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ANGGARAN RUMAH TANGGA
GABUNGAN PERUSAHAAN FARMASI INDONESIA

PENDAHULUAN

Anggaran Rumah Tangga ini disusun berdasarkan ketentuan-ketentuan Anggaran Dasar,
sebagai dokumen integral yang memuat penjabaran mengenai hal-hal yang belum jelas diatur
dalam Anggaran Dasar.

BAB I
PELAKSANAAN FUNGSI DAN TUJUAN

Bagian Kesatu
Fungsi
Pasal 1

Untuk melaksanakan fungsinya sebagaimana dimaksud dalam Anggaran Dasar, G.P. Farmasi
Indonesia melakukan:
a. pembinaan para anggota secara struktural dari tingkat pusat hingga daerah secara

berkesinambungan guna tercapainya tujuan organisasi sesuai tugas pokoknya.
b. pembinaan administrasi G.P. Farmasi Indonesia dengan cara :

1. pembinaan administrasi anggota G.P. Farmasi Indonesia yang menyangkut keanggotaan
mulai dari pengangkatan, penugasan dan pemberhentian;

2. pembinaan administrasi keuangan yang meliputi penggalian sumber dana dan
pengelolaannya; dan

3. pembinaan administrasi materiil kepada para anggota yang meliputi produksi atau
pengadaan obat-obatan, penyimpanan dan distribusinya.

c. penyelenggaraan musyawarah atau rapat, lokakarya, seminar, dan pertemuan lain-lain baik
internal maupun eksternal;

d. penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan keterampilan bagi para anggota;
e. penyelenggaraan hubungan dan kerja sama yang saling menunjang dan menguntungkan

baik internal organisasi maupun dengan eksternal organisasi;
f. memfasilitasi hubungan dan kerja sama antar perusahaan farmasi Indonesia dengan negara

lain atau  perusahaan farmasi luar negeri seiring dengan kebutuhan dan kepentingan
pembangunan di bidang kesehatan sesuai dengan tujuan Pembangunan Nasional;

g. penyaluran aspirasi, kegiatan dan peranserta anggota;
h. pembinaan aspek produksi dan distribusi obat-obatan guna kelancaran pelayanan kepada

masyarakat;
i. penyebarluasan informasi mengenai kebijakan Pemerintah di bidang kesehatan dan farmasi

kepada anggota;
j. penyebarluasan informasi mengenai permasalahan dan perkembangan perekonomian dunia,

yang dapat berpengaruh terhadap kehidupan farmasi nasional, kepada pemerintah dan
anggota;

k. penyelenggaraan promosi dalam dan luar negeri, analisa statistik, dan pusat informasi terkait
bidang kefarmasian; dan

l. pemberian surat keterangan, mediasi, advokasi, dan rekomendasi mengenai usaha
perusahaan farmasi Indonesia, termasuk legalitas surat-surat yang diperlukan bagi
kelancaran usahanya;

m. membina hubungan dengan media cetak dan media elektronik dalam rangka
memasyarakatkan peran usaha farmasi;
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n. pengadaan dana dengan cara:
1. iuran anggota;
2. sumbangan yang tidak mengikat;
3. hibah; dan
4. usaha-usaha lainnya.

o. penyelenggaraan kegiatan lain-lain sepanjang tidak bertentangan dengan peraturan
perundang-undangan yang berlaku dan Anggaran Dasar serta Anggaran Rumah Tangga
G.P. Farmasi Indonesia.

Bagian Kedua
Tujuan
Pasal 2

Untuk mencapai tujuan sebagaimana diatur dalam Anggaran Dasar, G.P. Farmasi Indonesia
melakukan upaya dan kegiatan:
a. mengadakan kerjasama secara aktif dengan pemerintah, KADIN Indonesia, organisasi-

organisasi profesi kesehatan, badan-badan dan pihak lain;
b. menginformasikan kebijakan pemerintah dan permasalahan ekonomi dunia;
c. melakukan komunikasi aktif dengan organisasi-organisasi farmasi tingkat regional maupun

internasional;
d. menetapkan sikap dan pendapat, menyalurkan aspirasi, dan menyampaikan saran kepada

pemerintah dan lembaga negara lainnya;
e. menyelenggarakan kegiatan-kegiatan yang bertujuan memajukan pengetahuan,

keterampilan, serta kesejahteraan anggota, termasuk pendidikan dan seminar-seminar
dalam rangka peningkatan ilmu dan teknologi menuju pada kemandirian pengadaan serta
penyebaran obat yang bermutu;

f. mendorong kerjasama yang erat antar sesama anggota di bidang usaha farmasi;
g. memberikan pembinaan dan bimbingan kepada para anggota untuk menjalankan usahanya

dengan baik;
h. menerbitkan majalah-majalah, buku dan lain-lain usaha yang sah;
i. memelihara menegakkan dan mengawasi terlaksananya Kode Etik Usaha Farmasi

Indonesia;
j. memberikan jasa-jasa baik antara lain dalam bentuk bantuan hukum, pemberian surat

keterangan, rekomendasi, termasuk legalisasi surat-surat yang diperlukan bagi kelancaran
usaha;

k. ikut serta dalam pemeliharaan lingkungan hidup dan kegiatan sosial; dan
l. tugas-tugas lain yang diberikan pemerintah yang berhubungan dengan kefarmasian.

BAB II
TUGAS
Pasal 3

G.P. Farmasi Indonesia memiliki tugas :
a. memfasilitasi penciptaan sinergi antar perusahaan farmasi indonesia dalam pemenuhan

kebutuhan obat-obatan;
b. melaksanakan komunikasi, konsultasi dan advokasi dengan pemerintah dalam rangka

mewakili kepentingan dunia usaha farmasi;
c. mewakili dunia usaha dalam berbagai forum penentuan kebijakan kefarmasian;
d. meningkatkan rasa tanggung jawab anggota terhadap organisasi;
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e. meningkatkan rasa tanggung jawab sosial anggota terhadap masyarakat;
f. membudayakan etika bisnis  dan tata kelola perusahaan farmasi yang baik (good corporate

governance);
g. membina dan memberdayakan anggota sehingga mampu berperan optimal dalam

pembangunan dunia usaha farmasi nasional;
h. menerbitkan sertifikasi kepada anggota yang membutuhkan sesuai dengan kriteria dan

prosedur yang berlaku;
i. memberikan informasi dunia usaha, solusi teknologi, produksi dan distribusi obat-obatan,

manajemen kendali mutu (MKM), penyuluhan, manajemen energi dan lingkungan; dan
j. mendorong tumbuh berkembangnya kewirausahaan dan wirausaha farmasi baru serta

mengembangkan bisnis farmasi, baik yang memiliki lingkup nasional, regional maupun
internasional.

BAB III
KEANGGOTAAN
Bagian Kesatu

Anggota
Pasal 4

(1) G.P. Farmasi Indonesia melakukan rekrutmen anggota dari pengusaha-pengusaha/usaha-
usaha  farmasi dengan  syarat  berbentuk badan usaha yang bergerak di bidang usaha
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.

(2) Tata cara penerimaan anggota G.P. Farmasi Indonesia dilakukan dengan cara :
a. permintaan menjadi anggota ditujukan kepada Pengurus Kabupaten/Kota G.P. Farmasi

Indonesia di domisili perusahaan;
b. apabila belum ada Pengurus Kabupaten/Kota G.P. Farmasi Indonesia, permintaan

menjadi anggota ditujukan pada tingkat pengurus G.P. Farmasi Indonesia yang lebih
tinggi;

c. rekomendasi untuk menjadi anggota diberikan oleh Pengurus Provinsi G.P. Farmasi
Indonesia kepada Pengurus Pusat G.P. Farmasi Indonesia, sedangkan Kartu Tanda
Anggota (KTA) dikeluarkan Pengurus Pusat G.P. Farmasi Indonesia sebagai bukti
pengesahan keanggotaan;

d. permintaan menjadi anggota diajukan secara tertulis dengan mengisi formulir
pendaftaran anggota yang disediakan oleh Pengurus Kabupaten/Kota G.P. Farmasi
Indonesia atau Pengurus Provinsi G.P. Farmasi Indonesia dengan disertai salinan izin
dari yang berwenang dan/atau keterangan lain yang diperlukan;

e. bentuk formulir pendaftaran anggota, surat keterangan dan tanda anggota ditentukan
oleh Pengurus Pusat G.P. Farmasi Indonesia;

f. permohonan menjadi anggota selambat-lambatnya sudah harus diberikan kepastian
penerimaan/penolakannya oleh Pengurus Pusat G.P. Farmasi Indonesia dalam waktu 60
(enam puluh) hari kerja setelah ada rekomendasi dari Pengurus Provinsi G.P. Farmasi
Indonesia; dan

g. dalam rangka memproses permintaan dan pendaftaran keanggotaan dari suatu
perusahaan farmasi, Pengurus Provinsi G.P. Farmasi Indonesia berhak dan wajib
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mengadakan penelitian tentang kelayakan perusahaan farmasi tersebut untuk diterima
menjadi anggota G.P. Farmasi Indonesia.

(3) Keanggotaan G.P. Farmasi Indonesia dinyatakan diterima sejak tanggal pemberian
tandatangan pada KTA oleh Pengurus Pusat G.P. Farmasi Indonesia.

Bagian Kedua
Kehilangan Status Keanggotaan

Pasal 5
(1) Setiap anggota dapat kehilangan status keanggotaan G.P. Farmasi Indonesia apabila :

a. berhenti atas permintaan sendiri;
b. diberhentikan; atau
c. 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) Anggota yang kehilangan status keanggotaan akibat diberhentikan sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) huruf b adalah anggota yang:
a. melanggar AD/ART G.P. Farmasi Indonesia berdasarkan keputusan Pengurus Pusat

G.P.  Farmasi Indonesia;
b. melanggar kode etik farmasi berdasarkan keputusan Majelis Pembina Kode Etik Usaha

Farmasi Indonesia;
c. melakukan usaha yang dapat merugikan perekonomian Negara dan/atau

membahayakan keselamatan bangsa berdasarkan keputusan Pengurus Pusat G.P.
Farmasi Indonesia.

(4) Tata cara pembatalan atau pengguguran keanggotaan diatur lebih lanjut dalam Peraturan
G.P. Farmasi Indonesia.

BAB IV
SUSUNAN DEWAN PENASEHAT DAN

MAJELIS PEMBINA KODE ETIK USAHA FARMASI INDONESIA
Bagian Kesatu

Susunan Dewan Penasehat G.P Farmasi Indonesia
Pasal 6

(1) Dewan Penasehat G.P Farmasi Indonesia sekurang-kurangnya 5 (lima) orang yang terdiri
dari:
a. seorang Ketua Dewan merangkap anggota;
b. seorang Sekretaris merangkap anggota; dan
c. beberapa anggota.

(2) Ketua Dewan dipilih di dalam Munas.
(3) Ketua Dewan memilih Sekretaris dan anggota.

Bagian Kedua
Susunan Majelis Pembina Kode Etik Usaha Farmasi Indonesia

Pasal 7
(1) Majelis Pembina Kode Etik Usaha Farmasi Indonesia berjumlah sekurang-kurangnya  5

(lima) orang atau sebanyak-banyaknya 9 (sembilan) orang yang terdiri dari:
a. seorang Ketua Dewan merangkap anggota;
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b. seorang Sekretaris merangkap anggota; dan
c. beberapa anggota.

(2) Ketua, Sekretaris, dan anggota Majelis Pembina Kode Etik Usaha Farmasi Indonesia dipilih
di dalam Munas.

(3) Ketua, Sekretaris, dan anggota Majelis Pembina Kode Etik Usaha Farmasi Indonesia tidak
boleh dipilih dari PNS, atau TNI/POLRI.

Bagian Ketiga
Susunan Badan Penasehat Provinsi G.P Farmasi Indonesia

Pasal 8
(1) Badan Penasehat Provinsi G.P Farmasi Indonesia sekurang-kurangnya berjumlah 3 (tiga)

orang yang terdiri dari:
a. seorang Ketua Badan merangkap anggota;
b. seorang Sekretaris merangkap anggota; dan
c. anggota.

(2) Ketua Badan dipilih di dalam Musprov.
(3) Ketua Badan memilih Sekretaris dan anggota.

