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ANGGARAN DASAR
GABUNGAN PERUSAHAAN FARMASI INDONESIA

MUKADIMAH

Bahwa Kemerdekaan Indonesia yang diproklamasikan pada tanggal 17 Agustus 1945 adalah merupakan
perwujudan dari keinginan luhur Bangsa Indonesia untuk mencapai cita-cita masyarakat adil dan makmur.

Bahwa Pembangunan Nasional adalah pembangunan manusia Indonesia seutuhnya dan pembangunan seluruh
masyarakat Indonesia yang bertujuan untuk memperjuangkan hidup sehat bagi setiap penduduk yang sejalan
dengan tujuan universal Hak Azasi Manusia.

Sadar akan fungsi farmasi, khususnya obat sebagai salah satu unsur penting dan mutlak diperlukan untuk
mencapai tujuan pembangunan kesehatan, maka dengan rasa tanggungjawab yang tinggi, usaha-usaha farmasi
di Indonesia terpanggil untuk memberikan dharma baktinya dalam penyediaan dan pelayanan obat yang cukup,
merata dan bermutu.

Dengan Rahmat Tuhan Yang Maha Esa dan didorong oleh keinginan luhur untuk mencapai cita-cita bersama,
maka usaha-usaha farmasi di Indonesia menyatukan diri dalam satu wadah untuk persatuan, kemajuan, dan
pengembangan kegiatan usaha, yang Anggaran Dasarnya disusun sebagai berikut :

BAB I
NAMA, WAKTU, DAN KEDUDUKAN

Bagian Kesatu
Nama
Fungsi

Pasal 1
Organisasi ini bernama “Gabungan Perusahaan Farmasi Indonesia” disingkat “G.P. Farmasi Indonesia”.

Bagian Kedua
Waktu
Pasal 2

G.P.  Farmasi Indonesia didirikan pada tanggal 19 Agustus 1969 di Lembang, Jawa Barat untuk jangka waktu
yang tidak ditentukan.

Bagian Ketiga
Kedudukan

Pasal 3
Pimpinan Pusat G.P.  Farmasi Indonesia berkedudukan di ibukota Negara Republik Indonesia.

BAB II
AZAS, LANDASAN DAN STATUS

Bagian Kesatu
Azas

Pasal 4
G.P.  Farmasi Indonesia berazaskan Pancasila sebagai satu-satunya azas.

Bagian Kedua
Landasan

Pasal 5
G.P.  Farmasi Indonesia berlandaskan :
a. Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 sebagai landasan konstitusional;
b. Undang-Undang tentang Kamar Dagang dan Industri sebagai landasan struktural;
c. Program pembangunan nasional sebagai landasan pembangunan; dan
d. Peraturan Munas G.P.  Farmasi Indonesia sebagai landasan operasional.
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Bagian Ketiga
Status
Pasal 6

(1) G.P. Farmasi Indonesia adalah wadah bagi seluruh perusahaan farmasi yang ada di Indonesia.
(2) G.P.  Farmasi Indonesia merupakan anggota luar biasa Kamar Dagang dan Industri Indonesia (KADIN

atau dalam bahasa Inggris Indonesian Chamber of Commerce and Industry disingkat ICCI) yang
begerak di bidang kesehatan.

(3) G.P.  Farmasi Indonesia merupakan organisasi yang dibentuk secara sukarela, besifat independen dan
tidak melalui pemilihan khusus oleh perusahaan Farmasi Indonesia atas dasar kesamaan kegiatan dan
profesi dalam rangka mencapai tujuan pembangunan nasional.

(4) G.P. Farmasi Indonesia merupakan organisasi mandiri, bukan organisasi pemerintah dan bukan
organisasi politik serta dalam melakukan kegiatannya tidak mencari keuntungan.

(5) G.P. Farmasi Indonesia merupakan organisasi kemasyarakatan yang berbadan hukum dan berada
dalam wilayah hukum Negara Republik Indonesia.

BAB III
FUNGSI DAN TUJUAN

Bagian Kesatu
Fungsi
Pasal 7

G.P.  Farmasi Indonesia merupakan wadah dan wahana komunikasi, konsultasi, informasi dan fasilitasi bagi
perusahaan farmasi Indonesia, pemerintah dan pihak-pihak lainnya, terkait masalah produksi, distribusi,
pelayanan, dan penyediaan dalam arti luas yang mencakup seluruh kegiatan farmasi, dalam rangka membentuk
iklim usaha yang bersih, transparan dan profesional.

Bagian Kedua
Tujuan
Pasal 8

G.P.  Farmasi Indonesia bertujuan:
a. mewujudkan usaha farmasi farmasi di tingkat nasional, provinsi dan kabupaten/kota yang kuat dan solid,

berdaya cipta dan berdedikasi tinggi, dalam wadah organisasi yang profesional di seluruh tingkatan;
b. bersama-sama pemerintah secara aktif melakukan upaya-upaya bagi pembangunan nasional khususnya

dalam bidang farmasi;
c. membina, mengembangkan dan meningkatkan kemampuan, kegiatan dan kepentingan para anggota; dan
d. ikut serta dalam peningkatan kesehatan masyarakat.

BAB IV
TUGAS POKOK DAN ETIKA BISNIS

Bagian Kesatu
Tugas Pokok

Pasal 9
G.P.  Farmasi Indonesia memiliki tugas pokok meliputi kewajiban melaksanakan kegiatan yang bersifat
keorganisasian, kefarmasian dan tugas dari pemerintah yang diatur lebih lanjut dalam Anggaran Rumah Tangga.

Bagian Kedua
Etika Bisnis

Pasal 10
G.P.  Farmasi Indonesia memiliki etika bisnis sebagai tuntutan moral dan perilaku yang mengikat bagi para
anggotanya dengan mematuhi Kode Etik Usaha Farmasi Indonesia.

BAB V
KEANGGOTAAN
Bagian Kesatu
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Anggota
Pasal 11

(1) Keanggotaan G.P. Farmasi Indonesia bersifat terbuka bagi perusahaan/usaha-usaha  farmasi sesuai
Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga.

(2) Perusahaan/usaha-usaha  farmasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah semua perusahaan farmasi
yang melaksanakan pekerjaan produksi, distribusi dan pelayanan obat jadi, bahan baku obat, fitofarmaka,
sediaan kesehatan, dan/atau usaha-usaha penunjang kegiatan perusahaan farmasi yang telah memenuhi
persyaratan dan memiliki izin sebagaimana ditentukan hukum dan ketentuan/perundangan yang berlaku dan
berkedudukan di Indonesia.

(3) Termasuk usaha-usaha penunjang kegiatan perusahaan farmasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2)
antara lain: usaha pembuatan kemasan obat, usaha promosi farmasi,  usaha konsultan farmasi, riset dan
survey farmasi, peralatan farmasi, dan sejenisnya.

(4) Syarat-syarat keanggotaan diatur dalam Anggaran Rumah Tangga.

Bagian Kedua
Hak dan Kewajiban Anggota

Pasal 12
(1) Setiap anggota berhak :

a. menghadiri rapat atau musyawarah menurut ketentuan-ketentuan tersendiri;
b. menyatakan pendapat dalam rapat/musyawarah yang diikutinya;
c. memilih dan dipilih sebagai pengurus di dalam jabatan organisasi;
d. memperoleh perlakuan yang sama dari organisasi;
e. mengajukan secara tertulis: usul, keterangan, kasus, kritik membangun, pengaduan kepada pengurus

pada semua tingkatan organisasi;
f. hadir pada waktu pengurus organisasi akan menetapkan tindakan disiplin atau penilaian atas perilaku

anggota yang bersangkutan;
g. membela diri terhadap suatu keputusan/peraturan yang merugikan dirinya;
h. mendapat layanan informasi tentang peraturan dan kebijakan pemerintah yang menyangkut usaha

farmasi farmasi, serta tanggapan G.P. Farmasi Indonesia terhadap kebijakan pemerintah yang
menyangkut usaha farmasi farmasi;

i. menerima informasi dari G.P. Farmasi Indonesia antara lain berupa penerbitan berkala, brosur maupun
informasi dari dalam dan luar negeri; dan

j. memperoleh perlindungan, pembelaan dan bimbingan dari organisasi.
(2) Setiap anggota wajib :

a. mengakui G.P. Farmasi Indonesia sebagai satu-satunya wadah dan sebagai organisasi induk seluruh
usaha farmasi Indonesia;

b. menyetujui, melaksanakan dan menaati Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga G.P. Farmasi
Indonesia, Kode Etik Usaha Farmasi Indonesia dan segala peraturan dan keputusan organisasi;

c. menjunjung tinggi dan membela nama dan kehormatan organisasi serta memperteguh kesetiakawanan;
d. aktif melaksanakan program organisasi; dan
e. memenuhi kewajiban keuangan yang ditetapkan oleh organisasi.

