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Pelaksanaan Perizinan Pedagang Eceran Obat di Kota Surakarta. Muhammad 

Marisfian Nurdiansya, C100100143, Fakultas Hukum, Universitas Muhammadiyah 

Surakarta. 

ABSTRAK 

Izin pedagang eceran obat merupakan suatu bentuk keputusan tata usaha negara yang 

dikeluarkan oleh badan atau pejabat tata usaha negara dalam hal ini Dinas Kesehatan 

Kota Surakarta. Setiap orang atau badan yang menyimpan dan menjual obat-obatan 

bebas dan obat-obatan bebas terbatas secara eceran di tempat tertentu harus 

mempunyai izin pedagang eceran obat. Dalam negara hukum setiap tindakan dari 

badan atau pejabat tata usaha negara harus berdasarkan pada hukum dan untuk 

menjamin terciptanya kesejahteraan dan tegaknya hukum yang mengatur perizinan 

pedagang eceran obat maka diperlukan adanya penegakan hukum sebagai usaha untuk 

menjalankan hukum sebagaimana mestinya dan mengawasi pelaksanaannya serta 

apabila terjadi pelanggaran maka untuk memulihkannya adalah dengan penegakan 

hukum. Dalam perkembangannya, pandangan terhadap penjualan obat secara eceran 

atau dalam jumlah tertentu dianggap biasa dan tidak harus memerlukan izin. Akan 

tetapi tidak ada batasan yang diberikan oleh hukum dalam menjual obat secara eceran 

ini tidak memerlukan izin. Tujuan dalam penelitian ini adalah untuk mengetahui 

pelaksanaan perizinan pedagang eceran obat dan juga untuk mengetahui secara jelas 

mengenai hambatan dalam pelaksanaan perizinan pedagang eceran obat di Kota 

Surakarta, yakni dalam hal ini agar dapat diketahui apakah pelaksanaan perizinan 

pedagang eceran obat telah sesuai dengan peraturan hukum yang berlaku. 

 

Kata kunci: Izin Pedagang Eceran Obat, Welfare State, Penegakan Hukum 

 

Implementation of Drug Retailer Licensing in Surakarta, Muhammad Marisfian 

Nurdiansya, C100100143, Law Faculty, University of Muhammadiyah Surakarta 

 

ABSTRACT 

Drug retail license is an administrative decison that issued by administrative officials 

in this case Health Department of Surakarta. Everyone and enterprises that save and 

sell in retail over the counter drug at the particular place should have drug retail 

license. In the state of law every action of administrative officials should based in the 

law and to guarantee created livelihood and upright the law that set about drug 

retailers licensing so need law enforcement as way to implements the law as it should 

be and oversee the implementation and if happen violation so in the way to recovery 

by law enforcement. In the times, perception of drug retail or in certain amount 

considered ordinary and should not need license. But there is not restriction given by 

law in terms sell at retail the drug is not need license. The destination of the research 

is ti know about the implementation of drug retailer licensing and to know clearly 

about the obstacle in this case in Surakarta, so in this case to know Is the 

implementation is appropriates with the law.      

Keywords : Drug Retail License, Welfare state, Law Enforcement 
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PELAKSANAAN PERIZINAN PEDAGANG ECERAN OBAT DI KOTA 

SURAKARTA 

 

PENDAHULUAN 

Dalam administrasi negara hubungan hukum antara pemerintah dalam 

kapasitasnya selaku wakil dari badan pemerintahan, dengan seseorang atau badan 

hukum perdata tidak berada dalam kedudukan sejajar. Pemerintah memiliki 

kedudukan khusus sebagai satu-satunya yang diserahi kewajiban untuk mengatur dan 

menyelenggarakan kepentingan umum dimana dalam rangka melaksanakan kewajiban 

ini kepada pemerintah diberikan wewenang membuat peraturan perundang-undangan, 

menggunakan paksaan pemerintahan, atau menerapkan sanksi-sanksi hukum.
1
 

Tindakan pemerintah dalam hukum publik bersifat unilateral. Dalam hal ini 

Pemerintah berwenang mengeluarkan ketetapan (beschikking). Salah satu jenis 

ketetapan adalah Vergunning. Untuk mengetahui secara lebih rinci dapat dibedakan 

antara Dispensasi, Izin dan Konsesi. Konsistensi pemakaian peristilahan ini penting 

untuk diikuti, untuk menghindari kesalahan pemahaman dari subyek pemakainya. 