Bagian Keempat
Susunan Badan Penasehat Kabupaten/Kota G.P Farmasi Indonesia

Pasal 9
(1) Badan Penasehat Kabupaten/Kota G.P Farmasi Indonesia sekurang-kurangnya berjumlah 3

(tiga) orang yang terdiri dari:
a. seorang Ketua Badan merangkap anggota;
b. b seorang Sekretaris merangkap anggota; dan
c. c anggota.

(2) Ketua Badan dipilih di dalam Muskab/Muskot.
(3) Ketua Badan memilih Sekretaris dan anggota.

BAB V
KRITERIA PIMPINAN

Bagian Kesatu
Ketua Umum dan Wakil Ketua Umum

Pasal 10
Ketua  Umum dan Wakil Ketua Umum harus memenuhi:
a. mempunyai visi, pengetahuan dan kemampuan manajemen khususnya manajemen farmasi;
b. mempunyai komitmen dan waktu yang cukup untuk pengembangan dan pembinaan

organisasi dan usaha farmasi;
c. mampu mempersatukan semua potensi di bidang kefarmasian di pusat maupun di daerah;
d. mampu menjadi pengayom bagi para anggota, pembina dan semua unsur masyarakat terkait

farmasi;
e. mampu mengkoordinasikan hubungan kerja yang harmonis antara pengurus, pemerintah dan

masyarakat; dan
f. mampu menggalang dana untuk mengoptimalkan pembinaan organisasi farmasi.

Bagian Kedua
Sekretaris Jenderal, Wakil Sekretaris Jenderal, Bendahara Umum/Wakil Bendahara Umum,

Ketua-ketua Badan, dan Ketua-ketua Bidang
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Pasal 11
Sekretaris Jenderal, Wakil Sekretaris Jenderal, Bendahara Umum/Wakil Bendahara Umum,
Ketua-ketua Badan, dan Ketua-ketua Bidang harus memenuhi kriteria:
a. mempunyai visi, pengetahuan dan kemampuan manajemen khususnya manajemen usaha

farmasi;
b. mempunyai komitmen dan waktu yang cukup untuk pengembangan dan pembinaan usaha

farmasi;
c. mempunyai visi yang luas tentang usaha farmasi, organisasi dan administrasi;
d. mempunyai pengetahuan dan kemampuan komunikasi baik tingkat nasional, regional

maupun internasional;
e. mempunyai pengetahuan dan kemampuan koordinasi dalam membina sistem organisasi dan

administrasi;
f. mempunyai pengetahuan dan keahlian khusus mengenai bidang yang ditanganinya.

BAB VI
PERSYARATAN BAKAL CALON  KETUA UMUM DAN

MEKANISME PENJARINGAN CALON SERTA
PEMILIHAN KETUA UMUM

Bagian Kesatu
Persyaratan Bakal Calon  Ketua Umum

Pasal 12
Bakal Calon Ketua Umum Pengurus Pusat G.P. Farmasi Indonesia harus memenuhi syarat:
a. berdomisili di Jabodetabek (Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, dan Bekasi);
b. pernah menjadi Pengurus Pusat G.P. Farmasi Indonesia dan/atau Pengurus Provinsi G.P.

Farmasi Indonesia sesingkat-singkatnya 5 (lima) tahun berturut-turut;
c. tidak sebagai PNS atau TNI/Polri.
d. membuat "Surat Pernyataan" yang menyatakan:

1. kesediaan, kesiapan dan kesanggupan sebagai Ketua Umum;
2. riwayat hidup singkat,
3. tidak sedang menjadi tersangka tindak pidana  dengan ancaman hukuman paling sedikit

5 (lima) tahun;
4. tidak pernah dijatuhi hukuman penjara dengan ancaman hukuman paling sedikit 5 (lima)

tahun berdasarkan putusan hakim yang mempunyai kekuatan hukum tetap; dan
5. Kesediaan untuk memperkenalkan diri dan memaparkan visi dan misinya sebagai Ketua

Umum dihadapan peserta Munas.

Bagian Kedua
Mekanisme Penjaringan Calon dan

Pemilihan Ketua Umum
Pasal 13

Mekanisme Penjaringan Calon dan Pemilihan Ketua Umum Pengurus Pusat G.P. Farmasi
Indonesia dilakukan dengan tahap:
a. pembentukan Panitia Penjaring;
b. penjaringan bakal calon;
c. penetapan calon;
d. pemaparan Visi dan Misi Calon Ketua Umum;
e. pemilihan;
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f. Pengesahan Hasil Pemilihan dan Penetapan; dan
g. pengesahan.

Paragraf 1
Pembentukan Panitia Penjaring

Pasal 14
(1) Pengurus Pusat G.P. Farmasi Indonesia memilih dan menetapkan Panitia Penjaring 6

(enam) bulan  sebelum dilaksanakannya Munas.
(2) Keputusan pembentukan Panitia Penjaring disampaikan oleh Ketua Umum Pengurus Pusat

G.P. Farmasi Indonesia kepada seluruh Anggota paling lambat 7 (tujuh) hari kalender setelah
ditetapkan.

Pasal 15
(1) Panitia Penjaring mempunyai tugas:

a. memassalkan syarat dan proses pemilihan Ketua Umum Pengurus Pusat G.P. Farmasi
Indonesia;

b. menerima pendaftaran bakal calon Ketua Umum Pengurus Pusat G.P. Farmasi
Indonesia;

c. memverifikasi kelengkapan administrasi bakal calon Ketua Umum Pengurus Pusat G.P.
Farmasi Indonesia; dan

d. melaporkan hasil penjaringan bakal calon Ketua Umum Pengurus Pusat G.P. Farmasi
Indonesia yang memenuhi syarat kepada Munas untuk disahkan.

(2) Panitia Penjaring menyampaikan secara luas kepada Anggota tentang mekanisme
penjaringan.

Pasal 16
(1) Panitia Penjaring terdiri dari 5 (lima) orang, yang terdiri dari seorang Ketua, seorang

Sekretaris, keduanya merangkap anggota, dan 3 (tiga) orang anggota.
(2) Anggaran belanja Panitia Penjaring dibebankan pada anggaran belanja Pengurus Pusat G.P.

Farmasi Indonesia, yang jumlahnya ditentukan oleh Pengurus Pusat G.P. Farmasi Indonesia
sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Paragraf 2
Penjaringan Bakal Calon

Pasal 17
(1) Panitia Penjaring melaksanakan penjaringan dari usulan sekurang-kurangnya oleh 3 (tiga)

Pengurus Provinsi G.P. Farmasi Indonesia.
(2) Penyampaian usulan bakal calon Ketua Umum dilakukan dengan tertulis kepada Panitia

Penjaring disertai dengan kelengkapan syarat bakal calon Ketua Umum.
(3) Usulan bakal calon Ketua Umum yang diterima oleh Panitia Penjaring di dalam batas waktu

sebagaimana ditentukan oleh Panitia Penjaring, akan diproses oleh Panitia Penjaring sesuai
dengan ketentuan yang berlaku.

Paragraf 3
Penetapan Calon

Pasal 18
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(1) Hasil kerja Panitia Penjaring dilaporkan secara lisan dan diserahkan secara tertulis kepada
Munas.

(2) Munas menetapkan bakal calon yang memenuhi syarat menjadi calon Ketua Umum.

Paragraf 4
Pemaparan Visi dan Misi Calon Ketua Umum

Pasal 19
(1) Para calon Ketua Umum diberikan kesempatan untuk memperkenalkan diri dan menyam-

paikan paparan visi dan misinya di depan peserta Munas sebelum pemilihan dilakukan.
(2) Setiap calon Ketua Umum diberikan waktu yang sama untuk memperkenalkan diri dan

menyampaikan visi serta misinya secara bergilir berdasarkan undian yang dilakukan.
(3) Setelah pemaparan visi dan misi, dilakukan debat antar calon dengan melibatkan beberapa

panelis dan seorang moderator.

Paragraf 5
Pemilihan
Pasal 20

Pelaksanaan pemilihan Ketua Umum dilakukan secara langsung, bebas, dan rahasia serta
dipimpin oleh Pimpinan Munas dengan dibantu oleh Panitia Penyelenggara, dan disaksikan oleh
3 (tiga) orang saksi yang dipilih dari dan oleh peserta Munas.

Pasal 21
Sebelum dilaksanakan proses pemilihan Ketua Umum, Pimpinan Munas wajib melakukan hal
berikut:
a. mengumumkan nama setiap utusan yang hadir dan jumlah hak suaranya;
b. mengumumkan jumlah dan nama para calon Ketua Umum;
c. mengumumkan Tahapan Pemilihan Ketua Umum;
d. mengumumkan dan memperlihatkan contoh Kartu Suara yang akan dipergunakan untuk

pemilihan Ketua Umum, dan tatacara penggunaan dan pengisiannya;
e. melakukan pemilihan saksi-saksi;
f. melakukan penunjukkan 5 (lima) orang Petugas dari Panitia Penyelenggara untuk membantu

Pimpinan Munas melaksanakan proses pemilihan dan perhitungan suara.

Pasal 22
(1) Apabila calon Ketua Umum terdiri dari 3 (tiga) orang atau lebih, pemilihan dilakukan didalam

3 (tiga) tahap, yaitu:
a. Pemilihan Tahap Pertama:

1. Pemilihan tahap pertama dilakukan untuk memilih 2 (dua) orang calon dari para
calon yang ada, yaitu 2 (dua) orang calon Ketua Umum yang memperoleh jumlah
suara pemilih yang terbanyak berhak maju ke Pemilihan Tahap Kedua;

2. Apabila didalam Tahap Pertama ini terdapat calon Ketua Umum yang memperoleh
dukungan mayoritas sederhana (1/2+1), calon Ketua Umum itu secara otomatis
menjadi dan merupakan Ketua Umum terpilih.

b. Pemilihan Tahap Kedua:
1. Ke-2 (dua) orang calon Ketua Umum hasil Pemilihan Tahap Pertama maju untuk

mengikuti Pemilihan Tahap Kedua yang wajib dilaksanakan dengan segera setelah
hasil Pemilihan Tahap Pertama diumumkan.
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2. CaIon Ketua Umum yang memperoleh dukungan mayoritas sederhana (1/2+1)
menjadi dan merupakan Ketua Umum terpilih.

c. Pemilihan Tahap Ketiga:
1. Apabila pada pemilihan Tahap Kedua jumlah suara yang diperoleh ke-2 (dua) calon

Ketua Umum sama, atau tidak ada yang mencapai jumlah mayoritas sederhana
(1/2+1), maka dilakukan Pemilihan Tahap Ketiga yang wajib dilaksanakan dengan
segera setelah hasil Pemilihan Tahap Kedua diumumkan;

2. calon Ketua Umum yang memperoleh dukungan suara terbanyak menjadi Ketua
Umum terpilih.

3. apabila pada Pemilihan Tahap Ketiga putaran pertama itu jumlah suara yang
diperoleh ke-2 (dua) calon Ketua Umum sama jumlahnya, harus dilakukan pemilihan
ulangan putaran kedua dan selanjutnya, apabila diperlukan, sampai diperolehnya
seorang calon Ketua Umum yang memperoleh jumlah dukungan suara yang
terbanyak.

4. pemilihan Tahap Ketiga putaran pertama, kedua dan selanjutnya, sebagaimana
diperlukan harus dilakukan secara maraton dan tanpa waktu istirahat.

(2) Apabila bakal calon Ketua Umum hanya terdiri dari 2 (dua) orang, pemilihan hanya dilakukan
1 (satu) tahap, yaitu ketentuan sebagaimana diatur didalam Pemilihan Tahap Ketiga
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c.

(3) Dalam hal bakal calon Ketua Umum hanya 1 (satu) orang, bakal calon Ketua Umum tersebut
hanya akan disahkan menjadi Ketua Umum, apabila di dalam proses pemilihan yang
dilakukan sesuai dengan ketentuan sebagaimana diatur di dalam Pemilihan Tahap Ketiga,
dipilih secara musyawarah mufakat atau memperoleh dukungan sejumlah utusan yang
mempunyai jumlah suara mayoritas sederhana (1/2+1) dari seluruh jumlah hak suara yang
dimiliki oleh utusan yang hadir.

Pasal 23
Panitia Penyelenggara wajib menyediakan sarana dan prasarana pemilihan, sebagai berikut:
a. Kartu Suara dalam jumlah yang cukup;
b. 1 (satu) Kotak Suara;
c. 1 (satu) Bilik Pemilihan; dan
d. 1 (satu) Alat Peraga perhitungan suara.