Bagian Ketiga
Kehilangan Status Keanggotaan

Pasal 13
(1) Setiap anggota dapat kehilangan status keanggotaannya dalam G.P.  Farmasi Indonesia apabila :

a. berhenti atas permintaan sendiri;
b. diberhentikan;
c. dinyatakan pailit berdasarkan putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap; atau
d. izin usahanya dicabut oleh pejabat yang berwenang.

(2) Kehilangan status keanggotaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengakibatkan kehilangan status
keanggotaan   dari   anggota G.P.  Farmasi Indonesia dimaksud  untuk  segala tingkatan tanpa kecuali.

(3) Diberhentikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b diatur lebih lanjut dalam Anggaran Rumah
Tangga.
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BAB VI
ORGANISASI

Bagian Kesatu
Struktur Organisasi

Pasal 14
(1) G.P.  Farmasi Indonesia memiliki struktur organisasi sebagai berikut :

a. G.P.  Farmasi Indonesia yang dijalankan oleh Dewan Pengurus Pusat;
b. G.P.  Farmasi Indonesia Provinsi yang dijalankan oleh Pengurus Daerah Provinsi;
c. G.P. Farmasi Indonesia Kabupaten/Kota yang dijalankan oleh Pengurus Daerah Kabupaten/Kota.

(2) Struktur Organisasi G.P.  Farmasi Indonesia dirinci pada Lampiran IV yang merupakan bagian yang integral
dan tidak terpisahkan dari Anggaran Dasar ini.

Bagian Kedua
Dewan Pengurus Pusat

Pasal 15
(1) Dewan Pengurus Pusat G.P.  Farmasi Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 huruf a terdiri

dari:
a. Dewan Penasehat;
b. Majelis Pembina Kode Etik Usaha Farmasi Indonesia;
c. Pengurus Pusat:

1. Ketua Umum;
2. Wakil Ketua Umum;
3. Sekretaris Jenderal;
4. Wakil Sekretaris Jenderal;
5. Bendahara Umum;
6. Wakil Bendahara Umum;
7. Ketua Badan Penelitian dan Pengembangan Usaha;
8. Ketua Badan Organisasi dan Umum;
9. Ketua-ketua bidang, meliputi:

a) Bidang Industri;
b) Bidang Distribusi;
c) Bidang Apotek;
d) Bidang Toko Obat; dan
e) bidang-bidang usaha farmasi lainnya yang ditetapkan dalam Munas.

(2) Kepengurusan Badan dan Bidang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c angka 5, angka 6, dan
angka 7 dapat dibantu oleh Komite sesuai dengan kebutuhan.

Paragraf 1
Dewan Penasehat

Pasal 16
(1) Di dalam pelaksanaan tugas dan tanggung jawab G.P. Farmasi Dewan Pengurus Pusat G.P.  Farmasi

Indonesia dibentuk Dewan Penasehat sesuai Munas.
(2) Ketua dan anggota Dewan Penasehat terdiri dari : mantan   Ketua   Umum,   tokoh farmasi yang berjasa

menyumbangkan tenaga dan pikiran bagi perkembangan  dan pembinaan G.P. Farmasi Indonesia baik
nasional maupun Provinsi yang dipilih dalam Munas.

(3) Dewan Penasehat bertugas :
a. menyampaikan pertimbangan dan saran kepada Pengurus Pusat baik diminta ataupun tidak mengenai

hal-hal yang menyangkut usaha farmasi dan organisasi;
b. melakukan pemantauan terhadap pelaksanaan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga dan

Peraturan Munas;
c. menilai dan mengusulkan penyempurnaan dan/atau penelitian lebih lanjut atas laporan kerja, keuangan,

dan perbendaharaan yang disampaikan oleh Pengurus Pusat;
d. memberikan pertimbangan dan saran kepada Pengurus Pusat mengenai pembinaan Anggota;
e. menyampaikan pertimbangan dan saran untuk penyusunan rancangan Arah Kebijakan Umum

Organisasi kepada Munas;
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f. menyampaikan pertimbangan dan saran sebagai bahan untuk penyusunan rancangan program kerja
tahunan kepada Rakernas;

g. Dewan Penasehat menyelenggarakan rapat-rapat sesuai kebutuhan sekurang-kurangnya 6 (enam)
bulan sekali, satu diantaranya diselenggarakan sebelum Rakernas atau Munas; dan

h. melakukan pengamatan dan penilaian atas pelaksanaan usaha farmasi yang bersih, transparan,
profesional dan etis dalam lingkup nasional, regional, dan internasional serta menyampaikan hasil
penilaian dan saran-tindak kepada Pengurus Pusat.

(4) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud ayat (4), Dewan Penasehat berwenang melakukan
rapat konsultasi dengan Pengurus Pusat untuk mendapat penjelasan yang diperlukan.

(5) Dewan Penasehat terdiri atas Ketua, Sekretaris, dan anggota yang keseluruhannya berjumlah bilangan
ganjil.

(6) Ketua Dewan Penasehat dipilih di dalam Munas.
(7) Ketua dan anggota Dewan Penasehat tidak boleh dari PNS, atau TNI/POLRI.
(8) Ketentuan lebih lanjut mengenai Dewan Penasehat diatur lebih lanjut di dalam Anggaran Rumah Tangga.

Paragraf 2
Majelis Pembina Kode Etik Usaha Farmasi Indonesia

Pasal 17
(1) Di dalam pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Dewan Pengurus Pusat G.P.  Farmasi Indonesia dibentuk

Majelis Pembina Kode Etik Usaha Farmasi Indonesia.
(2) Anggota Majelis Pembina Kode Etik Usaha Farmasi Indonesia terdiri dari : mantan   Ketua   Umum,   tokoh

farmasi yang berjasa menyumbangkan tenaga dan pikiran bagi perkembangan  dan pembinaan G.P.
Farmasi Indonesia baik nasional maupun Provinsi yang dipilih dalam Munas.

(3) Majelis Pembina Kode Etik Usaha Farmasi Indonesia bertugas mengembangkan kode etik dan
menyelesaikan pelanggaran kode etik farmasi.

(4) Majelis Pembina Kode Etik Usaha Farmasi Indonesia terdiri atas Ketua, Sekretaris, dan anggota yang
keseluruhannya berjumlah bilangan ganjil.

(5) Ketua, Sekretaris, dan anggota Majelis Pembina Kode Etik Usaha Farmasi Indonesia dipilih di dalam Munas.
(6) Ketua, Sekretaris, dan anggota Majelis Pembina Kode Etik Usaha Farmasi Indonesia tidak boleh dipilih dari

PNS, atau TNI/POLRI.
(7) Ketentuan lebih lanjut mengenai Majelis Pembina Kode Etik Usaha Farmasi Indonesia  diatur di dalam

Anggaran Rumah Tangga.

Paragraf 3
Pengurus Pusat

Pasal 18
(1) Pengurus Pusat adalah pemegang wewenang eksekutif dari seluruh tingkat organisasi G.P. Farmasi

Indonesia.
(2) Tugas dan tanggung jawab Pengurus Pusat diatur lebih lanjut di dalam Anggaran Rumah Tangga.

Pasal 19
(1) Pengurus Pusat sekurang-kurangnya terdiri dari Ketua Umum, Wakil Ketua Umum, Sekretaris Jenderal,

Wakil Sekretaris Jenderal, Bendahara Umum, Wakil Bendahara Umum, Ketua-ketua Badan, dan Ketua-
ketua Bidang.

(2) Ketua Umum dipilih di dalam Munas.
(3) Ketua Umum tidak boleh dari PNS, atau TNI/POLRI.
(4) Masa bakti Pengurus Pusat adalah 5 (lima) tahun terhitung sejak terpilih dan disahkan dalam Munas sampai

dengan penyampaian pertanggungjawaban dalam Munas berikutnya.
(5) Jabatan ketua umum Pengurus Pusat hanya dapat dijabat oleh orang yang sama paling banyak 2 (dua) kali

masa bakti secara berturut-turut.
(6) Pengurus Pusat harus melaksanakan tugas dan kewajibannya yang telah ditetapkan dalam Anggaran Dasar

dan Anggaran Rumah Tangga serta Peraturan Munas dan Rapat Kerja Nasional G.P. Farmasi Indonesia.

