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KATA PENGANTAR 

Bismillahirrahrnanirrahiim, 

Puji syukur karni panjatkan kehadiran Allah SWT yang 

senantiasa mencurahkan rahmat clan KaruniaNya sehingga buku 

Petunjuk Pelaksanaan Sistem Pedoman Petugas Ibadah Sosial ini dapat 

diterbitkan. 

Buku Petunjuk. Pelaksanaan· Sistem Pedoman Petugas lbadah 

Sosial ini diterbitkan dengan maksud memberikan kontribusi dalarn 

rangka meningkatkan pengetahuan tentang pelaksanaan Sistem 

Pedoman Petugas lbadah Sosial bagi lembaga sosial keagamaan demi 

untuk meningkatkan kesejahteraan melalui nilai-nilai agama Islam 

dalam kehid11pan sehari-hari melalui keluarga, masyarakat, bangsa dan 

Negara. 

Kami menyadari bahwa buku ini masih jauh dari sempuma. 

Untuk itu kritik dan saran sangat kami harapkan untuk perbaikan. 

Akhimya kami mengucapk.an tcrima kasih yang scbesar

bcsamya kepad.a semua pihak yang tclah memberikan segala bantuan 

untuk terwujudnya buku ini sehingg:i dapat terbit tepat pada waktunya. 

Semoga Allah SWf senantiasa memberikan hidayahNya bagi usaha 

baik kita semua. 

rusan Agarna Islam 
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SAMBUTAN DIREKTUR JENDERAL 
BIMBINGAN MASYARAKAT ISLAM DAN 

PENYELENGGARAAN HAJI 

Assalamu'alaikum wr.wb. 

Dengan mengucapkan puji syukur kami panjatkan kchadirat 

Allah SWT saya menyambut gembira atas diterbitkannya buku 

Pctunjuk .Pclaksanaan Sistem Pedoman Petugas lbadah SosiaJ. Buku 

ini merupakan hasil jerih payah sebuah Tim Penyusun yang bckerja 

keras sehingga hasilnya dapat disajikaii dihadapan para pcmbaca yang 

budiman. Untuk itu saya mengucapkan terima kasih dan penghargaan 

setinggi-tingginya at.as keberhasilan itu dan semoga menjadi amal 

jariah. 

Buku ini diharapkan dapat memberikan kontribusi dalam 

rangka meningkatkan pengetahuan tentang pelaksanaan system 

pedoman pctugas ibadah sosial cukup tinggi. Diharapkan dcngan 

jumlah mayoritas penduduk Indonesia yang beragama Islam dapat 

menggugah jiwa sosial melalui lembaga sosiaJ. Sehingga kescjahtcraan 

rakyat dapat lebih meningkat. 

Untuk · itu maka buku Petunjuk Pelaksanaan Si stern Pcdoman 

Petugas Ibadah Sosial yang ada ditangan pembaca ini sangat 

bermanfaat dalam memberikan pemahaman scgenap JaJaran 

Dcpartemcn Agama dan Scktor tcrkait lainnya dalarn meningkatkan 

pcngctalmanlcmbaga sosial yang pada gilirannya dapat mcningkatkan 

kesejahteraan masyarakat. 

Dcmikian sarnbutan saya dalam penerbitan buku ini, semoga 

Allah SWf senantiasa meridhoi usaha bail< kita semua. 

Arniin. assal 
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UNDANG-UNDANG NOMOR 33 Prps TAHUN1964 

TENTANG 

PENETAPAN PENGHARGAAN DAN PEMBINAAN 
TERHADAP PAHLAWAN 

Mcnimb<mg 

Mcngingat 

Mcndengar 

Menetapkan 

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA, 

bahwa pcrlu mcngadakan pcraturan tcntang pcnclapan, 
penghargaan dan pcmbinaan tcrhadap Pahlawan <lan !aman 
Makam Pahlawan; 

1. Pasal-pasal 15 dan 30 ayat 1 Undang-Undang Dasar; 

2. Keputusan Prcsiden R.I. Nomor 241 tahun 1958 tcntang 
tala cara Penctapan Pahlawan Kcmcrdckaan Nasional; 

3. Kcputusan Prcsidcn Nomor 2:19 Tahun 1954; 

Presidium Kabinet, Mcntcri Koon.linator Kompartemcn 
Pcrtahanan/Keamanan dan Mcntcri Koordinator 
Kompartemen Kesejahteraan; 

MEMUTUSKAN 

Peraturan Presiden tentang Pcnctapan, Penghargaan dan 
Pembinaan terhadap Pahlawan. 

BABI 

PEN ETA PAN 

Pasal 1 

Yang dimaksudkan dengan "Pahlawan" dalam peraturan ini ialah : 

a. Warga Negara Republik Indonesia yang gugur atau tewas atau mcninggal 
dunia karena akibat lindak kepahlawanannya yang cukup mempunyai mutu 
dan nilai jasa-perjuangan dalam suatu tugas perjuangan untuk membela 
Negara dan Bangsa; 

b. Warga Negara Republik Indonesia yang masih diridhoi dalam keadaan 
hidup sesudah melakukan tindak kepahlawanannya yang cukup 



membuktikan jasa pengorbanan dalam suatu tugas perjuangan untuk 
membcla Negara dan Bangsa dan yang dalam riwayat hidup selanjutnya 
tidak ternoda oleh suatu tindak atau pcrbualan yang menyebabkan menjadi 
cacat nilai pcrjuangan karenanya. 

Pasal2 

(1) Yang dimaksudkan dcngan "jasa" adalah nilai kemenangan dan/atau 
prestasi yang telah dicapai, tcrmasuk pula scgala tindak dan/alau pcrbualan 
yang menyebabkan tercapainya kemenangan dan/alau prestasi terscbul. 

(2) Yang dimaksudkan dengan "pengorbanan" adalah pendcrilaan dan/alau 
kcrugian yang terjadi, akibat suatu pcndharmaan diri dalam pclaksanaan 
tugas dan/atau perjuangan untuk kcpcntingan Negara U<ln Bangsa. 

Pasal 3 

Scorang ditelapkan sebagai Pahlawan dcngan Kcputusan Presiden atas usul : 

a. Menteri yang discrahi urusan Pertahanan dan Kcamanan Negara untuk 
anggota-anggota Angkatan Berscnjata dan orang lain yang mclakukan 
tugas-tugas pertahanan alau yang dipcrbantukan ataupun termasuk dalam 
lingkungan Angkatan Bersenjata dalam mclakukan lugasnya; 

b. Menteri yang diserahi urusan Kesejahteraan untuk Warga Negara Indone
sia lainnya. 

Pasal 4 

(I) Di samping pengakuan dengan Keputusan Presidcn yang dimaksudkan 
dalam Pasal 3 Peraturan ini kepada Pahlawan yang bersangkutan diberikan 
Tanda Kehormatan berupa Bintang sesuai dengan derajat ketinggian 
1asanya. 

(2) Bilarnana seorang yang dinyatakan sebagai Pahlawan telah gugur, tewas 
atau rncninggal dunia, maka Tanda Kehorrnatan tersebut dianugerahkan 
kepadanya secara anurnerta. 

Pasal S 

Seorang Pahlawan diwajibkan : 

a. selalu mempertahankan kehormatan dan keagungan derajat 
kepahlawanannya; 



b. selama keadaan diri masih memungkinkan menyediakan diri unluk 
menjalankan 1ugas-1ugas pcm be la an Bangsa dan Negara menuru1 
bidangnya masing-masing. 

Pasal 6 

Tata cara penetapan Pahlawan tersebut pada Pasal I diatur lcbih lanju1 dalam 
peraluran lcrsendiri. 

BAB II 

PENGHARGAAN 

Pasal 7 

Kcpada Pahlawan diberikan hak-hak sebagai berikut : 

a. rx;ngangkatan atau kenaikan pangkat dalam suatu kcpangkatan Pcgawai 
Ncgcri/Angkatnn Berscnjata; 

b. bilamana scorang yang dinyatakan sebagai Pahlawan tclah gugur, tcwas 
atau mcninggal dunia, maka pengangkatan atau kenaikan pangkal tcrschul 
di alas dibcrikan kepac.Janya sccara anumerta; 

c. pcrawatan seorang Pahlawan yang mcndcrita cacal jasmaniah/atau rohaniah 
olch Negara, yang diatur dengan pcraturan tersendiri; 

d. perawatan dan pemeliharaan jenazah seorang Pahlawan serta 
pemakamannya di Taman Makam Pahlawan oleh Negara, yang akan diatur 
dengan pcraturan tersendiri; 

e. upacara pemakaman jenazah dengan upacara kebesaran militer, yang 
dilakukan menurut peraturan militer yang berlaku. 

Pasal 8 

(1) Kepada Pahlawan atau kalau ia telah gugur, tewas atau meninggal dunia 
kepada keluarganya diberikan penghargaan berupa sejumlah uang sekal igus 
atau berkala untuk jangka waktu tertentu atau fasilitas dalam pekerjaan, 
pendidikan atau kesejahteraan pribadi dan keluarganya yang diatur dalam 
peraturan tersendiri. 

(2) Yang dimaksudkan dengan keluarga Pahlawan ialah : 
isteri/suami Pahlawan yang bersangkutan dan anak kandung/angkat 
menurut peraturan kepegawaian/perburuhan yang berlaku. 

J 



BAillll 

PEMBINAAN 

Pasal 9 
Untuk pcmbinaan Pahlawan dan nilai kcpahlawanan scrta pcmbinaan 

Taman Makam Pahlawan dibcntuk scbuah Badan Pembina Pahlawan di Pusal 
dan di Daerah. 

Pasal lO 

(l) Sadan Pembina Pahlawan bcrkedudukan di bawah Mcntcri yang discrahi 
urusan kescjahteraan; 

(2) Keanggotaan B~dan Pembina Pusat terscbut tcrdiri alas : 
1. Mcn!cri Sosial sebagai anggota mcrangkar Kctua; 
'.:!. Sc orang anggota Staf Angkatan Bcrscnjata schag;1i anggota mcrangkap 

Wakil Kctua I; 
3. Scorang anggota Staf Mentcri Koordinalor Kompartcmcn 

Kcscjah!craan scbagai anggota mcrangkap Wakil Kctua II; 
4. Seorang Wakil Dcpartcmen Angkatan Darat schagai anggola; 
5. Seorang Wakil Dcpartemcn Angkalan Udarn schagai anggota; 
6. Seorang Wakil Dcpartemen Angkatan Laut scbagai anggota; 
7. Seorang Wakil Departcmcn Angkatan Kcpolisian scbagai anggota; 
8. Seorang Wakil Departemcn Kejaksaan scbagai anggota; 
9. Seorang Wakil Pengurus Besar Front Nasional scbagai anggota; 
10. Seorang Wakil Departemen Kejaksaan sebagai anggota; 
11. Seorang Wakil Departemen Pcndidikan Dasar dan Kcbudayaan 

sebagai anggota; 
12. Seorang Wakil Departemcn Urusan Veteran dan Dcmobilisasi scbagai 

anggota; 
13. Seorang Wakil Dcpartemen Pcrburuhan scbagai anggota; 
14. Seorang Wakil Dcpartemen Sosial scbagai anggota mcrangkap 

Se k.retaris. 

Pasal 11 

(1) Di tiap Daerah Tingkat I dibentuk scbuah Badan Pembina Pahlawan Dacrah 
yang merupakan Badan vertikal dari Badan Pembina Pahlawan Pusat dan 
berkedudukan di bawah Ketua Panca Tunggal Daerah. 

(2) Keanggotaan Badan Pembina Pahlawan Daerah terdiri alas : 
1. Kcpala Pemerintah Daerah sebagai anggota merangkap Ketua; 
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2. Panglima Komndo Daerah Militer Angkatan Darat atau Perwira 
Mcncngah yang ditunjuknya sebagai Anggota merangkap Wakil 
Ketua; 

3. Seorang Wakil Angkatan Kcpolisian Komisariat sebagai anggota; 
4. Seorang Wakil dari Kejaksanaan di Daerah Tingkat I sebagai angota; 
5. Scorang Wakil Pengurus Daerah Fronl Nasional sebagai anggota; 
6. Seorang Wakil Departemen Sosial di Daerah Tingkat I sehagai 

anggola; 
7. Scorang Wakil Depa rte men Perburuhan di Dae rah Tingkat I seb<igai 

anggota; 
8. Seornng Pcrwira Komando Daerah Militcr Angkatan Daral seb<igai 

anggot<i mcrangkap Sekretaris. 

(3) Anggota·anggota Badan tersebul diangkat dan diberhentikan oleh Kl!tu<i 
Panca Tungga I Dae rah. 

