeriksaan. Keputusan pencabutan surat izin apotek dilakukan oleh 

Kepala Dinas Kesehatan/Kota disampaikan langsung kepada apoteker pengelola 

apotek dengan tembusan kepada Menteri dan Kepala Dinas Kesehatan Provinsi 

setempat serta Kepala Balai Pemeriksaan Obat dan Makanan setempat. Apabila 

surat izin apotek dicabut, apoteker pengelola apotek atau apoteker pengganti wajib 
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mengamankan perbekalan farmasinya. Pengamanan tersebut dilakukan dengan 

tata cara sebgai berikut: 

 

2.2.4 Tugas dan Fungsi Apotek 

 Berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 51 Tahun 

2009, tugas dan fungsi apotek adalah: 

1. Sebagai tempat pengabdian profesi seorang apoteker yang telah 

mengucapkan sumpah jabatan. 

2. Sebagai sarana farmasi tempat dilakukannya kegiatan peracikan, 

pengubahan bentuk, pencampuran dan penyerahan obat atau bahan obat. 

3. Sebagai sarana penyaluran perbekalan farmasi yang harus menyebarkan 

obat dan/ atau alat kesehtan. 

4. Sebagai sarana pelayanan informasi obat dan perbekalan farmasi lainnya 

kepada tenaga kesehatan lain dan masyarakat, termasuk pengamatan dan 

pelaporan mengenai khasiat, keamanan, bahaya, dan mutu obat. 

 

2.3 Apoteker 

2.3.1 Pengertian Apoteker 

 Menurut Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 9 Tahun 2017 tentang 

Apotek, apoteker adalah sarjana farmasi yang telah lulus sebagai apoteker dan 

telah mengucapkan sumpah jabatan apoteker. Menurut Drs. H. Syamsuni, 

apoteker adalah seseorang yang ahli dalam bidang farmasi (Drs. H. Syamsuni 

Apt.,: 2006, hlm. 2).  
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 Pimpinan perguruan tinggi wajib menyampaikan laporan secara tertulis 

kepada menteri kesehatan mengenai daftar apoteker yang baru lulus. Laporan ini 

sangat diperlukan untuk mengetahui jumlah apoteker yang dihasilkan oleh 

lembaga pendidikan setipa periode tertentu, dalam rangka perencanaan 

pendayagunaan dan penyebaran apoteker di wilayah Indonesia untuk 

melaksanakan wajib masa bakti. Dalam laporan itu dicantumkan nama, jenis 

kelamin, alamat lengkap, status, serta bulan dan tahun lulus apoteker (Muhammad 

Firmansyah: 2009, hlm. 11). Masa bakti adalah masa pengabdian profesi apoteker 

dalam rangka menjalankan tugas yang diberikan oleh pemerintah pada suatu 

sarana kesehatan.  

 Menurut International Pharmaceutical Federation (IPF) about standars of 

good pharmacy practice, Pharmacists are health-care professional 

responsibilities and accountabilities include seeking to ensure that people derive 

maximum therapeutic benefit from their treatments with medicine. This requires 

them to keep abreast of developments in pharmacy practice and the 

pharmaceutical sciences, profesional standards and requirements, the laws 

governing pharmacy and medicines and advances in knowledge and technology 

relating to use of medicines. 

 

  Kompetensi Apoteker menurut International Pharmaceutical Federation 

(IPF) adalah kemauan individu farmasis untuk melakukan praktek kefarmasian 

sesuai syarat legal minimum yang berlaku serta mematuhi standar profesi dan etik 

kefarmasian (News.unair.ac.id, diakses pada Kamis, 16 Maret 2017 Pukul 19.00 

WIB).  Menurut Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 9 tentang Apotek, Apoteker 

pengelola Apotek (APA) adalah apoteker yang telah diberi surat izin apotek (SIA) 

yang kemudian bertanggung jawab terhadap jalannya apotek. Izin apoteker 

berlaku seterusnya selama apoteker pengelola apotek yang bersangkutan masih 

aktif melakukan kegiatan sebagai seorang apoteker.  
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  Apoteker adalah sarjana farmasi yang telah lulus sebagai apoteker dan 

telah mengucap sumpah/ janji apoteker, seorang sarjana farmasi meskipun telah 

lulus dari program pendidikan apoteker dan bisa mempunyai sertifikat kompetensi 

apoteker belum dapat disebut sebagai apoteker sebelum mengucapkan sumpah/ 

janji apoteker. Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 1962 tentang 

Lafal Sumpah Janji Apoteker, sumpah atau janji apoteker adalah sebagai berikut: 

1. Saya akan membatikan hidup saya guna kepentingan perikemanusian 

terutama dalam bidang kesehatan; 

2. Saya akan merahasiakan segala sesuatu yang saya ketahui karena 

pekerjaan saya dan keilmuan saya sebagai apoteker; 

3. Sekalipun diancam, saya tidak akan mempergunakan pengetahuan 

kefarmasian saya untuk sesuatu yang bertentangan dengan hukum 

perikemanusiaan; 

4. Saya akan menjalankan tugas saya dengan sebaik-sebaiknya sesuai dengan 

martabat dan tradisi luhur jabatan kefarmasian; 

5. Dalam menunaikan kewajiban saya, saya akan berikhtiar dengan 

bersungguh-sungguh supaya tidak terpengaruh oleh pertimbangan 

keagamaan, kebangsaan, kesukuan, politik kepartaian, atau kedudukan 

sosial; 

6. Saya ikrarkan sumpah/ janji ini dengan sungguh-sungguh dan dengan 

penuh keinsyafan. 

 

 



26 

 

 

2.3.2 Persyaratan Apoteker 

 Untuk memperoleh SIPA (Surat Izin Praktik Apoteker) sesuai dengan 

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia  No. 51 tahun 2009  tentang Pekerjaan 

Kefarmasian, seorang Apoteker harus memiliki Surat Tanda Registrasi Apoteker 

(STRA). STRA ini dapat diperoleh jika seorang apoteker memenuhi persyaratan 

sebagai berikut: 

1. Memiliki Ijazah Apoteker. 

2. Memiliki sertifikat kompentensi apoteker. 

3. Surat pernyataan telah mengucapkan sumpah dan janji apoteker. 

4. Surat sehat fisik dan mental dari dokter yang mempunyai surat izin 

praktek. 

5. Surat pernyataan akan mematuhi dan melaksanakan etika profesi. 

 Menurut Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 31 Tahun 2016 tentang 

Perubahan atas Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 889/MENKES/PER/V/2011 

tentang Registrasi, Izin Praktik, dan Izin Kerja Tenaga Kefarmasian, dalam 

mengajukan permohonan SIPA (Surat Izin Praktik Apoteker) apoteker harus 

melampirkan : 

1. Fotokopi STRA yang dilegalisir oleh KFN; 

2. Surat pernyataan mempunyai tempat praktik profesi atau surat keterangan 

dari pimpinan fasilitas pelayanan kefarmasian atau dari pimpinan fasilitas 

produksi atau distribusu/ penyaluran; 

3. Surat rekomendasi dari organisasi profesi; dan 
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4. Pas foto berwarna ukuran 4 x 6 sebanyak 2 (dua) lembar dan 3 x 4 

sebanyak 2 (dua) lembar. 

 Adapun persyaratan yang harus dipenuhi untuk menjadi Apoteker 

Pengelola Apotek (APA) berdasarkan Permenkes RI No. 

1332/Menkes/Per/X/2002 tentang perubahan atas Permenkes RI No. 