Paragraf 6
Penetapan  Hasil Pemilihan

Pasal 24
Hasil pemilihan calon Ketua Umum yang menghasilkan Ketua Umum terpilih ditetapkan oleh
Pimpinan Munas dilengkapi dengan berita acara penetapan.

Paragraf 7
Pengesahan Ketua Umum

Pasal 25
Ketua Umum terpilih disahkan sebagai Ketua Umum Pengurus Pusat G.P. Farmasi Indonesia
oleh Pimpinan Munas dilengkapi dengan berita acara pengesahan.

BAB VII
PELAKSANAAN TUGAS
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Bagian Kesatu
Umum

Pasal 26
Tugas G.P. Farmasi Indonesia dijalankan oleh:
a. Dewan Pengurus Pusat;
b. Pengurus Daerah Provinsi; dan
c. Pengurus Daerah Kabupaten/Kota.

Bagian Kedua
Dewan Pengurus Pusat

Pasal 27
Dewan Penasehat mempunyai tugas :
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 Keputusan-Keputusan Munas;
c. menilai dan mengusulkan penyempurnaan dan/atau penelitian lebih lanjut atas laporan kerja,

keuangan, dan perbendaharaan yang disampaikan oleh Pengurus Pusat;
d. melakukan pemantauan terhadap kegiatan Anggota agar tetap sejalan dengan AD/ART dan

memberikan pertimbangan dan saran kepada Pengurus Pusat mengenai pembinaannya;
e. menyampaikan saran-saran untuk penyusunan rancangan Arah Kebijakan Umum Organisasi

kepada Munas;
f. menyampaikan 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;
h. melakukan rapat konsultasi dengan Pengurus Pusat untuk mendapat penjelasan yang

diperlukan; dan
i. 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.

Pasal 28
(1) Majelis Pembina Kode Etik Usaha Farmasi Indonesia bertugas mengembangkan kode etik

dan menyelesaikan pelanggaran kode etik farmasi.
(2) Majelis Pembina Kode Etik Usaha Farmasi Indonesia berwenang memutus dugaan

pelanggaran  kode etik farmasi yang diduga dilakukan oleh anggota G.P.  Farmasi Indonesia
atau Pengurus G.P.  Farmasi Indonesia.

(3) Tata cara memutus dugaan pelanggaran  kode etik farmasi sebagaimana dimaksud ayat (2)
diatur dengan Peraturan Majelis Pembina Kode Etik Usaha Farmasi Indonesia.

Pasal 29
(1) Tugas pokok  Ketua Umum Pengurus Pusat G.P. Farmasi Indonesia adalah:

a. memegang wewenang eksekutif tertinggi dari seluruh tingkat organisasi G.P. Farmasi
Indonesia;

b. merumuskan   kebijakan   umum   di   bidang  pembinaan dan pengembangan usaha
farmasi;
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c. mengoordinasikan penyelenggaraan  pembinaan    dan pengembangan   kegiatan
usaha farmasi      yang pelaksanaannya dilakukan oleh anggota;

d. bertindak untuk dan  atas  nama G.P. Farmasi Indonesia, baik di dalam maupun di luar
Pengadilan;

e. bertanggung   jawab   dan   mengusahakan   agar seluruh   produk hukum G.P. Farmasi
Indonesia dapat dilaksanakan dan dipenuhi dengan baik; dan

f. dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab kepada Munas.
(2) Tugas pokok   Wakil Ketua Umum adalah:

a. membantu Ketua Umum dalam menjalankan tugasnya;
b. dalam hal Ketua Umum tidak hadir atau berhalangan karena sebab apapun juga yang

tidak perlu dibuktikan kepada pihak ketiga, maka Wakil Ketua Umum berhak dan
berwenang bertindak untuk dan atas nama serta mewakili G.P. Farmasi Indonesia;

c. dalam hal Ketua Umum oleh sebab apapun tidak dapat menjalankan tugas dan
kewajibannya, pelaksana tugas dan kewajiban Ketua Umum dilakukan oleh Wakil Ketua
Umum;

d. membantu Ketua Umum Pengurus Pusat G.P. Farmasi Indonesia dalam pengawasan
internal semua kegiatan mengenai keuangan G.P. Farmasi Indonesia baik   penerimaan
maupun    pengeluaran    oleh pengurus   G.P. Farmasi Indonesia   atau   program-
program   yang pendanaannya dibiayai G.P. Farmasi Indonesia;

e. secara periodik melakukan pemeriksaan laporan Keuangan G.P. Farmasi Indonesia dan
melaporkan ke Ketua Umum Pengurus Pusat G.P. Farmasi Indonesia,  yang  terdiri  atas
laporan  bulanan  dan tahunan;

f. memberikan laporan, saran dan pertimbangan kepada Ketua Umum Pengurus Pusat G.P.
Farmasi Indonesia mengenai segala sesuatu yang berkaitan dengan bidang tugasnya;

g. melaksanakan  tugas  lain  yang  diberikan  oleh Ketua Umum; dan
h. dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab kepada Ketua Umum.

(3) Tugas pokok   Sekretaris Jenderal adalah:
a. mewakili Ketua Umum atau Wakil Ketua Umum apabila berhalangan;
b. mengoordinasikan, mengarahkan dan bertanggung jawab atas kegiatan kerja Sekretariat

Jenderal G.P. Farmasi Indonesia;
c. mengoordinasikan dan mengarahkan kegiatan Badan-Badan  dan Bidang-Bidang;
d. mengelola seluruh kebutuhan fasilitas dan perlengkapan di lingkungan Sekretariat

Jenderal;
e. melaksanakan kegiatan ketatausahaan, pembinaan personil,  pembinaan material,

perlengkapan dan kegiatan pembinaan kerumahtanggaan G.P. Farmasi Indonesia;
f. mempersiapkan dan menyelenggarakan rapat-rapat pengurus G.P. Farmasi Indonesia;
g. mengoordinasikan  penyusunan laporan Sekretariat Jenderal secara periodik;
h. mengoordinasikan persiapan dan penyelenggaraan setiap Munas, dan Rapat Kerja

Nasional;
i. menjadi  pendamping  dan  narasumber pada  setiap Munas, Rapat Kerja Nasional;
j. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Ketua Umum; dan
k. dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab kepada Ketua Umum.

(4) Tugas pokok   Wakil Sekretaris Jenderal adalah:
a. mewakili Sekretaris Jenderal apabila berhalangan;
b. membantu mengoordinasikan dan mengarahkan kegiatan kerja Sekretariat Jenderal G.P.

Farmasi Indonesia;
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c. membantu mengoordinasikan dan mengarahkan kegiatan Badan-Badan dan Bidang-
Bidang;

d. menjadi pendamping dan narasumber pada  setiap Munas, Rapat Kerja Nasional; dan
e. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Ketua Umum.

(5) Tugas pokok  Bendahara Umum adalah:
a. melaksanakan kebijakan umum serta kebijakan Ketua Umum dalam urusan keuangan,

perbendaharaan keuangan dan anggaran berdasarkan peraturan perundangan-
undangan;

b. menyusun rencana anggaran pendapatan dan belanja bekerja sama dengan Badan
Organisasi dan Umum;

c. mengoordinasikan pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja yang telah disetujui;
d. bertanggung jawab terhadap pengadaan pendanaan baik dari sektor pemerintah maupun

non pemerintah;
e. bertanggung jawab terhadap pembukuan, verifikasi, dan pengeluaran sesuai dengan

peraturan yang berlaku;
f. bertanggung  jawab  terhadap penyusunan   laporan keuangan secara periodik;
g. menjadi  pendamping  dan  narasumber  pada  setiap Munas dan Rapat Kerja Nasional;

dan
h. dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab kepada Ketua Umum.

(6) Tugas pokok  Wakil Bendahara Umum adalah:
a. membantu menyusun rencana anggaran pendapatan dan belanja bekerja sama dengan

Badan Organisasi dan Umum;
b. membantu mengoordinasikan pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja yang telah

disetujui;
c. mengkoordinasikan pengadaan pendanaan baik dari sektor pemerintah maupun non

pemerintah;
d. mengkoordinasikan pembukuan, verifikasi, dan pengeluaran sesuai dengan peraturan

yang berlaku; dan
e. menjadi  pendamping  dan  narasumber pada setiap Munas dan Rapat Kerja Nasional.

(7) Tugas pokok Badan Penelitian dan Pengembangan Usaha adalah :
a. merumuskan perencanaan program kerja G.P. Farmasi Indonesia mengenai penelitian

dan pengembangan usaha;
b. melaksanakan pengadministrasian, pengelolaan dokumentasi, dan tata laksana

penelitian dan pengembangan usaha;
c. melakukan penelitian dan pengembangan usaha secara mandiri atau bekerjasama

dengan lembaga pemerintah atau swasta baik dalam maupun luar negeri;
d. menyusun laporan kerja secara periodik;
e. dalam  pelaksanaan  tugasnya bertanggung jawab kepada Ketua Umum.

(8) Tugas pokok Badan Organisasi dan Umum adalah :
a. membantu Ketua Umum dalam bidang organisasi dan administrasi;
b. mengoordinasikan penyusunan rancangan program kerja G.P. Farmasi Indonesia dalam

bidang organisasi dan administrasi;
c. memberikan saran-saran kepada Ketua Umum dalam bidang pembinaan organisasi dan

administrasi;
d. mengoordinasikan semua kegiatan yang berkaitan dengan kegiatan/ pembinaan

organisasi anggota;
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e. bertindak sebagai narasumber dalam bidang organisasi pada setiap Munas dan Rapat
Kerja Nasional;

f. menyusunan laporan kerja secara periodik;
g. dalam pelaksanaan tugasnya sehari-hari bertanggung jawab kepada Ketua Umum.

(9) Tugas pokok  Bidang Industri adalah:
a. membantu Ketua Umum dalam bidang pengembangan industri farmasi;
b. mengoordinasikan penyusunan rancangan program kerja G.P. Farmasi Indonesia

dalam bidang   industri farmasi;
c. mengoordinasikan  kegiatan pengembangan industri farmasi;
d. mengoordinasikan kegiatan pengembangan industri farmasi yang dilaksanakan oleh

Pengurus Provinsi G.P. Farmasi Indonesia dan Pengurus Kabupaten/Kota G.P. Farmasi
Indonesia;

e. melaksanakan dan mengoordinasikan kegiatan pendidikan dan pelatihan pengembangan
industri farmasi yang dilaksanakan oleh Pengurus Provinsi G.P. Farmasi Indonesia dan
Pengurus Kabupaten/Kota G.P. Farmasi Indonesia;

f. mengoordinasikan pembinaan dan pengawasan setiap kegiatan anggota dalam bidang
pengembangan industri farmasi;

g. bertindak sebagai narasumber  dalam bidang pengembangan industri farmasi pada
setiap  Munas dan Rapat Kerja Nasional; dan

h. dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab kepada Ketua Umum.
(10)Tugas pokok  Bidang Distribusi adalah:

a. membantu Ketua Umum dalam bidang pembinaan usaha distribusi farmasi;
b. mengoordinasikan penyusunan rancangan program kerja G.P. Farmasi Indonesia dalam

bidang distribusi farmasi;
c. mengoordinasikan kegiatan distribusi farmasi;
d. mengoordinasikan kegiatan pembinaan dan pelatihan usaha distribusi farmasi yang

dilaksanakan oleh Pengurus Provinsi G.P. Farmasi Indonesia dan Pengurus
Kabupaten/Kota G.P. Farmasi Indonesia;

e. mengoordinasikan pembinaan dan pengawasan setiap kegiatan anggota dalam bidang
usaha distribusi farmasi;

f. bertindak sebagai narasumber dalam bidang usaha distribusi farmasi  pada  setiap
Munas dan Rapat Kerja Nasional; dan

g. dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab kepada Ketua Umum.
(11)Tugas pokok  Bidang Apotik adalah :

a. membantu Ketua Umum dalam bidang pembinaan usaha apotik;
b. mengoordinasikan penyusunan rancangan program kerja G.P. Farmasi Indonesia dalam

bidang usaha apotik;
c. mengoordinasikan   kegiatan   usaha apotik;
d. mengoordinasikan pembinaan dan pengawasan setiap kegiatan anggota dalam bidang

usaha apotik;
e. memberikan pendidikan dan pelatihan di bidang usaha apotik;
f. bertindak sebagai narasumber dalam bidang usaha apotik pada setiap Munas dan

Rakernas;
g. dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab kepada ketua umum.