Masing-masing memiliki kandungan maksud dan batasan pengertian secara definitif 

menurut hukum.
2
 

Dalam rangka untuk menyelenggarakan kepentingan umum (kesejahteraan 

sosial), pemerintah diberi kewenangan untuk campur tangan (staatsbemoeienis) dalam 

kehidupan masyarakat dalam batas-batas yang diperbolehkan menurut hukum. Oleh 

                                                      

1
 Jaka Susila, 2010, Handout Hukum Administrasi Negara, Surakarta: UMS, hal. 16 

2
 Harun, 2009, Konstruksi Perizinan Usaha Industri Indonesia Prospektif, Surakarta: Fakultas Hukum 

Universitas Muhammadiyah Surakarta, hal. 13 



2 

karena itu, pemerintah diberi kewenangan untuk membuat dan menggunakan 

Peraturan Perundang-undangan. Dengan kata lain pemerintah diberi kewenangan 

legislasi.
3
 

Sebagai salah satu bagian dari usaha kesehatan, maka usaha di bidang farmasi 

merupakan tanggung jawab bersama antara pemerintah dan masyarakat. Pemerintah 

mempunyai tugas dan tanggung jawab untuk menetapkan kebijaksanaan di bidang 

farmasi, serta melakukan pembinaan, pengaturan, pengendalian dan pengawasan untuk 

tercapainya sasaran kebijaksanaan dan program tersebut. Pengadaan obat harus 

disertai adanya suatu sistem distribusi yang tepat dan efektif, sehingga produksi obat 

dapat efektif dan obat dapat disalurkan secara tepat dan merata ke seluruh lapisan 

masyarakat.
4
 

Dasar hukum terkait izin bagi pedagang eceran obat ini adalah Undang-undang 

Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan, Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 

1331/Menkes/SK/X/2002 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Kesehatan 

Nomor 167/KAB/B.VIII/1972 Tentang Pedagang eceran obat, serta karena penelitian 

ini mencakup wilayah Kota Surakarta maka berdasar pada Peraturan Daerah Kota 

Surakarta Nomor 3 Tahun 2007 Tentang Perizinan Sarana dan Bidang Kesehatan. 

Perizinan merupakan salah satu dari pelayanan publik yang dilakukan oleh 

pemerintah. Seiring dengan perkembangan pemerintahan di daerah, maka berbagai 

jenis pelayanan pun mengalami perkembangan pula. Ada daerah yang memiliki jenis 

                                                      

3
  Jaka Susila, Op. Cit, hal. 17    

4
 Midian Sirait, 2001, Tiga Dimensi Farmasi, Jakarta: Mahardika, hal. 55-64 
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pelayanan yang sedikit, namun ada pula daerah yang memiliki jenis pelayanan yang 

relatif banyak. Setiap pemerintah daerah memiliki jenis pelayanan yang berbeda-beda 

sesuai dengan karakteristik dan kompleksitas yang dihadapi oleh masing-masing 

daerah. Lembaga pelayanannya pun berbeda-beda, baik penyelenggara maupun nama 

dan bentuk dari lembaga penyelenggara pelayanan. Ada pelayanan yang masih 

dilakukan oleh dinas-dinas atau kantor-kantor teknis, tetapi ada pula pelayanan publik 

yang telah memiliki lembaga pelayanan tersendiri.
5
 

Secara teknis Perizinan bagi Pedagang eceran obat sebagaimana diatur dalam 

Peraturan Daerah Kota Surakarta Nomor 3 Tahun 2007 Tentang Perizinan Sarana dan 

Tenaga Bidang Kesehatan pelayanan perizinannya merupakan kewenangan dari Dinas 

Kesehatan Kota Surakarta. Izin bagi Pedagang Eceran obat tersebut adalah Izin 

Pedagang Eceran Obat. 

Berdasarkan pengamatan sementara penulis terhadap para Pedagang Obat baik 

Pedagang kelontong yang juga menjual obat, minimarket maupun toko yang menjual 

obat  di Kota Surakarta masih ada yang menjual tanpa ada Izin Pedagang Eceran Obat 

dari Dinas Kesehatan. Oleh karena itu artinya masih ada masyarakat yang belum 

melakukan izin untuk menjual obat-obatan. Kemudian muncul pertanyaan sebenarnya 

bagaimana pelaksanaan perizinan bagi pedagang eceran obat ini karena tidak semua 

pedagang obat menjual obat dengan izin. 