Bagian Ketiga
Pengurus Daerah Provinsi
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Pasal 20
Pengurus Daerah Provinsi G.P.  Farmasi Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 huruf b terdiri dari:
a. Badan Penasehat;
b. Pengurus Provinsi, terdiri dari:

1. Ketua Umum;
2. Wakil Ketua Umum;
3. Sekretaris Umum;
4. Wakil Sekretaris Umum
5. Bendahara Umum;
6. Wakil Bendahara Umum
7. Ketua-ketua Bidang sekurang-kurangnya terdiri dari :

1) distribusi;
2) Apotek; dan
3) toko obat;

c. Beberapa anggota pengurus ditetapkan menurut kebutuhan dengan memperhatikan kepentingan khusus
Provinsi yang bersangkutan dan disusun dengan berpedoman kepada bentuk dan susunan Dewan
Pengurus Pusat, kecuali urusan Litbang, organisasi dan umum.

Paragraf 1
Badan Penasehat

Pasal 21
(1) Dalam pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Pengurus Daerah Provinsi G.P.  Farmasi Indonesia dibentuk

Badan Penasehat sesuai Musprov.
(2) Anggota Badan Penasehat terdiri dari : mantan Ketua Umum, tokoh farmasi yang berjasa menyumbangkan

tenaga dan pikiran bagi perkembangan dan pembinaan G.P.  Farmasi Indonesia baik Provinsi maupun
Kabupaten/Kota yang dipilih dalam Musprov.

(3) Anggota Badan Penasehat tidak boleh dari PNS atau TNI/POLRI.
(4) Badan Penasehat bertugas :

a. menyampaikan pertimbangan dan saran kepada Pengurus Provinsi baik diminta ataupun tidak
mengenai hal-hal yang menyangkut usaha farmasi dan organisasi;

b. menilai dan mengusulkan penyempurnaan dan/atau penelitian lebih lanjut atas laporan kerja, keuangan,
dan perbendaharaan yang disampaikan oleh Pengurus Provinsi;

c. menyampaikan saran-saran untuk penyusunan rancangan Arah Kebijakan Umum Organisasi kepada
Musprov;

d. menyampaikan saran sebagai bahan untuk penyusunan rancangan program kerja tahunan kepada
Rakerprov;

e. Badan Penasehat menyelenggarakan rapat-rapat sesuai kebutuhan sekurang-kurangnya 6 (enam)
bulan sekali, satu diantaranya diselenggarakan sebelum Rakerprov atau Musprov; dan

f. melakukan pengamatan dan penilaian atas pelaksanaan usaha farmasi yang bersih, transparan,
profesional dan etis dalam lingkup nasional, regional, dan internasional serta menyampaikan hasil
penilaian dan saran-tindak kepada Pengurus Provinsi.

(5) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud ayat (4), Badan Penasehat berwenang melakukan rapat
konsultasi dengan Pengurus Provinsi untuk mendapat penjelasan yang diperlukan.

(6) Ketua Badan Penasehat dipilih di dalam Musprov.
(7) Susunan dan ketentuan mengenai Badan Penasehat  diatur lebih lanjut di dalam Anggaran Rumah Tangga.

Paragraf 2
Pengurus Provinsi

Pasal 22
(1) Pengurus Provinsi adalah pemegang wewenang eksekutif tingkat provinsi organisasi G.P. Farmasi

Indonesia.
(2) Tugas dan tanggung jawab Pengurus  Provinsi diatur lebih lanjut di dalam Anggaran Rumah Tangga.

Pasal 23
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(1) Pengurus Provinsi sekurang-kurangnya terdiri dari Ketua Umum, Wakil Ketua Umum,  Sekretaris Umum,
Bendahara, dan Ketua-ketua Bidang.

(2) Ketua Umum Pengurus Provinsi dipilih di dalam Musprov.
(3) Ketua Umum Pengurus Provinsi tidak boleh dipilih dari PNS, atau TNI/POLRI.
(4) Masa bakti Pengurus Provinsi adalah 5 (lima) tahun terhitung sejak terpilih dan disahkan dalam Musprov

sampai dengan penyampaian pertanggungjawaban dalam Musprov berikutnya.
(5) Jabatan ketua umum hanya dapat dijabat oleh orang yang sama paling banyak 2 (dua) kali masa bakti

secara berturut-turut.
(6) Dalam hal tidak ada calon ketua umum yang mencalonkan diri maka ketua umum yang sudah menjabat 2

(dua) kali masa bakti secara berturut-turut dapat dipilih kembali.
(7) Tiap-tiap bidang diketuai oleh ketua bidang.
(8) Pengurus Provinsi harus melaksanakan tugas dan kewajibannya yang telah ditetapkan dalam Anggaran

Dasar dan Anggaran Rumah Tangga serta peraturan organisasi.

Bagian Keempat
Pengurus Daerah Kabupaten/Kota

Pasal 24
Pengurus Daerah Kabupaten/Kota G.P.  Farmasi Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 huruf c
terdiri dari:
a. Badan Penasehat;
b. Pengurus  Kabupaten/Kota, terdiri dari:

1. Ketua;
2. Wakil Ketua;
3. Sekretaris;
4. Wakil Sekretaris
5. Bendahara;
6. Wakil Bendahara;
7. Ketua-ketua bidang yang sekurang-kurangnya terdiri dari:

1) distribusi;
2) Apotek; dan
3) toko obat;

c. Beberapa anggota yang ditetapkan menurut kebutuhan dengan memperhatikan kepentingan khusus
Kabupaten/Kota yang bersangkutan, disusun dengan berpedoman kepada bentuk dan susunan Pengurus
Provinsi.

Paragraf 1
Badan Penasehat

Pasal 25
(1) Di dalam mendukung pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Pengurus Kabupaten/Kota G.P. Farmasi

Indonesia dibentuk Badan Penasehat sesuai Muskab/Muskot.
(2) Anggota Badan Penasehat terdiri dari : mantan   Ketua,   tokoh farmasi yang berjasa menyumbangkan

tenaga dan pikiran bagi perkembangan  dan pembinaan G.P.  Farmasi Indonesia Kabupaten/Kota yang
dipilih dalam Muskab/Muskot.

(3) Anggota Badan Penasehat tidak boleh dari PNS, atau TNI/POLRI.
(4) Badan Penasehat bertugas :

a. menyampaikan pertimbangan dan saran kepada Pengurus Kabupaten/Kota baik diminta ataupun tidak
mengenai hal-hal yang menyangkut usaha farmasi dan organisasi;

b. menilai dan mengusulkan penyempurnaan dan/atau penelitian lebih lanjut atas laporan kerja, keuangan,
dan perbendaharaan yang disampaikan oleh Pengurus Kabupaten/Kota;

c. menyampaikan saran-saran untuk penyusunan rancangan Arah Kebijakan Umum Organisasi kepada
Muskab/Muskot;

d. menyampaikan saran sebagai bahan untuk penyusunan rancangan program kerja tahunan kepada
Rakerkab/Rakerkot;

e. Badan Penasehat menyelenggarakan rapat-rapat sesuai kebutuhan sekurang-kurangnya 6 (enam)
bulan sekali, satu diantaranya diselenggarakan sebelum Rakerkab/Rakerkot atau Muskab/Muskot; dan
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f. melakukan pengamatan dan penilaian atas pelaksanaan usaha farmasi yang bersih, transparan,
profesional dan etis dalam lingkup nasional, regional, dan internasional serta menyampaikan hasil
penilaian dan saran-tindak kepada Pengurus Kabupaten/Kota.

(5) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud ayat (4), Badan Penasehat berwenang melakukan rapat
konsultasi dengan Pengurus Kabupaten/Kota untuk mendapat penjelasan yang diperlukan.

(6) Ketua Badan Penasehat dipilih di dalam Muskab/Muskot.
(7) Susunan dan ketentuan mengenai Badan Penasehat sebagaimana dimaksud pada ayat (5) diatur lebih

lanjut di dalam Anggaran Rumah Tangga.

Paragraf 2
Pengurus  Kabupaten/Kota

Pasal 26
(1) Pengurus Kabupaten/Kota adalah pemegang wewenang eksekutif tingkat Kabupaten/Kota organisasi GP

Farmasi Indonesia.
(2) Tugas dan tanggung jawab Pengurus  Kabupaten/Kota diatur lebih lanjut dalam Anggaran Rumah Tangga.