922/Menkes/Per/X/1993 adalah: 

1. Ijazah telah terdaftar pada Departemen Kesehatan. 

2. Telah mengucapkan sumpah atau janji sebagai Apoteker. 

3. Memiliki Surat Izin Apoteker (SIA) atau surat penugasan dari Menteri 

Kesehatan. 

4. Memenuhi syarat-syarat kesehatan fisik dan mental untuk melaksanakan 

tugasnya sebagai Apoteker. 

5. Tidak bekerja di suatu perusahaan farmasi dan tidak menjadi Apoteker 

Pengelola di apotek lain 

  Apoteker yang bekerja di sarana kesehatan milik swasta, wajib memiliki 

SK yang dapat diperoleh dengan cara mengajukan permohonan kepada menteri 

atau pejabat yang ditunjuk. Surat Keputusan (SK) adalah izin yang diberikan 

kepada kepala apoteker untuk menjalankan pekerjaan kefarmasian setelah 

memenuhi persyaratan. Surat Keputusan (SK) akan diberikan setelah apoteker 

memenuhi persyaratan-persyaratan sebagai berikut: 

1. Memiliki surat penugasan, 

2. Memiliki kemampuan jasmani dan rohani untuk menjalankan pekerjaan 

kefarmasian, dan Memiliki surat keputusan penempatan (SKP) yang 
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dikeluarkan oleh Departemen Kesehatan, Departemen Pendidikan dan 

Kebudayaan, serta Departemen Pertahanan Keamanan atau Markas Besar 

Angkatan Bersenjata Republik Indonesia dalam rangka pelaksanaan masa 

bakti (Sitiatava Rizema Putra: 2013, hlm 51).   

 Jika pemilik SIPA, SIKA, atau SIKTTK tidak lagi memenuhi persyaratan 

fisik dan mental untuk menjalankan pekerjaan kefarmasian berdasarkan surat 

keterangan dokter; melakukan pelanggaran disiplin tenaga kefarmasian; atau 

melakukan pelanggaran hukum di bidang kefarmasian yang dibuktikan dengan 

putusan pengadilan maka  SIPA, SIA, atau SIPTTK akan dicabut. Pencabutan 

SIPA, SIA, atau SIPTTK disampaikan kepada pemilik SIPA, SIA, atau SIPTTK 

dengan tembusan kepada Direktur Jenderal, Kepala Dinas Kesehatan Provinsi, 

Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota dan organisasi profesi. 

 

2.3.3 Izin Apoteker 

 Setiap tenaga kefarmasian yang akan menjalankan pekerjaan kefarmasian 

wajib memiliki surat izin sesuai tempat tenaga kefarmasian bekerja. Adaupun izin 

yang dimaksud menurut Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 31 Tahun 2016 

tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 

889/MENKES/PER/V/2011 tentang Registrasi, Izin Praktik, dan Izin Kerja 

Tenaga Kefarmasianadalah sebagai berikut: 

1. SIPA bagi apoteker penanggung jawab di fasilitas pelayanan kefarmasian, 

hanya diberikan untuk 1 (satu) tempat fasilitas kefarmasian. 
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2. SIPA bagi apoteker pendamping di fasilitas pelayanan kefarmasian, 

Apoteker penaggung jawab di fasilitas pelayanan kefarmasian berupa 

puskesmas dapat menjadi apoteker pendamping di luar jam kerja. SIPA 

bagi apoteker pendamping dapat diberikan paling banyak di 3 (tiga) 

tempat fasilitas pelayanan kefarmasian. 

3. SIKA bagi apoteker yang melakukan pekerjaan kefarmasian di fasilitas 

produksi atau fasilitas distribusi/ penyaluran, SIKA hanya diberikan untuk 

1 (satu) tempat fasilitas pelayanan kefarmasian. 

4. SIKTTK bagi tenaga teknis kefarmasian yang melakukan pekerjaan 

kefarmasian pada fasilitas kefarmasian, SIKTTK dapat diberikan paling 

banyak di 3 (tiga) tempat fasilitas kefarmasian. 

 Menurut Pasal 21 (1) Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 31 Tahun 2016 

tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 

889/MENKES/PER/V/2011 tentang Registrasi, Izin Praktik, dan Izin Kerja 

Tenaga Kefarmasian, untuk memperoleh SIPA (Surat Izin Praktik Apoteker) 

apoteker harus mengajukan permohonan kepada Kepala Dinas Kesehatan 

Kabupaten/ Kota tempat pekerjaan kefarmasian dilaksanakan dengan 

melampirkan persyaratan seperti yang tertulis di peraturan tersebut. 

 

2.3.4 Tugas dan Fungsi Apoteker 

 Tugas dan fungsi apoteker sebenarnya sama dengan ruang lingkup 

farmasi. Secara garis besar, peranan apoteker adalah sebagai berikut (Drs. H. 

Syamsuni: 2006, hlm. 6) : 
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1. Pada Farmasi Komunitas  

 Apoteker memiliki tanggung jawab terhadap obat yang tertulis di dalam 

resep. Apoteker harus mampu menjelaskan tentang obat yang berguna bagi 

penderita, karena dia mengetahui tentang: 

a. Cara menggunakan dan meminum obat, 

b. Efek samping yang timbul jika obat dipakai, 

c. Stabilitas obat dalam berbagai kondisi, 

d. Toksisitas dan dosis obat yang digunakan, 

e. Rute penggunaan obat, 

f. Eksistensinya sebagai seorang yang ahli dalam obat. 

g. Apoteker memiliki tanggung jawab yang penting terhadap penjualan obat 

bebas pada penderita. 

2. Pada industri farmasi 

 Adapun peran apoteker di industri farmasi, antar lain: 

a. Menjadi anggota penelitian dan pengembangan (litbang), 

b. Bertugas di bagian produksi farmasi, 

c. Bertugas di bidang informasi ilmiah dan masalah perundang-undangan 

farmasi, 

d. Bertugas di bidang promosi, informasi, dan pelayanan obat, dan 

e. Bertugas di bidang penjualan dan pemasaran obat. 

Selain hal tersebut diatas, ada beberapa poin penting terkait dengan tugas 

dan fungsi apoteker yakni (Sitiatava Rizema Putra: 2013, hlm. 52) : 

1. Peran fungsional apoteker: 
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a. Pelayanan informasi obat dan konseling, 

b. TDM (therapeutic drug monitoring), 

c. DTM (drug therapeutic monitoring), yaitu MESO dan interaksi obat, 

d. Penanganan obat-obat cytotoxic, 

e. TPN (total parenteral nutrition) dan iv-admixture, 

f. DUE (drug utility evaluation), 

g. RDU (rational drug use), 

h. Produksi dan kontrol kualitas, 

i. Farmakoekonomi, 

j. Pelayanan farmasi bangsal, 

k. Patient safety (medication error), 

l. Pelayanan farmasi rawat jalan, Pengendalian infeksi (misalnya infeksi 

nosokomial), dan 

m. Pelayanan farmasi klinik lainnya. 

2. Perencanaan, penyimpanan, dan distribusi pembekalan farmasi. Dalam hal ini, 

tugas seorang apoteker adalah: 

a. Mampu melaksanakan perencanaan pengadaan obat dan perbekalan 

kesehatan lain melalui pembelian dari luar atau membuat (memproduksi) 

sendiri sesuai dengan ketentuan yang berlaku, sarana yang dimiliki, dan 

sesuai dengan kebutuhan rumah asakit. 

b. Mampu melakukan penyimpanan obat dan pembekalan kesehatan lain 

secara baik sesuai dengan sifat bahan. 
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c. Mampu melaksanakan fungsi distribusi obat dan pembekalan kesehatan di 

rumah sakit dengan suatu sistem distribusi yang tepat, sesuai dengan 

situasi dan kondisi rumah sakit. 