Pasal 12 

(I) Bad an Pcmhina Pahl a wan Pusat bertugas : 

a. mcngadakan penelitian, perencanaan dan pengawasan pelaksant1an 
dalam bidang kegiatan, administrasi, pcmbiayaan, pemeliharaan dan 
hal-hal l<iin yang bertalian dengan pcmbinaan Pahlawan dan dcrajal 
kcpahlawanan; 

b. mcngadakan penelilian, perencanaan dan pengawasan pemelihnraan 
taman-taman Makam Pahlawan di Daerah-daerah baik mengenai 
administrasi, perencanaan, pcmbiayaan maupun hal-hal lain yang 
bertalian dcngan pembinaan Taman Makam Pahlawan. 

(2) Badan Pembina Pahlawan Daerah bertugas : 

a. melaksanakan peraturan/ketentuan dari Pusat mengenai pembinaan 
Pahlawan dan derajat kepahlawanan termasuk soal-soal Taman 
Makam Pahlawan; 

b. melaksanakan segala sesuatu yang berhubungan dengan penggunaan 
pengurusan, dan pemeliharaan Taman Makam Pahlawan yang 
termasuk di lingkungan daerahnya dengan mengingat ketentuan 
tersebut huruf ayat ini. 

Pasal 13 

Di mana perlu di daerah-daerah Tingkat II tertentu dapat diadakan cabang dari 
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pada Badan Pembina Pahlawan Daerah, yang susunan dan tugasnya ditenlukan 
oleh Badan Pembina Pahlawan Daerah. 

BABIV 

PEMDIAYAAN 

Pasal 14 

(1) Biaya yang diperlukan unluk pcnetapan, pcnghargaan dan pcmbinaan 
Pahlawan dilanggung olch Negara; 

(2) Bia ya terse but pada ayat (1) oleh Negara : 
a. dibebankan pada Anggaran Bclanja Negara; 
b. dibebankan pada suatu Dana Khusus yang diadakan untuk pcmbinaan 

Pahlawan. 

Pasal 15 

Pembebanan pada Anggaran Bclanja Negara dan pengaturan Jebih lanjut 
mengenai Dana Khusus tersebut pada Pasal 14 ditetapkan dalam peraturan/ 
ketcntuan tcrsendiri. 

BABV 

PERALIHAN DAN PENUTUP 

Pasal 16 

(1) Semua penetapan, penghargaan dan pembinaan terhadap Pahlawan yang 
telah ada tetap berlak.u, sclama tidak bertentangan dengan peraturan ini. 

(2) P~laksanaan peraluran ini discrahkan kepada Menteri yang diserahi urusan 
kescjahteraan c.q. Badan Pembina Pahlawan Pusat. 

(3) Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan ini ditetapkan lebih Ian jut oleh 
Mcntcri yang diserahi urusan kesejahteraan. 

Pasal 17 

Peraturan Presiden ini mulai berlaku pada hari ditetapkannya. 
Agar supaya setiap orang dapat mengetahuinya memerintahkan pengundangan 
Peraturan Presiden ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik 
Indonesia. 
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Ditctapkan di Jakarta 

pada tanggal 19 September 1964 

Pd. Presiden Rcpublik Indonesia 

Diundangkan di Jakarta ltd. 
pada tanggal 19 September 1964 

Dr. SUDANDRIO 
Sckrctaris Negara, 

ttd. 

MOHD. ICHSAN. 

LEMBARAN NEGARA TAHUN 1964 NOMOR 92. 
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UMUM. 

PENJELASAN 

ATAS 

UNDANG-UNDANG NOMOR 33 Perps TAHUN 1964 

TENT ANG 

PENETAPAN PENGHARGAAN DAN PEMilINAAN 
TERHADAP PAHLAWAN 

Pcraturan Prcsidcn ini dimaksudkan untuk mengadakan pcnertiban dan 
pcrluasan mcngcnai pcnctapan, pcnghargaan dan pcmbinaan terhadap Pahlawan 
yang scsuai dcngan kctcntuan yang tcrmaktub dalam Undang-undang Dasar 
Pasal 30 yang bcrbunyi: 

bahwa tiap Warga Negara bcrhak dan wajib ikut serta dalam usaha-usaha 
pcmbelaan Negara. 

Scbagai suatu bangsa yang cinta akan kemerdekaan Bangsa dan Ncgaranya, 
maka setiap rakyat rela mengorbankan jiwa dan raga guna membela 
kemcrdckaan tcrsebut. Tidaklah dapat dihindarkan, bahwa dalam pengorbanan 
itu ada di antaranya yang meninggal dunia dcngan telah menunjukkan kcbcranian 
dan ketabahan tckad melampaui scrta melebihi kewajiban dalam mclakukan 
tugas masing-masing. Hal ini scsuai pula dengan tuntutan revolusi kita : untuk 
mewujudkan cita-cita sebagai bangsa yang besar perlu adanya nation building 
dan character building. Pembinaan tersebut di antaranya ialah pembinaan 
tcrhadap para Pahlawannya. Oleh karenanya hanya bangsa yang dapat 
menghargai Pahlawannya dapat menjadi bangsa yang besar dan sifat 
pcnghargaan itu pcrlu dan haruslah diwujudkan benar-bcnar untuk dapat 
menghayati pula mutu keagungan hidup dan kepribadian Bangsa kita sendiri. 

Di samping penghargaan terhadap Pahlawan-pahlawan tersebut di atas perlu 
pula adanya pcnghargaan bagi mereka Warga Negara Republik Indonesia yang 
masih diridhoi dalam keadaan hidup sesudah mercka melakukan tindak 
kepahlawanannya yang cukup membuktikan jasa pengorbanan dalam suatu tugas 
atau perjuangan untuk negara yang telah dijalani dan yang dalam riwayat hidup 
selanjutnya tidak temoda olch suatu tindak pcrbuatan yang menyebabkan mereka 
itu menjadi cacat perjuangan karenanya. 

Penghargaa ilu akan diatur dalam bentuk penghargaan moril yaitu berupa 
Tanda-Tanda Kehonnatan (Binlang dan Satyalencana) atau bentuk penghargaan 
materiil berupa fasilitas-fasilitas Gaminan sosial, pendidikan dan lain 
sebagainya). 
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PASALDEMI PASAL 

Pasal 1 
Mengingat bahwa revolusi Indonesia adalah simultan, maka tindak 
kepahlawanan terdapat di scgala bidang, baik di bidang tugas pcrjuangan 
Angkatan Bersenjata maupun di bidang sosial, ekonomi, politik, 
kebudayaan dan sebagainya. Dalam bidang-bidang pcrjuangan tcrscbut 
terdapat pahlawan-pahlawan yang telah gugur dan pahlawan-pahlawan 
yang masih hidup. 
Dalam sejarah pcrjuangan Bangsa maka golongan <lan sifat pahlaw;in 
bcserta tindak kepahlawanannya mcnunjukkan adanya pcmbagian
pcmbagian, antara lain : 

a. mcnurut bidang tugas atau pcrjuangannya, 

b. menurut waktu dalam mana tindak kepahlawanan dihcrikan pcrio<lc 
pre-revolusi, periode revolusi physik, pcriodc rcvolusi pcrtahanan, 
periode pcmbangunan dan sebagainya. 

Pasa12 

Ayat (1): 

Ketcntuan tingkat kepahlawanan dibcrikan dan dii:x;rhitungkan alas 
dasar bcsarnya arti jasa bagi perjuangan Bt1ngsa Indonesia dan 
bcsarnya arti pcngorbanan yang dibcrikan. 

Ayat (2): 

Dcngan pengorbanan dimaksudkan, antara luin: 

a. Gugur, ialah setiap Warga Negara Republik Indonesia yang 
menemui ajalnya dalam pertempuran untuk mcnentang sctiap 
perkosaan yang akan merobohkan Kemerdekaan Negara 
Republik Indonesia (baik langsung atau karcna Iuka-Iuka yang 
diperolehnya) dalam menjalankan tugas opcrasi atas pcrintah 
penguasa. 

b. Tewas, ialah setiap anggota alat-alat kekuasaan Negara Republik 
Indonesia yang menemui ajalnya dalam daerah opcrasi, karcna 
clan dalam menjalankan tugas kewajibannya selain tugas operasi. 

c. Meninggal dunia berjasa, ialah setiap Warga Negara Republik 
Indonesia yang meninggal dunia dengan telah menunjukkan 
lceberanian dan lcetabahan tekad melampaui serta melebihi 
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kewajiban dalam mclakukan tugas masing-masing dan yang 
semasa hidupnya bclum pernah bcrkhianat terhadap Negara 
Republik Indonesia. 

d. Pcnderitaan ccdcra mental (gila dan sebagainya) akibat dari pada 
pelaksanaan tugas ncgara. 

e. Pcnderitaan cacal jasmaniah karena suatu siksaan/serangan Jaw an 
atau lukaluka akibat kecelakaan dalam rangka pelaksanaan tugas 
negara yang menyebabkan orang itu cacad jasmaniah. 

Pasal 3 

Pcngakuan Negara tcrhadap scorang sebagai pahlawun dinyatakan dcngan 
suaral-surnt resmi : 

a. Surat Keputusan yang mcnyatakan secara rcsmi hahwa orang yang 
bcrsangkutan itu diakui sebagai pahlawan. 

b. Surat pcmyataan resmi scbagai rasa ikut bcrduka cita Negara kepada 
ahli waris pahlawan yang telah gugur/tcwas atuu mcninggal dunia. 

Pasal 4 

IO 

Ayat (1): 

Tanda Kehorrnatan bcrupa Bin tang yang dap<1t dianugcrahkan kepada 
scscorang yang diakui sebagai pahlawan: Bintang Rcpublik Indone
sia kelas 1 dan II, Bintang Maha Putra kclas I c.Jan II, Bintang Sakti, 
Bintang Dharma, Bintang Bhayangkara, Bintang Gerilya yang 
dianugerahkan bersama-sama dengan Bintang Scwindu Angkatan 
Pe rang atau Bintang-bintang lainnya yang ditelapkun sederajat dengan 
yang tcrsebut di atas. 

Ayat (2): 

Syarat-syarat'yang diperlukan ialah antara lain : 

a. Bahwa ia gugur/tewas/meninggal dunia karena akibat menjalani suatu 
kegiatan dalam rangka pelaksanaan tugas pembelaan Negara dan 
Bangsa, baik di dalam suatu tugas operasi langsung atau tidak 
langsung. 

b. Bahwa ia meninggal karena sakit biasa, akan tetapi ia pernah berbuat 
suatu jasa dengan tindak kepahlawanan yang nyata-nyata dapat 
mencapai suatu kemenangan ·atau prestasi yang besar artinya untuk 
Negara dan Bangsa dan yang sepanjang · riwayat hidup berikutnya 
tidak pemah ternoda oleh suatu tindakan/perbuatan yang menyebabkan 
ia menjadi cacat perjuangan karenanya. 



Pasal 5 dan 6. 

Cukup jelas. 

Pasal 7 

Tata-cara penclapan kenaikan pangkal atau pcngangkatan dialur dalam 
peraturan tersendiri. 

Pasal 8 

Ayat(l) 

Pasal 9 

Penghargaan ini dimaksudkan sebagai pcnghargaan dalam bcntuk 
materiil. 

Di samping pcnghargaan tcrhadap pahlawan atau ahli warisnya pcrlu 
dipupuk jiw<1 k1.:pahl<1wanan sebagai pendorong scmangat Bangsa mcnuju 
kebesaran dan kcagungan hidup kebangsaan nasional. 

Pasal 10 s/d 12 

Cukup jclas. 

Pasal 13 

Cabang Pcmhina Pahlawan Daerah adalah scmata-mata pclaks<1na sctcmpat 
daripada rcncana-rcnc<1na dan petunjuk-pctunjuk Badan Pcmbimbing 
Pahlawan Dacrah. 

Pasal 14dan 15 

Cukup jelas. 

Pasal 16 

Ayat (1) 

Pasal 17 

Dengan tidak mengurangi peraturan-peraturan yang telah dilakukan 
oleh pihak Angkatan Darat dan Departemen (Kementerian) 
Pendidikan, Pengajaran dan Kebudayaan, maka dengan 
dikeluarkannya peraturan ini selanjutnya materi dari peraturan itu 
dimasukkan dalam peraturan ini. 

Cukup jelas. 

TAMBAHANLEMDARANNEGARANOMOR2~5 
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UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA 

NO MOR 7 TAHUN 1974 

TENTANG 

PENERTIBAN PERJUDIAN 

DENGAN RAKHMATTUHAN YANG MAHAESA 
PRESIDEN REPUBLJK INDONESIA, 

Menimbang a. bahwa perjudian pada hakckatnya bertentangan dengan 
Agama, Kesusilaan, dan Moral Pancasila, serta 
membahayakan bagi penghiuupan dan kehidupan 
masyarakat, Bangsa dan Negara. 