(12)Tugas pokok  Bidang Toko obat adalah :
a. membantu Ketua Umum dalam bidang pembinaan usaha toko obat;
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b. mengoordinasikan penyusunan rancangan program kerja G.P. Farmasi Indonesia
dalam bidang usaha toko obat;

c. mengoordinasikan kegiatan usaha toko obat;
d. mengoordinasikan pembinaan dan pengawasan setiap kegiatan anggota dalam bidang

usaha toko obat;
e. memberikan pendidikan dan pelatihan di bidang usaha toko obat;
f. bertindak sebagai narasumber dalam bidang usaha toko obat pada setiap Munas dan

Rakernas;
g. dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab kepada ketua umum.

Bagian Ketiga
Pengurus Daerah Provinsi

Pasal 30
Tugas pokok  Badan Penasehat Pengurus Daerah Provinsi G.P. Farmasi Indonesia adalah:
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;
f. melakukan rapat konsultasi dengan Pengurus Provinsi untuk mendapat penjelasan yang

diperlukan; dan
g. 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.

Pasal 31
(1) Tugas pokok  Ketua Umum Pengurus Provinsi G.P. Farmasi Indonesia adalah:

a. memegang wewenang eksekutif tertinggi dalam memimpin Pengurus Daerah Provinsi
G.P. Farmasi Indonesia;

b. merumuskan kebijakan umum dibidang  pembinaan dan pengembangan usaha farmasi;
c. mengoordinasikan penyelenggaraan pembinaan dan pengembangan kegiatan usaha

farmasi yang pelaksanaannya dilakukan oleh anggota;
d. bertindak  untuk dan  atas  nama Provinsi G.P. Farmasi Indonesia, baik di dalam maupun

di luar Pengadilan;
e. bertanggung jawab dan mengusahakan agar seluruh produk hukum G.P. Farmasi

Indonesia dapat dilaksanakan dan dipenuhi dengan baik; dan
f. dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab kepada Ketua Umum Pengurus

Pusat G.P. Farmasi Indonesia.
(2) Tugas pokok Wakil Ketua Umum Pengurus Provinsi G.P. Farmasi Indonesia adalah:

a. membantu   Ketua   Umum   dalam   menjalankan tugasnya;
b. mewakili Ketua Umum apabila berhalangan;
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c. membantu Ketua Umum Pengurus Provinsi G.P. Farmasi Indonesia dalam pengawasan
internal semua kegiatan mengenai keuangan Provinsi G.P. Farmasi Indonesia baik
penerimaan    maupun pengeluaran    oleh pengurus   Provinsi G.P. Farmasi Indonesia
atau program-program yang pendanaannya dibiayai G.P. Farmasi Indonesia;

d. secara periodik melakukan pemeriksaan laporan Keuangan Provinsi G.P. Farmasi
Indonesia dan melaporkan ke Ketua Umum Provinsi G.P. Farmasi Indonesia,  yang
terdiri  atas  laporan  bulanan  dan tahunan;

e. memberikan laporan, saran dan pertimbangan kepada Ketua Umum Pengurus Provinsi
G.P. Farmasi Indonesia mengenai segala sesuatu yang berkaitan dengan bidang
tugasnya;

f. melaksanakan  tugas  lain  yang  diberikan  oleh Ketua Umum; dan
g. dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab kepada Ketua Umum.

(3) Tugas Pokok  Sekretaris Umum adalah:
a. mewakili Ketua Umum atau Wakil Ketua Umum apabila berhalangan;
b. mengoordinasikan,   mengarahkan dan   bertanggung jawab atas kegiatan kerja

Sekretariat Provinsi G.P. Farmasi Indonesia;
c. mengelola seluruh kebutuhan fasilitas dan perlengkapan di lingkungan Sekretariat;
d. melaksanakan kegiatan ketatausahaan, pembinaan personil, pembinaan material,

perlengkapan dan kegiatan pembinaan kerumahtanggaan Provinsi G.P. Farmasi
Indonesia;

e. mempersiapkan dan menyelenggarakan rapat-rapat Pengurus Provinsi G.P. Farmasi
Indonesia;

f. mengoordinasikan penyusunan laporan Sekretariat secara periodik;
g. mengoordinasikan persiapan dan penyelenggaraan setiap Musprov, dan Rapat Kerja

Provinsi;
h. menjadi pendamping dan narasumber pada setiap Musprov, dan Rapat Kerja Provinsi;
i. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Ketua Umum; dan
j. dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab kepada Ketua Umum.

(4) Tugas pokok   Wakil Sekretaris Umum adalah:
a. mewakili Sekretaris Umum apabila berhalangan;
b. membantu mengoordinasikan dan mengarahkan kegiatan kerja Sekretariat Provinsi G.P.

Farmasi Indonesia;
c. membantu mengoordinasikan dan mengarahkan kegiatan Bidang-Bidang;
d. menjadi pendamping dan narasumber pada setiap Musprov, dan Rapat Kerja Provinsi;

dan
e. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Ketua Umum.

(5) Tugas pokok  Bendahara Umum adalah:
a. melaksanakan kebijakan umum serta kebijakan Ketua Umum dalam urusan keuangan,

perbendaharaan keuangan dan anggaran berdasarkan peraturan perundangan yang
berlaku;

b. menyusun   rencana   anggaran   pendapatan   dan belanja;
c. mengoordinasikan pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja yang telah disetujui;
d. bertanggung jawab terhadap pengadaan pendanaan baik dari sektor pemerintah provinsi

maupun non pemerintah provinsi;
e. bertanggung  jawab  terhadap pembukuan, verifikasi, dan pengeluaran sesuai dengan

peraturan yang berlaku;
f. bertanggung  jawab  terhadap   penyusunan laporan keuangan secara periodik;
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g. menjadi  pendamping dan narasumber pada  setiap Musprov dan Rapat Kerja Provinsi;
dan

h. dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab kepada Ketua Umum.
(6) Tugas pokok  Wakil Bendahara Umum adalah:

a. membantu menyusun rencana anggaran pendapatan dan belanja;
b. membantu mengoordinasikan pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja yang telah

disetujui;
c. mengkoordinasikan pengadaan pendanaan baik dari sektor pemerintah maupun non

pemerintah;
d. mengkoordinasikan pembukuan, verifikasi, dan pengeluaran sesuai dengan peraturan

yang berlaku; dan
e. menjadi  pendamping dan narasumber pada setiap Musprov dan Rapat Kerja Provinsi.

(7) Tugas pokok  Bidang Distribusi adalah:
a. membantu Ketua Umum dalam bidang pembinaan usaha distribusi farmasi;
b. mengoordinasikan penyusunan   rancangan   program kerja   G.P. Farmasi Indonesia

dalam   bidang   distribusi farmasi;
c. mengoordinasikan  kegiatan  distribusi farmasi;
d. mengoordinasikan kegiatan pembinaan dan pelatihan usaha distribusi farmasi yang

dilaksanakan oleh Pengurus Provinsi G.P. Farmasi Indonesia dan Pengurus
Kabupaten/Kota G.P. Farmasi Indonesia;

e. mengoordinasikan pembinaan dan pengawasan setiap kegiatan anggota dalam bidang
usaha distribusi farmasi;

f. menjadi  pendamping dan narasumber pada  setiap Musprov dan Rapat Kerja Provinsi;
dan

g. dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab kepada Ketua Umum.
(8) Tugas pokok  Bidang Apotik adalah :

a. membantu Ketua Umum dalam bidang pembinaan usaha apotik;
b. mengoordinasikan penyusunan rancangan   program dalam bidang usaha apotik;
c. mengoordinasikan kegiatan usaha apotik;
d. mengoordinasikan pembinaan dan pengawasan setiap kegiatan anggota dalam bidang

usaha apotik;
e. memberikan pendidikan dan pelatihan di bidang usaha apotik;
f. menjadi pendamping dan narasumber pada setiap Musprov dan Rapat Kerja Provinsi;

dan
g. dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab kepada ketua umum.

(9) Tugas pokok  Bidang Toko obat adalah :
a. membantu Ketua Umum dalam bidang pembinaan usaha toko obat;
b. mengoordinasikan   penyusunan   rancangan   program kerja   dalam   bidang   usaha

toko obat;
c. mengoordinasikan   kegiatan   usaha toko obat;
d. mengoordinasikan pembinaan dan pengawasan setiap kegiatan anggota dalam bidang

usaha toko obat;
e. memberikan pendidikan dan pelatihan di bidang usaha toko obat;
f. menjadi  pendamping dan narasumber pada  setiap Musprov dan Rapat Kerja Provinsi;

dan
g. dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab kepada ketua umum.
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Bagian Keempat
Pengurus Daerah Kabupaten/Kota

Pasal 32
Tugas pokok  Badan Penasehat Pengurus Daerah Kabupaten/Kota G.P. Farmasi Indonesia
adalah:
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;

f. melakukan rapat konsultasi dengan Pengurus Kabupaten/Kota untuk mendapat penjelasan
yang diperlukan; dan

g. 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.

Pasal 33
(1) Tugas pokok  Ketua Pengurus Kabupaten/Kota G.P. Farmasi Indonesia adalah:

a. memegang wewenang eksekutif tertinggi dalam memimpin Pengurus Daerah
Kabupaten/Kota G.P. Farmasi Indonesia;

b. merumuskan kebijakan umum di bidang pembinaan dan pengembangan usaha farmasi;
c. mengoordinasikan penyelenggaraan pembinaan dan pengembangan kegiatan usaha

farmasi  yang pelaksanaannya dilakukan oleh anggota;
d. bertindak  untuk dan  atas  nama Kabupaten/Kota G.P. Farmasi Indonesia, baik di dalam

maupun di luar Pengadilan;
e. bertanggung jawab dan mengusahakan agar seluruh produk hukum G.P. Farmasi

Indonesia dapat dilaksanakan dan dipenuhi dengan baik; dan
f. dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab kepada Ketua G.P. Farmasi

Indonesia.
(2) Tugas pokok   Wakil Ketua Pengurus Kabupaten/Kota G.P. Farmasi Indonesia adalah:

a. membantu   Ketua    dalam   menjalankan tugasnya;
b. mewakili Ketua apabila berhalangan;
c. membantu Ketua Pengurus Kabupaten/Kota G.P. Farmasi Indonesia dalam pengawasan

internal semua kegiatan mengenai keuangan Kabupaten/Kota G.P. Farmasi Indonesia
baik penerimaan maupun pengeluaran oleh pengurus  Kabupaten/Kota G.P. Farmasi
Indonesia atau  program-program   yang pendanaannya dibiayai G.P. Farmasi Indonesia;

d. secara periodik melakukan pemeriksaan laporan Keuangan Kabupaten/Kota G.P.
Farmasi Indonesia dan melaporkan ke Ketua Kabupaten/Kota  G.P. Farmasi Indonesia,
yang  terdiri  atas  laporan  bulanan  dan tahunan;

e. memberikan laporan, saran dan pertimbangan kepada Ketua mengenai segala sesuatu
yang berkaitan dengan bidang tugasnya;
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f. melaksanakan  tugas  lain  yang  diberikan  oleh Ketua; dan
g. dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab kepada Ketua.

(3) Tugas Pokok  Sekretaris adalah:
a. mewakili Ketua atau Wakil Ketua apabila berhalangan;
b. mengoordinasikan, mengarahkan dan bertanggung jawab atas kegiatan kerja Sekretariat

Kabupaten/Kota  G.P. Farmasi Indonesia;
c. mengelola seluruh kebutuhan fasilitas dan perlengkapan di lingkungan Sekretariat;
d. melaksanakan kegiatan ketatausahaan, pembinaan personil, pembinaan material,

perlengkapan dan kegiatan pembinaan kerumahtanggaan Kabupaten/Kota G.P. Farmasi
Indonesia;

e. mempersiapkan dan menyelenggarakan rapat-rapat Pengurus Kabupaten/Kota G.P.
Farmasi Indonesia;

f. mengoordinasikan penyusunan  laporan Sekretariat secara periodik;
g. mengoordinasikan   persiapan dan penyelenggaraan setiap Musprov, dan Rapat Kerja

Kabupaten/Kota;
h. menjadi pendamping dan narasumber pada setiap Muskab/Muskot dan Rakerkab/

Rakerkot;
i. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Ketua; dan
j. dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab kepada Ketua.