3. Teknik aspek dan Central Sterile Supply Department (CSSD). Dalam hal ini, 

tugas seorang apoteker adalah: 

a. Mampu melaksanakan teknik-teknik aseptic, seperti TPN, IVadmixture, 

dan handling cytotoxic. 

b. Mampu melaksanakan penyediaan perbekalan farmasi yang steril, mulai 

dari proses dekontaminasi, penataan perangkat, pembungkusan, proses 

sterilisasi, penyimpanan, hingga mendistribusikannya ke ruanganrungan 

yang membutuhkan kondisi steril. 

4. Farmasi klinik. Dalam hal ini, tugas seorang apoteker adalah mampu 

melaksanakan fungsi farmasi klinik yang mencakup fungsi-fungsi partisipasi 

dalam pengambilan keputusan pemberian obat pada penderita, pemilihan obat 

yang tepat, penetapan regimen obat yang tepat, pemberian dan penyediaan 

obat, pemantauan efek obat, dan pendidikan penderita. 

5. Pelayanan komunikasi, informasi, dan edukasi serta pusat informasi 

obat.Dalam hal ini, tugas seorang apoteker adalah: 

a. Mampu melaksanakan fungsi komunikasi, dan edukasi yang berkaitan 

dengan penggunaan obat untuk penderita dan keluarganya. 

b. Mampu memberikan pelayanan informasi obat kepada berbagai pihak 

yang membutuhkan. 
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6. Tugas khusus. Adapun tugas khusus seorang apoteker adalah mampu 

melaksanakan pembuatan tugas khusus mengenai topik-topik terpilih. Laporan 

kegiatan tertulis. Dalam hal ini, tugas seorang apoteker adalah membuat 

laporan kegiatan secara tertulis, yang meliputi hal-hal berikut: 

a. Menyediakan obat-obatan untuk unit perawatan dan bidang-bidang lain. 

b. Mengarsipkan resep-resep, baik untuk penderita rawat jalan maupun rawat 

inap. 

c. Membuat obat-obatan. 

d. Menyalurkan atau membagikan obat-obatan narkotika maupun obat yang 

diresepkan. 

e. Menyimpan dan membagikan preparat-preparat biologis. 

f. Membuat, menyiapkan, dan mensterilkan preparat parenteral. 

g. Menyediakan serta membagikan semua keperluan keshatan secara 

profesional. 

 

2.3.4 Kewajiban dan Hak Apoteker 

2.3.4.1 Kewajiban Apoteker 

  Kewajiban yang timbul sebagai profesi apoteker yang ditetapkan oleh 

organisasi profesinya dalam Kode Etik Apoteker Indonesia.  

  Menurut American pharmacists Association, “code of ethic, prepared and 

supported by pharmacists, is intended to state publicly the principles that form the 

fundamental basiss of the roles and resonsibilities of pharmacists. These 

principles, based oin moral obligations and virtues, are estabilished to guide 

pharmacists in relationships with patient, health profesionals, and society.” 

 

  Kewajiban apoteker yang tercantum dalam kode etik Indonesia adalah 

sebagai berikut 
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1. kewajiban umum profesi apoteker tercantum dalam Pasal 1-8 Kode Etik 

Apoteker Indonesia, yaitu: 

a. sumpah/ janji apoteker, setiap apoteker harus menjunjung tinggi, 

menghayati dan mengamalkan sumpah/ janji apoteker. 

b. Setiap apoteker harus berusaha dengan bersungguh-sungguh menghayati 

dan mengamalkan Kode Etik Apoteker Indonesia. 

c. Setiap apoteker harus senantiasa menjalankan profesinya sesuai 

kompetensi apoteker Indonesia serta mengutamakan dan berpegang teguh 

pada prinsip kemanusiaan dalam menjalankan kewajibanya. 

d. Setiap apoteker harus selau aktif mengikutin perkembangan di bidang 

kesehatan pada umumnya dan bidang farmasi pada khususnya. 

e. Di dalam menjalankan tugasnya seorang apoteker harus menjauhkan diri 

dari usaha mencari keuntungan diri semata yang bertentangan dengan 

martabat dan tradisi luhur jabatan kefarmasian. 

f. Seorang apoteker harus berbudi luhur dan menjadi contoh yang baik bagi 

orang lain. 

g. Seorang apoteker harus menjadi sumber informasi sesuai dengan 

profesinya. 

h. Seorang apoteker harus aktif mengikuti perkembangan peraturan 

perundang-undangan di bidang kesehatan pada umumnya dan di bidang 

farmasi pada khususnya. 

2. Kewajiban apoteker terhadap pasien tercantum dalam Kode Etik Apoteker 

Indonesia Pasal 9 yaitu, seorang apoteker dalam melakukan praktik 
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kefarmasian harus mengutamakan kepentingan masyarakat, menghormati hak 

asasi pasien dan melindungi makhluk hidup insani. 

3. Kewajiaban apoteker terhadap teman sejawat tercantum dalam Kode Etik 

Apoteker Indonesia Pasal 11-12: 

a. Seorang apoteker harus memperlakukan teman sejawatnya sebagaimana ia 

sendiri ingin diperlakukan. 

b. Sesama apoteker harus selalu saling mengingatkan dan saling menasehati 

untuk mematuhi ketentuan-ketentuan kode etik. 

c. Seorang apoteker harus mempergunakan setiap kesempatan untuk 

meningkatkan kerjasama yang baik sesama apoteker di dalam memelihara 

keluhuran martabat jabatan kefarmasian, serta mempertebal rasa saling 

mempercayai di dalam menunaikan tugasnya. 

4. Kewajiban apoteker terhadap petugas kesehatan lainnya tercantum dalam Kode 

Etik Apoteker Indonesia Pasal 13-14: 

a. Seorang apoteker harus mempergunakan setiap kesempatan untuk 

membangun dan meningkatkan hubungan profesi, saling mempercayai, 

menghargai, dan menghormati sejawat petugas kesehatan lain. 

b. Seorang apoteker hendaknya menjauhkan diri dari tindakan atau perbuatan 

yang dapat mengakibatkan berkurangnya atau hilangnya kepercayaan 

masyarakat kepada sejawat petugas kesehatan lain. 

 kewajiban apoteker kepada pasien, kewajiban apoteker kepada temsan 

sejawat dan kewajiban apotekern dalam komunitasnya tertuang dalm 

bentuk kode etik apoteker. 
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  Menurut Pasal 23-24 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang 

Kesehatan, Kewajiban apoteker adalah sebagai berikut: 

a. Dalam menyelenggarakan pelayanan kesehatan, tenaga kesehatan wajib 

memiliki izin dari pemerintah. 

b. Tenaga kesehatan dalam menyelenggarakan pelayanan kesehatan harus 

memenuhi ketentuan kode etik, standar profesi, hak pengguna pelayan 

kesehatan, standar pelayanan, dan standar prosedur operasional. 

 Kewajiban apoteker sebagai tenaga kesehatan adalah sebagai berikut 

(Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2014, Pasal 58-60): 

a. Memberikan pelayanan kesehatan sesuai dengan Standar Profesi, Standar 

Pelayanan Profesi, Standar Prosedur Operasional, dan etika profesi serta 

kebutuhan kesehatan Penerima Pelayanan Kesehatan; 

b. Memperoleh persetujuan dari Penerima Pelayanan Kesehatan atau 

keluarganya atas tindakan yang akan diberikan; 

c. Menjaga kerahasiaan kesehatan Penerima Pelayanan Kesehatan; 

d. Membuat dan menyimpan catatan dan/atau dokumen tentang pemeriksaan, 

asuhan, dan tindakan yang dilakukan; dan 

e. Merujuk Penerima Pelayanan Kesehatan ke Tenaga Kesehatan lain yang 

mempunyai Kompetensi dan kewenangan yang sesuai. 

