
 

 

BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang 

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, perjanjian yaitu persetujuan 

tertulis atau lisan yang dibuat oleh dua pihak atau lebih, masing-masing 

bersepakat akan mentaati apa yang dicantumkan dalam persetujuan.1 Perjanjian 

menurut Kamus Hukum adalah persetujuan yang dibuat oleh dua pihak atau 

lebih, tertulis atau lisan, keduanya sepakat untuk mentaati isi dari persetujuan 

yang telah dibuat bersama.  

 Menurut Pasal 1313 KUHPerdata, persetujuan adalah suatu perbuatan 

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

lebih.2 Kata persetujuan tersebut merupakan terjemahan dari kata overeekomst 

dalam bahasa Belanda yang mempunyai arti yang sama dengan perjanjian. Jadi 

persetujuan dalam Pasal 1313 KUHPerdata tersebut sama artinya dengan 

perjanjian.3 

  Menurut Sudikno perjanjian adalah hubungan hukum antara dua 

pihak atau lebih yang berdasarkan kata sepakat diantara dua pihak atau sehingga 

menimbulkan akibat-akibat hukum yang sesuai Undang-Undang yang  berlaku.  

                                                             
1 Departemen Pendidikan Nasional, Kamus Besar Ikthisar Indonesi Edisi Ketiga, Jakarta: Balai 

Pustaka, 2005, hlm. 458.  
2 Sudarsono, Kamus Hukum, Rineka Cipta, Jakarta, 2007, hlm. 363   
3 Hananto Prasetyo, Pembaharuan Hukum Perjanjian Sportentertainment Berbasis Nilai Keadilan 

(Studi Kasus pada Petinju Profesional di Indonesia), Jurnal Pembaharuan Hukum, Volume IV No. 1 

Januari - April 2017. 



 

 

Menurut Subekti, perjanjian yaitu suatu peristiwa dimana seorang berjanji 

kepada seseorang lain atau dimana orang itu saling berjanji untuk melaksanakan 

suatu hal.4   

Kontrak/perjanjian adalah suatu peristiwa dimana seorang berjanji kepada 

orang lain atau dimana dua orang itu saling berjanji untuk melaksanakan suatu 

hal. Aturan kontrak diatur dalam Buku III KUHPerdata, yang mengenai 

perikatan yang timbul dari perjanjian, serta mengatur perikatan yang timbul dari 

undang-undang, misalnya tentang perbuatan melawan hukum. Dalam 

KUHPerdata terdapat aturan umum yang berlaku untuk semua perjanjian dan 

aturan khusus yang berlaku hanya untuk perjanjian tertentu sudah diatur dalam 

undang-undang.5 

Menurut pendapat dari Ricardo S, dapat disimpulkan bahwa kontrak 

/contract juga disebut sebagai perjanjian/agreement yang mempunyai akibat 

hukum/legal enforceability jika tidak dilakukan.6 Kedua pihak dapat membuat 

suatu kesepakatan atau persyaratan yang tidak mempunyai akibat hukum yang 

dapat mengikat para pihak tersebut meskipun perjanjian tersebut bersifat 

komersial.  

Ricardo Simanjutak menerangkan bahwa kontrak adalah bagian dari 

pengertian perjanjian, maksudnya kontrak merupakan perjanjian meskipun belum 

pasti perjanjian adalah termasuk kontrak. Kesepakatan dari para pihak yang   

                                                             
4 R. Subekti, Hukum Perjanjian, Intermasa, Jakarta, 2008, hlm. 1.   
5 Abdulkadir Muhammad, Hukum Perdata Indonesia, Citra Aditya Bakti, Bandung,  1990, hlm. 225.   
6 Ricardo Simanjuntak, Hukum Kontrak: Teknik Perancangan Kontrak Bisnis, edisi kedua. PT. 

Gramedia, Jakarta, 2010, hlm. 28. 



 

 

memiliki   konsekuensi  hukum   dapat mengikat kontrak sama seperti perjanjian. 

Perjanjian yang tidak memiliki akibat hukum tidak sama dengan kontrak. Acuan 

untuk menentukan perjanjian mempunyai akibat hukum yang mengikat ataupun 

hanya sebagai perjanjian yang memiliki akibat moral bisa dilihat dari tujuan 

dasar dari para pihak yang membuat kontrak.7 

Syarat utama sahnya suatu perjanjian adalah adanya kesepakatan. 