(4) Tugas pokok   Wakil Sekretaris adalah:
a. mewakili Sekretaris apabila berhalangan;
b. membantu mengoordinasikan dan mengarahkan kegiatan kerja Sekretariat G.P. Farmasi

Indonesia;
c. membantu mengoordinasikan   dan   mengarahkan   kegiatan   Bidang-Bidang;
d. menjadi pendamping dan narasumber pada setiap Muskab/Muskot dan Rakerkab/

Rakerkot; dan
e. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Ketua.

(5) Tugas pokok  Bendahara adalah:
a. melaksanakan  kebijakan  umum  serta  kebijakan Ketua dalam  urusan  keuangan,

perbendaharaan  keuangan  dan  anggaran  berdasarkan peraturan perundangan yang
berlaku;

b. menyusun   rencana   anggaran   pendapatan   dan belanja;
c. mengoordinasikan pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja yang telah disetujui;
d. bertanggung jawab terhadap pengadaan pendanaan baik dari sektor pemerintah

Kabupaten/Kota maupun non pemerintah Kabupaten/Kota;
e. bertanggung jawab  terhadap  pembukuan, verifikasi, dan pengeluaran sesuai dengan

peraturan yang berlaku;
f. bertanggung  jawab  terhadap   penyusunan   laporan keuangan secara periodik;
g. menjadi pendamping dan narasumber pada setiap Muskab/Muskot dan

Rakerkab/Rakerkot;
h. dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab kepada Ketua.

(6) Tugas pokok  Wakil Bendahara adalah:
a. membantu menyusun   rencana   anggaran   pendapatan   dan belanja;
b. membantu mengoordinasikan   pelaksanaan   anggaran  pendapatan dan belanja yang

telah disetujui;
c. mengkoordinasikan pengadaan pendanaan baik dari sektor pemerintah maupun non

pemerintah;
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d. mengkoordinasikan pembukuan, verifikasi,  dan  pengeluaran sesuai dengan peraturan
yang berlaku; dan

e. menjadi pendamping dan narasumber pada setiap Muskab/Muskot dan
Rakerkab/Rakerkot.

(7) Tugas pokok  Bidang Distribusi adalah:
a. membantu Ketua dalam bidang pembinaan usaha distribusi farmasi;
b. mengoordinasikan penyusunan rancangan program kerja G.P. Farmasi Indonesia

dalam   bidang   distribusi farmasi;
c. mengoordinasikan kegiatan  distribusi farmasi;
d. mengoordinasikan kegiatan pembinaan dan pelatihan usaha distribusi farmasi yang

dilaksanakan oleh Pengurus Kabupaten/Kota G.P. Farmasi Indonesia dan Pengurus
Kabupaten/Kota G.P. Farmasi Indonesia;

e. mengoordinasikan pembinaan dan pengawasan setiap kegiatan anggota dalam bidang
usaha distribusi farmasi;

f. menjadi pendamping dan narasumber pada setiap Muskab/Muskot dan
Rakerkab/Rakerkot; dan

g. dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab kepada Ketua.
(8) Tugas pokok  Bidang Apotik adalah :

a. membantu Ketua dalam bidang pembinaan usaha apotik;
b. mengoordinasikan penyusunan rancangan program dalam bidang usaha apotik;
c. mengoordinasikan kegiatan usaha apotik;
d. mengoordinasikan pembinaan dan pengawasan setiap kegiatan anggota dalam bidang

usaha apotik;
e. memberikan pendidikan dan pelatihan di bidang usaha apotik;
f. menjadi pendamping dan narasumber pada setiap Muskab/Muskot dan

Rakerkab/Rakerkot; dan
g. dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab kepada Ketua.

(9) Tugas pokok  Bidang Toko obat adalah :
a. membantu Ketua dalam bidang pembinaan usaha toko obat;
b. mengoordinasikan penyusunan   rancangan   program kerja   dalam   bidang   usaha

toko obat;
c. mengoordinasikan   kegiatan   usaha toko obat;
d. mengoordinasikan pembinaan dan pengawasan setiap kegiatan anggota dalam bidang

usaha toko obat;
e. memberikan pendidikan dan pelatihan di bidang usaha toko obat;
f. menjadi pendamping dan narasumber pada setiap Muskab/Muskot dan

Rakerkab/Rakerkot; dan
g. dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab kepada Ketua.

BAB VIII
PEMBERHENTIAN PENGURUS

Pasal 34
(1) Pengurus pada tingkat Pusat, Provinsi, dan Kabupaten/Kota, kecuali pengurus yang dipilih

dalam Munas, Musprov, Muskab/Muskot,  Munaslub, Musprovlub, Muskablub/Muskotlub,
dapat diberhentikan baik seterusnya maupun sementara berdasarkan keputusan pengurus
sesuai tingkatannya, karena :
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a. mendapat tugas perusahaan atau hal-hal lain yang menyebabkan yang bersangkutan
tidak dapat aktif;

b. menghambat pelaksanaan perkembangan organisasi dan/atau melalaikan tugas
kewajibannya;

c. meninggal dunia;
d. mengundurkan diri atas permintaan sendiri; dan
e. melanggar disiplin organisasi atau menodai nama dan kehormatan organisasi.

(2) Jika terjadi kekosongan dalam kepengurusan sebagaimana diatur pada ayat (1) di atas,
maka Rapat Pengurus Pleno mempunyai wewenang untuk menetapkan orang untuk mengisi
kekosongan dimaksud.

(3) Pedoman yang mengatur tata kerja, wewenang dan tanggung jawab pengurus akan diatur
lebih lanjut dengan Peraturan G.P. Farmasi Indonesia.

BAB IX
PENGISIAN JABATAN KETUA UMUM/KETUA

DALAM HAL BERHALANGAN TETAP
35

Dalam hal Ketua Umum Pengurus Pusat G.P. Farmasi Indonesia berhalangan tetap maka:
a. apabila masa jabatannya belum dilaksanakan sampai dengan 1 (satu) tahun, dilakukan

pemilihan ulang melalui Munaslub;
b. apabila jabatan Ketua Umum telah dilaksanakan lebih dari 1 (satu) tahun, maka Wakil Ketua

Umum Pengurus G.P. Farmasi Indonesia menjadi Ketua Umum Pengurus Pusat G.P.
Farmasi Indonesia dan dilakukan pemilihan Wakil Ketua Umum G.P. Farmasi Indonesia
untuk mengisi kekosongan jabatan Wakil Ketua G.P. Farmasi Indonesia melalui Rapat
Pengurus Pleno.

Pasal 36
Dalam hal Ketua Umum Pengurus Provinsi G.P. Farmasi Indonesia berhalangan tetap maka:
a. apabila masa jabatannya belum dilaksanakan sampai dengan 1 (satu) tahun, dilakukan

pemilihan ulang melalui Musprovlub;
b. apabila jabatan Ketua Umum telah dilaksanakan lebih dari 1 (satu) tahun, maka Wakil Ketua

Umum Pengurus Provinsi G.P. Farmasi Indonesia menjadi Ketua Umum Pengurus Provinsi
G.P. Farmasi Indonesia dan dilakukan pemilihan Wakil Ketua Umum  Pengurus Provinsi G.P.
Farmasi Indonesia untuk mengisi kekosongan jabatan Wakil Ketua Pengurus Provinsi G.P.
Farmasi Indonesia melalui Rapat Pengurus Pleno.

Pasal 37
Dalam hal Ketua Pengurus Kabupaten/Kota G.P. Farmasi berhalangan tetap maka:
a. apabila masa jabatannya belum dilaksanakan sampai dengan 1 (satu) tahun, dilakukan

pemilihan ulang melalui Muskablub/Muskotlub;
b. apabila jabatan Ketua telah dilaksanakan lebih dari 1 (satu) tahun, maka Wakil Ketua

Pengurus Kabupaten/Kota G.P. Farmasi Indonesia menjadi Ketua Pengurus Kabupaten/Kota
G.P. Farmasi Indonesia dan dilakukan pemilihan Wakil Ketua  Pengurus Kabupaten/Kota
G.P. Farmasi Indonesia untuk mengisi kekosongan jabatan Wakil Ketua Pengurus
Kabupaten/Kota G.P. Farmasi Indonesia melalui Rapat Pengurus Pleno.
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BAB X
PENGESAHAN DAN PELANTIKAN PENGURUS

Pasal 38
(1) Ketua Umum Pengurus Pusat G.P. Farmasi Indonesia wajib mengesahkan susunan

Pengurus Daerah Provinsi G.P. Farmasi Indonesia dengan Keputusan Ketua Umum
Pengurus Pusat G.P. Farmasi Indonesia.

(2) Ketua Umum Pengurus Provinsi G.P. Farmasi Indonesia wajib    mengesahkan susunan
Pengurus Daerah Kabupaten/Kota G.P. Farmasi Indonesia dengan Keputusan Ketua Umum
Pengurus Provinsi G.P. Farmasi Indonesia.

Pasal 39
(1) Dewan Pengurus Pusat G.P. Farmasi Indonesia yang dipilih di dalam Munas dilantik oleh

Pimpinan Munas.
(2) Pengurus Pusat G.P. Farmasi Indonesia dilantik oleh Ketua Umum Pengurus Pusat G.P.

Farmasi Indonesia.
(3) Pengurus Daerah Provinsi G.P. Farmasi Indonesia dilantik oleh Ketua Umum Pengurus

Pusat G.P. Farmasi Indonesia.
(4) Pengurus Daerah Kabupaten/Kota G.P. Farmasi Indonesia dilantik oleh Ketua Umum

Pengurus Provinsi G.P. Farmasi Indonesia.
(5) Tata cara pengesahan dan pelantikan pengurus diatur dalam peraturan G.P. Farmasi

Indonesia.

Pasal 40
Pengurus menjalankan tugas dan wewenangnya sejak tanggal pengesahan sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 38.

BAB XI
SEKRETARIAT G.P. FARMASI INDONESIA

Pasal 41
(1) Sekretariat G.P. Farmasi Indonesia adalah pelaksana kebijakan dan program kerja yang

ditetapkan Dewan Pengurus Pusat G.P. Farmasi Indonesia, serta menyelenggarakan
program layanan kepada Anggota dan dunia usaha.

(2) Sekretariat G.P. Farmasi Indonesia dipimpin oleh seorang Direktur Eksekutif yang
merupakan tenaga profesional yang bekerja penuh waktu, bukan pengusaha/pegawai
negeri/swasta dan tidak boleh dirangkap oleh Dewan Pengurus Pusat.

(3) Direktur Eksekutif Sekretariat G.P. Farmasi Indonesia dalam melaksanakan layanan kepada
Anggota dan dunia usaha sebagaimana dimaksud ayat (1), berkewajiban menyusun program
kerja dan anggaran tahunan sekretariat untuk disahkan Pengurus Pusat G.P. Farmasi
Indonesia.

(4) Direktur Eksekutif dipilih melalui prosedur uji kelayakan dan kepatutan (fit and proper test)
dari calon-calon yang diseleksi secara terbuka, diangkat dan diberhentikan oleh dan
bertanggung jawab kepada Pengurus Pusat G.P. Farmasi Indonesia.

(5) Direktur Eksekutif mengajukan struktur organisasi Sekretariat G.P. Farmasi Indonesia untuk
ditetapkan oleh Pengurus Pusat G.P. Farmasi Indonesia.

BAB XII
SANKSI ORGANISASI
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Pasal 42
(1) Pengurus Pusat G.P. Farmasi Indonesia dapat mencabut kepengurusan Pengurus Daerah

Provinsi G.P. Farmasi Indonesia atau Pengurus Daerah Kabupaten/Kota G.P. Farmasi
Indonesia yang masa bakti kepengurusannya telah berakhir lebih  dari  6 (enam) bulan.

(2) Dalam hal kepengurusannya dicabut sebagaimana dimaksud pada ayat (1) maka
kepengurusan dimaksud tidak diperbolehkan mengikuti seluruh kegiatan G.P. Farmasi
Indonesia dan/atau melakukan kegiatan atas nama G.P. Farmasi Indonesia pada semua
tingkatan.