Pasal 27
(1) Pengurus Kabupaten/Kota sekurang-kurangnya terdiri dari Ketua, Wakil Ketua, Sekretaris, Bendahara, dan

Ketua-ketua Bidang.
(2) Ketua Pengurus Kabupaten/Kota diplih di dalam Muskab/Muskot.
(3) Ketua Pengurus Kabupaten/Kota tidak boleh dari PNS, atau TNI/POLRI.
(4) Masa bakti Pengurus Kabupaten/Kota adalah 5 (lima) tahun terhitung sejak terpilih dan disahkan dalam

Muskab/Muskot sampai dengan penyampaian pertanggungjawaban dalam Muskab/Muskot berikutnya.
(5) Jabatan ketua dapat dijabat oleh orang yang sama paling banyak 2 (dua) kali masa bakti secara berturut-

turut.
(6) Dalam hal tidak ada calon ketua yang mencalonkan diri maka ketua umum yang sudah menjabat 2 (dua) kali

masa bakti secara berturut-turut dapat dipilih kembali.
(7) Tiap-tiap bidang diketuai oleh ketua bidang.
(8) Wakil ketua merupakan ketua-ketua bidang di bidangnya masing-masing.
(9) Pengurus Kabupaten/Kota harus melaksanakan tugas dan kewajibannya yang telah ditetapkan dalam

Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga serta Munas, Rapat kerja Nasional, Musprov, Rapat Kerja
Provinsi, Muskab/Muskot dan Rapat Kerja Kabupaten/Kota G.P.  Farmasi Indonesia.

BAB VII
WILAYAH KERJA

Pasal 28
Wilayah kerja G.P.  Farmasi Indonesia meliputi:
a. seluruh wilayah hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia untuk Dewan Pengurus Pusat;
b. seluruh wilayah hukum Provinsi/Provinsi Khusus Ibukota/Provinsi Istimewa untuk Pengurus Daerah Provinsi;

dan
c. seluruh wilayah hukum Kabupaten/Kota untuk Pengurus Daerah Kabupaten/Kota.

BAB VIII
MUSYAWARAH DAN RAPAT KERJA

Bagian Kesatu
Musyawarah

Paragraf 1
Jenis Musyawarah

Pasal 29
(1) Jenis musyawarah G.P.  Farmasi Indonesia terdiri dari :
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a. Musyawarah;
b. Musyawarah Luar Biasa; dan
c. Musyawarah Nasional Khusus, disingkat Munasus.

(2) Tingkatan Musyawarah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:
a. Musyawarah Nasional, disingkat “Munas”;
b. Musyawarah Provinsi, disingkat “Musprov”; dan
c. Musyawarah Kabupaten/Kota, disingkat “Muskab/Muskot”.

(3) Tingkatan Musyawarah Luar Bisa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi:
a. Musyawarah Nasional Luar Biasa, disingkat “Munaslub”;
b. Musyawarah Provinsi Luar Biasa, disingkat “Musprovlub”; dan
c. Musyawarah Kabupaten/Kota Luar Biasa, disingkat “Muskablub/ Muskotlub”.

Paragraf 2
Munas

Pasal 30
(1) Munas adalah forum pemegang kekuasaan tertinggi G.P.  Farmasi Indonesia yang diselenggarakan sekali

dalam setiap 5 (lima) tahun.
(2) Munas diikuti oleh:

a. Dewan Pengurus Pusat sebagai peserta;
b. utusan dari setiap Pengurus Daerah Provinsi dan Pengurus Daerah Kabupaten/Kota sebagai peserta;

dan
c. undangan sebagai peninjau.

(3) Munas dipimpin oleh Pimpinan yang dipilih oleh dan dari peserta Munas.
(4) Munas bertugas untuk :

a. menetapkan Peraturan Munas tentang tata tertib dan acara Munas;
b. memilih pimpinan Munas dari dan oleh peserta Munas;
c. meminta, mengevaluasi dan memutuskan Laporan Pertanggung Jawaban Ketua Umum Pengurus

Pusat, baik laporan kerja maupun laporan keuangan;
d. menetapkan Peraturan Munas tentang Arah Kebijakan Umum Organisasi sebagai pedoman untuk

dilaksanakan 5 (lima) tahun ke depan;
e. menjaring, menyaring, dan menetapkan calon-calon Ketua Umum Pengurus Pusat;
f. memilih dan menetapkan Ketua Umum Pengurus Pusat, yang sekaligus bertindak sebagai Ketua

Formatur untuk menyusun dan membentuk pengurus;
g. memilih 2 (dua) orang formatur untuk mendampingi /membantu Ketua Umum   menyusun   dan

membentuk Dewan Pengurus Pusat;
h. membahas hal-hal  lain yang dianggap  perlu  sesuai  dengan  kebutuhan  dan perkembangan

organisasi.

Pasal 31
(1) Pengurus Pusat dapat mengundurkan waktu penyelenggaraan Munas apabila keadaan terpaksa setelah

berkonsultasi dengan lebih dari 50% jumlah Pengurus GP Farmasi Indonesia Provinsi.
(2) Pengunduran waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak boleh melebihi 6 (enam) bulan dan harus

memberikan pemberitahuan tertulis ke Pengurus Pronvinsi dan Kabupaten/Kota.
(3) Dalam hal terjadi pengunduran waktu Munas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), masa bakti

Pengurus Pusat berakhir pada saat penyampaian pertanggungjawaban pada Munas yang diundurkan
tersebut.

Pasal 32
Peserta, hak suara, pengesahan, keputusan dan lain sebagainya mengenai Munas dan penyelenggaraannya
diatur di dalam Anggaran Rumah Tangga.

Pasal 33
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(1) Dalam hal Munas tidak dapat mengambil keputusan (dead lock), Pemimpin Sidang Munas
menyelenggarakan Munaslub yang khusus untuk memutuskan hal-hal yang belum dapat diputuskan.

(2) Munaslub sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya dapat diselenggarakan satu kali dan paling lambat 30
(tiga puluh) hari setelah Munas yang tidak dapat mengambil keputusan tersebut.

(3) Munaslub sebagaimana dimaksud pada ayat (2) bersifat final.

Paragraf 3
Musprov
Pasal 34

(1) Musprov merupakan forum pemegang kekuasaan tertinggi G.P.  Farmasi Indonesia Provinsi yang
diselenggarakan sekali dalam setiap 5 (lima) tahun.

(2) Musprov diikuti oleh :
a. Pengurus Pusat sebagai peninjau;
b. Pengurus Daerah Provinsi sebagai peserta;
c. utusan Pengurus Daerah Kabupaten/Kota sebagai peserta;
d. undangan sebagai peninjau;

(3) Musprov dipimpin oleh Pimpinan yang dipilih oleh dan dari peserta Musprov.
(4) Musprov bertugas untuk :

a. menetapkan tata tertib dan acara Musprov;
b. memilih pimpinan Musprov dari dan oleh peserta Musprov;
c. meminta, mengevaluasi dan memutuskan Laporan Pertanggung Jawaban Ketua Umum Pengurus

Provinsi, baik laporan kerja maupun laporan keuangan;
d. membuat Arah Kebijakan Umum Organisasi 5 (lima) tahun ke depan;
e. menjaring, menyaring, dan menetapkan calon-calon Ketua Umum Pengurus Provinsi;
f. memilih dan menetapkan Ketua Umum Pengurus Provinsi, yang sekaligus bertindak sebagai Ketua

Formatur untuk menyusun dan membentuk Pengurus Provinsi ;
g. memilih 2 (dua) orang formatur untuk mendampingi/membantu Ketua menyusun dan membentuk

pengurus Provinsi; dan/atau
h. membahas dan memutuskan hal-hal lain yang dianggap  perlu  sesuai  dengan  kebutuhan  dan

perkembangan organisasi.

Pasal 35
(1) Pengurus Provinsi dapat mengundurkan waktu penyelenggaraan Musprov apabila keadaan terpaksa setelah

berkonsultasi dengan lebih dari 50% jumlah Pengurus GP Farmasi Indonesia Kabupaten/Kota.
(2) Pengunduran waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak boleh melebihi 6 (enam) bulan dan harus

memberikan pemberitahuan tertulis ke Pengurus Kabupaten/Kota.
(3) Dalam hal terjadi pengunduran waktu Musprov sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), masa

bakti Pengurus Provinsi berakhir pada saat penyampaian pertanggungjawaban pada Musprov yang
diundurkan tersebut.

Pasal 36
Peserta, hak suara, pengesahan, keputusan dan lain sebagainya mengenai Musprov dan penyelenggaraannya
diatur di dalam Anggaran Rumah Tangga.

Paragraf 4
Muskab/Muskot

Pasal 37
(1) Muskab/Muskot merupakan forum pemegang kekuasaan tertinggi G.P. Farmasi Indonesia Kabupaten/Kota

yang diselenggarakan sekali dalam setiap 5 (lima) tahun.
(2) Muskab/Muskot diikuti oleh :

a. Pengurus Daerah Provinsi sebagai peninjau;
b. Pengurus Daerah Kabupaten/Kota sebagai peserta; dan
c. undangan sebagai peninjau.