Mengingat 

12 

b. bahwa oleh karena itu perlu diadakan usaha-usaha untuk 
menertibkan perjudian, mcmbatasinya sampai lingkungan 
sekecil-kecilnya, untuk akhirnya menUJU ke 
penghapusannya sama sekali dari seluruh wilayah Indo
nesia; 

c. bahwa ketentuan-ketentuan dalam Ordonansi tanggal 7 
Maret 1912 (Staatsblad Tahun 1912 Nomor 230) 
sebagaimana telah beberapa kali dirubah dan dilambah, 
terakhir dengan Ordonansi tanggal 31 Oktober 1935 
(Staatsblad Tahun 1935 Nomor 526), telah tidak sesuai 
lagj dengan perkembangan keadaan; 

d. bahwa ancaman hukuman di dalam pasal-pasal Kitab 
Undang-Undang Hukum Pidana mengenai perjudian 
dianggap tidak sesuai lagi sehingga perlu diadakan 
perubahan dengan memperberatnya; 

e. bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas 
perlu disusun Undang-Undang tentang Penertiban 
Perjudian. 

I. Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 5 ayat (1) dan Pasal 
20 ayat (1); 

2. Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Nomor IV/ 
MPR/1973 tentang Garis-garis Besar Haluan Negara; 



Mengingat 
pula 

Mcnctapkan 

J. Kilab Undang-Undang Hukum Pidana Pasal 303 ayat (I), 
(2), dan (3) dan Pasal 542 ayat (1) dan (2); 

2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1974 tcnlang Pokok
pokok Pemerintahan di Daerah (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 38, Tambahan 
Lcmbaran Negara Republik Indonesia Nomor 3037). 

Dcngan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Republik 
Indonesia. 

MEMUTUSKAN 

UNDANG-UNDANG TENTANG PENERTIBAN 
PERJUDIAN. 

Pasal l 

Mcnyatakan semua tindak pidana perjudian sebagai kejahatan. 

Pasal 2 

(1) Mcruhah ancaman hukuman dalam Pasal 303 ayat (1) Kitab Undang
Undang Hukum Pidana, dari Hukuman Pcnjara selama-lamanya dua tahun 
delapan bulan atau denda sebanyak-banyaknya sembilan puluh ribu ru
piah mcnjadi hukuman penjara selama-lamanya scpuluh tahun atau dcnda 
sebanyak-banyaknya dua puluh lima juta rupiah. 

(2) Mcrubah ancaman hukuman dalam Pasal 542 ayat (1) Ki tab Undang
Undang Hukum Pidana, dari hukuman kurungan selama-lamanya satu bu Ian 
atau denda sebanyak-banyaknya empat ribu lima ratus rupiah menjadi 
hukuman penjara selama-lamanya empat tahun atau denda sebanyak
banyaknya sepuluh juta rupiah. 

(3) Merubah ancaman hukuman dalam Pasal 542 ayat (2) Kitab Undang
Undang Hukum Pidana, dari hukuman kurungan selama-lamanya tiga bulan 
atau denda sebanyak-banyaknya tujuh ribu limaratus rupiah menjadi 
hukuman penjara selama-lamanya enam tahun atau denda sebanyak
banyaknya lima be las juta rupiah. 

(4) Merubah sebutan pasal 542 menjadi Pasal 303 bis. 

Pasal 3 

(1) Pemerintah mengatur penertiban perjudian sesuai denganjiwa dan maksud 
Undang-Undang ini. 

lJ 



(2) Pclaksanaan ayat (1) pasal ini diatur dcngan Peraturan Pcrundang
undangan. 

Pasal 4 

Tcrhitung mulai berlakunya pcraturan perundang-undangan dalam rangka 
pcncrtiban pcrjudian dimaksud pada Pasal 3 Undang-Undang ini, mcncabul 
Ordonansi tanggal 7 Maret 1912 (Staatsblad 1912 Nomor 230) sebagaimana 
tclah bcberapa kali dirubah dan dilambah, tcrakhir dcngan Ordonansi tanggal 
31 Oktobcr 1935 (Staatsblad Tahun 1935 Nomor 526). 

Pasal 5 

Undang-Undang ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. 

Agar scliap orang dapat mcngclahuinya, memerintahkan pcngunc.langan 
Undang-Undang ini dengan pcnempalannya dalam Lembaran Negara Rcpublik 
Indonesia. 

Diundangkan di Jakarta 
Pada l<:tnggal 6 Nopcmber 1974, 

MENTERl/SEKRETARIS NEGARA 
REPUBLIK INDONESIA, 

ltd. 

SUDHARMONO, SH. 

Disahkan di Jakarta 
pada tanggal 6 Nopembcr 1974 

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA, 

ltd. 

SOEHARTO 
JENDERAL TNI 

LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1974 NO. 54. 
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PENJELASAN 

ATAS 

UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA 

NOMOR 7TAHUN 1974 

TENTANG 

PENERTIBAN PERJUDIAN 

PENJEIASAN UMUM. 

Bilhwa pada hekakatnya pcrjuc.Jian adalah lx:rtentangan dcng;rn Agama, 
Kesusilaan, dan Moral Pancasila, serla mcmb<ihilyakan bagi penghidupan dan 
kchidupan masyarakat Bangsa dan Negara. 

Namun melihat kcnyalaan dcwasa ini, pcrjudian dengan scgala macam 
bentuknya masih banyak dilakukan dillam ma:-.yarakat, sedangkan kctentuan
ketenluan c.lalam Ordonansi tanggal 7 Marci 1912 (Sraatsblad Tahun 1912 Nomor 
230) dcngan segala pcrubahan dan tambilhannya tic.lak scsuai lagi dcngan 
pcrkcmbangan keac.laan. 

Ditinjau dari kcpentingan nasional, pcnydcnggaraan perjuc.lian mempunyai 
ekses yang negatif dan merugikan terhac.lap moral dan mental masyarakal, 
terulama terhadap generasi muda. Mcskipun kenyataan juga mcnunjukkan, 
bahwa hasil perjudian yang dipcroleh Pemcrintah, baik Pusat maupun Daerah, 
dapat digunakan untuk usaha-usaha pembangunan, namun ekses negatifnya lebih 
besar daripada ekses positifnya. 

Apabila ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Nomor IY/MPR/1973 
Bab II Huruf C angka 5 menyimpulkan bahwa usaha pembangunan dalam bidang 
materiil tidak boleh menelantarkan usaha dalam bidang spirituil, malahan kedua 
bidang tersebut harus dibangun secara simultan, maka adanya dua kepentingan 
yang berbeda tersebut perlu segera diselesaikan. 

Pcmerintah harus mengambil langkah dan usaha untuk mencrtibkan dan 
mengatur kembali perjudian, membatasinya sampai lingkungan sekecil-kecilnya, 
untuk akhirnya menuju ke penghapusannya sama sekali dari seluruh wilayah 
Indonesia. 

Perjudian adalah salah satu penyakit masyarakat yang manunggal dengan 
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kejahatan, yang dalam proses sejarah dari generasi ke generasi ternyata tidak 
mudah diberantas. Oleh karena itu pada tingkat dewasa ini perlu diusahakan 
agar masyarakat menjauhi melakukan pcrjudian, perjudian terbatas pada 
lingkungan sekecil-kecilnya dan terhindarnya ekses-ekses ncgatif yang lcbih 
parah, untuk akhirnya dapat berhenti melakukan perjudian. 

Maka untuk maksud tersebut perlu mengklasifikasikan segala macam 
bentuk tindak pidana perjudian sebagai kcjahatan, dan memberatkan ancaman 
hukumannya, karena ancaman hukuman yang sckarang berlaku ternyata sudah 
tidak sesuai lagi dan tidak membuat pelakunya jera. 

Selanjutnya kepada Pemerintah ditugaskan untuk menertibkan perjudian 
sesuai dengan jiwa dan maksud Undang-Undang ini, antara lain dengan 
mengeluarkan peraturan perundang-undangan yang diperlukan untuk itu. 

PENJEL.ASAN PASAL DEMI PASAL 

Pasal 1 

Pasal 2 

Pasal 3 

Pasal 4 

Pasal 5 

16 

Cukup jelas. 

Cukup jelas 

Dengan Pasal 3 ayat ( 1) ini Pemcrintah dimaksudkan 
menggunakan kebijaksanaan-kebijaksanaan untuk menertibkan 
perjudian, hingga akhimya menuju ke pcnghapusan perjudian 
sama sekali dari bumi Indonesia. 

Agar tidak terjadi kekosongan hukum selama belum ada 
peraturan-perundang-undangan yang mcngatur penertiban 
perjudian sebagai pelaksanaan Undang-undang ini, maka pasal 
ini dimaksudkan sebagai aturan peralihan. 

Cukup jelas. 

TAMBAHAN LEMBARAN NEGARA RJ. NO. 3040. 



Menimbang 

UNDANG-liNDANG REPUBLIK INDONESIA 
NOMOR 8 TAHUN 1985 

TENT ANG 

ORGANISASI KEMASYARAKATAN 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA 

a. bahwa dalam pembangunan nasional yang pada hakekatnya 
adalah pembangunan manusia Indonesia seut uhnya dan pem
bangunan seluruh masyarakat Indonesia, kemerdekaan 
Warganegara • Republik Indonesia untuk berserika t a tau bcr
organisasi dan kemerdekaan untuk memeluk agamanya 
dan kepercayaannya masing-masing dijamin oleh Undang
Undang Dasar 1945: 

b. bahwa pembangunan nasional sebagaimana dimaksud dalarn 
huruf a memerlukan upaya untuk terus meningkatkan ke
ikutsertaan secara aktif seluruh lapisan masyarakat Indonesia 
serta upaya untuk memantapkan kesadaran kehldupan ke· 
negaraan berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 
1945; 

c. bahwa Organisasi Kemasyarakatan sebagai sarana untuk 
menyalurkan pendapat dan pikiran bagi anggota masya
rakat Warganegara Republik Indonesia, mempunyai peranan 
yang sangat penting dalam meningkatkan keikutsertaan 
secara aktif seluruh lapisan masyarakat dalam mewujudkan 
masyarakat Pancasila berdasarkan Undang-Undang Dasar 
1945 dalam rangka menjamin peman ta pan per sat uan dan 
kesatuan bangsa, menjamin keberhasilan pembangunan 
nasional sebagai pengamalan Pancasila, dan sekaligus men
jamin tercapainya tujuan nasional; 

d. bahwa mengingat pentingnya peranan Organisasi Kemasyara
katan sebagaimana dimaksud dalam huruf c, dan sejalan pula 
dengan usaha pemantapan penghayatan dan pengamalan 
Pancasila dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan 
bemegara dalam rangka menjamin kelestarian Pancasila, maka 
Organisasi Kemasyarakatan perlu menjadikan Pancasila sebagai 
satu-satunya asas; 
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Mengingat 

Menetapkan 

e. bahwa berhubung dengan hal-hal tersebut di atas. maka dalam 
rangka meningkatkan peranan Organisasi Kemasyarakatan 
dalam pembangunan nasional, dipandang perlu untuk me· 
netapkan pengaturannya dalam Undang-undang; 

I. Pasal 5 ayar {I), Pasal ~O ayat t I), dan Pasal ~8 Undang· 
Undang Dasar 1945: 

2. Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indo
nesia Nomor 11/MPR/ J 98 3 ten tang Garis·garis Besar Haluan 
Negara: 

Dengan ~rsetujuan 

DEWAN PERWAK.ILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA 

MEMUTIJSKAN : 

UNDANG-UNDANG TENT ANG ORGANISASI KEMASY A· 
RAKATAN. 

BAB I 

KETENTI.JAN UMUM 

PasaJ I 

Dalam Undang-undang ini yang dimaksud dengan Organisasi Kemasyarakatan adalah 
organisasi yang dibentuk oleh anggota masyarakat Warganegara Republik Indonesia 
secara sukarela atas dasar kesamaan kegiatan, profesi, fungsi, agama, dan kepcrcayaan 
terhadap Tuhan Yang Maha Esa, untuk berperanserta dalam pembangunan dalam 
rangka mencapai tujuan nasional dalam wadah Negara Kesatuan Republik Indonesia 
yang berdasarkan Pan~asila. 

BAB II 

ASAS DAN TIJJUAN 

Pasal 2 

( l J Organisasi Kemasyarakatan berasaskan Pancasila sebagai satu-satunya asas. 

(2) Asas sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) adalah asas dalam kehidupan ber
masyarakat, berbangsa, dan bernegara. 

Pasal 3 

Organisasi Kemasyaraka tan menetapkan tu ju an masing-masing sesuai dengan sif at 
kekhususannya dalam rangka mencapai tujuan nasional sebagaimana termaktub 
dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar I 945 dalam wadah Negara Kesatuan 
Republik Indonesia. 
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Pasal 4 

Organisasi Kemasyarakatan wajib mencantumkan asas sebagaimana dimaksud dalam 
Pasal 2 dan tujuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dalam pasal Anggaran Dasar· 
nya. 