(3) Sanksi  organisasi  yang  dijatuhkan  kepada  Pengurus Daerah Provinsi G.P. Farmasi
Indonesia tidak mengikat kepada Pengurus Daerah Kabupaten/Kota G.P. Farmasi Indonesia
sesuai dengan wilayah kerjanya.

Pasal 43
(1) Dalam hal terjadi masa bakti kepengurusannya telah berakhir lebih  dari  6 (enam) bulan

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 ayat (1) maka Pengurus Pusat G.P. Farmasi
Indonesia menunjuk :
a. Ketua Umum Sementara Pengurus Provinsi G.P. Farmasi Indonesia dari salah satu

Dewan Pengurus Pusat G.P. Farmasi Indonesia;  atau
b. Ketua Sementara Pengurus Kabupaten/Kota G.P. Farmasi Indonesia dari salah satu

Pengurus Provinsi G.P. Farmasi Indonesia.
(2) Ketua Umum Sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertugas:

a. menjalankan tugas dan fungsi organisasi untuk sementara waktu sampai dengan
terselenggaranya Musprov. atau Muskab./Muskot;

b. menyelenggarakan Musprov. atau Muskab./Muskot. paling lambat 60  hari sejak tanggal
penunjukan sebagaimana dimaksud pada ayat (2).

BAB XIII
HAK SUARA, HAK BICARA DAN JUMLAH UTUSAN

Bagian Kesatu
Umum

Pasal 44
Hak suara, hak bicara dan jumlah utusan meliputi hak suara, hak bicara dan jumlah utusan pada
Munas, Munasus, Munaslub, Musprov., Musprovlub., Muskab., Muskot., Muskablub., Muskotlub,
Rakerprov., Rakerkab., dan Rakerkot.

Bagian Kedua
Hak Suara, Hak Bicara dan Jumlah Utusan dalam Musyawarah

Pasal 45
(1) Penentuan Hak Suara diatur sebagai berikut :

a. setiap bidang di Pengurus Daerah Provinsi G.P. Farmasi Indonesia berhak mempunyai
jumlah suara yang sama;

b. jumlah suara yang diakui sesuai jumlah Pengurus Daerah Provinsi G.P. Farmasi
Indonesia pada saat Munas;

c. setiap Pengurus Daerah Provinsi G.P. Farmasi Indonesia di Munas mempunyai suara
sesuai dengan utusan bidang-bidang yang hadir, masing-masing 1 (satu) suara per
bidang;
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d. dikecualikan dari ketentuan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, dan huruf c,
adalah suara pada Bidang Industri yang pendistribusiannya dilakukan secara
proporsional dan berdasarkan kesepakatan Bidang Industri.

(2) Pengurus Pusat G.P. Farmasi Indonesia tidak mempunyai hak suara di dalam Munas.
(3) Setiap Pengurus Daerah Provinsi G.P. Farmasi Indonesia yang terkena sanksi organisasi

tidak mempunyai hak suara.
(4) Peninjau tidak mempunyai hak suara dan hanya memiliki hak bicara dalam Munas, Munasus,

atau Munaslub.
(5) Setiap Pengurus Daerah Provinsi G.P. Farmasi Indonesia berhak mengirimkan utusan sesuai

dengan jumlah bidang dan sekurang-kurangnya 5 (lima) orang peninjau untuk setiap Munas,
Munasus, atau Munaslub.

(6) Hak suara, hak bicara dan jumlah utusan berlaku juga pada jenjang
Musprov/Musprovlub/Muskab/Muskot/Muskablub/Muskotlub.

Bagian Ketiga
Hak Suara, Hak bicara dan Jumlah Utusan dalam Rapat Kerja

Pasal 46
(1) Setiap utusan Pengurus Daerah Provinsi G.P. Farmasi Indonesia berhak mengeluarkan 1

(satu) hak suara di setiap sidang dalam Rakernas.
(2) Setiap Pengurus Daerah Provinsi G.P. Farmasi Indonesia yang terkena sanksi organisasi

tidak mempunyai hak suara.
(3) Peserta undangan tidak mempunyai hak suara dan hanya memiliki hak bicara.
(4) Setiap Pengurus Daerah Provinsi G.P. Farmasi Indonesia berhak mengirimkan sekurang-

kurangnya 3 (tiga) orang utusan untuk setiap Rakernas.
(5) Hak suara, hak bicara dan jumlah utusan berlaku juga pada jenjang Rakerprov., dan

Rakerkab/Rakerkot.

BAB XIV
MUSYAWARAH
Bagian Kesatu

Penyelenggaraan Musyawarah Nasional
Paragraf 1

Umum
Pasal 47

Munas adalah forum pemegang kekuasaan tertinggi G.P. Farmasi Indonesia yang
diselenggarakan sekali dalam setiap 5 (lima) tahun 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 G.P. Farmasi Indonesia,  baik  laporan kerja maupun laporan keuangan;
d. menetapkan Peraturan Munas tentang Arah Kebijakan Umum Organisasi sebagai pedoman

untuk dilaksanakan 5 tahun ke depan;
e. memilih dan menetapkan Ketua Umum Pengurus Pusat G.P. Farmasi Indonesia, yang

sekaligus bertindak sebagai Ketua Formatur untuk menyusun dan membentuk Pengurus
Pusat G.P. Farmasi Indonesia;

f. memilih dan menetapkan Ketua Dewan Penasehat G.P. Farmasi Indonesia;
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g. memilih dan menetapkan Ketua, Sekretaris, dan Anggota Majelis Pembina Kode Etik Usaha
Farmasi Indonesia;

h. memilih 2 (dua) orang formatur untuk mendampingi/membantu Ketua  Umum   menyusun
dan membentuk pengurus G.P. Farmasi Indonesia;

i. membahas hal-hal  lain yang dianggap  perlu sesuai  dengan  kebutuhan  dan
perkembangan organisasi.

Paragraf 2
Rancangan Peraturan Tata Tertib dan Acara

Pasal 48
(1) Rancangan Peraturan Tata Tertib dan Acara Munas dipersiapkan oleh Panitia

Penyelenggara yang dibentuk oleh Pengurus Pusat G.P. Farmasi Indonesia untuk
menyelenggarakan Munas, dan wajib disampaikan  kepada Pengurus Provinsi.

(2) Peraturan Tata Tertib dan Acara Munas tidak boleh bertentangan dengan AD/ART G.P.
Farmasi Indonesia.

Paragraf 3
Tempat, Pemberitahuan Tata Tertib, Acara dan Materi,

dan Waktu Pelaksanaan
Pasal 49

(1) Munas diselenggarakan di tempat kedudukan G.P. Farmasi Indonesia di Jakarta.
(2) Berdasarkan keputusan Munas sebelumnya, Munas dapat diselenggarakan di daerah atau

tempat lain di Indonesia.
(3) Dalam hal Munas tidak dapat diselenggarakan sebagaimana dimaksud pada ayat (2),

Pengurus Pusat dapat memindahkan tempat penyelenggaraan Munas setelah berkonsultasi
dengan lebih dari 50% jumlah Pengurus GP Farmasi Indonesia Provinsi.

Pasal 50
(1) Pemberitahuan yang sekaligus berlaku sebagai undangan tentang pelaksanaan Munas

dilakukan secara tertulis dan dikirimkan kepada setiap Pengurus Provinsi yang berhak untuk
mengikuti Munas, harus dikirimkan sekurang-kurangnya  90 (sembilan puluh) hari kalender
sebelum Munas diselenggarakan.

(2) Di dalam pemberitahuan harus dijelaskan hari, tanggal, waktu dan tempat Munas akan
diselenggarakan dan menguraikan dengan rinci acara yang akan dibicarakan.

Pasal 51
Rancangan Peraturan Tata Tertib dan Acara Munas dan setiap materi yang akan dilaporkan,
dibicarakan, dibahas, dan diputuskan di dalam Munas, wajib dikirimkan oleh Panitia
Penyelenggara Munas kepada Pengurus Provinsi, sekurangnya 30 (tiga puluh) hari kalender
sebelum Munas diselenggarakan.

Pasal 52
Susunan acara Munas (Sidang Pleno dan Sidang Komisi) harus disusun sedemikian rupa
dengan memperhatikan setiap dan seluruh materi dan waktu yang diperlukan untuk membahas
dan memutuskannya.
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Pasal 53
(1) Pelaksanaan Munas harus dijadwalkan secara teliti dan harus dilaksanakan paling lambat

pada tanggal masa jabatan Ketua Umum Pengurus Pusat G.P. Farmasi Indonesia yang
sedang menjabat berakhir.

(2) Pelaksanaan Munas sebagaimana dimaksud dimaksud pada ayat (1) hanya dapat diundur
pelaksanaannya apabila terdapat dasar yang kuat untuk mengundurkannya.

(3) Dasar yang kuat sebagaimana dimaksud ayat (2) adalah semua alasan yang diajukan oleh
Pengurus Pusat G.P. Farmasi Indonesia yang dilaksanakan sebelum berakhirnya masa
waktu Pengurus Pusat G.P. Farmasi Indonesia.

(4) Dengan alasan apapun, pengunduran pelaksanaan Munas sebagaimana dimaksud pada
ayat (3) paling lama 6 (enam) bulan.

Paragraf 4
Pimpinan Sidang

Pasal 54
(1) Sidang dipimpin oleh pimpinan yang dipilih dari dan oleh peserta Munas yang terdiri dari 5

(lima) orang.
(2) Pimpinan Sidang terdiri dari seorang Ketua, 3 (tiga) orang Wakil Ketua dan seorang

Sekretaris, yang dipilih dari peserta Munas.

Pasal 55
(1) Selama Pimpinan Sidang belum dipilih dan ditetapkan, untuk sementara Sidang dipimpin

oleh Ketua Umum dibantu oleh WaKetua Umum, Sekjen, Bendahara dan Ketua Panitia
Penyelenggara.

(2) Pimpinan Sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertugas untuk sementara waktu
memimpin Sidang guna:
a. membahas dan menetapkan Tata Tertib dan Acara Munas; dan
b. memilih dan menetapkan Pimpinan Sidang.

Paragraf 5
Tata Cara Pengambilan Keputusan

Pasaal 56
(1) Keputusan diambil dengan cara:

a. Musyawarah mufakat; atau
b. pemungutan suara, meliputi:

1. terbuka;
2. tertutup; atau
3. ulangan.

(2) Setiap keputusan Munas dalam Sidang Pleno atau Sidang Komisi sedapatnya dilakukan
secara musyawarah mufakat.

(3) Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan apabila
pengambilan keputusan secara musyawarah mufakat tidak dapat dicapai.

(4) Pemungutan Suara secara terbuka dilakukan dengan mengangkat tangan dari peserta yang
hadir dan berhak memberikan suara.

(5) Pemungutan Suara secara terbuka tidak boleh dilakukan untuk pemilihan yang menyangkut
orang atau jabatan.
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(6) Pemungutan Suara secara tertutup dilakukan dalam hal:
a. pemilihan yang menyangkut orang atau jabatan; atau
b. paling sedikit 16 (enam belas) orang peserta yang mempunyai hak suara

meminta/mengusulkan pengambilan keputusan dilakukan secara tertutup.
(7) Pemungutan Suara Ulangan dilakukan apabila setelah dilakukan pemungutan suara temyata

suara yang setuju dan yang tidak setuju sama banyaknya, sehingga harus diulang sampai
diperolehnya keputusan yang sah yaitu disetujui oleh mayoritas sederhana, yaitu setengah
ditambah satu (1/2+1) dari jumlah hak suara seluruh peserta yang hadir yang mempunyai
hak suara.

Paragraf 6
Risalah dan Rekaman Sidang

Pasal 57
Pimpinan Sidang dengan dibantu oleh Panitia Penyelenggara wajib membuat Risalah Sidang
dengan mencatat secara baik dan akurat setiap hal dan materi yang dibicarakan dan diputuskan
di dalam Sidang.

Pasal 58
Risalah Sidang harus ditandatangani oleh Pimpinan Sidang Pleno untuk dipergunakan sebagai
dasar dan lampiran dari keputusan Munas.

Pasal 59
(1) Untuk kepentingan pembuatan Risalah Sidang dan memastikan kebenaran dari setiap dan

seluruh catatan yang dibuat, Panitia Penyelenggara  harus merekam dengan baik, setiap dan
seluruh pembicaraan sepanjang dilangsungkannya Sidang Pleno.