(3) Muskab/Muskot dipimpin oleh Pimpinan yang dipilih oleh dan dari peserta Muskab/Muskot.
(4) Muskab/Muskot bertugas untuk :
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a. menetapkan tata tertib dan acara Muskab/Muskot;
b. memilih pimpinan Muskab/Muskot dari dan oleh peserta Muskab/Muskot;
c. meminta, mengevaluasi dan memutuskan Laporan Pertanggung Jawaban Ketua Umum Pengurus

Kabupaten/Kota, baik laporan kerja maupun laporan keuangan;
d. membuat Arah Kebijakan Umum Organisasi 5 (lima) tahun ke depan;
e. menjaring, menyaring, dan menetapkan calon-calon Ketua Umum Pengurus Kabupaten/Kota;
f. memilih dan menetapkan Ketua Umum Pengurus Kabupaten/Kota, yang sekaligus bertindak sebagai

Ketua Formatur untuk menyusun dan membentuk Pengurus Kabupaten/Kota;
g. memilih 2 (dua) orang formatur untuk mendampingi/membantu Ketua Umum menyusun dan membentuk

Pengurus Kabupaten/Kota; dan/atau
h. membahas hal-hal  lain yang dianggap  perlu  sesuai  dengan kebutuhan  dan perkembangan

organisasi.

Pasal 38
(1) Pengurus Kabupaten/Kota dapat mengundurkan waktu penyelenggaraan Muskab/Muskot apabila keadaan

terpaksa setelah berkonsultasi dengan lebih dari 50% jumlah anggota.
(2) Pengunduran waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak boleh melebihi 6 (enam) bulan dan harus

memberikan pemberitahuan tertulis ke anggota.
(3) Dalam hal terjadi pengunduran waktu Muskab/Muskot sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2), masa

bhakti Pengurus Kabupaten/Kota berakhir pada saat penyampaian pertanggung- jawaban pada
Muskab/Muskot yang diundurkan tersebut.

Pasal 39
Peserta, hak suara, pengesahan, keputusan dan lain sebagainya mengenai Muskab/Muskot dan
penyelenggaraannya diatur di dalam Anggaran Rumah Tangga.

Paragraf 5
Munaslub
Pasal40

(1) Munaslub dapat diselenggarakan dalam hal Ketua Umum Pengurus Pusat dianggap tidak dapat
menjalankan amanat Munas.

(2) Munaslub dapat diselenggarakan atas permintaan tertulis oleh sekurang kurangnya ⅔ (dua pertiga) dari
jumlah Pengurus Daerah Provinsi.

(3) Permintaan tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus menyebutkan secara singkat dan jelas mengenai
tujuan dan alasan diselenggarakannya Munaslub.

(4) Pengurus Pusat wajib menyelenggarakan Munaslub apabila ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat
(2),  dan ayat (3) terpenuhi.

Pasal 41
Dalam hal Ketua Umum Pengurus Pusat diberhentikan oleh Munaslub, masa jabatan Dewan Penasehat dan
Majelis Pembina Kode Etik Usaha Farmasi Indonesia berakhir sampai dengan masa jabatan Pengurus Pusat
baru berakhir.

Pasal 42
(1) Munaslub diikuti oleh:

a. Dewan Pengurus Pusat;
b. utusan dari setiap Pengurus Daerah Provinsi dan Pengurus Daerah Kabupaten/Kota; dan
c. undangan sebagai peninjau.

(2) Munaslub dipimpin oleh Pimpinan yang dipilih oleh dan dari peserta Munaslub.

Pasal 43
Pengaturan lebih lanjut tata cara penyelenggaraan Munaslub diatur lebih lanjut di dalam Anggaran Rumah Tangga.

Paragraf 6
Munasus
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Pasal 44
(1) Munasus diselenggarakan dalam hal diperlukan perubahan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga.
(2) Munasus hanya dapat diselenggarakan satu kali dalam satu periode kepengurusan Dewan Pengurus Pusat

G.P.  Farmasi Indonesia.

Pasal 45
(1) Munasus diikuti oleh:

a. Dewan Pengurus Pusat;
b. utusan dari setiap Pengurus Daerah Provinsi dan Pengurus Daerah Kabupaten/Kota; dan
c. undangan sebagai peninjau.

(2) Munasus dipimpin oleh Pimpinan yang dipilih oleh dan dari peserta Munasus.
(3) Munasus dapat diselenggarakan atas usul Pengurus Pusat atau permintaan tertulis oleh lebih dari 50% (lima

puluh per seratus) dari jumlah Pengurus Provinsi.

Paragraf 7
Musprovlub

Pasal 46
(1) Musprovlub dapat diselenggarakan dalam hal Ketua Umum Pengurus Provinsi dianggap tidak dapat

menjalankan amanat Musprov.
(2) Musprovlub dapat diselenggarakan atas permintaan tertulis oleh sekurang kurangnya ⅔ (dua pertiga) dari

jumlah Pengurus Kabupaten/Kota.
(3) Permintaan tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus menyebutkan secara singkat dan jelas mengenai

tujuan dan alasan diselenggarakannya Musprovlub.
(4) Pengurus Provinsi wajib menyelenggarakan Musprovlub apabila ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1),

ayat (2), dan ayat (3) terpenuhi.

Pasal 47
Dalam hal Ketua Umum Pengurus Provinsi diberhentikan oleh Musprovlub, masa jabatan Badan Penasehat
berakhir sampai dengan masa jabatan Pengurus Provinsi baru berakhir.

Pasal 48
(1) Musprovlub diikuti oleh:

a. Pengurus Daerah Provinsi;
b. utusan Pengurus Daerah Kabupaten/Kota; dan
c. undangan sebagai peninjau.

(2) Musprovlub dipimpin oleh Pimpinan yang dipilih oleh dan dari peserta Musprovlub.

Pasal 49
Tata cara penyelenggaraan Musprovlub diatur lebih lanjut dalam Anggaran Rumah Tangga.

Paragraf 8
Muskablub/Muskotlub

Pasal 50
(1) Muskablub/Muskotlub dapat diselenggarakan dalam hal Ketua Pengurus Kabupaten/Kota dianggap tidak

dapat menjalankan amanat Muskab/Muskot.
(2) Muskablub/Muskotlub dapat diselenggarakan atas permintaan tertulis oleh sekurang kurangnya ⅔ (dua

pertiga) dari jumlah anggota.
(3) Permintaan tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus menyebutkan secara singkat dan jelas mengenai

tujuan dan alasan diselenggarakannya Muskablub/Muskotlub.
(4) Pengurus Kabupaten/Kota wajib menyelenggarakan Muskablub/Muskotlub apabila ketentuan sebagaimana

dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3), terpenuhi.

Pasal 51
Dalam hal Ketua Pengurus Kabupaten/Kota diberhentikan oleh Muskab/Muskotlub, masa jabatan Badan
Penasehat berakhir sampai dengan masa jabatan Pengurus Kabupaten/Kota baru berakhir.
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Pasal 52
(1) Muskablub/Muskotlub diikuti oleh:

a. Anggota G.P.  Farmasi Indonesia Kabupaten/Kota;
b. undangan sebagai peninjau.

(2) Muskablub/Muskotlub dipimpin oleh Pimpinan yang dipilih oleh dan dari peserta Muskablub/Muskotlub.

Pasal 53
Tata cara penyelenggaraan Muskablub/Muskotlub diatur lebih lanjut di dalam Anggaran Rumah Tangga.

Bagian Kedua
Rapat Kerja
Paragraf 1

Jenis dan Tingkatan Rapat Kerja
Pasal 54

Jenis dan tingkatan Rapat Kerja G.P. Farmasi Indonesia terdiri dari :
a. Rapat Kerja Nasional disingkat “Rakernas” dilaksanakan di tingkat Nasional;
b. Rapat Kerja Provinsi di singkat “Rakerprov” dilaksanakan di tingkat Provinsi; dan
c. Rapat Kerja Kabupaten/Kota disingkat “Rakerkab/Rakerkot” dilaksanakan di tingkat Kabupaten/Kota.

Paragraf 2
Rapat Kerja Nasional

Pasal 55
(1) Rakernas diselenggarakan oleh Dewan Pengurus Pusat sekurang-kurangnya 1 (satu) kali dalam satu

periode kepengurusan.
(2) Rakernas diikuti oleh :

a. Dewan Pengurus Pusat sebagai nara sumber;
b. utusan dari Pengurus Daerah Provinsi; dan
c. undangan.

(3) Rakernas dipimpin oleh Pengurus Pusat.
(4) Peserta, hak suara, pengesahan, keputusan, dan lain sebagainya mengenai Rakernas diatur di dalam

Anggaran Rumah Tangga.

Pasal 56
Rakernas bertugas untuk:
a. membahas dan mengesahkan rancangan Peraturan G.P.  Farmasi Indonesia;
b. mengevaluasi pelaksanaan program kerja dan keuangan yang telah berjalan;
c. membahas dan memutuskan segala sesuatu yang berhubungan dengan Program Kerja yang akan

dilaksanakan; dan
d. membahas dan memutuskan hal-hal yang dianggap perlu sesuai dengan kebutuhan dan perkembangan

pembinaan organisasi.