 

                                                      

5
 Hardiyansyah, 2011, Kualitas Pelayanan Publik Konsep, Dimensi dan Implementasinya, Yogyakarta: 

Penerbit Gava Media, hal. 74  
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Rumusan masalah  

 Masalah yang akan diuraikan oleh penulis adalah Pertama, Bagaimana 

Pelaksanaan Perizinan Pedagang Eceran Obat di Kota  Surakarta dan Kedua, 

Bagaimana Hambatan dalam pelaksanaan Perizinan Pedagang Eceran Obat di Kota 

Surakarta.  

 

Tujuan dan Manfaat Penelitian 

Tujuan penelitian ini adalah, Pertama untuk mendeskripsikan Pelaksanaan 

Perizinan Pedagang Eceran Obat di Kota  Surakarta dan, Kedua untuk 

mendeskripsikan Hambatan dalam pelaksanaan Perizinan Pedagang Eceran Obat di 

Kota Surakarta. Kemudian manfaat penelitian ini adalah, Pertama agar dapat 

memberikan sumbangan pemikiran terhadap perkembangan Ilmu Hukum pada 

umumnya serta Hukum Administrasi Negara pada khususnya terkait mengenai 

Perizinan tehadap pedagang eceran obat dan, Kedua agar dapat menambah wawasan 

dan pengetahuan bagi penulis sendiri khususnya mengenai Perizinan terhadap 

pedagang eceran obat di Kota Surakarta sebagaimana diatur dalam Keputusan Menteri 

Kesehatan Nomor 1331/Menkes/SK/X/2002 Tentang Perubahan Atas Peraturan 

Menteri Kesehatan Nomor 167/KAB/B.VIII/1972 Tentang Pedagang eceran obat dan 

Peraturan Daerah Kota Surakarta Nomor 3 Tahun 2007 tentang Perizinan Sarana dan 

Tenaga Bidang Kesehatan.   
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Kerangka Pemikiran 

Negara hukum ialah negara yang susunannya diatur dengan sebaik-baiknya 

dalam undang-undang, sehingga segala kekuasaan dari alat-alat pemerintahannya 

didasarkan pada hukum. Rakyat tidak boleh melakukan tindakan yang bertentangan 

dengan hukum. Negara hukum itu ialah negara yang diperintah bukan oleh orang-

orang, tetapi oleh undang-undang (state the not governed by men, but by laws). Karena 

itu, di dalam negara hukum, hak-hak rakyat dijamin sepenuhnya oleh negara dan 

terhadap negara, sebaliknya, kewajiban-kewajiban rakyat harus dipenuhi seluruhnya 

dengan tunduk dan taat kepada segala peraturan pemerintah dan undang-undang 

negara. Ide sentral negara hukum adalah pengakuan dan perlindungan terhadap hak-

hak asasi manusia yang bertumpu atas prinsip kebebasan dan persamaan. Adanya 

undang-undang dasar akan memberikan jaminan konstitusional terhadap asas 

kebebasan dan persamaan.
6
 

Secara teori, negara hukum (Rechtstaat) adalah negara bertujuan untuk 

menyelenggarakan ketertiban umum, yakni tata tertib yang umumnya berdasarkan 

hukum yang terdapat pada rakyat. Negara hukum menjaga ketertiban hukum supaya 

jangan terganggu, dan agar semuanya berjalan menurut hukum.
7
  

Tugas pemerintahan dalam negara hukum modern (Welfare state) seperti 

sekarang ini tidak hanya melaksanakan undang-undang saja, tetapi lebih luas dari itu 

yaitu menyelenggarakan kepentingan umum. Negara Kesejahteraan (Welfare state) 

                                                      

6
 Murtir Jeddawi, 2012, Hukum Administrasi Negara, Yogyakarta: Total Media, hal. 34-36 

7
 Murtir Jeddawi, Op.Cit, hal. 28 
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dituntut harus selalu dapat bertindak untuk menyelesaikan segala aspek atau persoalan 

yang menyangkut kehidupan warga negaranya, meskipun dalam penyelesaiannya 

belum ada peraturan yang mengaturnya.
8
  

Izin (Vergunning) adalah suatu persetujuan dari penguasa berdasarkan undang-

undang atau peraturan pemerintah untuk dalam keadaan tertentu menyimpang dari 

ketentuan-ketentuan larangan peraturan perundang-undangan. Izin dapat juga diartikan 

sebagai dispensasi atau pelepasan/pembebasan dari suatu larangan.
9
 

Sistem norma hukum di Indonesia telah mengalami beberapa perubahan dalam 

hierarki peraturan perundang-undangan sehingga pada saat ini acuan hierarki 

peraturan perundang-undangan adalah Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang 

Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.    