BAB Ill 

FUNGSI, HAK, DAN KEWAJIBAN 

Pasal S 

Organisasi Kemasyarakatan berfungsi scbagai : 

a. wadah penyalur kegiatan sesuai kepentingan anggotanya; 

b. wadah pembinaan dan pengembangan anggotanya dalam usaha mewujudkan 
tujuan organisasi: 

c. wadah peranserta dalam usaha menyukseskan pembangunan nasional: 

d. sarana penyalur arpirasi anggota, dan sebagai sarana komunikasi sosial timbal 
balik antar anggota dan/atau antar Organisaasi Kemasyarakatan. dan an1ara 
Organisasi Kemasyarakatan dengan org.anisasi kekuatan sosial politik. Bad an 
Permusyawaratan/Perwakilan Rakyat, dan Pemerintah. 

Pasal 6 

Organisasi Kemasyarakatan berhak : 

a. melaksanakan keg.iatan untuk mencapai tujuan organisasi; 

h. mempertahankan hak hidupnya sesuai dengan tujuan organisasi. 

Pasal 7 

Organisasi Kemasyarakatan berkewajiban : 

a. mempunyai Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga; 

b. menghayatL mengamalkan, dan mengamankan Pancasila dan Undang-Undang 
Dasar 1945; 

c. mcmelihara persatuan dan kesatuan bangsa. 

Pasal 8 

Untuk lebih berperan dalam melaksanakan fungsinya, Organisasi Kemasyarakatan 
berhimpun dalam satu wadah pembinaan dan pengembangan yang sejenis. 
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BAB IV 

KEANGGOT AAN DAN KEPENGURUSAN 

hsa.I 9 

Setiap Warganegara Republik Indonesia dapat menjadi anggota Organisasl Kemasya
rakatan. 

Pua.l 10 

Tempat kedudukan Pengurus atau Pcngurus Pusat Organisasi Kemasyarakatan di
tetapkan dalam Anggaran Dasamya. 

BAB V 

KEUANGAN 

Pasal 11 

Keuangan Organisasi Kemasyarakatan dapat dipcroleh dari : 

a. iuran anggota; 
b. sumbangan yang tidak mengikat; 

c. usaha lain yang sah. 

BAB VI 

PEMBINAAN 

Pasal 12 

(I) Pemerintah melakukan pcmbinaan terhadap Organisasi Kemasyaralatan. 

(2) Pelaksanaan pembinaan sebagaimana dirnaksud dalam ayat (I) diatur dengan 
Peraturan Pcmerintah. 

BAB vn 
PEMBEKUAN DAN PEMBUBARAN 

Pasal 13 

Pemerintah dapat membekukan Pengurus atau Pengurus Pusat Organisasi 
Kemasyarakatan apabila Organisasi Kemasyara.katan : 

a. melakukan kcgiatan yang mengganggu kcamanan dan kctertiban umum; 

b. mcncrima bantuan dari pihak asing tanpa persetujuan Pemcrintah; 

c. membcri bantuan kepada pihak asing yang merugikan kepentingan Bangsa dan 
Ne~ra. 
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Pasal 14 

Apabila Organisasi Kemasyarakatan yang Pengurusnya dibekukan masih tetap 
melakukan kegiatan scbagaimana dimaJcsud dalam Pasal I 3, maka Pemerintah dapat 
membubarkan organisasi yang bcrsangkutan. 

Pasal IS 

Pemerintah dapat membubarkan Organisasi Kemasyarakatan yang tidak memenuhi 
ketentuan-ketent uan Pasal ~. Pasal 3. Pasal 4. Pasal 7. dan/atau Pasal 18. 

Pasal 16 

Pemerintah membubarkan Organisasi Kemasyarakatan yang menganut, mengem
bangkan. dan menyebarkan paham atau ajaran Komunisme(Marxisme-Leninisme serta 
ideologi, paham, atau ajaran lain yang bertentangan dengan Pancasila dan Undang· 
Undang Dasar 1945 dalam segala bcntuk dan perwujudannya. 

Pas.al 17 

Tata cara pembekuan dan pembubaran Organisas1 Kemasyarakatan sebagaimana 
dimaksud dalam Pasal I 3, Pasal 14, Pasal I 5, dan Pasal 16 diatur dengan Peraturan 
Pemerintah. 

BAB VIII 

KETENTIJAN PERALIHAN 

Pasal 18 

Dengan berlakunya Undang-undang ini Organisasi Kemasyarakatan yang sudah ada 
diberi kesempatan untuk menyesuaikan diri dengan ketentuan Undang-undang ini. 
yang harus sudah diselesaikan selambat-lambatnya 2 (dua) tahun setelah tanggal 
mula.i berlakunya Undang-undang ini. 
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BAB IX 

KETENTIJ AN PENUTUP 

P35a.I ) 9 

Pelaksanaan Undang-undang ini di.atur dengan Peratutan Pemerintah. 

PasaJ 20 

Undang-undang ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. 

Agar setiap orang mengetahuinya, mcmerintahkan pengundangan Undang-undang 
ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia. 

Diundangkan di Jakarta 
pada tanggal 17 Juru 1985 

MENTERl/SEKRETARIS NEGARA 
REPUBUK INDONESIA, 

ttd. 

SUDHARMONO, S.H. 

Disahkan di 
pada tanggal 

Jakarta 
17Junil985 

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA 

ttd. 

SOEHARTO 

LEM BARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA T AHUN 1985 NOMOR 44 
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UMUM 

PENJELASAN 

ATAS 

UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA 

NOMOR 8 TAHUN 1985 

TENTANG 

ORGANISASI KEMASYARAKATAN 

Untuk mewujudkan masyarakat adil dan makrnur berdasarkan Pancasila, perlu 
dilaksanakan pembangunan di segala bidang yang pada hakekatnya merupakan 
pembangunan manusia Indonesia seutuhnya dan pembangunan scluruh masyarakat 
Indonesia. Dengan hakekat pembangunan sebagaimana tersebut di alas, maka pem· 
bangunan merupakan pengamalan Pancasila. 

Dengan pengertian mengenai hakekat pembangunan tersebut, maka terdapat 
dua masalah pokok yang perlu diperhatikan. Pertama, pembangunan nasional me
nuntut keikutsertaan secara aktif seluruh lapis.an masyarakat Warganegara Republik 
Indonesia. Kedua, karena pembangunan nasional merupakan pengamalan Pancasila, 
maka keberhasilannya akan sangat dipengaruhi oleh sik.ap dan kesetiaan bangsa 
Indonesia terhadap Pancasila. 

Masalah kei.kutsertaan masyarakat dalam pembangunan nasional adalah wajar. 
Kesadaran serta kesempatan untuk itu scpatutnya1 ditumbuhkan, mengingat pem· 
bangunan ada1ah untuk manusia dan seluruh masyarakat Indonesia. Dengan pen· 
d-ekatan ini, usaha untuk menumbuhkan kesadaran tersebut sekaligus juga merupakan 
u paya untuk mernantapkan kesadaran keh.idupan bermasyarakat, berbangsa, dan 
bemegara yang berorientasi kepada pcmbangunan nasional. 

Dalam kerangka inilah letak pentingnya peranan Organisasi Kemasyarakatan, 
sehingga pengaturan serta pembinaannya perlu diarahkan kepada pencapaian dua 
sasaran pokok, yaitu : 

l. terwujudnya Organisasi Kemasyarakatan yang mampu rnemberikan pendidikan 
kepada masyarakat Warganegara Republik Indonesia lee arah: 

a. makin mantapnya kesadaran kehidupan bennasyarakat, berbangsa, dan 
bemegara berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945." 

b. turnbuhnya gairah dan dorongan yang kuat pada rnanusia dan masyarakat 
Indonesia untuk ikut serta secara ak tif dalarn pcmbangunan nasional; 

2. tcrwujudnya Organisasi Kernasyarakatan yang mandiri dan mampu berpcran 
sccara berdaya guna scbagai sarana untulc. berserikat atau berorganisasi 
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sinya dalam pcmbangunan nasional, yang sekaligus merupaan pcnjabaran 
Paul 28 Undang-Undang Das.ar 1945. 

Ofeh karena pembangunan rmrupakan pcngamalan Pancasila, dan tujuan serta 
subyeknya adalah manusia dan seluruh masyarakat Warganegara Republik Indonesia 
yang ber·Pancasila. maka adalah wajar bilamana Organisasi Kemasyarakatan juga 
menjadikan Pancasila scbagai satu-satunya ·asas dalam kehidupan bermasyarakat, 
berbangsa. dan bernegara, dalam rangka pembangunan nasional untuk rnencapai 
masyaiakat Pancasila. 

Dalam Negara Republik Indonesia yang berlandaskan Pancasila, maka agama dan 
kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Easa merupakan sumber motivasi dlil 
lnspirasi bagi para pemeluknya, dan mendapat tempat yang sang;it terhormat. 

Penetapan Pancasila sebagaJ satu-satunya asas bag.i Organisasi Kemasyarakatan 
tidaklah berarti Pancasila akan menggantikan agama. dan agama tidak mungk.m 
di-Pancasilakan; ant•Ha keduanya tidak ada pertentangan nilai. Org<rnisasi Kemasya
rakatan yang dibentuk atas dasar kesama;m agama mene1apkan 1u1uannya dan 
menjabarkanny;:i d;:ilam program masing-ma~ing sesuai dengan sifat kekhususannya, 
dan dengan sl!makin meningkat dan meluasny;:i pembangunan m;:ika kehidupan 
keagam;:ian dan kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa harus scmaldn diamal· 
kan. bail< dalam kehidupan pribadi maupun kehidupan sosial kemasyarakatan. 

Undang-undang ini tidak mengatur peribada tan, yang merup3kan perwujulian 
kcgiatan cLiiam hubungan manusia deng.an Tuhannya. 

Dengan Orgamsasi Kemasyaraka1an yang berasaskan Pancasila, yang m<impu 
meningkatkan keikutsertaan secara akrif manusia dan sduruh masyarakat Indonesia 
dalam pembangunan nasional, maka pcrwujudan tujuan nasional dapat dipt:rcepat. 

PASAL DEMI PASAL 

Pa.sal l 
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Salah satu ciri penting daJam Organisasi Kemasyarakatan adalah kesukarelaan 
dalam pembentukan dan keanggotaannya. Anggota m~yarakal Warganegara 
Republik Indonesia bebas untuk membentuk, memilih, dan bergabung dalam 
Organisasi Kemasyarakatan yang dikehendaki dalam kehldupan bermasyarakat, 
berbangsa, dan bernegara atas dasar kesamaan kegiatan, profesi, fungsi, agama, 
dan kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Es.a. 

Organisasi Kemasyarakatan dapat mempunyai satu atau lebih dari satu sifat 
kekhususan · scbagaimana dimaksud dalam pasal ini, yaitu kesamaan kegiatan. 
profesi, fungsi, agama, dan kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa. 

Organisasi atau perhlmpunan yang dibentuk secara sukarela oleh anggota masya
rakat Warganegara Republik Indonesia yang keanggotaannya terdiri dari Warga· 



negara Republik Indonesia dan warganegara asing. termasuk daJam pcngertian 
Organisasi Kemasyarakatan sebagaimana dimaksud dalam pasal ini, dan oleh 
karcnanya tunduk kepada ketentuan-ketentuan Undang-undang ini. 

Organisasi atau perh.impunan yang dibentuk oleh Pemerintah seperti Praja 
Muda Karana (Pramuka), Korps Pegawai Republik Indonesia (Korpri), dan 
lain sebagainya, serta organisasi atau perhimpunan yang dibentuk oleh anggota 
masyarakat Warganegara Republi.k lndonesja yang bergerak dalam bidang per
ekonomian seperti Koperasi, Perseroan Terbatas, dan lain sebagainya, tidak 
tennasuk dalam pengertian Organisasi Kemasyarakatan sebagaimana dimaksud 
dalam pasal ini. 
Sekalipun demikian dalam rangka pembangunan nasional sebagai pengamalan 
Pancasila, organisasi a tau perhimpunan tersebut. juga berkewajiban unt uk 
menjadikan Pancasila scbagai satu-satunya asas dan mengamaJkannya dalam 
sctiap kegiatan. 

Pasal 2 

Dalam pas.a.I am pengertian as.as meliputi · juga kata "dasar", "landasan ". 
''pedoman pokok", dan kata-kata lain yang mempunyai pengertian yang sama 
dengan asas. 

Yang dimaksud dengan "Pancasila" ialah yang rumusannya tercantum dalam 
Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. 

Pancasila sebagai satu-satunya asas bagi Organisasi Kemasyarakatan harus di
pegang teguh oleh sctiap Organisasi Kemasyarakatan dalam memperjuangkan 
tercapainya tujuan dan dalam melaksanakan program masing-masing. 

Pasal 3 

Setiap Organisasi Kemasyarakatan menetapkan tujuan masing-masing, yang 
sesuai dengan sifat kekhususannya dengan berpedoman kepada ketentuan
ketentuan Undang-undang inl. 

Berdasarkan tujuan terscbut di atas Organlsasi Kemasyarakatan dapat menetap
kan program kegiatan yang dikehendaki. 