Paragraf 3
Rapat Kerja Provinsi

Pasal 57
(1) Rakerprov diselenggarakan sekurang-kurangnya 1 (satu) kali dalam satu periode kepengurusan.
(2) Rakerprov diikuti oleh :

a. Pengurus Daerah Provinsi sebagai nara sumber;
b. utusan dari Pengurus Daerah Kabupaten/Kota; dan
c. undangan.

(3) Rakerprov dipimpin oleh Pengurus Provinsi.
(4) Peserta, hak suara, pengesahan, keputusan, dan lain sebagainya mengenai Rakerprov diatur di dalam

Anggaran Rumah Tangga.
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Pasal 58
Rakerprov bertugas untuk:
a. membahas dan mengesahkan rancangan Peraturan G.P.  Farmasi Indonesia Provinsi;
b. mengevaluasi pelaksanaan program kerja dan keuangan yang telah berjalan;
c. membahas dan memutuskan segala sesuatu yang berhubungan  dengan    Program Kerja yang akan

dilaksanakan; dan
d. membahas dan memutuskan hal-hal yang dianggap perlu sesuai dengan kebutuhan dan perkembangan

pembinaan organisasi.

Paragraf 4
Rapat Kerja Kabupaten/Kota

Pasal 59
(1) Rakerkab/Rakerkot diselenggarakan sekurang-kurangnya 1 (satu) kali dalam satu periode kepengurusan.
(2) Rakerkab/Rakerkot diikuti oleh :

a. Pengurus Provinsi sebagai nara sumber
b. Pengurus Kabupaten/Kota; dan
c. undangan.

(3) Rakerkab/Rakerkot dipimpin oleh Pengurus Kabupaten/Kota.
(4) Peserta, hak suara, pengesahan, keputusan, dan lain sebagainya mengenai Rakerkab/Rakerkot diatur di

dalam Anggaran Rumah Tangga.

Pasal 60
Rakerkab/Rakerkot bertugas untuk:
a. membahas dan mengesahkan rancangan Peraturan G.P. Farmasi Indonesia Kabupaten/Kota/ Kabupaten/

Kota;
b. mengevaluasi pelaksanaan program kerja dan keuangan yang telah berjalan;
c. membahas dan memutuskan segala sesuatu yang berhubungan dengan Program Kerja yang akan

dilaksanakan; dan
d. membahas dan memutuskan hal-hal yang dianggap perlu sesuai dengan kebutuhan dan perkembangan

pembinaan organisasi.

Bagian Ketiga
Rapat Pengurus

Pasal 61
(1) Di luar Musyawarah dan Rapat kerja, Pengurus G.P.  Farmasi Indonesia baik Pusat, Provinsi, maupun

Kabupaten/Kota dapat mengadakan Rapat Pengurus yang sifatnya khusus.
(2) Rapat Pengurus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari :

a. Rapat Pengurus Pleno ialah Rapat Pengurus yang diikuti oleh anggota-anggota pengurus lengkap terdiri
atas Ketua Umum/Ketua, Wakil Ketua Umum/Wakil Ketua, Sekretaris Jenderal/Wakil Sekretaris
Jenderal/Sekretaris Umum/Wakil Sekretaris Umum/ Sekretaris/Wakil Sekretaris, Bendahara
Umum/Bendahara/Wakil Bendahara, Ketua Badan,  Ketua-ketua Bidang, Ketua Komite, dan anggota
pengurus lainnya;

b. Rapat Pengurus Harian ialah rapat yang diikuti anggota-anggota pengurus terdiri atas Ketua
Umum/Ketua, Wakil Ketua Umum/Wakil Ketua, Sekretaris Jenderal/Wakil Sekretaris Jenderal/Sekretaris
Umum/Wakil Sekretaris Umum/ Sekretaris/Wakil Sekretaris, Bendahara Umum/Bendahara/Wakil
Bendahara, Ketua-ketua Badan, dan Ketua-ketua Bidang; atau

c. Rapat Pengurus Bidang/Badan ialah rapat yang diikuti oleh anggota-anggota pengurus bidang/badan
yang bersangkutan, terdiri dari Ketua Bidang, Sekretaris Bidang, dan para anggota pengurus bidang
yang bersangkutan.

(3) Hasil Rapat Pengurus Pleno sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a disampaikan kepada Pengurus
Pusat/Pengurus Daerah Provinsi/Pengurus Daerah Kabupaten/Kota.

BAB IX
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PENGAMBILAN KEPUTUSAN
Pasal 62

(1) Pengambilan keputusan dalam Munas, Munaslub, Munasus, Musprov, Musprovlub, Muskab/Muskot,
Muskablub/Muskotlub, Rakernas, Rakerprov, Rakerkab/Rakerkot, dan rapat pengurus lainnya pada
dasarnya dilakukan dengan cara musyawarah untuk mufakat.

(2) Apabila cara pengambilan keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak terpenuhi, keputusan
diambil berdasarkan suara terbanyak.

Pasal 63
Setiap musyawarah atau rapat G.P.  Farmasi Indonesia dapat mengambil keputusan apabila memenuhi kuorum.

Pasal 64
(1) Setiap musyawarah atau rapat G.P.  Farmasi Indonesia memenuhi kuorum apabila:

a. diikuti  oleh  sekurang-kurangnya  setengah ditambah satu dari jumlah peserta Munas, Musprov,
Muskab/Muskot, Rakernas, Rakerprov, atau Rakerkab/Rakerkot,  yang berhak hadir dan mempunyai
hak suara;

b. diikuti  oleh  sekurang-kurangnya  setengah ditambah satu dari jumlah peserta Munasus yang berhak
hadir untuk mengambil persetujuan   atas   perubahan Anggaran Dasar dan/atau Anggaran Rumah
Tangga;

c. diikuti oleh sekurang-kurangnya ⅔ (dua pertiga) dari jumlah peserta Munaslub, Musprovlub, atau
Muskablub/Muskotlub yang berhak hadir untuk memberhentikan Ketua Umum Pengurus Pusat, Ketua
Umum Pengurus Provinsi, atau Ketua Pengurus Kabupaten/Kota sesuai dengan tingkatannya;

(2) Keputusan  musyawarah atau rapat G.P.  Farmasi Indonesia  sebagaimana  dimaksud  pada ayat (1)
dinyatakan sah apabila:
a. disetujui oleh sekurang-kurangnya ½ (satu per dua) dari jumlah peserta yang hadir dan mempunyai hak

suara, untuk musyawarah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a;
b. disetujui oleh sekurang-kurangnya ⅔ (dua pertiga) dari jumlah peserta yang hadir, untuk musyawarah

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c.
(3) Apabila kuorum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak terpenuhi, musyawarah atau rapat ditunda

paling  banyak  2  (dua)  kali dengan  tenggang  waktu  masing-masing  tidak  lebih  dari 1 (satu) jam.
(4) Apabila  setelah  penundaan  sebagaimana dimaksud  pada ayat  (3),  kuorum  sebagaimana  dimaksud

pada  ayat  (1) belum  juga  terpenuhi, Munasus atau Munaslub tidak dapat mengambil keputusan dan tidak
dapat diulang lagi untuk masa 1 (satu) tahun.

(5) Apabila  setelah  penundaan  sebagaimana  dimaksud  pada ayat  (3),  kuorum  sebagaimana  dimaksud
pada  ayat  (1) huruf a belum  juga  terpenuhi,  musyawarah atau rapat dinyatakan sah tanpa persyaratan
kuorum.

(6) Setiap  penundaan  musyawarah atau rapat, dibuat  berita acara penundaan yang ditandatangani oleh
pimpinan musyawarah atau rapat.

Pasal 65
Setiap keputusan musyawarah dan rapat G.P.  Farmasi Indonesia, baik berdasarkan musyawarah untuk mufakat
maupun berdasarkan suara terbanyak, merupakan   kesepakatan   untuk  dilaksanakan oleh semua pihak.

BAB X
PERBENDAHARAAN

Bagian Kesatu
Kekayaan
Pasal 66

Harta benda organisasi termasuk badan-badan dan lembaga-lembaga yang dibentuk terdiri dari :
a. uang;
b. surat-surat berharga;
c. inventaris dan alat perlengkapan;
d. dokumentasi;
e. atribut-atribut organisasi; dan
f. benda bergerak maupun tidak bergerak.
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Bagian Kedua
Sumber Pendanaan

Pasal 67
(1) Sumber pendanaan G.P.  Farmasi Indonesia dapat diperoleh dari:

a. uang pangkal;
b. uang iuran anggota;
c. hasil dari usaha-usaha lain yang sah;
d. bantuan masyarakat melalui berbagai kegiatan berdasarkan ketentuan yang berlaku;
e. bantuan Pemerintah, Pemerintah Provinsi, dan/atau Pemerintah Kabupaten/Kota;
f. kerja sama yang saling menguntungkan;
g. bantuan luar negeri yang tidak mengikat;
h. sumber lainnya yang sah berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(2) Iuran anggota diatur sebagai berikut:
a. Iuran Industri disetor ke Pengurus Pusat;
b. Iuran Distribusi disetor ke Pengurus Provinsi;
c. Iuran Apotek dan Toko Obat disetor ke Pengurus Kabupaten/Kota.