Hierarki peraturan perundang-undangan sebagaimana diatur dalam Pasal 7 

Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-

undangan adalah : 

Ayat (1): Jenis dan hierarki Peraturan Perundang-undangan terdiri atas: 

a. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; 

b. Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat; 

c. Undang-Undang/Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-

Undang; 

d. Peraturan Pemerintah; 

                                                      

8
 Hartono Hadisoeprapto, 2008, Pengantar Tata Hukum Indonesia, Yogyakarta: Liberty, hal. 71 

9
 Adrian Sutedi, 2011, Hukum Perizinan Dalam Sektor Pelayanan Publik, Jakarta: Sinar Grafika, hal. 

167-168 
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e. Peraturan Presiden; 

f. Peraturan Daerah Provinsi; dan 

g. Peraturan daerah Kabupaten/Kota.
10

 

 Peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang Perizinan Bidang 

Kesehatan termasuk terkait mengenai Izin Pedagang Eceran Obat adalah, Pertama 

Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 1331/MENKES/SK/X/2002 

Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 

167/KAB/B.VIII/1972 Tentang Pedagang Eceran Obat, dan Kedua Peraturan Daerah 

Kota Surakarta Nomor 3 Tahun 2007 Tentang Perizinan Sarana Dan Tenaga Bidang 

Kesehatan   

Pengertian Pedagang Eceran Obat menurut Peraturan Daerah Kota Surakarta 

Nomor 3 Tahun 2007 Tentang Perizinan Sarana dan Bidang Kesehatan adalah Orang 

atau Badan Hukum yang memiliki izin untuk menyimpan obat-obat bebas dan obat-

obat bebas terbatas (daftar W) untuk dijual secara eceran di tempat tertentu 

sebagaimana tercantum dalam surat izin.
11

 Pengertian Pedagang eceran Obat ini 

mengacu pada bentuk usahanya yaitu Toko Obat. Pengertian Toko Obat berdasarkan 

Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Pekerjaan Kefarmasian adalah 

Sarana yang memiliki Izin untuk menyimpan obat-obat bebas dan obat-obat bebas 

terbatas untuk dijual secara eceran.
12

 Toko Obat merupakan salah satu dalam Fasilitas 

                                                      

10
 Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan perundang-undangan   

11
 Peraturan Daerah Kota Surakarta Nomor 3 Tahun 2007 Tentang Perizinan Sarana dan Bidang 

Kesehatan 
12

 Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Pekerjaan Kefarmasian 
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Pelayanan Kefarmasian sesuai dengan yang sebagaimana diatur dalam Pasal 19 huruf 

e Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Pekerjaan Kefarmasian.   

 

Metode Penelitian 

Penelitian ini termasuk penelitian yuridis sosiologis. Penelitian hukum sebagai 

penelitian sosiologis dapat direalisasikan kepada penelitian terhadap efektivitas hukum 

yang sedang berlaku ataupun penelitian terhadap identifikasi hukum.
13

 Dengan metode 

penelitian sosiologis ini diketahui apakah pelaksanaan perizinan terhadap Pedagang 

Eceran obat di Kota Surakarta telah sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan 

yang berlaku. Jenis penelitian ini adalah penelitian yang bersifat deskriptif. Dalam 

penelitian ini penulis menggambarkan mengenai bagaimana pelaksanaan perizinan 

bagi pedagang eceran obat di Surakarta sehingga dapat memberikan gambaran yang 

jelas mengenai permasalahan tentang Perizinan bagi Pedagang eceran obat. Penelitian 

dilakukan di Dinas Kesehatan Kota Surakarta dan pedagang eceran obat. 