Yang penting adalah, bahwa tujuan dan program yang dikehendaki dan di
tetapkannya itu ha rus tetap bcrada dalam rangka mencapai Tujuan Nasional. 

Yang dimaksud dengan ''tujuan nasionaJ sebagaimana termaktub dalam Pem
bukaan Undang-Undang Dasar J 945" ialah "melindungi segenap bangsa Indo
nesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, untuk memajukan kesejahteraan 
umum. mcncerdask.an kerudupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban 
dunia yang berdasark.an kcmerdekaan, pcrdunaian abadi, dan keadilan sosiaJ ... 
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Pasal 4 
Cukup jelas. 

Pasal S 

Huruf a 

Oleh karena Organisasi Kemasyarakatan dibentuk atas dasar sifat kek.husus· 
annya masing-masing, maka sudah semestinya apabila Organisasi Kemasya· 
rakatan berusaha melakukan kegiatan sesuai dengan kepcntingan • para 
anggotanya. 

Huruf b 

Organis.asi Kemasyarakatan sebagai wadah pembinaan dan pengembangan 
anggotanya merupakan tempal penempaan kepcmimpinan dan peningkatan 
keterampilan yang dapat disumbangkan dalam pembangunan di segala 
bidang. 

Huruf c 

Pembangunan adalah usaha bers.ama bangsa untuk mencapai masyarakat 
adil dan makmur berdasarkan Pancasila. Oleh karena itu Organisasi Ke· 
masyarakatan sebagai wadah pcranscrta anggota masyarakat, mcrupakan 
kebutuhan yang tidak dapat dielakkan. 

Huruf d 
Cukup jelas. 

Pasa.I 6 
Cukup jclas. 

P&$3.I 7 
Cukup jelas. 

Pual 8 
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Dengan tidak mengurangi kebebasannya uni uk lebih berperan dalam melak.sana· 
kan fungsinya, Organisasi Kemasyarak.atan berhimpun dalam suatu wadah 
pembinaan dan pcngembangan yang sejenis sesuai dengan kesamaan kegiatan, 
profesi, fungsi, agama, dan kepercayaan tcrhadap Tuhan Yang Maha Es.a. 

Yang dirnaksud dengan "satu wadah pembinaan dan pengembangan yang se: 
jenis" ialah hanya ada satu wadah untuk setiap jenis, seperti untuk Organisasi 
Kemasyarakatan pemuda dalam wadah yang sekarang bemama Komite Nasional 
Indonesia (KNPI), untuk Organisasi Kemasyarakatan tani dalam wadah yang 
sckarang bernama Himpunan Kcrukunan Tani Indonesia (HK.TI), dan lain st· 

bagainya. 



Pual 9 

Cukup jelas. 
Pasal JO 

Cukup jelas. 

Pas:al II 
Cukup jelas. 

Pasal 12 

Pembinaan sebagaimana dimaksud dalam pasal ini diperlukan dalam rang.ka 
membirnbing, mengayomi, dan mendorong Organisasi Kemasyarakatan ke arah 
pcrtumbuhan yang sehat dan mandiri sesuai dengan jiwa dan semangat Undang
undang ini. 

Piual 13, PasaJ 14, dan Pasal 15 

Lembaga yang berwenang untuk membekukan Pengurus atau Pengurus Pusat 
dan membubarkan Organis.as.i Kemasyarakatan adalah Pemerintah. 

Yang dimaksud dengan "Pemerintah" dalarn pasal-pasal ini adalah Pemerintah 
Pus.at, Pemerintah Daerah Tingkat I yaitu Gubemur Kepala Daerah Tingkat I, 
dan Pemerintah Daerah Tingkat II yaitu Bupati/Walikotamadya Kepala Daerah 
Tingk.at II. 

Wewenang mcmbekukan dan membubarkan terscbut berada pada : 

a. Pemerintah Pusat bagi Organisasi Kemasyarakatan yang ruang tingkup 
keberadaannya bersifat nasional; 

b. Gubemur bagi organisasi Kemasyarakatan yang ruang lingkup keberadaan
nya terbatas daJam wilayah Propinsi yang bersangkutan; 

c. Bupati{Walikotamadya bagi Organisasi Kemasyarakatan yang ruang lingkup 
keberadaannya terbatas da)am wilayah Kabupaten/Kotamadya yang ber
sangk.utan. 

Pembekuan dan pembubaran dapat dilakukan setelah mendengar keterangan dari 
Pengurus atau Pengurus Pusat Organisasi Kemasyarakatan yang bersangkutan dan 
setelah memperoleh pertimbagan dalam segi hukum dari Mahkamah Agung untuk 
tingkat nasional, sedangkan untuk tingkat Propinsi dan tingkat Kabupaten/Kota· 
madya setelah rnemperoleh pertirnbangan dari instansi yang berwenang sehingga 
dapat dipertanggungjawabkan dari semua segi, bersifat menclidik, dalarn rangk.a 
pembinaan yang positif, dan dengan mengindahkan peraturan perundang-undangan 
yang berlaku. 

Pembubaran merupakan upaya tcrakhir. 
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Pasal 16 

Yang dimaksud dengan .. idcologi, paham, atllu ajaran Jain yang bertentangan 
dengan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 dalam segala bcntuk dan pcr
wujudannya" ialah scgala ideologi, paham, atau ajaran yang bertentangan dengan 
Pancasila sebagai pandangan rudup bangsa, das.ar ncgara, dan ideo)ogi nasional, 
serta Undang-Undang Das.ar 1945. 

Pasal 17 
Cukup jelas. 

Pual 18 
Organisasi Kemasyarakatan yang bcrbentuk bcrdasarkan pcraturan pcrundang· 
undangan scbelum bcrlakunya Undang-undang ini, baik yang berstatus badan 
hukum maupun tidak, sepenuhnya tunduk kepada ketentuan-ketentuan Undang
undang ini, dan oleh karcnanya Organis.asi Kemasyarakatan terscbut dalam 
waktu selambat-lambatnya ~ (dua) ta.hun setelah tanggal mulai berlakunya 
Undang-undang ini wajib menyesuaikan diri dengan kctentuan-ketentuan 
Undang-undang ini. 

Status badan hukum yang dipcroleh Organisasi Kemasyarakatan tersebut di 
aus tctap berlangsung sampai adanya peraturan perundang-undangan nasional 
tcntang badan hukum. 

PasaJ 19 
Cukup jelas. 

Pual 20 
Cukup jelas. 

T AMBAHAN LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA NOMOR 3298 
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Menimbang 

UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA 
NOMOR 5 TAHUN 1997 

TENTANG 

PSIKOTROPIKA 

DENGAN RAHMATTUHAN YANG MAHAESA 

PRESIDEN REPUDLIK INDONESIA, 

a. bahwa pembangunan nasional bertujuan untuk 
mewujudkan suatu masyarakat adil dan makmur yang 
mcrata materiil dan spiritual berdasarkan Pancasila dan 
Undang-Undang Dasar 1945 dalam wadah Negara 
Kesatuan Republik Indonesia yang merdeka, bcrdaulat, 
bcrsatu dan berkedaulatan rakyat dalam suasana pcri 
kchidupan bangsa yang aman, tenteram, tertib dan dinamis 
dalam lingkungan pergaulan dunia yang merdcka, adil, 
bcrsahabat dan damai; 

b. bahwa untuk mewujudkan tujan pembangunan nasionol 
tersebut, perlu dilakukan upaya sccara berkclanjutan di 
segala bidang, antara lain pembangunan kesejahteraan 
rakyat, tennasuk kesehatan, dengan memberikan pcrhatian 
terhadap pelayanan kesehatah, dalam hal ini ketersediaan 
dan pencegahan penyalahgunaan obat serta pemberantasan 
peredaran gelap, khususnya psikotropika; 

c. bahwa psikotropika sangat bermanfaat dan diperlukan 
untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan ilmu 
pengetahuan, maka ketersediaannya perlu dijamin; 

d. bahwa penyalahgunaan psikotropika dapat merugikan 
kehidupan manusia dan kehidupan bangsa, sehingga pada 
gilirannya dapat mengancam ketahanan nasional; 

e. bahwa mak.in pesatnya kemajuan ilmu pcngetahuan dan 
teknologi, transportasi, komunikasi dan infonnasi telah 
mengakibatkan gejala meningkatnya peredaran gelap 
psikotropika yang makin meluas serta berdimensi 
internasional; 
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Mcngingat 

f. bahwa schubungan dcngan pcrtimbangan tcrsebul di alas, 
dipandang pcrlu menctapkan Undang-Undang lcntang 
Psikotropika. 

I. Pasal 5 ayat (1) dan Pasal 20 ayat (1) Undang-Undang 
Dasar 1945; 

2. Undang-undang Republ ik Indonesia Norn or 23 Tahun 
1992 tcntang Kcsch:i1an (Lcmh<iran Negara Tahun 1992 
Nomor 100, Tambahan Lcmbaran Negara Nomor 3495); 

3. Undang-Undang Rcpublik Indonesia Nomor 8 Tahun 1996 
tentang Pengcsahan Convenuo11 on Psychotropic Sub
stances 1971 (Konvcnsi Psikolrnpika 1971), (Lcmbaran 
Negara Tahun 1996 Nomor I 00, Tambahlln Lcmbaran 
Negara Nomor 3657): 

Dcngan pcrsctuju<Jn 
DE\VAN PERWAKJLAN R..\KYAT REPUBLIK INOONES1A 

MEMUTUSKAN : 

Ui'-"D:\NG-UND:\NG TE~T:\NC PSIKOTROPIKA 

RABI 

KETENTUAN UMUM 

Pasal l 

Oalam undang-undang ini yang dimaksud drngan : 

L Psikotropika ad;:il;:ih zat atau ob;:it, baik alamiah maupun sintctis bukan 
narkotika, yang berkasiat psikoaktif mclal ui pcngaruh sckktif pada susunan 
saraf pusat yang mcnycbabkan pcrubahan khas pada aktivitas mental dan 
prilaku. 

' P::ibrik obat adalah perus;:ihaan hcrbadan hukum yang mcmiliki izin dari 
Mentcri untuk melakukan kcgiatan produksi scrta pcnyaluran obat dan 
bahan obat, tcrmasuk psikotropika. 

3. Produksi adalah kcgiatan atau proses menyiapkan, mcngolah, mcmbuat, 
menghasilkan, mengcmas dan/atau mcnguhah hentuk psikotropika. 

4_ Kemasan psikotropika adalah bahan yang digunakan untuk mewadnhi dan/ 
atau mcmbungkus psikotropika, baik yang bcrscntuhan langsung maupun 
tidak. 
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5. Pcrcdaran adalah sctiap kcgiatan atau scrangkaian kcgiatan pcnyaluran 
atau pcnyerahan psikotropika, baik dalam rangka pcrdagangan, bukan 
pcrdagangan maupun pcmirnJahtanganan. 

6. PcrdagangJn adal<1h setiap kcgiatan atau serangkaian kcgiatan dalam rangka 
pcmbclian dan/atau pcnjualan, termasuk pcnawaran untuk menjual 
psikotropika, dan kcgiatan lain bi..:rkcnaan di..:ngan pemindahlanganan 
psikolropika dcngan mcmpcrolch imbalan. 

7. Pcrdagangan besar farmasi adalah perusahaan bcrbadan hukum yang 
mcmiliki izin dari Mcnrcri untuk mclakukan kcgiatan penyaluran scdiaan 
farmasi, termasuk psikotrnpika dan alat kcschatan. 

8. Peng<1ngku1an adalah sctiap kcgiatan atau scrangkaian kegiatan dalam 
rangka mcmidahkan psikotr0pika dari satu tcmpal kc lcmpat lain, dcngan 
cara, moda, atau sarana angkutan apa pun, dalam rangka produksi dan 
pcrcdaran. 

9. Dokumcn pengangkutan adalah surat jalan/atau faktur yang mcmhuat 
ketcrangan tcnlang idcntitas pcngirim, dan pcncrima, bcntuk. jcnis d;in 
jumlah psikotropika yang diangkut. 

10. Transite adalah pengangkutan psikotropika di wilayah Rcpublik Indone
sia dcngan atau tanpa bcrganti sarana angkutan antara dua negara lintas. 

11. Penycrahan adalah setiap kcgiatan memberikan psikotropika, baik antar 
penyerah maupun kcpada pcngguna dalam rangka pelayanan kesehatan. 

12. Lcmbaga penelitian dan/atau lembaga pendidikan adalah lembaga yang 
sccara khusus a tau yang salah salu fungsinya melakukan kcgiatan penelitian 
dan/atau menggunakan psikotropika dalam penelitian, pengembangan, 
pendidikan, atau ganjaran dan telah mendapat persetujuan dari Menteri 
dalam rangka kepentingan ilmu pengetahuan. 

