
 

 

 

 

 

I. PENDAHULUAN 

 

 

A. LATAR BELAKANG 

 

Perjanjian kerjasama merupakan perjanjian tidak bernama yang diatur di luar  

KUHPerdata, tetapi terjadi di dalam masyarakat. Lahirnya perjanjian kerjasama di 

dalam praktek adalah berdasarkan Pasal 1338 KUHPerdata. Berdasarkan Pasal 

1338  Ayat (1) KUHPerdata, ketentuan ini berbunyi “Semua persetujuan yang 

dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang 

membuatnya”.  

 

Kata “semua” berarti meliputi seluruh perjanjian, baik yang namanya dikenal 

maupun yang tidak dikenal oleh undang-undang. Asas kebebasan berkontrak 

berhubungan dengan isi perjanjian, yaitu kebebasan menentukan “apa” dan 

dengan “siapa” perjanjian itu diadakan dan mempunyai kekuatan mengikat bagi 

pihak-pihak yang mengadakan perjanjian.
1
Asas kebebasan berkontrak 

mengandung pengertian bahwa “setiap orang bebas mengadakan perjanjian, baik 

perjanjian yang diatur oleh KUHPerdata maupun perjanjian yang tidak diatur 

dalam KUHPerdata, tetapi terdapat di dalam masyarakat. Definisi perjanjian itu 

sendiri dalam ketentuan Pasal 1313 KUHPerdata berbunyi “Suatu persetujuan 

adalah suatu perbuatan dengan mana 1 (satu) orang atau lebih mengikatkan 
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dirinya terhadap 1 (satu) orang lain atau lebih. Perjanjian yang diatur dalam Pasal 

1313 KUHPerdata dapat dinilai secara materiil atau dinilai dengan uang. 

Perjanjian yang dibuat berdasarkan asas kebebasan berkontrak tidak begitu saja 

dapat dilakukan, karena masih dibatasi undang-undang, kesusilaan dan ketertiban 

umum. 

 

Menurut Subekti bahwa, “Perjanjian kerjasama hanya mempunyai daya hukum 

intern (ke dalam) dan tidak mempunyai daya hukum keluar” yang bertindak 

keluar dan bertanggung jawab kepada pihak ketiga kerugian di antara para sekutu 

diatur dalam perjanjiannya, yang tidak perlu di ketahui masyarakat.
2
 

 

Perjanjianpengadaan obat ini mengandung aspek kefarmasian, ekonomi, dan 

hukum. Dilihat dari segi kefarmasian yaitu agar masyaakat dapat memperoleh dan 

menggunakan obat dengan mudah sehingga dapat berguna menyembuhkan atau 

mengurangi rasa sakit yang diderita, dan dari segi ekonomi yaitu untuk 

mendapatkan keuntungan dari hasil penjualan obat tersebut, kemudian dari segi 

hukum yaitu tentang syarat-syarat dan prosedur produksi pengadaan obat tersebut 

harus sesuai dengan peratuan perundang-undangan yang berlaku. 

 

Perjanjian pengadaan obat ini dilakukan dengan melalui distributor baik itu untuk 

pengadaan obat kepada apotik maupun kepada dokter baru dijual kepada 

konsumen. Distributor obat ini dalam menjual obat tersebut harus memenuhi 

ketentuan dari pabrik farmasi yang memproduksi obat, dan sebelum menyalurkan 

obat tersebut antara pihak pabrik atau pedagang besar farmasi dan distributor 
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harus membuat suatu perjanjian yang merupakan pesetujuan atau kesepakatan 

kedua belah pihak dengan syarat-syarat tertentu. 

 

Perjanjian pengadaan obat-obatan antara pihak-pihak tersebut dilakukan untuk 

memberikan kemudahan dan memberikan keringanan terhadap konsumen yang 

bertujuan untuk menghindari obat-obatan yang tidak diperbolehkan digunakan 

oleh apotik, yang bisa juga merugikan pihak lain. Kenyataan ini menunjukan 

terjadi hubungan hukum di bidang kesehatan yaitu antara pihak apotik dan 

distributor obat, hubungan hukum ini dilakukan oleh kedua belah pihak sesuai 

dengan prosedur yang berlaku dan telah menimbulkan hak dan kewajiban bagi 

para pihak.Kenyataannya di dalam pelaksanaan perjanjian kerjasama terkadang 

terjadi kendala dan masalah dalam pemenuhan hak dan kewajiban pihak-pihak 

seperti barang rusak ataupun keterlambatan pengiriman barang yang dilakukan 

distributor obat kepada apotik yang telah membeli barang baik itu secara tunai 

maupun secara kredit/angsuran. Peristiwa ini menimbulkan kerugian sehingga 

adanya pihak-pihak yang bertanggung jawab terhadap kerusakan barang dan 

keterlambatan pengiriman barang. 