Data pada penilitan ini meliputi data primer dan data sekunder baik berupa 

bahan hukum primer, maupun bahan hukum sekunder. Data primer berupa sejumlah 

keterangan atau fakta secara langsung dan hasil wawancara dengan pejabat yang 

berwenang di lokasi penelitian yang penulis pilih dan fakta yang diperoleh dari 

masyarakat. Teknik pengumpulan data adalah wawancara dan studi kepustakaan, 

setelah semua terkumpul kemudian data dari hasil penelitian akan dianalisa secara 

                                                      

13
 Bambang Waluyo, 2002, Penelitian Hukum Dalam Praktek, Jakarta: Sinar Grafika, hal. 16 
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kualitatif dalam hal ini proses analisis yang penulis gunakan dengan menggunakan 

metode analisis kualitatif. 

 

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

Pelaksanaan Perizinan Pedagang Eceran Obat di Kota Surakarta 

Aturan/Norma 

 

Dalam hal alur penyaluran obat atau pendistribusian obat ini yaitu pertama 

pada saat obat itu diproduksi oleh badan usaha yang telah mendapatkan izin usaha 

industri kemudian hingga obat itu akan didistribusikan oleh Pedagang Besar Farmasi 

ini tidak boleh langsung disalurkan kepada masyarakat umum akan tetapi obat ini 

harus disalurkan kepada Sarana Pelayanan Kesehatan terlebih dahulu untuk kemudian 

penyerahan obat kepada masyarakat. Sarana Pelayanan Kesehatan seperti dalam hal 

ini adalah Rumah Sakit melalui Instalasi Farmasi, Apotik dengan disana ada 

Penanggung Jawab seorang Apoteker dan juga Klinik. Sarana Pelayanan Kesehatan 

tersebut dalam hal ini pelayanan obatnya luas yakni dalam penyerahan obat kepada 

masyarakat dapat dengan resep dokter. Sementara obat yang disalurkan kepada 

Pedagang Eceran Obat dengan penanggung jawab teknis seorang Asisten Apoteker ini 

adalah terbatas pada obat-obat bebas dan obat-obat bebas terbatas serta tidak boleh ada 

obat yang harus dengan resep dokter 

Istilah Izin Pedagang Eceran Obat ini sebenarnya dimaknai sebagai suatu 

permohonan izin untuk mendirikan toko obat. Istilah yang digunakan adalah Pedagang 

Eceran Obat karena mengacu pada Surat Keputusan Menteri Kesehatan yang dalam 

hal ini mengatur mengenai izin bagi Pedagang Eceran Obat, disini dikatakan Pedagang 

Eceran Obat karena dalam bentuk usahanya ini Pedagang Eceran Obat hanya 
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diperkenankan untuk menjual obat-obatan bebas dan obat-obatan bebas terbatas yang 

dalam hal ini masih dalam bungkusan dari pabrik yang membuatnya secara eceran. 

Hal ini seperti yang disebutkan dalam Surat Keputusan Menteri Kesehatan. Artinya 

bahwa dalam menjalankan usahanya ini Pedagang Eceran Obat tidak diperkenankan 

untuk membuat obat ataupun membungkus kembali obat. 

Jika dilihat dari Peraturan Perundang-undangan yang mengatur mengenai 

Pedagang Eceran Obat ini maka setiap orang yang menjual obat-obatan bebas dan 

obat-obatan bebas terbatas harus memiliki Izin Pedagang Eceran Obat. 

Prosedur pelaksanaan Izin ini merujuk kepada Keputusan Menteri Kesehatan 

Nomor 1331/Menkes/SK/X/2002 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri 

Kesehatan Nomor 167/KAB/B.VIII/1972 Tentang Pedagang eceran obat dan 

Peraturan Daerah Kota Surakarta Nomor 3 Tahun 2007 Tentang Perizinan Sarana dan 

Tenaga Bidang Kesehatan. 

Pelaksanaan perizinan pedagang eceran obat ini mencakup bagaimana 

mekanisme atau tata cara untuk mengurus izin ini dan juga bagaimana penegakan 

hukum dalam pelaksanaan perizinan pedagang eceran obat ini kepada masyarakat di 

Kota Surakarta. Dalam hal ini dilaksanakan oleh pemerintah yakni Dinas Kesehatan. 