 Standar pelayanan kefarmasian di apotek disusun berdasarkan tiga tujuan. 

Pertama, sebagai pedoman praktik apoteker dalam menjalankan profesi. Kedua, 

untuk melindungi masyarakat dari pelayanan yang tidak profesional. Ketiga, 

melindungi profesi dalam menjalankan praktik kefarmasian. Adapun pelayanan 
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apotek yang harus dilakukan apoteker adalah (Sitiatava Rizema Putra,: 2013, hlm. 

88) : 

1. Apoteker wajib melayani resep dr., drg., dan drh. 

2. Pelayanan resep sepenuhnya tanggung jawab APA serta harus sesuai 

dengan tanggung jawab dan keahlian profesinya yang dilandasi 

kepentingan masyarakat. 

3. Apoteker tidak boleh mengganti obat generik yang tertulis dalam resep 

dengan obat paten. 

4. Bila penderita tidak mampu menebus obat yang tertulis dalam resep, 

apoteker wajib berkonsultasi dengan dokter untuk memilihkan obat yang 

lebih tepat dan terjangkau. Apoteker wajib memberikan informasi yang 

berkaitan dengan penggunaan obat secara aman, tepat, rasional, atau atas 

permintaan masyarakat. 

5. Apoteker dilarang menyalurkan barang dan/atau menjual jasa yang tidak 

adahubunganya dengan fungsi pelayanan kesehatan. 

6. Yang berhak meracik resep adalah apoteker dan asisten apoteker di bawah 

pengawasan apotekernya.  

 

2.3.4.2 Hak Apoteker 

  Hak apoteker sebagai tenaga kesehatan menurut Undang-Undang Nomor 

36 Tahun 2014 Pasal 57 dalam menjalankan praktik mempunyai hak sebagai 

berikut: 
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1. Memperoleh perlindungan hukum sepanjang melaksanakan tugas sesuai 

dengan standar profesi, standar pelayanan profesi, dan standar prosedur 

operasional 

2. Memperoleh informasi yang lengkap dan benar dari penerima pelayanan 

kesehatan atau keluarganya 

3. Menerima imbalan jasa 

4. Memperoleh perlindungan atas keselamatan dan kesehatan kerja, 

perlakuan yang sesuai dengan harkat dan martabat manusia, moral, 

kesusilaan, serta nilai-nilai agama 

5. Mendapatkan kesempatan untuk mengembangkan profesinya 

6. Menolak keinginan penerima pelayanan kesehatan atau pihak lain yang 

bertentangan dengan standar profesi, kode etik, standar pelayanan, standar 

prosedur operasional, atau ketentuan Peraturan Perundang-Undangan. 

 

2.4 Tanggung Jawab Profesi 

 Tanggung jawab menurut kamus besar bahasa Indonesia adalah keadaan 

wajib menanggung segala sesuatunya (kalau terjadi suatu hal boleh dituntut, 

dipersalahkan, diperkarakan, dan sebagainaya). Pertanggungjawaban harus 

mempunyai dasar, yaitu hal yang menyebabkan timbulnya hak hukum bagi 

seseorang untuk menuntut orang lain sekaligus berupa hal yang melahirkan 

kewajiban hukum orang lain untuk memberi pertanggungjawabannya. dalam 

kamus besar bahasa Indonesia pengertian profesi adalah bidang pekerjaan yang 

dilandasi pendidikan keahlian tertentu. Apoteker adalah profesi yang merupakan 
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panggilan hidup untuk mengabdikan diri pada kemanusiaan pada bidang 

kesehatan, membutuhkan ilmu pengetahuan yang tinggi yang didapat dari 

pendidikan formal , orientasi primernya harus ditunjukan untuk kepentingan 

masyarakat. Ciri-ciri minimal profesi secara umum anatara lain menurut World 

Confederation of Organization of the Teaching Profession: 

1. Profesi merupakan okupasi/ pekerjaan berkedudukan tinggi yang terdiri 

dari para ahli yang trampil untuk menerapkan peranan khusus dalam 

masyarakat. 

2. Suatu profesi mempunyai kompetensi secara eksklusif terhadap 

pengetahuan dan keterampilan tertentu yang sangat penting bagi 

masyarakat maupun klien-kliennya secara individual. 

3. Pendidikan yang intensif dan disiplin tertentu mengembangkan taraf 

solidaritas dan eksklusifitas tertentu. 

4. Berdasarkan penguasaan pengetahuan dan keterampilan maupun tanggung 

jawabnya untuk mempertahankan kehormatan dan pengembangannya, 

maka profesi mampu mengembangkan etika tersendiri dan menilai kualitas 

pekerjaannya. 

5. Profesi cenderung mengabaikan pengendalian dari masyarakat maupun 

klien-kliennya. 

 Profesi dipengaruhi oleh masyarakat, kelompok-kelompok kepentingan 

tertentu maupun organisasi profesional lainnya, terutama dari segi pengakuan 

terhadap dirinya. Menurut Prof. Dr. Valerine terdapat tiga macam tanggung jawab 

profesi yaitu (bem.law.ui.ac.id/materi/perdana tjp, diakses pada hari Senin, 28 

agustus 2017 pukul 08.00 WIB)  : 

1. Tanggung jawab moral 

 Hubungan etika profesi dengan moral sangat erat, mengingat etika 

membutuhkan moral sebagai landasan atau pijakan dalam melahirkan sikap 
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tertentu. Apoteker sebagai individu maupun sebagai kelompok dalam melakukan 

tindakan juga harus berpegang pada moral yang baik, yang diwujudkan dalam 

bentuk Kode Etik Apoteker Indonesia. Tanggung jawab sesuai dengan nilai-nilai, 

norma yang berlaku dalam lingkungan kehidupan profesi yang bersangkutan 

(kode etik profesi) yang bersifat pribadi maupun bersifat kelembagaan bagi suatu 

lembaga yang merupakan ikatan/ perikatan profesi yang bersangkutan. Wujud dari 

tanggung jawab moral secara pribadi adalah hati nurani. Sedangkan wujud dari 

tanggung jawab moral secara kelembagaan adalah sanksi dari lembaga yang 

bersangkutan. Tanggung jawab moral dapat menjadi tanggung jawab hukum 

apabila nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat diangkat dan dituangkan dalam 

peraturan perundang-undangan. 

2. Tanggung Jawab Hukum 

 Tanggung jawab yang menjadi beban profesi untuk dapat melaksanakan 

tugasnya dengan tidak melanggar rambu-rambu hukum. Wujud 

pertanggungjawaban hukum adalah berupa sanksi. 

3. Tanggung Jawab Teknis Profesi 

 Tanggung jawab teknis profesi merupakan tuntutan bagi profesi untuk 

melaksanakan tugasnya secara profesional sesuai dengan kriteria teknis yang 

berlaku dalam bidang profesi yang bersangkutan, baik yang bersifat umum 

maupun ketentuan khusus yang berlaku dalam lembaga yang bersangkutan. 