Kesepakatan yang dimaksud yaitu kesesuaian pernyataan kehendak antara satu 

orang atau lebih dengan pihak lainnya.8 Persetujuan tersebut harus bebas, tidak 

ada suatu paksaan apapun. Kebebasan menyatakan kehendak tersebut sebagai 

syarat utama sahnya terjadinya perjanjian. Perjanjian dianggap tidak memenuhi/ 

tidak sah jika karena paksaan, kekhilafan dan penipuan.9 

Menurut Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 

1332/Menkes/SK/X/2002 Tentang Perubahan No. 992/Menkes/Per/X/1993 

Tentang Tata Cara Pemberian Izin Apotek, yang dimaksud dengan profesi 

apoteker yaitu sarjana farmasi yang telah lulus serta telah mengucapkan   sumpah  

jabatan apoteker, dimana mereka yang berdasarkan peraturan perundang-

undangan mempunyai hak dalam menjalankan pelayanan kefarmasian di 

Indonesia sebagai Apoteker. Apoteker merupakan sarjana yang mengemban 

tugas profesi, mempunyai kemampuan dan keterampilan dalam bidang    

kefarmasian    yang    secara     mandiri    dapat   memenuhi kebutuhan 

                                                             
7 Ibid, 32. 
8 Salim H.S., Pengantar Hukum Perdata Tertulis (BW), penerbit Sinar Grafika, Jakarta,  2002, hlm. 33. 
9Ridwan Khairandy, Hukum Kontrak Indonesia Dalam Perspektif Perbandingan (BagianPertama), FH 

UII Press, Yogyakarta, 2013. 



 

 

masyarakat  yang membutuhkan pelayanan, mengikuti perkembangan/ 

pendidikan lanjutan ilmu pengetahuan, memegang janji pada sumpah yang 

diucapkannya serta patuh pada peraturan perundang-undangan yang berlaku di 

Indonesia.  

Kebebasan berkontrak adalah salah satu pokok dari kontrak atau perjanjian, 

yang secara tidak langsung mengandung penjelasan bahwa dalam membuat 

kontrak para pihak diharapkan mempunyai kedudukan dan hak yang seimbang.10 

Perjanjian tersebut diharapkan menjadi perjanjian/kontrak yang adil juga 

seimbang bagi kedua pihak. 

Perjanjian/kontrak kerjasama antara apoteker dengan pemilik modal/sarana 

apotek merupakan perjanjian/kontrak timbal balik, dimana para pihak yang 

mengadakan hubungan hukum terhadap kedua pihak saja, namun dalam hal ini 

tidak dapat dipisahkan dari tanggungjawab profesi apoteker selaku pengelola 

apotek/penanggungjawab kepada konsumen atau pasien yang bertindak sebagai 

pihak ketiga yang mempunyai akibat hukum dalam kontrak perjanjian antara 

apoteker dengan pemilik modal/sarana apotek. 

Adanya keterkaitan antara apoteker dan pasien telah dijelaskan dalam 

undang-undang sebagaimana tanggungjawab apoteker dalam menjalankan tugas 

atau kewajibannya meskipun tidak dicantumkan dalam perjanjian sebelumnya. 

Oleh karena itu, perjanjian/kontrak kerjasama yang dibuat antara apoteker 

dengan pemilik modal/sarana apotek yang dibuat hanya dengan dua pihak, tetapi 

                                                             
10 Agus Yudha H., Hukum Perjanjian Azas Proporsionalitas Dalam Kontrak Komersial, 

Penerbit Laksbang Mediatama, Yogyakarta, 2008, hlm. 2. 



 

 

juga memberikan akibat/konsekuensi hukum kepada pihak ketiga (pasien), 

seperti tidak terpenuhinya hak pasien mendapatkan pelayanan langsung dari 

apoteker karena apoteker tidak standby, sehingga pasien tidak mendapatkan 

informasi tentang obat yang benar dan tepat dan dapat menimbulkan kesalahan 

pengobatan karena ketidakpahaman pasien. 