13. Korporasi adalah kumpulan terorganisasi dari orang dan/atau kckayaan, 
baik merupakan badan hukurn maupun bukan. 

14. Mentcri adalah rnenteri yang bertanggung jawab di bidang kesehatan. 

DAB II 

RUANG LINGKUP DAN TUJUAN 

Pasal 2 

(1) Ruang lingkup pengaturan di bidang psikotropika dalam undang-undang 
ini adalah segala kegiatan yang berhubungan dengan psikotropika yang 
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mcmpunyai potensi mengakibatkan sindroma kctcrgantungan. 

(2) Psikotropika yang mempunyai potcnsi mengakibatkan sindroma 
ketergantungan sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1) digolongkan 
menjadi; 

a. psikotropika golongan I; 

b. psikotropika golongan 11; 

c. psikotropika golongan 111; 

d. psikotropika golongan IV. 

(3) Jenis-jcnis psikotropika golongan I, psikotropika golongan 11, psikotropika 
golongan Ill, psikotropika golongan IV sebagaimana dimaksud pa<la ayat 
(2) untuk pcrtama kali ditetapkan dan dilampirkan dalam undang-undang 
ini, yang merupakan bagian yang tak terpisahkan. 

(4) Ketentuan lcbih lanjut untuk penctapan dan peruhahan jcnis-jcnis 
psikotropika sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur old Mcnteri. 

Pasal 3 

Tujuan pcngaturan di bidang psikotropika adalah: 

a. mcnjamin ketcrsediaan psikotropika guna kcpcntingan pclayanan kcschatan 
dan ilmu pengetahuan; 

b. mcncegah terjadinya penyalahgunaan psikotropika; 

c. mcmberantas pcredaran gelap psikotropika. 

Pasal4 

(1) Psikotropika hanya dapat digunakan untuk kcpentingan pclayanan 
kesehatan dan/atau ilmu pengetahuan. 

(2) Psikotropika golongan I hanya dapat digunakan untuk tujuan ilmu 
pengetahuan. 

(3) Selain penggunaan sebagai dimaksud pada ayat (2), psikotropika golongan 
I dinyatakan sebagai barang terlarang. 

(4) Ketentuan lebih lanjut untuk penetapan dan perubahan jenis-jenis 
psikotropika sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur olch Menteri. 
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DADlll 

PRODUKSI 

PasalS 

Psikolropika hanya dapat diproduksi olch pabrik obat yang tel ah memiliki sesuai 
dengan kelentuan peraturan perundang-undangan yang bcrlaku. 

Pasal 6 

Psikolropika golongan I dilarang diproduksi dan/alau digunakan dalam proses 
produksi. 

Pasal 7 

Psikotropika, yang diproduksi untuk dicdarkan berupa obat, harus memenuhi 
standar dan/atau persyaratan farmakopc Indonesia atau buku standar lainnya. 

BAB IV 

PEREDARAN 

Bagian Pertama 
Um um 

Pasal 8 

Peredaran psikotropika terdiri dari penyaluran dan penyerahan. 

Pasal 9 

(1) Psikotropika yang qerupa obat hanya dapat diedarkan setelah terdaftar pada 
departemen yang bertanggung jawab di bidang kesehatan. 

(2) Menteri menetapkan persyaratan dan tala cara pendaftaran psikotropika 
yang berupa obat. 

Pasal 10 

Setiap pengangkutan dalam rangka peredaran psikotropika, wajib dilengkapi 
dengan dokumen pengangkutan psikotropika. 
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Pasal 11 

Tata cara pcrcc.bran psikotropika diatur kbih lanjut okh Mcntcri. 

Bagian Kedua 
Pcnyalurnn 

Pasal 12 

(I) Penyaluran psikotropika dalam rangka pcrcd;,iran schag;1imana dimaksud 
dalam pasal 8 hanya dapat dilakubn ulch p;,ihrik oh111. p.:d;.igang bcsar 
farmasi, dan sarana penyimpanan scdiaan farmasi Pcmcrintah. 

(~) Pcnyaluran psikotropika sebagaimana dimaksud pat.la ayat (2) hanya dapat 
dilakukan oleh : 

a. Pabrik obat kepada pcdagang hcsar f<Jrrnasi, arotck, sarana 
pcny1mpanan scdiaan farmasi Pcmcrintah, rumah s<1kit Jan Jcmhaga 
pcnclitian dan/atau lembaga pcndidikan. 

b. Pcdagang bcsar farmasi kepada pedagang bcsar farmasi lainnya, 
arotd, sarana pcnyimpanan sc.:diaan farmasi Pcmcrintah, rumah sakit, 
dan atnu lcmhnga penclitian dan/atau lcmhaga pcndiJ1kan. 

c. Sarana pcnyimranan scdinan farmasi Pc.:mcrintah kc.:rada rumah sJkil 
Pcmcrintah, Puskesmns dan Balai Pcngohatan Pcmcrintah. 

(3) Psikotropika golongan I h1.1nya d1.1pat disal urkan olch pahrik obal dan 
pcd1.1gang bcsar farmasi kcpada lcmbaga p~nclitian dan atau kmbaga 
pcndidikan guna kcpentingan ilmu pcngctahuan. 

Pasal 13 

Psikotropika yang digunakan untuk kcpcntingan ilmu 1Xngctahuan hanya dapat 
disalurkan olch pabrik obat dan pedagang bcsar farmasi kcpada lcmbaga 
pcnelitian dan/atau lembaga pcndidikan atau diimpor sccara langsung okh 
pcnelitian dan/atau lcmbaga pendidikan yang bcrsangkutan. 

Bagian Ketiga 
Penycrahan 

Pasal l~ 

(1) Penyerahan psikotropika dalam rangka peredaran scbagaimana dimaksud 
dalam Pasal 8 hanya dapat dilakukan oleh apott!k, rum ah sakit, puskesmas, 
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balai pcngobalan Lian dokter. 

(2) Pcnycrilhan psikolropika olch apotck h;inya Jap;it dilakukan kcpaJa apotck 
lainnya, rumah sakit, puskcsmas, balai pcngobatan, doktcr Lian kcp;i<la 
pcngguna/pasicn. 

(3) Pcnycrahan psikotropika olch apotck, rumah sakit, puskcsmas Lian balai 
pcngobalan scbagaimana dimaksud pal.la ayat (I) hanya dapat uil<1kukan 
kepada pt>ngguna/pasicn. 

(4) Pcnycrahan psikotropika olch apotck, rumah saki1, puskcsmas, dan balai 
pcngob;1tan schagaimani.1 dimaksud pada ayat (I) dilaksanabn hcrdasarkan 
rcsep uoktcr. 

(5) PcnycrahJn psikotropika olch doktcr scbagaimana dimaksud pada ayat (I), 
dilaksanakan dalam hal : 

a. mcnjalankan praktik tcrapi dan diberikan mclalui suntikan; 

b. mcnolong orang sakit c.Jalam kcac.Jaan c.Jarurat: 

c. mcnjalankan tugas di c.Jaerah terpencil yang tiu;1k ada apotck. 

(6) Psikotropika yang diserahkan dokter scbagJimana c.Jimaksud pac.Ja ayat (5) 
hanya dapat c.Jiperoleh dari apotek. 

Pasal 15 

Ketcntuan lcbih lanjut yang diperlukan bagi kcgiatan pcnycrahan psikotropika 
diatur olch Menteri. 

BABV 

EKSPOR DAN IMPOR 

Bagian Pertama 
Surat Persetujuan Ekspor dan Surat Persetujuan lmpor 

Pasal 16 

(1) Ekspor psikotropika hanya dapat dilakukan oleh pabrik obat atau pedagang 
besar farmasi yang telah memiliki izin sebagai eksportir sesuai dengan 
peraturan pcrundang-undangan yang berlaku. 

(2) Impor psikotropika hanya dapat dilakukan oleh pabrik obat pcdagang besar 
farmasi yang memiliki izin sebagai importir sesuai dengan peraturan 
perundang-undangan yang berlaku, serta lembaga pcnelitian atau lembaga 
pendidikan. 
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(3) Lembaga pcncli1ian dan/atau lembaga pendidikan sebagaimana dimaksud 
pada ayat (2) dilarang untuk mengedarkan psikotropika. 

Pasal 17 

(1) Eksportir psikotropika scbagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (I) harus 
mcmiliki surat pcrsetujuan ekspor untuk setiap kali melakukan ekspor 
psikotropika. 

(2) Importir psikolropika sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (2) harus 
mcmiliki surat pcrsctujuan impor psikotropika golongan I hanya dapat 
diberikan untuk kcpcntingan ilmu pengetahuan. 

Pasal 18 

(I) Untuk dapat mcmpcrokh surat pcrsetujuan ekspor a tau surat pcrsctujuan 
impor psikotropika, cksportir atau importir scbagaimana dimaksud dalam 
Pasal 17 mcngajukan permohonan sccara tcrtulis kcpada Mentcri. 

(2) Permohonan sccara tcrtulis untuk mcmpcroll;h surat persctujuan ekspor 
psikotropika dilampiri dengan surat persctujuan impor psikotropika yang 
telah mendapat pcrsctujuan dari dan/atau dikeluarkan oleh pemerintah 
negara pengimpor psikotropika. 

(3) Permohonan sccara tertulis untuk memperolch surat persetujuan ekspor 
psikotropika <lilampiri dcngan surat persctujuan impor psikotropika yang 
telah mcndapat pcrsctujuan dari dan/atau dikeluarkan oleh pemerintah 
negara pcngimpor psikotropika, 

Pasal 19 

Menteri menyampaikan salinan surat persetujuan impor psikotropika kepada 
pemerintah negara pengekspor psikotropika. 

Pasal 20 

Ketentuan lebih lanjut yang diperlukan bagi kegiatan ekspor atau impor 
psikotropika diatur oleh Menteri. 
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Pengangkutan 



Pasal 21 

(1) Sctiap pengangkutan ekspor psikotropika wajib dilcngkapi dcngan surat 
pcrsctujuan ckspor psikotropika yang dikcluarkan oleh Mt:ntcri. 

(2) Sctiap pengangkutan impor psikotropika wajib dilcngkapi dengan surat 
pcrsetujuan ekspor psikotropika yang dikcluarkan oleh pcmcrintah ncgara 
pcngekspor. 

Pasal 22 

(1) Ekspor1ir psikotropik<J wajib mcmhcrikan surat pcrsctujuan ckspor 
psikotropika dari Mcntcri dan Surat Pcrsctujuan Impor Psikotropika c.Jari 
Pcmcrintah ncgara pcngimpor kepada orang yang bcrtanggung jawab alas 
perusahaan pcngangkutan ckspor. 

(2) Orang y<Jng hcrtanggungj<Jwab alas pcrusahaan pcngangkutan ckspor w<Jjih 
mcmhcrikan surat rxrsdujuan impor psikotropika dari pcmcrintah ncgara 
pcngimpor kcpad<1 pcnanggung jawab pcngangkut. 

(3) Pcnanggung jawab pcngangkut ckspor psikotropika wajib mcmbawa dan 
bcrtanggung jawab pengangkut. 

(4) Penanggungjawab pengangkut impor psikotropika yang mcmasuki wibyah 
Republik Indonesia wajib mcmbawa dan bertanggung jawab atas 
kclcngkapan surat persetujuan impor psikotropika dari Mentcri dan surat 
persetujuan ekspor psikotropika dari pcmerintah negara pcngekspor. 

Bagian Ketiga 
Transito 

Pasal 23 

(1) Setiap transito psikotropika dilengkapi surat pcrsctujuan ekspor 
psikotropika yang terlebih dahlu telah mcndapat persctujuan dari dan/atau 
dikeluarkan olch pemerintah negara pengekspor psikotropika. 

(2) Surat persetujuan ekspor psikotropika sebagaimana dimaksud pada ayat 
(1) sekurang-kurangnya memuat keterangan tentang : 

a. nama dan alamat pengckspor dan pengimpor psikotropika; 

b. jenis, bentuk dan jumlah psikotropika; dan 

c. negara tujuan ekspor psikotropika. 
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Pasal 24 

Sctiap pcrubahan ncgara tujuan ekspor psikotropika pada transito psikotropika 
hanya dapat dilakukan setelah adanya persctujuan dari : 

a. pcmcrintah ncgara pcngckspor psikotropika; 

b. pemerintah ncgara pengimpor atau tujuan scmua ckspor psikotropika; dan 

c. pemerintah negara tujuan perubahan ckspor psikotropika. 

Pasal 25 

Pengcmasan kembali psikotropika di dalam ge<lung pcnyimpanan atau sarana 
angkutan pada transito psikotropika, hanya dapat dilakukan tcrhadap kemasan 
asli psikotropika yang mengalami kcrusakan dan harus dilakukan di bawah 
pengawasan dari pejabat yang berwenang. 

Pasal26 

Ketentuan lcbih lanjut yang diperlukan bagi kcgiatan transito psikotropika 
ditetapkan dcngan Peraturan Pcmcrintah. 