Sanksi terhadap pihak yang tidak dapat mempertanggungjawabkan secara teknis 

profesional adalah penilaian atas kemampuannya. 
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2.5 Pengawasan Dinas Kesehatan Terhadp Apoteker 

 Dinas Kabupaten Kebumen yang bertempat di Jalan Letnan HM Sarbini 

Nomor 27, Bumirejo, Kecamatan Kebumen, Kabupaten Kebumen Jawa Tengah 

yang memiliki tanggung jawab menkalankan kebijakan Bupati Kebumen dalam 

bidang kesehatan. Dinas Kesehatan Kota Semarang dikepalai oleh Kepala Dinas 

dr.Hj. Y. Rini Kristiani., M.Kes. Kedudukan Dinas Kesehatan Kabupaten 

Kebumen adalah: 

1. Dinas Kesehatan dipimpin oleh seorang kepala dinas yang berkedudukan 

di bawah dan bertanggung jawab Bupati melalui Sekretaris Daerah. 

2. Kepala Dinas Kesehatan diangkat dan diberhentikan Bupati dengan 

peraturan dan perundang-undangan yang berlaku. 

 Pengawasan adalah proses dalam menetapkan ukuran kinerja dan 

pengambilan tindakan yang dapat mendukung pencapaian hasil yang diharapkan 

sesuai dengan kinerja yang telah ditetapkan tersebut 

(malikazisahmad.wordpress.com, diakses pada Rabu, 16 Agustus 2017). Dalam 

Pasal 2 dan Pasal 3 Peraturan Bupati Kebumen Nomor 69 Tahun 2008, Dinas 

Kesehatan mempunyai tugas pokok melaksanakan urusan pemerintahan daerah 

dibidang kesehatan berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan. Untuk 

melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud, Dinas Kesehatan mempunyai 

fungsi: 

1. pelaksanaan pembinaan umum dan perumusan kebijakan teknis di bidang 

kesehatan yang meliputi pendekatan peningkatan (promotif), pencegahan 
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(preventif), pengobatan (kuratif), pemulihan (rehabilitasi) berdasarkan 

standar yang telah ditetapkan; 

2. pelaksanaan pemberian perizinan dan pelayanan umum di bidang 

kesehatan; 

3. pelaksanaan pembinaan terhadap UPTD di bidang upaya pelayanan 

kesehatan dasar dan rujukan serta pembinaan operasional sesuai kebijakan 

Bupati; dan 

4. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan 

fungsinya.  

 Dalam Peraturan Menteri Nomor 9 Tahun 2017 tentang Apotek, di 

jelaskan bahwa pelimpahan kewenangan pemberian izin Apotek dan Apoteker 

kepada Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota . Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota atas 

dapat mencabut SIPA, SIA atau SIPTTK karena: 

a) atas permintaan yang bersangkutan; 

b) STRA atau STRTTK tidak berlaku lagi; 

c) yang bersangkutan tidak bekerja pada tempat yang tercantum dalam surat 

izin; 

d) yang bersangkutan tidak lagi memenuhi persyaratan fisik dan mental 

untuk menjalankan pekerjaan kefarmasian berdasarkan pembinaan dan 

pengawasan dan ditetapkan dengan surat keterangan dokter; 

e) melakukan pelanggaran disiplin tenaga kefarmasian berdasarkan 

rekomendasi KFN; atau 
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f) melakukan pelanggaran hukum di bidang kefarmasian yang dibuktikan 

dengan putusan pengadilan. 

 Pencabutan dikirimkan kepada pemilik SIPA, SIA, atau SIPTTK dengan 

tembusan kepada Direktur Jenderal, Kepala Dinas Kesehatan Provinsi, dan 

organisasi profesi atau organisasi yang menghimpun Tenaga Teknis 

Kefarmasian. 

 Selain itu, Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota wajib melaporkan 

pelaksanaan pemberian SIPA, SIA, dan SIPTTK serta pencabutannya setiap 3 

(tiga) bulan sekali kepada Kepala Dinas Kesehatan Provinsi. 

Kepala Dinas Kesehatan Provinsi wajib melaporkan rekapitulasi 

pemberian SIPA, SIA, dan SIPTTK serta pencabutannya setiap 6 (enam) 

bulan sekali kepada Direktur Jenderal. 

 

2.6 Alat Kesehatan 

  Menurut Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 72 Tahun 1998 

Tentang Pengamanan Sediaan Farmasi Dan Alat Kesehatan, Alat kesehatan 

adalah instrumen, aparatus, mesin, implan yang tidak mengandung obat yang 

digunakan untuk mencegah, mendiagnosis, menyembuhkan dan meringankan 

penyakit, merawat orang sakit serta memulihkan kesehatan pada manusia dan atau 

untuk membentuk struktur dan memperbaiki fungsi tubuh.. 

 Alat kesehatan yang di apotek meliputi alat kesehatan umum dan alat 

kesehatan khusus. Alat kesehatan umum sepert,i alat pembalut, alat perawatan dan 

alat umum lainnya. Sedangkan alat kesehatan khusus berupa alat penampungan, 
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chatheter, dan alat suntik (www.academia.edu, diakses pada hari Kamis 16 Maret 

2017 Pukul 20.00 WIB). Macam-macam alat kesehatan 

(www.fungsiklopedia.com/alatkesehatan, diakses pada hari rabu 16 Agustus 

Pukul 06.00 WIB): 

1. Alat Kesehatan Untuk Perawatan 

a. Plester, untuk menutupi luka dilengkapi pelekat. 

b. Kain kasa, untuk verband atau pebutup luka. 

c. Botol panas, untuk kompres panas 

d. Eskap, untuk kompres dingin. 

e. Pompa susu, untuk membantu memompa air susu keluar dari payudara 

yang sedang menyusui. 

f. Pelindung puting susu, untuk melindungi puting susu yang lecet pada 

waktu menyusui 

g. Air cusion, sebagai tempat duduk pada penderita wasir/ ambien. 

h. Colostomy bag, untuk menampung fases pada pasien setelah operasi 

colon (pembedahan usus buatan melalui otot dan kulit perut). 

i. Urinal, untuk menampung urine pada pasien. 

j. Bedpan, untuk menampung fases pada pasien. 

k. Emesis basin, untuk menampung muntah, nanah, kapas bekas. 

2. Alat Untuk Tindakan Medis 

a. Sarung tangan, untuk melindungi tangan dari pengaruh sekeliling. 

b. Cathether, untuk mengeluarkan/ mengambil urine. 

http://www.academia.edu/
http://www.fungsiklopedia.com/alatkesehatan
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c. Urine bag, untuk menampung urine yang dihubungkan dengan ballon 

cathether/ foley cathether untuk mengeluarkan/ pengambilan urine 

pada sistem tertutup. 

d. Stomach tube. Untuk mengumpulkan cairan/ getah lambung dam 

membilas/ mencuci isi perut. 

e. Feeding tube. Untuk nutrisi/ pemberian cairan makanan melalui mulut 

atau hidung. 

f. Suction cathether, untuk menyedot lendir dari trakea bayi baru lahir. 

g. Wing needle, sebagai perpanjangan vena untuk pemberian cairan infus 

atau obat intra vena dalam jangka lama. 

h. Infusion set, selang untuk pemberian cairan infus. 

i. Tranfusion set, untuk pemberian transfusi darah, 

j. Semprit/ spuit/ syringe, untuk menyuntik 

k. Jarum suntik, untuk menyuntik 

l.  Spuit gliserin, untuk menyemprotkan lavement/ clysma melalui anus. 

m. Currete, untuk membersihkan rahim pada pasien keguguran. 