Perjanjian yang dibuat oleh apoteker dan pemilik sarana ini harus memenuhi 

ketentuan dasar Buku III KUHPerdata misalnya perjanjian tersebut harus 

memenuhi aturan dalam Pasal 1320 KUHPerdata tentang syarat sahnya 

perjanjian. Disamping itu, para pihak harus melihat ketentuan lain dalam 

perundang-undangan yang mengatur secara khusus atau berkaitan dengan 

kontrak perjanjian kerjasama antara Apoteker dengan Pemilik modal/Sarana 

Apotek. Ketidaktahuan mengenai hal ini dapat menimbulkan masalah karena 

dianggap bertentangan dengan ketentuan Pasal 1337 KUHPerdata, dikarenakan 

perjanjian yang dibuat tidak boleh bertentangan dengan ketentuan perundang-

undangan, kesusilaan, dan kepentingan umum.11 

Perjanjian kerjasama antara Apoteker dengan Pemilik Sarana Apotek 

memang perlu dilihat ada tidaknya prinsip kebebasan berkontrak dalam 

pembuatan perjanjian tersebut, kemudian juga perlu diamati ada tidaknya 

pembatasan terhadap penerapan asas tersebut dalam perjanjian kerjasama 

mereka. Diharapkan dengan pembahasan berikut ini dapat memperoleh gambaran  

mengenai  penerapan  asas  kebebasan berkontrak dalam perjanjian kerjasama 

                                                             
11 Umar Rusdianto, “Asas Kebebasan Berkontrak dalam Perjanjian Kerjasama antara Apoteker denga 

Pemilik Sarana Apotek “, jurnal Pendidikan Pancasila dan Kewarganegailarn, Th. 24, Nomor 2, 

Agustus 20ll. 



 

 

antara apoteker dengan pemilik sarana apotek dengan mengkaitkan asas 

kebebasan berkontrak.12 

Perjanjian kerjasama antara apoteker dengan pemilik modal/sarana apotek 

dapat dilakukan dalam bentuk tertulis/lisan, yang menjadi bukti yang sah bagi 

kedua pihak. Perjanjian tersebut bisa dibuat dalam bentuk akta otentik, seperti 

perjanjian tertulis yang dibuat disaksikan pejabat yang berwenang, yaitu  Notaris, 

dan dapat juga dibuat dengan akta dibawah tangan, seperti perjanjian tertulis 

yang tidak dibuat dihadapan pejabat yang berwenang, hanya dibuat oleh kedua 

pihak saja. 

Jika dalam menjalankan perjanjian/kontrak kerjasama antara apoteker 

dengan pemilik modal/sarana apotek terjadi suatu sengketa/masalah, maka bisa 

disetujui penyelesaian masalahnya bisa melalui kekeluargaan/mediasi dan 

apabila tidak dapat terselesaikan, maka pilihan selanjutnya yaitu melalui jalur 

hukum dengan melalui pengadilan.13 Karena terus berkembangnya 

perjanjian/kontrak diluar KUHPerdata, terutama tentang hukum perjanjian di 

bidang kesehatan, menjadikan topik pembahasan yang sering dibahas di kalangan 

akademis maupun praktisi, yang mana mereka sebagian besar tidak mengetahui 

tentang perjanjian dan tidak mengerti tentang persoalan hukum.  

  Misalnya yang terjadi di lapangan dimana seorang apoteker tidak 

mengetahui apa itu perjanjian akta notaris dan bagaimana proses pembuatannya,  

sehingga  dalam   prakteknya  apoteker  tidak  memahami  isi pokok perjanjian 

                                                             
12 Loc. Cit. 
13 Salim H., Perkembangan Hukum Kontrak Diluar KUHPerdata Ed. Buku I, penerbit PT. Raja 

Grafindo Persada., Jakarta, 2006, hlm. 73. 



 

 

dan tidak menyadari jika isi perjanjian tersebut dapat merugikan apoteker itu 

sendiri, oleh karena itu, masalah tersebut menjadi dorongan penulis untuk 

meneliti suatu permasalahan dari topik ini yang dapat memberikan sumbangan 

ilmu terkait persoalan hukum perjanjian/perikatan di bidang kesehatan terutama 

dalam perjanjian/kontrak.14 

Ada contoh kasus dimana perjalanan seorang apoteker di jepara yang akan 

membuat kesepakatan kerja dengan pemilik sarana apotek yang mengalami 

bahwa tidak ada unsur kebebasan bernegosiasi dimana sering kali apoteker hanya 

diminta tanda tangan kontrak dengan isi pokok perjanjian yang telah dibuat 

sebelumnya, sehingga beberapa isi pokok perjanjian tersebut tidak sesuai dengan 

harapan apoteker dan dapat merugikan apoteker, meliputi besarnya nominal gaji 

tidak disepakati kedua pihak, jangka waktu kontrak kerjasama, jam praktek 

pelayanan, serta tunjangan profesi yang tidak dipenuhi, sehingga menyulitkan 

apoteker karena tidak adanya kebebasan dalam berkontrak, apoteker bisa saja 

setuju dengan isi pokok perjanjian yang telah dibuat oleh pemilik sarana, namun 

berjalannya waktu akan berdampak pada pasien karena pelayanan apoteker yang 

tidak maksimal, sehingga ada unsur paksaan menyetujui kontrak karena terdesak 

oleh kebutuhan dan membutuhkan pekerjaan. 