Bagian Keempat 
Pemeriksaan 

Pasal27 

Pemerintah melakukan pemeriksaan atas kelengkapan dokumcn ckspor, impor, 
dan/atau transito psikotropika. 

Pasal 28 

(I) Importir psikoterapika memeriksa psikotcrapika yang diimpornya, dan 
wajib melaporkan hasilnya kepada kepada Mcntcri, yang dikirim selambat
lambatnya tujuh hari sejak diterimanya impor psikoterapika di pcrusahaan. 

(2) Berdasarkan hasil laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Menteri 
menyampaikan hasil penerimaan impor psikotropika kepada pemerintah 
negara pengek.spor. 
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BAB VI 

LABEL DAN I KLAN 

Pasal 29 

(1) Pabrik obat wajib mencantumkan label pada kemasan psikotropika. 

(2) Label psikotropika adalah setiap ketcrangan mcngcnai psikotcrapik yang 
dapat berbentuk tulisan, kombinasi gambar dan tulisan, atau bcntuk lain 
yang discrtakan pada kemasan atau dimasukkan dalam kcmasan, 
ditcmpclkan, ntau mcrupakan bagian dari war.fah dan/atau kemasannya. 

Pasa130 

(1) Sdiap rulisan bcrupa kcternngan yang dicantumkan paJa label psikotcrapika 
harus lengkap Jan tidak mcnyesatkan. 

(2) M«.:ntcri mcnetapkan persyaratan dan/atau kctcrangan yang wnjib atau 
dilarang Jicanlumkan pada label psikotcrapi. 

Pasal 31 

(1) Psikoterapi hanya dapat dijalankan pada media cctak ilmiah kcdoktcran 
dan/atau media cetak ilmiah farmasi. 

(2) Persyaratan materi iklan psikoterapi sebagaimana dimaksud p<ida ayat ( 1) 
diatur oleh Menteri. 

BAB VII 

KEBUTUHAN TAHUNAN DAN PELAPO RAN 

Pasal 32 

Mentcri menyusun rencana kcbutuhan psikotropika untuk kcpcntingan pclayanan 
keschatan dan ilmu pengetahuan untuk setiap tahun. 

Pasal 33 

(1) Pabrik obat, pedagang besar farmasi, sarana pcnyimpanan scdiaan farmasi 
Pemerintah, apotek, rumah sakit, balai pengobatan, dokter, lembaga 
penelitian dan/atau lembaga pcndidikan, wajib membuat dan mcnyimpan 
catatan mengenai kegiatan masing-masing yang berhubungan dengan 
psikotropika. 
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(2) Mcnlcri mclakukan pcngawasan dan pcmcriksaan atas pelaksanaan 
pcmbuatan dan penyimpanan catatan scbagaimana dimaksud pada 
ayat (1). 

Pasal 34 

Pabrik obat, pcdagang bcsar farmasi, apotck, rumah sakit, puskesmas, lcmbaga 
pcnelilian dan/alau lembaga pcndidikan wajib mclaporkan catatan scbagaimana 
dimaksud dillam Pusal 33 ayat (1) kepada Mcnlcri sccara bcrkala. 

Pasal 35 

Kctentuan lcbih lanjut yang dipcrlukan bagi pcnyusuna_n rcncana kchutuhan 
tahunan psikotropika dan mengenai pelaporan kcgiatan yang bcrhubungan 
dcngan psikotcrapika diatur olch Mentcri. 

BAB VIII 

PENGGUNA PSIKOTROPIKA DAN REHABILITASI 

Pasal 36 

(I) Pcngguna psikotropika hanya dapat memiliki, mcnyimpan, dan/atau 
pcr<.1walan. 

(2) Pengguna psikotropika scbagaimana dimaksud pada ayat (I) harus 
mcmpunyai bukti bahwa psikotcrapika yang dimiliki, disimpan, dan/alau 
dibawa un1uk digunakan, diperoleh sccara sah scbagaimana dimaksud 
dalam Pasal 14 ayat (2), ayat (3), ayat ( 4) dan ayat (5). 

Pasal 37 

(1) Pengguna psikotcrapika yang menderita sindroma ketcrgantungan 
bcrkewajiban untuk ikut serta dalam pengobatan dan/alau pcrawatan. 

(2) Pcngobatan dan/atau perawatan scbagaimana dimaksud pada ayat (1) 
dilakukan pada fasilitas rehabilitasi. 

Pasal 38 

Rehabilitasi bagi pengguna psikoterapika yang menderita sindroma 
ketergantungan dimaksud untuk memulihkan dan/atau mengembangkan 
kemampuan fisik, mental dan sosialnya. 
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Pasal 39 

(1) Rehabilitasi bagi pcngguna psikotropika sindroma kctergantungan 
<lilaksanakan pada fasilitas rchabilitasi yang diselenggarakan olch 
Pcmerintah dan/atau masyarakat. 

(2) Rchabilitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (I) mdiputi rchahilitasi 
mcdis <lan rehabilitasi sosial. 

(3) Penyclcnggaraan fasilitas rchabilitasi mc<lis scbagaimana dimaksuc.J pa<la 
ayat ( 1) dan ayat (2) hanya dapat c.Jilakukan alas dasar izin dari Mcntcri. 

(4) Kctcntuan lcbih lanjut mengcnai pcnyclenggaraan rchahilitasi diln ~rizinan 
schagaimana dimaksud pac.Ja ayat (1), ayat (2) c.Jan ayat (J) ditctapkan 
dl:ngan Pcraturan Pcmerintah. 

Pasal 40 

Pi.:milikan psikotrorika dalam jumlah tcrtcntu olch wisatawan asing arau warga 
ncgara asing yang mcmasuki wil:.iyah ncgara Indonesia dapat dilak.ukan 
scpanjang digunakan hanya untuk pcngobatan dan/atau kerxnringan prihadi uan 
yang bcrsangkutan harus mcmpunyai bukti bahwa psikotcrapi hcrupa oh;1t 

dimaksud dipcrolch sccara sah. 

Pasal 41 

Pengguna psikotropika yang menderita sindroma ketergantungan yang bcrkait;rn 
dcngan tind<Jk pidana di bidang psikotropika dapat diperintahkan olch hakim 
yang mcmurus pcrkara tcrscbut untuk mcnjalani pengobatan dan/atau pcrawatan. 

BAilIX 

PEMANTAUANPREKURSOR 

Pasal 42 

Prekursor adalah alat-alat yang potcnsial dapat disalahgunakan untuk melakukan 
dan tindak pidana psikotropika ditetapkan sebagai barang di bawah pcmantauan 
Pemerintah. 

Pasal 43 

Menteri menetapkan zat atau bahan prekursor dan alat-alal sebagaimana 
dimaksud dalam pasal 42. 
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Pasal 44 

Tata cara penggunaan dan pcmantauan prckursor dan ali.11-alal scbagaimana 
dimaksud dalam Pasal 42 dilclapkan dcngan Pcraluran Pcmcrintah. 

BAB X 

PEMilINAAN DAN PENGAWASAN 

Bagian Pt:rtama 
Pembinaan 

Pasal 45 

Pemcrintah mclakukan pcmbinaan tcrhauap scgala kcgialan yang bcrhubungan 
dcngan psikotropika. 

Pasal 46 

Pcmbinaan scbagaimana dimaksud th.dam Pi.Isa! 45 diarahkan untuk: 

a. tcrpcnuhinya kcbutuhan psikolropika guna kcpcntingan pclayanan 
kcsehatan pcngetahuan; 

b. mencegah terjadinya pcnyalahgunaan psikotropika; 

c. melindungi masyarakat dari scgi.lla kcmungkinan kejadian yang dapat 
mcnimbulkan gangguan dan/atau bahaya alas tcrjadinya pcnyalahgunaan 
psikoterapika; 

d. mcmbcrantas percdaran gclap psikotropika; 

e. mencegah pelibatan anak yang bclum bcrumur 18 (dclapan bclas) tahun 
dalam kegiatan pcnyalahgunaan psikotropika; 

f. mendorong dan menunjang kcgiatan penelitian dan/atau pengembangan 
teknologi di bidang psikotropika guna kepentingan pclayanan kesehalan. 

Pasal 47 

Dalam rangka pembinaan, Pemcrintah dapat melakukan kerja sama internasional 
di bidang psikotropika sesuai dengan kepcntingan nasional. 

Pasal 48 

Dalam rangka pembinaan, Pemerintah dapat memberikan penghargaan kepada 
orang atau badan yang telah berjasa dalam membantu pencegahan 
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penyalahgunaan psikotropika dan/atau mcngungbpkan peristiwa tindilk pidana 
di bidang psikotropika. 

Pasal 49 

Ketentuan lcbih lanjut yang dipcrlukan bagi pcmbinaan scgala kegiatan yang 
berhubungan dcngan psikoterapika ditctapkan dcngan Peraturan Pcmcrintah. 

Bagian Kedua 
Pengawasan 

Pasal SO 

(1) Pemerintah melakukan pcngawasan terhadap scgala kcgiatan yang 
berhubungan dengan psikotropika, baik yang dilakukan oleh Pcmerintilh 
maupun olch masyarakat. 

(2) Dalam rangka pcngawasan, Pcmcrintah bcrwenang: 

a. melaksanakan pemeriksaan sctempat dan/atau pcngambilan contoh 
pada sarana : produksi, penyaluran, pcngangkutan, penyimpanan, 
sarana pelayanan dan fasilitas rehabilitasi' 

b. memcriksa surat dan/atau dokumen yang berkaitan dcngan kcgiatan 
di bidang psikotropika; 

c. melakukan pengamanan terhadap psikotropika yang tidak mcmcnuhi 
standar dan persyaratan; dan 

d. mclaksanakan evaluasi tcrhadap hasil pemcriksaan. 

(3) Pclaksanaan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilengkapi 
dcngan surat tugas. 

Pasal 5 l 

(1) Dalam rangka pengawasan, Mcntcri berwcnang mengambil tindakan ad
min istratif terhadap pabrik obat, pedagang bcsar farmasi, sarana 
penyimpanan sediaan farmasi pemerintah, apotek, rumah sakit, puskesmas, 
balai pengobatan, doktcr, lembaga pcnelitian dan/atau lembaga pendidikan, 
dan fasilitas rehahilitasi yang melakukan pelanggaran tcrhadap kctentuan 
undang-undang ini. 

(2) Tindakan administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat 
berupa : 
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a. tcguran lisan; 
b. teguran tcrtulis; 
c. pcnghcnrian sementara kcgiatan; 
d. dcnda administratif; 
c. pcncabutan izin praktik. 

Pasal52 

(I) Kcrcntuan lchih Ian jut mengcnai pcngawasan, bcntuk pclanggaran dan 
pcncrapan sanksinya sebagaimana dalam Pasal 50 ayat (2) dan ayat (3), 
Pasal 51 ayat (I) dan ayat (2) diatur olch Mcnteri. 

(2) Ketcntuan Jchih lanjut mengenai pengawasan schagaimana llimaksud dalam 
pasal 50 ayat (I) ditetapkan dengan Pcraturan Pcmcrintah. 

BAB XI 
PEMUSNAHAN 

Pasal 53 

(I) Pemusnahan psikotropika dilaksanakan dalam hal : 

a. berhubungan dengan tindak pidana; 

b. dipro<luksi tanpa memenuhi standar dan pcrsyaratan yang bcrlaku dan/ 
atau tidak dapat digunakan dalam proses produksi psikotropika; 

c. kadaluarsa; 

d. tidak memcnuhi syarat untuk digunakan pada pelayanan kcsehatan 
dan/atau untuk kepentingan ilmu pengetahuan. 

(2) Pemusnahan psikotropika sebagaimana dimaksud: 
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a. pada ayat (I) butir a dilakukan oleh sualu tim yang terdiri dari pcjabat 
yang mewakili departemen yang bertanggung jawab di bidang 
kesehatan, Kepolisian Negara Republik Indonesia, dan Kejaksaan 
sesuai dengan Hukum Acara Pidana yang berlaku, dan ditambah 
pejabat dari instansi terkait dengan !em pat terungkapnya tindak pidana 
tersebut, dalam waktu tujuh hari setclah mendapat kekuatan hukum 
tetap; 

b. pada ayat (1) butir a, khusus golongan I, wajib dilaksanakan paling 
lambat tujuh hari setelah dilakukan penyitaan; dan 



c. pada ayat (1) butir b, c dan d dilakukan olch Pcmerintah, orang, atau 
badan yang bertanggung jawab atas prouuksi dan/atau pcrcdaran 
psikotropika, sarana keschatan tcrtcntu, scrta lcmbaga pcndidikan dan/ 
atau lembaga penelitian dengan disaksikan olch pcjabat dcpartcmcn 
yang bertanggung jawab di bidang keschatan, dalam waktu tujuh hari 
setelah mendapat kepastian sebagaimana dimaksud pada ayat tcrscbut. 

(3) Setiap pemusnahan psikotropika, wajib dibuatkan bcrita acara. 