3. Alat Untuk Mendiagnosa Penyakit 

a. Buku test buta warna, untuk memeriksa orang yang buta warna. 

b. Chart vision snellen, untuk memeriksa visus/ ketajaman penglihatan. 

c. Reflex hamer, untuk memeriksa kemampuan refleksi dari bagian 

tertentu tubuh kita. 

d. Tong spatel, untuk menekan lidah agar dapat melihat/ memeriksa 

kelainan pada tenggorokan, misalnya amandel, faringitis. 
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e. Laringeal mirror, untuk memeriksa dan melihat keadaan dalam mulut 

dan tenggorokan. 

f. Thermometer, untuk mengukur suhu tubuh. 

g. Stehoscope, untuk auskultasi atau sebagai alat pendengar suara yang 

ada di dalam suatu binatang atau tubuh manusia. 

h. Sphygmomanomete, untuk mengukur tekanan darah. 

i. Speculum, untuk memeriksa atau melihat bagian yang berbeda di 

dalam liang rongga. 

4. Alat Bedah Operasi 

a. Pisau operasi, untuk pembedahan 

b. Gunting, untuk memotong jaringan tubuh 

c. Forceps, untuk menjepit atau memegang benda. 

d. Cilia pinset, untuk menjepit atau mencabut rambut. 

e. Pinset agrave, untuk menjepitkan clip pada luka sehingga luka tidak 

terbuka. 

f. Klem, untuk menjepit suatu benda. 

g. Arteri klem, untuk menjepit pembuluh darah arteri. 

h. Peritoneum forceps, untuk menjepit jaringan selaput perut. 

i. Needle holders, untuk menjepit jarum jahit serta menjahit luka terbuka. 

j. Jarum jahit, untuk menjahit luka 

k. Benang bedah, untuk mengikat pembuluh darah atau aproksimasi. 

l. Anatomy pinset, untuk menjepit kasa, kapas, atau alat kesehatan lain. 

m. Bandage scissor, untuk menggunting perban/ kassa. 
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n. Catgut, benang bedah yang diabsobsi oleh tubuh, 

 

2.6.1 Jarum Suntik dan Semprit Suntik 

 Sesuai tema yang penulis ambil tentang Penjualan Jarum Suntik dan 

Semprit Suntik Secara bebas oleh Apoteker maka di sini penulis hanya membahas 

alat kesehatan jarum suntik dan semprit suntik. Jarum suntik adalah alat yang 

dihubungkan dengan semprit suntik atau syringe, digunakan untuk menyuntik. 

Sedangkan semprit suntik atau syringe adalah alat yang dihubungkankan dengan 

alat suntik, digunakankan untuk menyuntik atau dihubungkan dengan kanula 

untuk membersihkan (www.academia.edu, diakses pada hari Kamis 16 Maret 

2017 Pukul 20.00 WIB). Macam-macam jaruim suntik: 

1. Jarum suntik yang umum 

 Besar kecilnya jarum suntik ditentukan dengan nomor-nomor. Yang biasa 

digunakan adalah nomor 18G, 19G, 20G, 21G, 22G, 23G, 24G, 25G, 26G, 27G. 

Makin besar nomornya, makin kecil diameter jarum suntiknya. 

2. Jarum Suntik Gigi 

 Jarum suntik ini tersedia dalam tiga ukuran yaitu ukuran 25G, 27G, dan 

30G. Jarum suntik tersebut berujung dua. 

3. Jarum Suntik Spinal 

 Jarum spinal digunakan untuk lumbal punctie. Jarum ini didalamnya 

terdapat jarum lagi. 

 

 

http://www.academia.edu/
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4. Jarum Suntik Bersayap 

 Jarum ini berukuran 18G samapi 25G. Digunakan sebagai vena tambahan 

atau perpanjang vena dari tubuh kita untuk pengobatan. 

Sedangkan macam-macam alat semprit adalah sebagai berikut: 

1. Tuberculine Syringe 

Alata ini khusus digunakan untuk menyuntikan tuberculin. Alat ini berkapasitas 

volume 1 ml dengan pembagian skala 0,01 ml 

2. Glycerin Syringe 

Umumnya terbuat dari logam (stainless steel). Bentuknya seperti alat suntik biasa, 

namjun kapasitas volumenya lebih besar yaitu 30 ml, 50 ml, dan 100 ml. Ujung 

kanule agak melengkung ke bawah dengan ujung berkepala. 

3. Insulin Syringe 

Alat suntik ini khusus untuk menyuntikan insulin. Kapasitas volumenya juga 1,0 

ml. 

 Berkaitan dengan hal tersebut Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009  

Pasal 43 tentang Narkotika menjelaskan bahwa narkotika dalam bentuk suntikan 

dalam jumlah tertentu yang diperoleh dari dokter hanya dapat di peroleh di 

apotek. Secara khusus penjualan atau penyerahanjarum suntik dan semprit suntik 

diatur dam Peraturan Menteri Untuk penjualan jarum suntik dan semprit suntik 

tidak boleh dijual secara bebas.  jarum suntik dan semprit suntik hanya boleh 

diedarakan oleh pedagang alat kesehatan dan apotek. Kemudian pedagang alat 

kesehatan dan apotek hanya boleh menjual jarum suntik dan semprit suntik 

kepada Unit Kesehatan, laboratorium, dan dokter serta peternakan yang telah 
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terdafta di Dinas Peternakan (Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 229 Tahun 

1978 tentang Jarum Suntik, Semprit Suntik, Pipa Pemadatan, dan Anhidrida Asam 

Asetat: Pasal 4). 

 

2.7 Pelaku Usaha 

 Menurut Pasal 1 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang 

Perlindungan Konsumen, pelaku usaha adalah setiap orang perorangan atau badan 

usaha , baik yang berbentuk badan hukum maupun bukan berbentuk badan hukum 

yang didirikan dan berkedudukan atau melakukan kegiatan dalam wilayah hukum 

negara Republik Indonesia, baik sendiri maupun bersama-sama melalui perjanjian 

menyelenggarakan kegiatan usaha dalam berbagai bidang ekonomi. Menurut 

penjelasan Pasal 1 (3) Undang-Undang Perlindungan Konsumen, pelaku usaha 

yang termasuk dalam pengertian tersebut meliputi perusahaan, korporasi, BUMN, 

Koperasi, importir, pedagang, distributor dan lain-lain. 

Pengertian pelaku usaha menurut Pasal 1 (3) Undang-Undang 

Perlindungan Konsumen tersebut dapat dijabarkan menjadi beberapa syarat, yaitu 

(www.jurnalhukum.com, diakses 23 Agustus 2017 Puku 08.00 WIB): 

1. Bentuk atau wujud pelaku usaha 

a. Orang perorangan, yaitu setiap individu yang secara bersama-sama 

melakukan kegiatan usaha secara seorang diri. 

b. Badan usaha, adalah sekumpulan individu yang secara bersama-sama 

melakukan kegiatan usaha. Badan usaha dapat dikelompokan kedalam 

dua kategorin yaitu badan hukum dan bukan badan hukum. Badan 

http://www.jurnalhukum.com/
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usaha harus memenuhi salah satu kriteria yaitu didirikan dan 

berkedudukan serta melakukan kegiatan.didirikan erat kaitannya 

dengan badan hukum, misalnya perseroan terbatas yang berdasarkan 

anggaran dasarnya didirikan di Indonesia, sedangkan berkedudukan 

cakupannya lebih luas. Istilah berkedudukan tidak hanya melekat pada 

badan hukum, melainkan juga pada non badan hukum, baik individu 

maupun sekelompok orang. Keterangan mengenai tempat kedudukan 

dapat ditemukan di tanda pengenal seperti surat izin praktek. 