Apoteker dengan pemilik sarana apotek adalah perjanjian yang seimbang, 

dimana saling membutuhkan satu sama lain, jadi perjanjian tersebut haruslah 

dibuat secara seimbang yang tidak memberatkan apoteker demi kesejahteraan 

                                                             
14 Budi Harry P., Tanggung Jawab Apoteker Terhadap Konsumen Ditinjau Dari Undang- Undang No. 

8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen., Skripsi., Universitas Islam Sumatera Utara, 2008, 

hlm 3. 



 

 

apoteker, apotek maupun pasien, pengetahuan tentang hukum perjanjian bagi 

apoteker sangatlah penting agar apoteker mengetahui jika ada asas kebebasan 

berkontrak saat membuat perjanjian sehingga apoteker tidak takut untuk 

bernegosiasi, seperti contoh kasus diatas, apoteker dapat bernegosiasi kepada 

pemilik sarana apotek dimana apoteker tersebut mendapat kesepakatan tanpa 

paksaan sehingga apoteker tersebut bekerja melayani pasien secara maksimal dan 

standby diapotek setiap hari tidak seperti apoteker lainnya yang hanya masuk 

beberapa kali dalam seminggu saja sehingga merugikan pasien karena tidak 

mendapatkan pelayanan yang maksimal. 

Terbatasnya referensi dan sumber informasi yang bisa didapatkan untuk 

setiap kalangan, terutama dari kalangan akademis dan praktisi dalam menelaah 

atau memahami persoalan hukum perjanjian khususnya di bidang kesehatan 

tentang perjanjian, maka  mendorong saya untuk melakukan  penelitian dengan 

judul skripsi tentang “PENERAPAN ASAS KEBEBASAN BERKONTRAK 

DALAM PERJANJIAN KERJASAMA ANTARA PEMILIK SARANA 

APOTEK DENGAN APOTEKER DI APOTEK PRAYOGI JEPARA”. 

 

B. Perumusan Masalah 

Permasalahan dalam penelitian ini akan dirumuskan sebagai berikut : 

1. Bagaimana penerapan asas kebebasan berkontrak dalam perjanjian kerjasama 

antara pemilik sarana apotek dengan apoteker di Apotek Prayogi Jepara? 



 

 

2. Bagaimana upaya penyelesain hukum yang dilakukan bagi para pihak bila 

terjadi sengketa dalam perjanjian kerjasama antara pemilik sarana apotek 

dengan apoteker di Apotek Prayogi Jepara? 

 

C. Tujuan Penelitian 

Dari permasalahan yang telah dijelaskan sebelumnya, sehingga dapat 

disimpulkan tujuan dari sebuah penelitian ini yaitu : 

1. Untuk memahami dan mengetahui penerapan asas kebebasan berkontrak 

dalam perjanjian kerjasama antara pemilik sarana apotek dengan apoteker di 

apotek Prayogi Jepara. 

2. Untuk mengetahui proses upaya hukum yang dilakukan para pihak jika 

terjadi sengketa dalam kontrak perjanjian kerjasama antara pemilik sarana 

apotek dengan apoteker di apotek Prayogi Jepara. 

D. Kegunaan penelitian 

Penelitian ini mempunyai kegunaan teoritis dan kegunaan praktis yang 

berdasarkan pada tujuan dari penelitian. Sehingga dapat dijelaskan dari kegunaan 

tersebut yaitu : 

1. Kegunaan Teoritis 

Menambah sumbangsih pemikiran/ide dalam mengembangkan ilmu 

hukum dan sebagai saran untuk penyempurnaan aturan hukum, terutama 

pada bidang hukum perjanjian/perikatan juga dibidang kesehatan/medis 



 

 

yakni yang berhubungan dengan perjanjian/kontrak kerjasama antara 

apoteker penanggungjawab dengan pemilik modal. 

2. Kegunaan Praktis 

Menambah saran dan kritik kepada pihak yang akan membuat kontrak 

perjanjian serta penegak hukum yang membuat peraturan Perundang-

undangan untuk menyempurnakan aturan dalam hukum perjanjian serta 

hukum bidang kesehatan, supaya tumbuh keseragaman hukum bagi 

masyarakat luas. 

 