Hal ini adalah berdasar pada: 

Pasal 98 ayat (4) Undang-undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan 

yang menyatakan: 
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“Pemerintah berkewajiban membina, mengatur, mengendalikan, dan 

mengawasi pengadaan, penyimpanan, promosi, dan pengedaran sebagaimana 

dimaksud pada ayat (3)” 

 

Dan pada Pasal 58 Peraturan Pemerintah Nomor 51 tahun 2009 Tentang 

Pekerjaan Kefarmasian yang menyatakan:  

“Menteri, Pemerintah Daerah Provinsi, Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota 

sesuai kewenangannya serta organisasi profesi membina dan mengawasi 

pelaksanaan Pekerjaan Kefarmasian.” 

 

Berdasarkan pada aturan/norma tersebut maka dalam hal ini pemerintah 

berkewajiban dalam menjalankan pelaksanaan perizinan pedagang eceran obat ini. 

Mekanisme Penerbitan Izin Pedagang Eceran Obat 

Dalam hal mengenai mekanisme yang harus dilalui oleh pemohon Izin 

Pedagang Eceran Obat ini dilihat dari hasil penelitian menunjukkan bahwa tidak ada 

kesulitan atau hal-hal yang rumit yang harus dilalui oleh pemohon Izin Pedagang 

Eceran Obat ini karena tata cara serta persyaratan yang harus dipenuhi relatif 

dipermudah serta batas waktu yang diperlukan dalam pengurusan Izin Pedagang 

Eceran Obat ini juga relatif cepat. Maka dalam hal ini mekanisme penerbitan Izin 

Pedagang Eceran Obat yang diselenggarakan oleh Dinas Kesehatan Kota Surakarta ini 

menurut penulis sudah tepat dalam pelaksanaannya. 

Dari sampel para pedagang eceran obat yang memiliki Izin Pedagang Eceran 

Obat dapat disimpulkan pelaksanaan terkait mengenai pemberian Izin Pedagang 
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Eceran Obat telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Persyaratan serta 

hal-hal yang menyertai permohonan izin ini relatif dipermudah oleh pemerintah 

sehingga tidak ada kesulitan bagi para pemohon izin ini untuk melakukan pengurusan 

izin. 

 

Penegakan Hukum dalam Pelaksanaan Izin Pedagang Eceran Obat 

 

Sesuai dengan ketentuan dalam peraturan perundang-undangan yang mengatur 

mengenai izin bagi Pedagang Eceran Obat ini maka dapat dikatakan bahwa artinya 

tidak ada batasan bagi orang atau badan pada saat menyimpan dan menjual sediaan 

farmasi dalam hal ini adalah obat-obatab bebas dan obat-obatan bebas terbatas, artinya 

bahwa setiap orang atau badan yang menyimpan dan menjual obat-obat bebas dan 

obat-obat bebas terbatas ini harus memiliki Izin Pedagang Eceran Obat ini. Akan 

tetapi dalam kenyataannya di lapangan tidak ditemukan adanya penegakan hukum 

yang lebih serius terkait mengenai hal ini. Karena adanya pemberian batasan bagi 

orang atau badan yang hanya menjual obat-obat bebas ini dalam jumlah relatif sedikit 

atau hanya 5% diperkenankan untuk tidak melakukan Izin. Padahal menurut Peraturan 

Perundang-undangan tidak mengatur adanya batasan ini. 

Dalam hal penegakan hukum yang seharusnya dilakukan oleh Dinas Kesehatan 

selaku penyelenggara pemerintah dalam hal ini yang diberikan amanat oleh Undang-

undang untuk turut menyelenggarakan hukum kesehatan yakni terkait mengenai 

keharusan bagi setiap orang atau badan mengurus izin saat menjual obat-obat bebas ini 

menurut penulis belum sepenuhnya dilaksanakan. Berdasarkan pada ilmu Hukum 
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Admistrasi Negara maka Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara diberikan kebebasan 

untuk melakukan Freies Ermessen yaitu perbuatan tata usaha negara yang dalam hal 

ini meskipun tidak ada praturan yang mengaturnya demi mewujudkan kesejahteraan di 

masyarakat dalam hal ini upaya dalam pembangunan kesehatan masyarakat yakni 

untuk melindungi masyarakat dari pengguinaan sediaan farmasi yang tidak tepat dan 

tidak memenuhi persyaratan mutu, keamanan dan kemanfaatan. Maka setiap orang 

atau badan yang menjual obat-obat bebas harus mengurus izin agar dapat dilakukan 

pengawasan oleh pemerintah dalam hal ini Dinas Kesehatan. 