2. Kegiatan usaha tersebut harus didasarkan pada perjanjian 

3. Di dalam berbagai bidang ekonomi. Pengertian ini sangat luas, bukan 

hanya pada bidang produksi. 

Kewajiban pelaku usaha menurut ketentuan Pasal 7 Undang-Undang 

Perlindungan Konsumen adalah sebagai berikut: 

1. Beritikad baik dalam melakukan usahanya; 

2. Memberikan informasi yang benar, jelas dan jujur mengenai kondisi dan 

jaminan barangdan/ atau jasa serta memberi penjelasan penggunaan, 

perbaikan dan pemeliharaan; 

3. Memperlakukan atau melayani konsumen secara benar dan jujur serta 

tidak diskriminatif; 

4. Menjamin mutu barang dan/ atau jasa yang diproduksi dan/ atau 

diperdagangkan berdasarkan ketentuan standar mutu barang dan/ atau jasa 

yang berlaku; 
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5. Memberi kesempatan kepada konsumen untuk menguji, dan/ atau 

mencoba barang dan/ atau jasa tertentu serta memberi jaminan dan/ atau 

garansi atas barang yang dibuat dan/ atau yang diperdagangkan; 

6. Membari kompensasi, ganti rugi dan/ atau penggantian atas kerugian 

akibat penggunaan, pemakaian dan pemanfaatan barang dan/ atau jasa 

yang diperdagangkan; 

7. Memberi kompensasi, ganti rugi dan/ atau penggantian apabila barang 

dan/ atau jasa yang diterima atau dimanfaatkan tidak sesuai dengan 

perjanjian. 

Hak pelaku usaha menurut ketentuan Pasal 6 Undang-Undang 

Perlindungan Konsumen adalah sebagai berikut: 

1. Hak untuk menerima pembayaran sesuai kesepakatan mengenai kondisi 

dan nilai tukar barang dan/ atau jasa yang diperdagangkan; 

2. Hak untuk mendapat perlindunagan hukum dari tindakan konsumen yang 

beritikad tidak baik; 

3. Hak untuk melakuakan pembelaan diri sepatutnya di dalam penyelesaian 

hukum sengketa konsumen; 

4. Hak untuk rehabilitasi nama baik apabila terbukti secara hukum bahwa 

kerugian konsumen tidak diakibatkan oleh barang dan/ atau jasa yang 

diperdagangkan; 

5. Hak-hak yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan
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2.7.1 Tanggung Jawab Pelaku Usaha 

Menurut pasal 1313 KUHPerdata, perjanjian adalah suatu perbuatan 

dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang lain 

(R. Subekti dan R.Tjitrosudibio,2008: 338), dimana selain hak disitu juga akan 

muncul tanggung jawab pelaku usaha. Untuk berbicara mengenai tanggung jawab 

pelaku usaha, maka terlebih dahulu harus dibicarakan mengenai kewajibannya. 

Dari kewajiban (duty, obligation) akan lahir tanggung jawab. Tanggung jawab 

timbul karena seseorang atau suatu pihak mempunyai suatu kewajiban, termasuk 

kewajiban karena undang-undang dan hukum (statutory obligation). 

Berikut adalah prinsip-prinsip tanggung jawab yang berkaitan dengan 

kegiatan pelaku usaha dan praktiknya, adalah (Purwaningsih, 2010: 58). 

1) Prinsip Tanggung Jawab Berdasarkan Unsur Kesalahan 

 Prinsip ini mengatakan bahwa seseorang/pelaku usaha baru dapat dimintai 

pertanggungjawabannya secara hukum jika ada unsur kesalahan yang 

dilakukannya. Di Indonesia, prinsip ini diterapkan dalam beberapa ketentuan 

KUH Perdata, yaitu pasal 1365, 1366, 1367 KUH Perdata. Pada pasal 1365 KUH 

Perdata tersebut di tentukan bahwa agar dapat dimintai pertanggungjawaban 

hukum dalam melakukan perbuatan melawan hukum, harus dipenuhi empat unsur 

pokok yaitu (1) adanya perbuatan, (2) adanya unsur kesalahan, (3) adanya 

kerugian yang diderita dan (4) adanya hubungan kausalitas antara kesalahan dan 

kerugian.  

 Seperti halnya yang tercermin dalam pasal 1367 KUHPerdata yang 

mengatakan bahwa, seorang tidak saja bertanggung jawab untuk kerugian yang 

disebabkan perbuatannya sendiri, tetapi juga untuk kerugian yang disebabkan 

perbuatan orang-orang yang menjadi tanggungannya atau disebabkan oleh barang-

barang yang berada di bawah pengawasannya. Hal ini dalam doktrin hukum 
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dikenal sebagai vicorious liability dan corporate liability. Yang masing-masing 

berarti, vicorious liability adalah tanggung jawab yang ada karena kesalahan 

orang yang dibawah pengawasan majikan sedangkan corporate liability adalah 

hampir sama seperti vicorious liability namun lebih menekankan pada tanggung 

jawab suatu lembaga atau korporasi terhadap tenaga-tenaga yang 

dipekerjakannya. 

2) Prinsip Praduga untuk Selalu Bertanggung Jawab (Presumption of liability 

principle) 

 Dalam prinsip ini seseorang (tergugat) dianggap bersalah sampai dirinya 

dapat membuktikan bahwa dirinya tidak bersalah. Asas ini merupakan asas 

pembuktian terbalik yang sangat membantu dalam kasus konsumen dimana beban 

pembuktian ada pada pelaku usaha.  

 Ketentuan pada pasal 22 Undang-Undang nomor 8 tahun 1999 tentang 

Perlindungan Konsumen (UUPK) kembali menegaskan hal di atas, bahwa beban 

pembuktian (ada tidaknya kesalahan) merupakan tanggung jawab dari pelaku 

usaha berhubungan dengan perkara yang diatur pada pasal 19 ayat (4), pasal 20 

dan pasal 21. 

3) Prinsip Praduga untuk Tidak Selalu Bertanggung Jawab (presumption of 

non-liability) 

 Prinsip ini merupakan kebalikan dari prinsip praduga untuk selalu 

bertanggung jawab di atas. Prinsip ini diterapkan pada Pasal 24 ayat 2 UUPK 

dimana dikatakan jika ada pelaku usaha yang menjual barang dan/atau jasa kepada 

konsumen dari pelaku usaha lain, namun telah melakukan perubahan atas barang 
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dan/atau jasa tersebut maka pelaku usaha darimana dia mendapatkan barang 

dan/atau jasa tersebut bebas dari tanggung jawab. 

4) Prinsip Tanggung Jawab Mutlak (strict liability) 

 Sesuai dengan namanya prinsip ini mengatakan bahwa pelaku usaha harus 

secara mutlak bertanggung jawab atas produknya. Dalam prinsip ini ada suatu 

pemikiran bahwa suatu tindakan dapat dihukum atas dasar perilaku berbahaya 

yang merugikan (harmful conduct) tanpa mempersoalkan ada tidaknya 

kesengajaan (intention) atau kelalaian (negligence). Prinsip ini menegaskan 

hubungan kausalitas antara subyek yang bertanggung jawab dan kesalah 

dibuatnya, dengan memperhatikan adanya force majeur sebagai faktor yang dapat 

melepaskan diri dari tanggung jawab. Prinsip tanggung jawab mutlak dalam 

hukum perlindungan konsumen diterapkan pada produsen yang memasarkan 

produk cacat sehingga dapat merugikan konsumen (product liability). 