 

Berdasarkan uraian di atas,maka penelitian ini akan mengkaji perjanjian yang 

terjadi antara Apotik Pramita dan  PT Enseval Putera Megatrading dalam  hal 

pengadaan obat-obatan.  

Dengan merumuskan judul: “Deskripsi Perjanjian Pengadaan Obat-obatan  Antara 

Apotik Pramita dengan PT Enseval Putera Megatrading Cabang Lampung”.  
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B. PERMASALAHAN DAN RUANG LINGKUP 

 

1. Permasalahan 

 

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, maka yang menjadi rumusan 

masalah dalam penelitian ini adalah “Bagaimanakah pelaksanaan perjanjian 

pengadaan obat-obatan di apotik Pramita dengan PT Enseval Putera 

Megatrading cabang Lampung?”.Pokok bahasanskripsi ini adalah sebagai 

berikut: 

a. Syarat dan Prosedur perjanjian pengadaan obat-obatan antara apotik 

Pramita dengan PT Enseval Putera Megatrading cabang Lampung 

b. Hak dan Kewajiban perjanjian pengadaan obat-obatan antara apotik 

Pramita dengan PT Enseval Putera Megatrading cabang Lampung 

c. Tanggungjawab PT Enseval Putera Megatrading cabang Lampung terhadap 

kerusakan dan keterlambatan pengiriman barang kepada apotik pramita 

 

2. RuangLingkup 

 

Ruang lingkup penelitian ini terdiri dari dua, yaitu ruang lingkup bidang ilmu 

dan ruang lingkup kajian 

a. Ruang lingkup bidang ilmu 

Ruang lingkup bidang ilmu yang digunakan adalah Hukum Keperdataan  

(ekonomi) yang berkenaan dengan perjanjian khususnya mengenai syarat 

dan prosedur perjanjian, pelaksanaan hak dan kewajiban, dan tanggung 

jawab. 

 



5 
 

b. Ruang lingkup kajian 

Lingkup penelitiannya adalah: 

a. Syarat dan prosedur perjanjian kerjasama antara PT Enseval Putera 

Megatrading cabang Lampung dengan Apotik Pramita, menguraikan 

tentang syarat-syarat dan prosedur perjanjian berdasarkan KUHPerdata 

dan dokumen perjanjian 

b. Membahas tentang pelaksanaan hak dan kewajiban pihak-pihak dalam 

perjanjian kerjasama 

c. Tanggung jawab PT Enseval Putera Megatrading cabang 

Lampungterhadap kerusakan dan keterlambatan pengiriman barang, 

menguraikan tentang tanggung jawab pihak-pihak, force 

majeur/keadaan memaksa dan penyelesaiannya 

 

C. TUJUAN DAN KEGUNAAN PENELITIAN 

 

1. Tujuan Penelitian 

 

Berdasarkan pokok bahasan di atas maka tujuan dari penelitian ini adalah 

untuk mengetahui dan menganalisis secara lengkap, jelas, rinci dan 

sistematis tentang: 

a. Syaratdan prosedur perjanjian kerjasama para pihak; 

b. Pelakasanaan hak dan kewajiban pihak-pihak para pihak; dan 

c. Tanggung jawab PT Enseval Putera Megatrading cabang Lampung 

terhadap kerusakan dan keterlambatan pengiriman barang. 
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2. Kegunaan Penelitian 

 

Penelitian ini diharapkan memberikan kegunaan baik secara teoritis 

maupun secara praktis: 

 

a. KegunaanTeoritis 

1) Untuk memahami syarat dan prosedur perjanjian kerjasama para 

pihak dalam perjanjian pemberian kerjasama tersebut, pelaksanaan 

hak dan kewajiban kedua belah pihak serta tanggung jawab yang 

timbul dari padanya. 

2) Untuk memperoleh data dan informasi secara lebih jelas dan 

lengkap mengenai permasalahan apa saja yang timbul dari 

perjanjian kerja sama antara PT Enseval Putera Megatrading cabang 

Lampung dengan Apotik Pramita dalam mengatasinya. 

 

b. Kegunaan Praktis 

1) Untuk menambah wawasan dan pengetahuan bagi penulis mengenai 

perjanjian  kerjasama, pelaksanaannya, dan permasalahan yang 

ditimbulkan karenanya. 

2) Untuk memperoleh data dan informasi secara lebih jelas dan 

lengkap sebagai bahan untuk menyusun penulisan hokum guna 

melengkapi persyaratan dalam mencapai gelar kesarjanaan dibidang 

Ilmu Hukum Universitas Lampung. 

 