(3) Penunggakan terhadap kewajiban sebagaimana diatur dalam ayat (2) dikenakan tindakan organisasi.
(4) Besarnya uang pangkal dan uang iuran anggota untuk organisasi pada tingkat Pusat, Provinsi dan

Kabupaten/Kota akan ditentukan dalam Peraturan G.P. Farmasi Indonesia.

Pasal 68
Tahun buku G.P.  Farmasi Indonesia adalah tahun kalender.

BAB XI
LAMBANG DAN ATRIBUT

Bagian Kesatu
Jenis Lambang dan Atribut

Pasal 69
Jenis lambang dan atribut G.P.  Farmasi Indonesia meliputi:
a. Lambang;
b. Bendera;
c. Papan Nama; dan
d. Mars dan Hymne.

Bagian Kedua
Lambang
Pasal 70

(1) Lambang G.P.  Farmasi Indonesia adalah sebagaimana digambarkan dalam Lampiran I yang merupakan
bagian integral dan tidak terpisahkan dari Anggaran Dasar ini.

(2) Lambang G.P.  Farmasi Indonesia wajib dipergunakan pada setiap kegiatan baik di Pusat, Provinsi, atau di
Kabupaten/Kota.

Bagian Ketiga
Bendera
Pasal 71

(1) Bendera G.P.  Farmasi Indonesia berwarna dasar putih, hijau dan biru.
(2) Makna warna sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah:

a. warna dasar putih melambangkan bersih dan sempurna;
b. warna hijau melambangkan inovatif dan pertumbuhan; dan
c. warna biru melambangkan masa depan yang terbentang luas.

(3) Bentuk, warna, dan ukuran bendera G.P.  Farmasi Indonesia dirinci pada Lampiran II yang merupakan
bagian yang integral dan tidak terpisahkan dari Anggaran Dasar ini.
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(4) Bendera G.P.  Farmasi Indonesia wajib dipergunakan pada setiap kegiatan G.P.  Farmasi Indonesia baik di
pusat, Provinsi, atau di Kabupaten/Kota.

Bagian Keempat
Papan Nama

Pasal 72
Seluruh kantor sekretariat G.P. Farmasi Indonesia baik Pusat, Provinsi, maupun Kabupaten/Kota wajib untuk
memasang papan nama sebagai  tanda yang menunjukkan keberadaan organisasi G.P.  Farmasi Indonesia
dalam wilayah tertentu dan identitas organisasi dengan memenuhi ketentuan sebagai berikut:

a. bentuk: empat persegi panjang, dengan panjang dan lebar empat berbanding tiga.
b. ukuran maksimum :

1. G.P.  Farmasi Indonesia tingkat Nasional, panjang 200 cm dan lebar 150 cm;
2. G.P.  Farmasi Indonesia tingkat Provinsi, panjang 180 cm dan lebar 135 cm;
3. G.P.  Farmasi Indonesia tingkat Kabupaten/Kota, panjang 160 cm dan lebar 120 cm.

c. isi, memuat:
1. lambang organisasi;
2. nama organisasi disertai tingkat kepengurusannya;
3. alamat organisasi.
4. tulisan ditulis dengan huruf cetak latin.

Bagian Kelima
Mars dan Hymne

Pasal 73
(1) Mars G.P.  Farmasi Indonesia adalah lagu karya cipta A. Ronny Widjaya, MBA dan diarransemen oleh Yoedi

Hantono dan diarransemen paduan suara oleh Arko sebagaimana tercantum dalam Lampiran III yang
merupakan bagian integral dan tidak terpisahkan dari Anggaran Dasar ini.

(2) Hymne G.P.  Farmasi Indonesia adalah lagu karya cipta A. Ronny Widjaya, MBA dan diarransemen oleh
Yoedi Hantono sebagaimana tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian integral dan tidak
terpisahkan dari Anggaran Dasar ini.

(3) Mars dan Hymne G.P.  Farmasi Indonesia wajib dipergunakan pada setiap kegiatan baik di Pusat, Provinsi, atau di
Kabupaten/Kota.

BAB XII
PENGAWASAN

Pasal 74
(1) Pemerintah, Pemerintah Provinsi, Pemerintah Kabupaten/Kota, dan masyarakat dapat melakukan

pengawasan atas penyelenggaraan usaha farmasi yang diselenggarakan anggota G.P.  Farmasi Indonesia.
(2) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan prinsip transparansi, kepatutan, dan

akuntabilitas.

BAB XIII
JENIS DAN HIERARKI PRODUK HUKUM G.P. FARMASI INDONESIA

Bagian Kesatu
Jenis Produk Hukum

Pasal 75
Jenis produk hukum G.P.  Farmasi Indonesia meliputi:
a. Peraturan;
b. Keputusan.

Bagian Kedua
Peraturan
Pasal 76

(1) Peraturan  adalah  peraturan  tertulis  yang  dibentuk  oleh alat kelengkapan organisasi G.P.  Farmasi
Indonesia atau pengurus yang berwenang di lingkungan G.P.  Farmasi Indonesia yang bersifat abstrak,
berlaku terus-menerus, umum, dan mengikat.
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(2) Jenis dan hierarki peraturan G.P.  Farmasi Indonesia adalah sebagai berikut:
a. Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga;
b. Peraturan Munas/Munaslub/Munasus;
c. Peraturan Kode Etik Usaha Farmasi;
d. Peraturan G.P.  Farmasi Indonesia;
e. Peraturan Dewan Pengurus Pusat;
f. Peraturan Musprov/Musprovlub;
g. Peraturan Provinsi G.P.  Farmasi Indonesia;
h. Peraturan Pengurus Provinsi;
i. Peraturan Muskab/Muskot/Muskablub/Muskotlub;
j. Peraturan Kabupaten/Kota G.P.  Farmasi Indonesia;
k. Peraturan Pengurus Kabupaten/Kota.

(3) Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga G.P.  Farmasi Indonesia adalah ketentuan-ketentuan dasar
organisasi yang meliputi asas dan dasar pembentukan, tujuan, keanggotaan, dan susunan organisasi G.P.
Farmasi Indonesia serta materi muatan lainnya yang disepakati dalam Munas.

(4) Peraturan Munas/Munaslub adalah ketentuan yang dibentuk berdasarkan persetujuan bersama dalam
Munas atau Munaslub.

(5) Peraturan G.P.  Farmasi Indonesia adalah ketentuan yang dibentuk berdasarkan persetujuan bersama
dalam Rakernas.

(6) Peraturan Dewan Pengurus Pusat adalah ketentuan yang dibentuk berdasarkan persetujuan bersama
Dewan Pengurus Pusat untuk menyelenggarakan organisasi berdasarkan AD/ART dan Peraturan GP
Farmasi Indonesia.

(7) Peraturan Musprov/Musprovlub adalah ketentuan yang dibentuk berdasarkan persetujuan bersama dalam
Musprov atau Musprovlub.

(8) Peraturan G.P. Farmasi Indonesia Provinsi adalah ketentuan yang dibentuk berdasarkan persetujuan
bersama dalam Rakerprov.

(9) Peraturan Pengurus Provinsi adalah ketentuan yang dibentuk berdasarkan persetujuan bersama Pengurus
Provinsi untuk menyelenggarakan organisasi berdasarkan produk hukum.

(10) Peraturan Muskab/Muskot/Muskablub/Muskotlub adalah ketentuan yang dibentuk berdasarkan persetujuan
bersama dalam Muskab/Muskot atau Muskablub/Muskotlub.

(11) Peraturan G.P.  Farmasi Indonesia Kabupaten/Kota adalah ketentuan yang dibentuk berdasarkan
persetujuan bersama dalam Rakerkab/Rakerkot.

(12) Peraturan Pengurus Kabupaten/Kota adalah ketentuan yang dibentuk berdasarkan persetujuan bersama
Pengurus Kabupaten/Kota untuk menyelenggarakan organisasi berdasarkan produk hukum.

(13) Kode Etik Usaha Farmasi adalah ketentuan mengenai kefarmasian yang dibentuk oleh Majelis Pembina
Kode Etik Usaha Farmasi Indonesia.