 Penggunaan prinsip ini ditujukan agar produsen benar-benar bertanggung 

jawab terhadap kepentingan konsumen dan agar konsumen dapat mengacu pada 

prinsip product liability. Namun ada halnya juga prinsip ini menjadi tidak adil 

pada perusahaan yang telah melakukan usaha terbaik (best practices) dalam 

menjalankan usahanya. UU PK kita dalam hal ini belum menganut prinsip strict 

liability ini, terlihat dari pasal 28 yang mengatakan bahwa pembuktian ada atau 

tidaknya unsur kesalahan merupakan tanggung jawab dari pelaku usaha. Artinya 

pertanggungjawaban perdata masih mensyaratkan unsur kesalahan meskipun 

sudah diatur pembuktian terbalik dalam pasal 28 tersebut. Pembuktian terbalik 

itupun terbatas pada pembuktian atas unsur kesalahan. Padahal 
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pertanggungjawaban hukum (perdata) juga mencakup unsur hubungan sebab 

akibat (causal link), perlu dibuktikan kerugian yang ditanggung konsumen karena 

diakibatkan oleh barang atau jasa yang dihasilkan pelaku usaha di samping unsur 

kesalahan. 

 Belum lagi adanya kontradiksi mengenai pembuktian terbalik itu. 

Pembuktian terbalik sudah cukup baik teratampung dalam ketentuan pasal 22 

UUPK. Akan tetapi di dalam penjelsana pasal tersebut, justru pembuktian 

dibebankan kepada konsumen. Tentunya “lubang” kontradiksi itu dapat 

dimanfaatkan oleh pihak yang beritikad tidak baik 

5) Prinsip Tanggung Jawab dengan Batasan (limitation of liability) 

 Prinsip ini dianggap sangat menguntungkan para pelaku usaha, para 

pelaku usaha dapat dengan bebas untuk membatasi beban tanggung jawab yang 

seharusnya ditanggung oleh mereka. Biasanya di dalam perjanjian baku, klasula 

seperti itu dinamakan sebagai klausula eksonerasi. Dalam UU PK , prinsip ini 

dilarang. Dapat dilihat pada pasal 18 ayat (1) huruf a dan g yang mengatakan 

bahwa pelaku usaha dilarang untuk mencantumkan klausula baku dalam 

perjanjian yang mengatur : 

1. Untuk menyatakan pengalihan tanggung jawab pelaku usaha;  

2. Agar konsumen tunduk pada peraturan baru, tambahan atau pengubahan 

lanjutan yang dibuat sepihak oleh pelaku usaha.  

6) Prinsip Tanggung Jawab Berdasarkan Wanprestasi (Breach of Warranty) 

 Disamping mengajukan gugatan berdasarkan kelalaian pelaku usaha, 

prinsip ini memperkenalkan adanya pengajuan gugatan dengan berdasarkan 
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wanprestasi (breach of warranty). Tanggung jawab pelaku usaha yang dikenal 

dengan nama prestasi adalah tanggung jawab yang berdasarkan kontrak 

(contractual liability). Dengan demikian, ketika suatu produk mengakibatkan 

kerugian pada penggunanya dalam hal ini konsumen, maka hal yang perlu di 

telaah adalah isi dari kontrak atau perjanjian atau jaminan yang merupakan bagian 

dari kontrak baik lisan maupun tertulis. Prinsip ini menerapkan bahwa tanggung 

jawab dari pelaku usaha adalah mutlak (strict obligation), yaitu suatu kewajiban 

yang didasarkan pada upaya yang telah dilakukan penjual untuk memenuhi 

janjinya. Itu berarti apabila produsen telah berupaya memenuhi janjinya, tetapi 

konsumen tetap mengalami kerugian, maka produsen tetap di bebani tanggung 

jawab untuk mengganti kerugian. 
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BAB 5 

PENUTUP   

5.1 Simpulan   

Berdasarkan uraian yang telah dijabarkan pada pembahasan di atas, dapat 

diambil simpulan terkait tanggung jawab apoteker tehrhadap penjualan jarum 

suntik dan semprit suntik secara, sebagai berikut:  

1. Pada intinya apoteker yang menjual jarum suntik dan semprit suntik harus 

bertanggung jawab atas pelanggaran terhadap penjualan jarum suntik dan 

semprit suntik secara bebas. Tanggung jawab tersebut berkaitan dengan 

tanggung jawab moral, tanggung jawab hukum, tanggung jawab teknis 

profesi, dan tanggung jawab berdasarkan unsur kesalahan. Penjualan 

jarum suntik dan semprit suntik secara bebas oleh apoteker merupakan 

pelanggaran etikolegal yang pertanggungjawababnnya tidak hanya pada 

moral tetapi juga pada hukum. Sehingga akibat perbuatannya menjual 

jarum suntik dan semprit suntik secara bebas, apoteker dapat dikenakan 

sanksi administratif dan/ atau perdata. Apoteker termasuk pelaku usaha 

karena menurut Peraturan Pemerintah Pasal 3 Nomor 25 Tahun 1980 

tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 1965, yaitu 

tentang apotek dapat diusahakan oleh apoteker salah satunya. Itu artinya 

apoteker penanggung jawab apotek (APA) adalah sekaligus sebagai 

pemilik sarana apotek (PSA). Kedudukan apoteker sebagai pelaku usaha 

membuat apoteker memilki tanggung jawab atas tindakan yang ia lakukan. 
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Berkaitan dengan penjualan jarum suntik dan semprit suntik secara bebas 

apoteker bertanggung jawab atas unsur kesalahan karena melanggar 

Permenkes No. 9 Tahun 2017 tentang Apotek dan Permenkes No. 229 

Tahun 1978 tentang Jarum Suntik, Semprit, Suntik, Pipa Pemadatan, dan 

Anhidrida Asam Asetat. Namun pada kenyataannya apoteker tersebut 

tidak bertanggung jawab. 

2. Pengawasan yang dilakukan Dinas Kesehatan terkait memberikan  surat 

peringatan dan pembekuan izin apotek terhadap apoteker yang menjual 

jarum suntik dan semprit suntik khususnya terhadap apotek yang dijadikan 

lokasi penelitian, masih kurang dikarenakan terkendala anggaran dan 

sumber daya manusianya, walaupun Dinas Kesehatan menyadari bahwa 

hal tersebut merupakan suatu bentuk pelanggaran. Hal ini pun dikarenakan 

tidak adanya laporan dari masyarakat padahal Dinas Kesahatan Kabupaten 

Kebumen membuka saran dan kritik terkait layanan pengaduan melalui 

web dan email. 

5.2 Saran 

5.2.2 Untuk Apoteker 

Apoteker seharusnya tidak hanya mementingkan keuntungan penjualan di 

apotek melainkan harus mengerti resiko dan tanggung jawabnya sebagai 

pemangku profesi apoteker yakni dengan melaksanakan apa yang tertera 

dalam peraturan perundang-undangan dimana dalam penyerahan jarum suntik 
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dan semprit suntik  hanya boleh diberikan kepasa Unit Laboratorium, dokter, 

serta usaha perternakan yang telah terdaftar di Dinkes. 

5.2.3 Untuk Dinas Kesehatan 

Dinas Kesehatan Kabupaten Kebumen harusnya lebih berperan aktif 

terhadap tindakan apoteker yang menyalahi peraturan Perundang-Undangan, 

yakni dengan cara melakukan observasi langsung untuk mengetahui 

bagaimana kinerja dari apoteker yang ada di apotek wilayah Kabupaten 

Kebumen. 
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