(2) Rekaman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa rekaman audio dan/atau video.
(3) Setiap peserta Munas berhak meminta dan mendapatkan 1 (satu) set lengkap copy

Rekaman Sidang yang mutunya baik dari Ketua Panitia Penyelenggara atas biayanya
sendiri.

Pasal 60
(1) Risalah Sidang dapat dipersiapkan dan dibuat oleh seorang Notaris yang ditunjuk oleh

Sidang Munas.
(2) Apabila Notaris sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memerlukan Rekaman Sidang untuk

pembuatan Risalah Sidang yang akurat, maka 1 (satu) set lengkap copy rekaman Sidang
yang mutunya baik wajib dipinjamkan kepadanya oleh Ketua Panitia Penyelenggara.

Pasasl 61
Ketentuan-ketentuan sidang Munas ini berlaku demi hukum untuk semua jenis sidang di dalam
Munas.

Bagian Kedua
Penyelenggaraan Musyawarah Nasional Luar Biasa

Paragraf 1
Umum

Pasal 62
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(1) Munaslub dapat diselenggarakan dalam hal Ketua Umum Pengurus Pusat G.P. Farmasi
Indonesia dianggap tidak dapat menjalankan amanat Munas.

(2) Munas Luar Biasa dapat diselenggarakan atas permintaan tertulis oleh sekurang kurangnya
2/3 (dua pertiga) dari jumlah Pengurus Daerah Provinsi.

(3) Permintaan tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditujukan kepada Pengurus Pusat
G.P. Farmasi Indonesia dengan menyebutkan secara singkat dan jelas mengenai tujuan dan
alasan diselenggarakannya Munaslub.

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

Paragraf 2
Rancangan Peraturan Tata Tertib dan Acara

Pasal 63
(1) Rancangan Peraturan Tata Tertib dan Acara Munaslub dipersiapkan oleh Panitia

Penyelenggara yang dibentuk oleh Pengurus Pusat G.P. Farmasi Indonesia untuk
menyelenggarakan Munaslub, dan wajib disampaikan  kepada Pengurus Provinsi.

(2) Peraturan Tata Tertib dan Acara Munaslub tidak boleh bertentangan dengan AD/ART G.P.
Farmasi Indonesia.

Paragraf 3
Tempat, Pemberitahuan Tata Tertib, Acara dan Materi,

dan Waktu Pelaksanaan
Pasal 64

Munaslub diselenggarakan di tempat kedudukan G.P. Farmasi Indonesia di Jakarta.

Pasal 65
(1) Pemberitahuan yang sekaligus berlaku sebagai undangan tentang pelaksanaan Munaslub

dilakukan secara tertulis dan dikirimkan kepada setiap Pengurus Provinsi yang berhak untuk
mengikuti Munaslub, harus dikirimkan sekurang-kurangnya  30 (tiga puluh) hari kalender
sebelum Munaslub diselenggarakan.

(2) Di dalam pemberitahuan harus dijelaskan hari, tanggal, waktu dan tempat Munaslub akan
diselenggarakan dan menguraikan dengan rinci acara yang akan dibicarakan.

Pasal 66
Rancangan Peraturan Tata Tertib dan Acara Munaslub dan setiap materi yang akan dilaporkan,
dibicarakan, dibahas, dan diputuskan di dalam Munaslub, wajib dikirimkan oleh Panitia
Penyelenggara Munaslub kepada Pengurus Provinsi, sekurangnya 15 (lima belas) hari kalender
sebelum Munaslub diselenggarakan.

Pasal 67
Agenda acara Munaslub adalah tunggal yaitu untuk membicarakan penggantian Ketua Umum
Pengurus Pusat G.P. Farmasi Indonesia.

Pasal 68
(1) Pelaksanaan Munaslub harus dilakukan sesuai dengan pemberitahuan yang sudah

dikirimkan.
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(2) Dengan alasan apapun, penundaan pelaksanaan Munaslub sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) tidak dapat dilakukan.

(3) Apabila pada waktu yang dijadwalkan sebagaimana pemberitahuan yang sudah dikirim,
Munaslub tidak diselenggarakan maka Munaslub tidak dapat diselenggarakan kembali untuk
masa 12 (dua belas) bulan sejak tanggal rencana Munaslub sebagaimana dimaksud pada
ayat (1).

Paragraf 4
Pimpinan Sidang

Pasal 69
(1) Sidang dipimpin oleh pimpinan yang dipilih dari dan oleh peserta Munaslub yang terdiri dari 5

(lima) orang.
(2) Pimpinan Sidang terdiri dari seorang Ketua, 3 (tiga) orang Wakil Ketua dan seorang

Sekretaris, yang dipilih dari peserta Munaslub.

Pasal 70
(1) Selama Pimpinan Sidang belum dipilih dan ditetapkan, untuk sementara Sidang dipimpin

oleh Ketua Panitia Penyelenggara.
(2) Pimpinan Sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertugas untuk sementara waktu

memimpin Sidang guna:
a. membahas dan menetapkan Tata Tertib dan Acara Munaslub; dan
b. memilih dan menetapkan Pimpinan Sidang.

Paragraf 5
Tata Cara Pengambilan Keputusan

Pasal 71
(1) Keputusan diambil dengan cara:

a. musyawarah mufakat; atau
b. pemungutan suara, meliputi:

1. terbuka;
2. tertutup; atau
3. ulangan.

(2) Setiap keputusan Munaslub dalam Sidang Pleno atau Sidang Komisi sedapatnya dilakukan
secara musyawarah mufakat.

(3) Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan apabila
pengambilan keputusan secara musyawarah mufakat tidak dapat dicapai.

(4) Pemungutan Suara secara terbuka dilakukan dengan mengangkat tangan dari peserta yang
hadir dan berhak memberikan suara.

(5) Pemungutan Suara secara terbuka tidak boleh dilakukan untuk pemilihan yang menyangkut
orang atau jabatan.

(6) Pemungutan Suara secara tertutup dilakukan dalam hal:
a. pemilihan yang menyangkut orang atau jabatan; atau
b. paling sedikit 16 (enam belas) orang peserta yang mempunyai hak suara

meminta/mengusulkan pengambilan keputusan dilakukan secara tertutup.
(7) Keputusan  Munaslub untuk memberhentikan Ketua Umum Pengurus Pusat G.P. Farmasi

Indonesia dinyatakan sah apabila disetujui oleh sekurang-kurangnya ⅔ (dua pertiga) dari
jumlah peserta yang hadir.
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(8) Keputusan  Munaslub untuk memilih Ketua Umum Pengurus Pusat G.P. Farmasi dilakukan
sesuai ketentuan pemilihan Ketua Umum Pengurus Pusat G.P. Farmasi Indonesia
sebagaimana berlaku pada Munas.

(9) Pemungutan Suara Ulangan dilakukan apabila setelah dilakukan pemungutan suara ternyata
suara yang setuju dan yang tidak setuju sama banyaknya, sehingga harus diulang sampai
diperolehnya keputusan yang sah yaitu disetujui oleh mayoritas sederhana, yaitu setengah
ditambah satu (1/2+1) dari jumlah hak suara seluruh peserta yang hadir yang mempunyai
hak suara.

Paragraf 6
Risalah dan Rekaman Sidang

Pasal 72
Pimpinan Sidang dengan dibantu oleh Panitia Penyelenggara wajib membuat Risalah Sidang
dengan mencatat secara baik dan akurat setiap hal dan materi yang dibicarakan dan diputuskan
di dalam Sidang.

Pasal 73
Risalah Sidang harus ditandatangani oleh Pimpinan Sidang untuk dipergunakan sebagai dasar
dan lampiran dari Keputusan Munaslub.

Pasal 74
(1) Untuk kepentingan pembuatan Risalah Sidang dan memastikan kebenaran dari setiap dan

seluruh catatan yang dibuat, Panitia Penyelenggara  harus merekam dengan baik, setiap dan
seluruh pembicaraan sepanjang dilangsungkannya Sidang Pleno.

(2) Rekaman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa rekaman audio dan/atau video.
(3) Setiap peserta Munaslub berhak meminta dan mendapatkan 1 (satu) set lengkap copy

Rekaman Sidang yang mutunya baik dari Ketua Panitia Penyelenggara atas biayanya
sendiri.

Pasal 75
(1) Risalah Sidang dapat dipersiapkan dan dibuat oleh seorang Notaris yang ditunjuk oleh

Sidang Munaslub.
(2) Apabila Notaris sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memerlukan Rekaman Sidang untuk

pembuatan Risalah Sidang yang akurat, maka 1 (satu) set lengkap copy rekaman Sidang
yang mutunya baik wajib dipinjamkan kepadanya oleh Ketua Panitia Penyelenggara.

Pasal 76
Ketentuan-ketentuan sidang Munaslub ini berlaku demi hukum untuk semua jenis sidang di
dalam Munaslub.

Bagian Ketiga
Penyelenggaraan Musyawarah Nasional Khusus

Paragraf 1
Umum

Pasal 77
(1) Munasus dapat diselenggarakan dalam hal diperlukan perubahan Anggaran Dasar dan

Anggaran Rumah Tangga.
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(2) Munasus hanya dapat diselenggarakan satu kali dalam satu periode kepengurusan Pengurus
Pusat G.P. Farmasi Indonesia.

Paragraf 2
Rancangan Peraturan Tata Tertib, Rancangan AD/ART, dan Acara

Pasal 78
Rancangan Peraturan Tata Tertib, Rancangan AD/ART, dan Acara Munasus dipersiapkan oleh
Panitia Penyelenggara yang dibentuk oleh Pengurus Pusat G.P. Farmasi Indonesia untuk
menyelenggarakan Munasus, dan wajib disampaikan  kepada Pengurus Provinsi.

Paragraf 3
Tempat, Pemberitahuan Tata Tertib, Acara dan Materi,

dan Waktu Pelaksanaan
Pasal 79

Munasus diselenggarakan di tempat kedudukan G.P. Farmasi Indonesia di Jakarta.

Pasal 80
(1) Pemberitahuan yang sekaligus berlaku sebagai undangan tentang pelaksanaan Munasus

dilakukan secara tertulis dan dikirimkan kepada setiap Pengurus Provinsi yang berhak untuk
mengikuti Munasus, harus dikirimkan sekurang-kurangnya  60 (enam puluh) hari kalender
sebelum Munasus diselenggarakan.

(2) Di dalam pemberitahuan harus dijelaskan hari, tanggal, waktu dan tempat Munasus akan
diselenggarakan dan menguraikan dengan rinci acara yang akan dibicarakan.

Pasal 81

Rancangan Peraturan Tata Tertib, Rancangan AD/ART, dan Acara Munasus dan setiap materi
yang akan dilaporkan, dibicarakan, dibahas, dan diputuskan di dalam Munasus, wajib dikirimkan
oleh Panitia PenyelenggaraMunasus kepada Pengurus Provinsi, sekurangnya 30 (tiga puluh) hari
kalender sebelum Munasus diselenggarakan.

Pasal 82
Susunan acara Munasus (Sidang Pleno dan Sidang Komisi) harus disusun sedemikian rupa
dengan memperhatikan setiap dan seluruh materi dan waktu yang diperlukan untuk membahas
dan memutuskannya.

Pasal 83
(1) Pelaksanaan Munasus harus dilakukan sesuai dengan pemberitahuan yang sudah

dikirimkan.
(2) Apabila pada waktu yang dijadwalkan sebagaimana pemberitahuan yang sudah dikirim,

Munasus tidak diselenggarakan maka Munasus hanya dapat dapat diselenggarakan kembali
untuk masa 12 (dua belas) bulan sejak tanggal rencana Munasus sebagaimana dimaksud
pada ayat (1).

Paragraf 4
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Pimpinan Sidang
Pasal 84

Sidang dipimpin oleh Ketua Umum Pengurus Pusat G.P. Farmasi Indonesia,  Wakil Ketua Umum
Pengurus Pusat G.P. Farmasi Indonesia, dan Sekretaris Jenderal Pengurus Pusat G.P. Farmasi
Indonesia.

Paragraf 5
Tata Cara Pengambilan Keputusan

Pasal 85
(1) Keputusan diambil dengan cara:

a. musyawarah mufakat; atau
b. pemungutan suara, meliputi:

1. terbuka; atau
2. ulangan.