Pasal 77
(1) Apabila peraturan G.P. Farmasi Indonesia yang lebih rendah bertentangan dengan peraturan G.P. Farmasi

Indonesia yang lebih tinggi maka peraturan yang lebih tinggi mengenyampingkan peraturan G.P. Farmasi
Indonesia yang lebih rendah hierarkinya.

(2) Apabila peraturan G.P. Farmasi Indonesia yang hierarkinya sama namun yang lebih khusus bertentangan
dengan peraturan G.P. Farmasi Indonesia yang lebih umum maka peraturan yang lebih khusus
mengenyampingkan peraturan G.P. Farmasi Indonesia yang lebih umum.

(3) Apabila peraturan G.P. Farmasi Indonesia yang hierarkinya sama namun yang lebih baru bertentangan
dengan peraturan G.P. Farmasi Indonesia yang lebih lama maka peraturan yang lebih baru
mengenyampingkan peraturan G.P. Farmasi Indonesia yang lebih lama.

Bagian Ketiga
Keputusan

Pasal 78
(1) Keputusan adalah ketetapan  tertulis  yang  dibuat pengurus yang berwenang di lingkungan G.P.  Farmasi

Indonesia yang bersifat konkrit, individual, dan final.
(2) Jenis Keputusan di lingkungan G.P. Farmasi Indonesia meliputi:

a. Keputusan Ketua Umum Pengurus Pusat G.P. Farmasi Indonesia;
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b. Keputusan Ketua Umum Pengurus Provinsi G.P. Farmasi Indonesia;
c. Keputusan Ketua Pengurus Kabupaten/Kota.

Bagian Keempat
Tata Cara Pembentukan dan Penyusunan

Pasal 79
Tata cara pembentukan dan penyusunan peraturan dan keputusan diatur lebih lanjut dengan Peraturan G.P.
Farmasi Indonesia.

BAB XIV
PERUBAHAN ANGGARAN DASAR

DAN ANGGARAN RUMAH TANGGA
Pasal 80

(1) Perubahan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga hanya dapat dilakukan dalam Munasus.
(2) Permintaan perubahan Anggaran Dasar dan/atau Anggaran Rumah Tangga dilakukan secara tertulis dengan

menyebutkan secara singkat dan jelas mengenai tujuan dan alasan diselenggarakannya Munasus.
(3) Dewan Pengurus Pusat wajib menyelenggarakan Munasus apabila ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat

(1) dan ayat (2) terpenuhi.
(4) Di dalam undangan harus disebutkan agenda Munasus.

BAB XV
PEMBUBARAN

Pasal 81
(1) Pembubaran G.P.  Farmasi Indonesia hanya dapat dilakukan oleh Munas yang khusus diadakan untuk

keperluan itu.
(2) Munas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya dapat diselenggarakan apabila diminta secara tertulis

oleh paling sedikit ¾ (tiga perempat) dari jumlah Pengurus Daerah Provinsi dan Pengurus Daerah
Kabupaten/Kota.

(3) Munas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatas adalah sah apabila diikuti ¾ (tiga perempat) dari jumlah
Pengurus Daerah Provinsi G.P. Farmasi Indonesia dan Pengurus Daerah Kabupaten/Kota G.P. Farmasi
Indonesia, dan keputusannya disetujui oleh paling sedikit ¾  (tiga perempat) jumlah suara yang hadir.

Pasal 82
(1) Kekayaan sisa G.P. Farmasi Indonesia diserahkan kepada lembaga lain yang mempunyai kesamaan

kegiatan dengan G.P.  Farmasi Indonesia.
(2) Kekayaan sisa G.P.  Farmasi Indonesia dimaksud pada ayat (1), dapat diserahkan kepada badan hukum lain

yang mempunyai kesamaan kegiatan dengan G.P.  Farmasi Indonesia, apabila hal tersebut diatur dalam
undang-undang mengenai badan hukum tersebut.

(3) Dalam hal kekayaan sisa G.P. Farmasi Indonesia tidak diserahkan kepada lembaga lain atau kepada badan
hukum lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), kekayaan tersebut diserahkan kepada
Negara.

BAB XVI
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 83
Masa bakti Pengurus Daerah Provinsi dan Pengurus Daerah Kabupaten/Kota yang pada saat Anggaran Dasar ini
berlaku, menjalankan masa baktinya sampai akhir masa jabatan.

BAB XVII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 84
(1) Dengan berlakunya Anggaran Dasar ini, Anggaran Dasar G.P. Farmasi Anggaran Dasar G.P. Farmasi  yang

ditetapkan dan disahkan pada Musyawarah Nasional ke-XII/2003 di Bali dinyatakan dicabut dan tidak
berlaku.
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(2) Hal-hal yang tidak atau belum cukup diatur di dalam Anggaran Dasar ini diatur lebih lanjut di dalam
Anggaran Rumah Tangga.

(3) Anggaran Dasar ini berlaku sejak ditetapkan.
(4) Anggaran Dasar ini ditetapkan dan disahkan dalam Munas XIV di Surabaya.

Ditetapkan di Surabaya
pada tanggal 14 Oktober 2011

Pimpinan Sidang

Darodjatun Sanusi

Drs Mursyam T Lawolo
(Mewakili Pengda Prov Jawa Timur) (Mewakili Pengda Prov Riau)

Teddy Iman Soewahyo Hendy Leman
(Mewakili Pengda Prov DKI Jakarta)                 (Mewakili Pengda Prov Sulawesi Selatan)
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LAMPIRAN I
ANGGARAN DASAR
GABUNGAN PERUSAHAAN FARMASI INDONESIA

LAMBANG ORGANISASI

Lambang Organisasi G.P.  Farmasi Indonesia adalah sebagai berikut:

Deskripsi lambang :
1. Cawan berdiri tegak, cekungan menghadap ke atas.
2. Terdapat seekor ular yang melingkari cawan dari arah bawah menuju atas cawan.
3. Cawan yang dilingkari ular tersebut berada di dalam dua lingkaran oval dengan perbandingan lebar 2:3

yang saling berpadu-padan.
4. Posisi cawan yang dilingkari ular berada di tengah dalam dua lingkaran oval dengan perbandingan lebar

2:3 yang saling berpadu-padan.
5. Mengenai pewarnaan, gambar cawan, ular dan dua lingkaran oval dengan perbadingan lebar 2:3 yang

saling berpadu-padan, seluruhnya berwarna kuning keemasan.
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LAMPIRAN II
ANGGARAN DASAR
GABUNGAN PERUSAHAAN FARMASI INDONESIA

BENDERA ORGANISASI

Bendera organisasi G. P. Farmasi Indonesia adalah sebagai berikut:

Deskripsi bendera :
a. Bendera berbentuk empat persegi panjang dengan perbandingan 2 : 3 ( lebar : panjang ).
b. Terdapat lambang G.P.  Farmasi Indonesia sesuai gambar.
c. Inovasi dan kreatifitas gambar, tulisan dan pewarnaan sesuai dengan gambar.
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LAMPIRAN III
ANGGARAN DASAR
GABUNGAN PERUSAHAAN FARMASI INDONESIA

MARS DAN HYMNE
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LAMPIRAN IV
ANGGARAN DASAR
GABUNGAN PERUSAHAAN FARMASI INDONESIA

STRUKTUR ORGANISASI G.P FARMASI INDONESIA

A. DEWAN PENGURUS PUSAT

Dewan Penasehat
Pengurus Pusat

Ketua Umum
Wakil Ketua Umum

Majelis Pembina
Kode Etik

MUNAS

Sekretaris Jenderal
Wakil Sekjen

Bendahara Umum
Wakil Bendum

Badan Penelitian
dan Pengembangan

Usaha

Badan
Organisasi dan

Umum

Ketua Bidang
Industri

Ketua Bidang
Distribusi

Ketua Bidang
Apotek

Ketua Bidang
Toko Obat

Pengurus Daerah
Provinsi

Pengurus Daerah
Kabupaten/Kota

Sekretariat
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B. PENGURUS DAERAH PROVINSI

C. PENGURUS DAERAH KABUPATEN/KOTA

Badan Penasehat
Pengurus Provinsi

Ketua Umum
Wakil Ketua Umum

MUSPROV

Sekretaris Umum
Wakil Sekum

Bendahara Umum
Wakil Bendum

Ketua Bidang
Distribusi

Ketua Bidang
Apotek

Ketua Bidang
Toko Obat

Badan Penasehat
Pengurus Kabupaten/Kota

Ketua
Wakil Ketua

MUSKAB/MUSKOT

Sekretaris
Wakil Sekretaris

Bendahara
Wakil Bendahara

Ketua Bidang
Distribusi

Ketua Bidang
Apotek

Ketua Bidang
Toko Obat