 

Hambatan dalam Pelaksanaan Perizinan Pedagang Eceran Obat  

 

Dalam pembahasan mengenai hambatan dalam Pelaksanaan Perizinan 

Pedagang Eceran Obat akan dibatasi terkait mengenai hambatan dalam pelaksanaan 

dalam hal penegakan hukumnya oleh pemerintah dalam hal ini adalah Dinas 

Kesehatan. Pembatasan dalam pembahasan hambatan ini adalah agar memberikan 

gambaran yang jelas terkait permasalahan yang dirumuskan di dalam penelitian skripsi 

ini. Hasil penelitian yang didapatkan oleh penulis terkait mengenai hambatan dalam 

pelaksanaan Izin Pedagang Eceran Obat ini kemudian akan disimpulkan dengan teori 

mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi penegakan hukum di masyarakat. 

Berdasarkan pada hasil penelitian dalam penelitian ini maka hambatan 

mengenai pelaksanaan Izin Pedagang Eceran Obat ini adalah peraturan yang mengatur 

mengenai Izin pedagang eceran obat ini tidak memberikan suatu batasan tertentu 

misalnya bagi seseorang atau badan boleh menjual obat bebas jika hanya dalam 

jumlah tertentu maka apakah kemudian diperkenakan tidak harus izin dan sebagainya. 
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Akan tetapi dalam hal ini yang terdapat dalam peraturan hukum menurut penulis 

hanya dapat ditafsirkan bahwa semua orang atau badan yang menjual obat-obat bebas 

haruslah memiliki Izin Pedagang eceran Obat tanpa adanya pembatasan tertentu. 

 

PENUTUP 

 

Kesimpulan 

 

Pelaksanaan perizinan pedagang eceran obat terkait mengenai mekanisme atau 

pengurusan izin dalam hal ini tidak ada kesulitan atau hal-hal yang rumit yang harus 

dilalui oleh pemohon Izin Pedagang Eceran Obat ini karena tata cara serta persyaratan 

yang harus dipenuhi relatif dipermudah serta batas waktu yang diperlukan dalam 

pengurusan Izin Pedagang Eceran Obat ini juga relatif cepat.Dalam Pelaksanaan 

Perizinan Pedagang Eceran Obat  terkait mengenai mekanisme pengurusannya telah 

sesuai dengan peraturan perundang-undangan serta dalam pelaksanaan pengurusannya 

ini relatif dipermudah dan dipercepat oleh Dinas Kesehatan Kota Surakarta  sehingga 

sudah mempermudah bagi setiap pemohon izinnya.  

Pemerintah dalam hal ini adalah Dinas Kesehatan mempunyai tugas untuk 

membina dan mengawasi terkait mengenai penjualan obat secara eceran ini di 

masyarakat karena melaksanakan amanat dalam Pasal 98 Undang-undang Nomor 36 

Tahun 2009 Tentang Kesehatan yang dalam hal ini Pemerintah wajib membina, 

mengatur, mengendalikan, dan  mengawasi mengenai sediaan farmasi agar memenuhi 

standar mutu pelayanan farmasi serta aman dan bermanfaat.  
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Pelaksanaan terkait penegakan hukum terhadap seluruh penjualan obat secara 

eceran bila dilihat berdasarkan kepastian hukum maka semua orang yang menjual obat 

bebas dan obat bebas terbatas seharusnya diwajibkan untuk memiliki Izin Pedagang 

Eceran Obat agar pemerintah dapat lebih mudah dalam melaksakan pengawasan 

terhadap obat-obat bebas yang diperjual belikan secara eceran di masyarakat.    

 

Saran 

Dinas Kesehatan diharapkan lebih tegas dalam melaksanakan penegakan 

hukum dalam perizinan pedagang eceran obat ini. Artinya tidak menggunakan batas-

batas tertentu dalam penjualan obat dan setiap orang atau badan yang menjual obat 

bebas dan obat bebas terbatas diharuskan untuk memiliki izin ini.  

Maka dalam hal ini perlu dilakukan pengawasan yang lebih intensif terkait 

mengenai penjualan obat secara eceran ini di masyarakat karena untuk menjaga 

kesehatan warga masyarakat agar dalam pengkonsumsian sediaan farmasi berupa 

obat-obatan bebas dan obat-obatan bebas terbatas ini tepat dan bermanfaat sehingga 

menciptakan ketertiban dan kesejahteraan umum dalam masyarakat. 
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