(2) Setiap keputusan Munasus dalam Sidang Pleno atau Sidang Komisi sedapatnya dilakukan
secara musyawarah mufakat berdasarkan mufakat di dalam musyawarah.

(3) Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan apabila
pengambilan keputusan secara musyawarah mufakat tidak dapat dicapai.

(4) Pemungutan Suara secara terbuka dilakukan dengan mengangkat tangan dari peserta yang
hadir dan berhak memberikan suara.

(5) Pemungutan Suara Ulangan dilakukan apabila setelah dilakukan pemungutan suara temyata
suara yang setuju dan yang tidak setuju sama banyaknya, sehingga harus diulang sampai
diperolehnya keputusan yang sah yaitu disetujui oleh mayoritas sederhana, yaitu setengah
ditambah satu (1/2+1) dari jumlah hak suara seluruh peserta yang hadir yang mempunyai
hak suara.

Paragraf 6
Risalah dan Rekaman Sidang

Pasal 86
Pimpinan Sidang dengan dibantu oleh Panitia Penyelenggara wajib membuat Risalah Sidang
dengan mencatat secara baik dan akurat setiap hal dan materi yang dibicarakan dan diputuskan
di dalam Sidang.

Pasal 87
Risalah Sidang harus ditandatangani oleh Pimpinan Sidang Pleno untuk dipergunakan sebagai
dasar dan lampiran dari Keputusan Munasus.

Pasal 88
(1) Untuk kepentingan pembuatan Risalah Sidang dan memastikan kebenaran dari setiap dan

seluruh catatan yang dibuat, Panitia Penyelenggara  harus merekam dengan baik, setiap dan
seluruh pembicaraan sepanjang dilangsungkannya Sidang Pleno.

(2) Rekaman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa rekaman audio dan/atau video.
(3) Setiap peserta Munasus berhak meminta dan mendapatkan 1 (satu) set lengkap copy

Rekaman Sidang yang mutunya baik dari Ketua Panitia Penyelenggara atas biayanya
sendiri.
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Pasal 89
(1) Risalah Sidang dapat dipersiapkan dan dibuat oleh seorang Notaris yang ditunjuk oleh

Sidang Munasus.
(2) Apabila Notaris sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memerlukan Rekaman Sidang untuk

pembuatan Risalah Sidang yang akurat, maka 1 (satu) set lengkap copy rekaman Sidang
yang mutunya baik wajib dipinjamkan kepadanya oleh Ketua Panitia Penyelenggara.

Pasal 90
Ketentuan-ketentuan sidang Munasus ini berlaku demi hukum untuk semua jenis sidang di dalam
Munasus.

Bagian Keempat
Penyelenggaraan MUSPROV

Paragraf 1
Umum

Pasal 91

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

(2) Dalam hal terjadi kevakuman organisasi pada suatu Pengurus Provinsi G.P. Farmasi
Indonesia sehingga tidak dapat dan tidak mampu melaksanakan MUSPROV maka Pengurus
Pusat G.P. Farmasi Indonesia berwenang membentuk Panitia Penyelenggarayang bertugas
menyelenggarakan MUSPROV.

Pasal 92
Ketentuan tentang Pemberitahuan Tata Tertib, Acara dan Materi, Waktu Pelaksanaan Pimpinan
Sidang, Tata Cara Pengambilan Keputusan, dan Risalah dan Rekaman Sidang sebagaimana
diatur untuk Munas berlaku secara mutatis mutandis untuk MUSPROV.

Paragraf 2
Rancangan Peraturan Tata Tertib dan Acara

Pasal 93
(1) Rancangan Peraturan Tata Tertib dan Acara MUSPROV dipersiapkan oleh Panitia

Penyelenggarayang dibentuk oleh Pengurus Provinsi G.P. Farmasi Indonesia untuk
menyelenggarakan MUSPROV, dan wajib disampaikan  kepada Pengurus Kabupaten/Kota
G.P. Farmasi Indonesia.

(2) Peraturan Tata Tertib dan Acara MUSPROV tidak boleh bertentangan dengan AD/ART G.P.
Farmasi Indonesia.

Paragraf 3
Tempat
Pasal 94

(1) MUSPROV diselenggarakan di ibukota provinsi.
(2) Berdasarkan keputusan Rakerprov sebelumnya, MUSPROV  dapat diselenggarakan di

daerah atau tempat lain di dalam provinsi.
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Bagian Kelima
Penyelenggaraan MUSPROVLUB

Paragraf 1
Umum

Pasal 95
(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 96
Ketentuan tentang Pemberitahuan Tata Tertib, Acara dan Materi, Waktu Pelaksanaan Pimpinan
Sidang, Tata Cara Pengambilan Keputusan, dan Risalah dan Rekaman Sidang sebagaimana
diatur untuk Munaslub berlaku secara mutatis mutandis untuk MUSPROVLUB.

Paragraf 2
Rancangan Peraturan Tata Tertib dan Acara

Pasal 97
(1) Rancangan Peraturan Tata Tertib dan Acara MUSPROVLUB dipersiapkan oleh Panitia

Penyelenggarayang dibentuk oleh Pengurus Provinsi G.P. Farmasi Indonesia untuk
menyelenggarakan MUSPROVLUB, dan wajib disampaikan  kepada Pengurus
Kabupaten/Kota G.P. Farmasi Indonesia.

(2) Peraturan Tata Tertib dan Acara MUSPROVLUB tidak boleh bertentangan dengan AD/ART
G.P. Farmasi Indonesia.

Paragraf 3
Tempat
Pasal 98

MUSPROVLUB diselenggarakan di ibukota provinsi.

Bagian Keenam
Penyelenggaraan MUSKAB/MUSKOT

Paragraf 1
Umum

Pasal 99
(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 100
Ketentuan tentang Pemberitahuan Tata Tertib, Acara dan Materi, Waktu Pelaksanaan Pimpinan
Sidang, Tata Cara Pengambilan Keputusan, dan Risalah dan Rekaman Sidang sebagaimana
diatur untuk Munas berlaku secara mutatis mutandis untuk MUSKAB/MUSKOT.

Paragraf 2
Rancangan Peraturan Tata Tertib dan Acara

Pasal 101
(1) Rancangan Peraturan Tata Tertib dan Acara MUSKAB/MUSKOT dipersiapkan oleh Panitia

Penyelenggarayang dibentuk oleh Pengurus Kabupaten/Kota G.P. Farmasi Indonesia untuk
menyelenggarakan MUSKAB/MUSKOT, dan wajib disampaikan  kepada Pengurus
Kabupaten/Kota G.P. Farmasi Indonesia.

(2) Peraturan Tata Tertib dan Acara MUSKAB/MUSKOT tidak boleh bertentangan dengan
AD/ART G.P. Farmasi Indonesia.

Paragraf 3
Tempat

Pasal 102
(1) MUSKAB/MUSKOT diselenggarakan di ibukota Kabupaten/Kota.
(2) Berdasarkan keputusan Rakerkab/Rakerkot sebelumnya, MUSKAB/MUSKOT dapat

diselenggarakan di daerah atau tempat lain di dalam Kabupaten/Kota.

Bagian Ketujuh
Penyelenggaraan Muskablub/Muskotlub

Paragraf 1
Umum

Pasal 103
(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.
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(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 104
Ketentuan tentang Pemberitahuan Tata Tertib, Acara dan Materi, Waktu Pelaksanaan Pimpinan
Sidang, Tata Cara Pengambilan Keputusan, dan Risalah dan Rekaman Sidang sebagaimana
diatur untuk Munaslub berlaku secara mutatis mutandis untuk Muskablub/Muskotlub.

Paragraf 2
Rancangan Peraturan Tata Tertib dan Acara

Pasal 105
(1) Rancangan Peraturan Tata Tertib dan Acara Muskablub/Muskotlub dipersiapkan oleh Panitia

Penyelenggarayang dibentuk oleh Pengurus Kabupaten/Kota G.P. Farmasi Indonesia untuk
menyelenggarakan Muskablub/Muskotlub, dan wajib disampaikan  kepada Pengurus
Kabupaten/Kota G.P. Farmasi Indonesia.

(2) Peraturan Tata Tertib dan Acara Muskablub/Muskotlub tidak boleh bertentangan dengan
AD/ART G.P. Farmasi Indonesia.

Paragraf 3
Tempat

Pasal 106
Muskablub/Muskotlub diselenggarakan di ibukota Kabupaten/Kota.

BAB XV
PENYELENGGARAAN RAPAT

Pasal 107
(1) Setiap utusan Pengurus Provinsi G.P. Farmasi Indonesia berhak mengeluarkan 1 (satu) hak

suara di setiap sidang dalam Rakernas.
(2) Setiap Pengurus Provinsi G.P. Farmasi Indonesia yang terkena sanksi organisasi tidak

mempunyai hak suara.
(3) Peserta undangan tidak mempunyai hak suara.
(4) Pengurus Pusat G.P. Farmasi Indonesia tidak mempunyai hak suara di dalam Rakernas.
(5) Ketentuan Rakernas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (4) berlaku

juga pada jenjang Rakerprov atau Rakerkab/Rakerkot.

BAB XVI
KEUANGAN DAN USAHA

Bagian Kesatu
Pembukuan Keuangan

Pasal 108
(1) Pelaksanaan pembukuan keuangan G.P. Farmasi Indonesia, dilaksanakan sesuai dengan

Prinsip Akutansi Indonesia dan peraturan perundang-undangan.
(2) Tahun pembukuan G.P. Farmasi Indonesia dimulai pada tanggal 1 Januari dan berakhir pada

tanggal 31 Desember.
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Bagian Kedua
Pertanggungjawaban Keuangan

Pasal 109
(1) Pengurus Pusat G.P. Farmasi Indonesia menyampaikan pertanggungjawaban keuangan

empat tahunan pada Munas dan secara periodik pada Rakernas, setelah dilakukan audit
oleh akuntan publik.

(2) Pengurus Provinsi G.P. Farmasi Indonesia menyampaikan pertanggungjawaban   keuangan
empat  tahunan   pada      Musprov  dan secara periodik pada Rakerprov, setelah dilakukan
audit oleh akuntan publik.

(3) Pengurus Kabupaten/Kota G.P. Farmasi Indonesia menyampaikan  pertanggungjawaban
keuangan empat tahunan  pada Musyawarah kabupaten/kota dan secara periodik pada
Rakerkab/Rakerkot, setelah dilakukan audit oleh akuntan publik.

Bagian Ketiga
Usaha-Usaha

Pasal 110
(1) Pengurus  Pusat G.P. Farmasi Indonesia dapat mendirikan badan usaha dalam rangka

kelancaran pelaksanaan tugas pokok dan  fungsi   pengurus.
(2) Rencana pendirian badan usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dilaporkan

dalam Rakernas sesuai dengan tingkatan pendirinya untuk mendapatkan persetujuan.
(3) Apabila ternyata badan usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditolak maka badan

usaha dimaksud harus segera dihentikan dan/atau dibubarkan.

BAB XVII
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 111
(1) Mekanisme penjaringan calon dan pemilihan ketua umum sebagaimana dimaksud dalam

Pasal 13 sampai dengan Pasal 23, mengingat teknis pelaksanaan tidak mungkin dilakukan
dalam Munas XIV GP Farmasi di Surabaya Tahun 2011, dinyatakan mulai berlaku dalam
Munas berikutnya.

(2) Mekanisme penjaringan calon dan pemilihan ketua umum sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) diatur dalam Tata Tertib Munas yang disahkan dalam Munas XIV GP Farmasi di
Surabaya Tahun 2011.

BAB XVIII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 112
Hal-hal yang belum diatur atau masih belum jelas diatur dalam Anggaran Rumah Tangga G.P.
Farmasi Indonesia ini, akan diatur dalam peraturan G.P. Farmasi Indonesia dan ketentuan-
ketentuan tersendiri yang tidak bertentangan dengan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah
Tangga.

Pasal 113
(1) Dengan berlakunya Anggaran Rumah Tangga ini, Anggaran Rumah Tangga G.P. Farmasi

Indonesia yang ditetapkan dan disahkan pada Musyawarah Nasional ke-XII/2003 di Bali
dinyatakan dicabut dan tidak berlaku.

(2) Anggaran Rumah Tangga ini berlaku sejak ditetapkan.
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(3) Anggaran Rumah Tangga 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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