(4) Ketcntuan lebih lanjut mengcnai pcmusnahan psikotropika ditctapkan 
dcngan Peraturan Pemerintah. 

BAB XII 

PERAN SERTA MASYARAKAT 

Pasal 54 

(1) Masyarakat memiliki kesempatan yang scluas-luasnya untuk bcrpcran scrta 
dalam membantu mewujudkan upaya pcnccgahan penyalahgunaan 
psikotropika sesuai dengan undang-undang ini dan pcraturan 
pelaksanaannya. 

(2) Masyarakat wajib melaporkan kepada pihak yang bcrwcnang bila 
mcngetahui tentang psikotropika yang disalahgunakan dan/atau dimiliki 
secara tidak sah. 

(3) Pelapor sebagaimana dimaksud pada ayat (2) pcrlu mcndapatkan jaminan 
keamanan dan perlindungan dari pihak yang bcrwenang. 

(4) Kctcntuan lebih lanjut mengenai pcran scrta masyarakat sebagaimana 
dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dcngan Pcraturan Pcmcrintah. 

BAB XIII 

PENYIDIKAN 

Pasal SS 

Selain yang ditentukan dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang 
Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan 
Lembaran Negara Nomor 3209), pcnyidik polisi negara Rcpublik Indonesia 
dapat : 

a. melakukan teknik penyidikan penycrahan yang diawasi dan teknik 
pembelian terselubung; 
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h. mcmbuka a tau mcmcriksa sctiap barang kiriman mclalui pos atau alat-alat 
pcrhubungan lainnya yang <.liduga mcmpunyai hubungan dengan pcrkara 
yang mcnyangkut psikotropika yang sec.Jang dalam pcnyidikan; 

c. mcnyadap pcmbicaraan mehilui telepon dan atau alat telekomunikasi 
clcktronika lainnya yang dilakukan oleh orang yang dicurigai atau diduga 
kcras mcmbicarak<ln masalah yang bcrhubungan dcngan tindak pidana 
psikotropika. Jangka waklu pcnyadapan bcrlangsung paling Jama 30 (tiga 
puluh) hari. 

Pasal 56 

(I) &lain pcnyic.Jik pcjabat polisi ncgara Rcpublik Indonesia, kepada pcj<Jhat 
pcgawai ncgcri sipil tcrtcntu diberi wcwenang khusus sebagai pcnyidik 
schagaimana dimaksud dalam Undang-undang Nomor8 tahun 1981 tcntang 
Hukum Acara Pidana (Lemharan Negara Tahun 1981 Nomor 76, TamhJhan 
Lcmhran Negara Nomor 3209) untuk mclakukan pcnyidikan tindak pidana 
schagaimana diatur dalam undang-undang. 

(2) Pcnyidik schagaimana dimak.sud pada ayat (I) bcrwenang: 
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a. mdakukan pcmcriksaan alas kebenaran laporan serta ketcrangan 
lcntang tindak pidana di bidang psikotropika; 

h. mdakukan pcmcriksaan tcrhadap orang yang diduga melakukan tindak 
pie.Jana di hie.Jang psikotropika; 

c. mcminta kctcrangan dan bahan bukti dari orang atau badan hukum 
schubungan dengan tindak pidana dibidang psikotropika; 

d. mclakukan atau penyitaan bahan atau barang bukti dalam pcrkara 
tinc.Jak pie.Jana di bidang psikotropika; 

e. mclakukan pcnyimpanan atau pengamanan terhadap barang bukti yang 
disita dalam perkara tindak pidana di bidang psikotropika; 

f. mclakukan pemcriksaan atas surat dan/atau dokumen lain tentang 
tindak pidana di bidang psikotropika; 

g. mcmbuka atau mcmeriksa setiap barang kiriman melalui pos atau 
alat-alat perhubungan lainnya yang diduga mempunyai hubungan 
dengan pcrkara yang menyangkut psikotropika yang sedang dalam 
pcnyidikan; 

h. meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas 
penyidikan tindak pidana di bidang psikotropika; 

1. menetapkan saat dimulainya dan dihentikannya penyidikan; 



(3) Hal-hal yang belum diatur dalam kewcnangan PPNS scbagaimana diatur 
dalam pcrundang-undangan yang ada, mengcnai ta ta cara c..litctapkan c..lalam 
Pcraturan Pemerintah. 

Pasal 57 

(1) Di dcpan pcngadilan, saksi dan/atau orang lain dalam pcrkara psikotropika 
yang sedang d<Jlam pemeriksa<Jn, dilarang mcnycbut nama, alamat, alau 
hal-hal yang membcrikan kcmungkinan dapat tl!rungkapnya idcntitas 
pclapor. 

(2) Pada saat pcmeriksaan di sidang Pengadilan akan c..limulai, hakim mcmbcri 
peringatan tcrlebih dahulu kcpac..la saksi dan/alau orang lain yang 
bcrsangkutan dengan perkara tindak pic..lana psikotropika, untuk tidak 
me!nycbut idenlitas pclapor, scbagaimana dimaksud paua <.1ya1 (I). 

Pasal58 

Pcrkara psikotropika, termasuk perkara yang lcbih didahulukan darirada p..:rk<Jra 
lain unluk diajukan ke pcngadilan guna pcmcriksaan dan rt:nyclcsaian 
scccpatnya. 

BAB XIV 

KETENTUAN PIDANA 

Pasal 59 

(1) I3arangsiapa: 

a. menggunakan psikotropika golongan I selain dimaksud dalam Pasal 
4 ayat (2); atau 

b. mcmproduksi dan/atau menggunakan dalam proscs produksi 
psikotropika golongan I scbagaimana dimaksud dalam Pasal 6; atau 

c. mengedarkan psikotropika golongan I tidak mcmcnuhi kctentuan 
scbagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (3); atau 

d. mcngimpor psikotropika golongan I sclain untuk kcpcntingan llmu 
Pengetahuan; atau 

e. sccara tanpa hak memiliki, menyimpan dan/atau mcmbawa 
psikotropika golongan I dipidana dengan pidana pcnjara palingsingkat 
4 (cmpat) tahun, paling lama 15 (lima belas) tahun dan pidana dcnda 
paling sedikit Rp. 150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah), 
dan paling banyak Rp. 750.000.000,00 (tujuh ratus lima puluh juta 
rupiah). 
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(2) Jika tinc.Jak pie.Jana schagaimana c.Jimaksud pada ayat (1) dilakukan sccara 
tcrorganisasi dipiuana dcngan pidana mati atau pidana pcnjara seumur hiuup 
a tau pidana pcnjara sclama 20 (dua puluh) tahun dan piuana dcnc.Ja scbcsar 
Rp. 750.000.000,00 (tujuh ratus lima puluh juta rupiah). 

(3) Jika tindak pidana dalam pasal ini dilakukan olch korporasi, maka di 
samping dipic.Jananya pclaku tindak pie.Jana, kepada korporasi dikcnakan 
pidana dcnda schcsar Rp. 5.000.000.000,00 (lima milyar rupiah). 

Pasal 60 

(1) Barang siapa : 

a. mcmproduksi psikotropika sclain yang ditctapkan dalam ketentuan 
Pasal 5; atau 

b. mcmpro<..luksi atau mcngedarkan psikotropika dalam bentuk obat yang 
tidak mcmcnuhi standar dan/atau pcrsyaratan sebagaimana dimaksud 
dalam Pasal 7; atau 

c. mcmproduksi atau mcngcdarkan psikotropika yang berupa obal yang 
tidak tcrdaftar pada dcpartemen yang bertanggung jawab di bidang 
kcsehatan scbagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1); 

c.lipidana c.lcngan pidana pcnjara paling lama 15 (lima belas) tahun dan 
pidana dcnda paling ban yak Rp. 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah). 

(2) Barang siapa menyalurkan psikolropika selain yang dilctapkan dalam Pasal 
12 ayat (2) dipidana dcngan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan 
pidana dcnda paling banyak Rp. 100.000.000,00 (seratus juta rupiah). 

(3) Barang siapa mcncrima penyaluran psikotropika selain yang diietapkan 
Pasal 12 ayat (2) dipidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan pidana 
c.lcnda paling banyak Rp. 60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah). 

(4) Barang siapa menycrahkan psikotropika selain yang ditetapkan dalam 14 
ayat (1), Pasal 14 ayat (2), Pasal 14 ayat (3) dan Pasal 14 ayat (4) dipidana 
dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan pidana denda paling 
banyak Rp. 60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah). 

(5) Barang siapa menerima penyerahan psikotropika selain yang ditetapkan 
dalam Pasal 14 ayat (3), Pasal 14 ayat (4) dipidana dengan pidana penjara 
paling lama 3 (tiga) tahun dan pidana denda paling banyak Rp. 
60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah). 
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Apabila yang menerima penyerahan itu pengguna, maka dipidana dengan 
pidana penjara paling lama 3 (tiga) bulan. 



Pasal 61 

(1) Ba rang siapa : 

a. mengekspor atau mengimpor psikotropika selain yang ditentukan 
dalam Pasal 16, atau 

b. mengckspor atau mcngimpor psikotropika tanpa surat pcrsetujuan 
ekspor atau surat persetujuan impor sebagaimana dimaksud dalam 
Pasal 17; atau 

c. melaksanakan pcngangkutan ekspor atau impor psikotropika tanpa 
dilcngkapi dcngan surat pcrsetujuan ekspor atau surat pcrsctujuan 
impor scbagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (3) atau Pasal 22 
ayat (4); 

dipidana <lcng;m pidana pcnjara paling lama 10 (scpuluh) tahun <..Ian pidana 
dcnda paling ban yak Rp. 300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah). 

(2) Barang siapa tidak menyerahkan surat pcrsetujuan ekspor kcpacfa orang 
yang bcnanggung jaw ab atas pcngangkutan ekspor sebagaimana dimaksud 
dalam Pasal 22 ayat ( 1) atau Pasal 22 ayal (2) dipidana dcngan pidana 
pcnjara paling lama 3 (tiga) tahun dan pidana denda paling ban yak 
Rp. 60.000.000,00 (cnam puluh juta rupiah). 

Pasal 62 

Barang siapa secara tanpa hak, memiliki, menyimpan dan/at:lU membawa 
psikolropika dipic.Jana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) lahun dan 
pidana denda paling banyak Rp. 100.000.000,00 (seralus juta rupiah). 

Pasal 63 
(1) Barang siapa : 

a. mclakukan pengangkutan psikotropika tanpa dilcngkapi dokumen 
pengangkutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10; atau 

b. melakukan perubahan negara tujuan ekspor yang tidak mcmenuhi 
ketentuan scbagaimana dimaksud dalam Pasal 24; atau 

c. melakukan pengemasan kembali psikotropika tidak mcmcnuhi 
ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25; 

dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan pidana denda 
paling banyak Rp. 60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah). 

(2) Barang siapa : 

a. tidak mencantumkan label sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29; 
a tau 
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b. mcncatum kan tulisan bcrupa kcter<.1ng;rn cfalam label yang tidak 
mt.:mcnuhi ketentuan scbagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (1); 
a tau 

c. mcngiklankan psikotropika selain yang ditentukan sebagaimana 
dimaksud dalam Pasal 31 ayat (1); atau 

d. mt.:lakukan pcmusnahan psikotropika tidak scsuai dcngan kctcntuan 
scbagaimana dimaksud dalam Pasal 53 ayat (2) atau Pasal 53 ayat 
(3); 

dipidana dcngan pi<lana pcnjara paling lama 5 (lima) tahun dan pidana 
dcncfa paling banyak Rp. 100.000.000,00 (scratus juta rupiah). 

Pasal 64 
Barang siapa : 

a. mcnghalang·halangi pcndcrita sindroma kctt.:rgantungan untuk mcnjalani 
pcngobatan dan/atau pcrawatan pilda fasilitas rchabilitasi scbagaimana 
dimaksud dalam Pasal 37; atau 

b. mcnyclenggarakan fasilitas rchabilitasi yang tidak memiliki izin 
scb;:igaimana dimaksud dalam Pasal 39 ay<.11 (J); 

dipidana pcnjara paling lama 1 (satu) tahun dan/atau pidana denda paling banyak 
Rp. 20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah). 

Pasal65 

Barangsiapa tidak mclaporkan pcnyalah gunaan dan/atau pcmilikan psikotropika 
sccara tidak sah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54 ayat (2) dipidana dcngan 
pidana pcnjara paling lama 1 (satu) tahun dan/atau pidana dcnda paling banyak 
Rp. 20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah). 

Pasal 66 

Saksi dan orang lain yang bersangkutan dcngan pcrkara psikotropika yang sedang 
dalam pemeriksaan di sidang pcngadilan yang menyebut nama, alamat atau 
hal-hal yang dapat terungkapnya identitas pclapor sebagaimana dimaksud dalarn 
Pasal 57 ayat (1), dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun. 

Pasal 67 

(1) Kepada warga asing yang melakukan tindak pidana psikotropika dan telah 
selesai menjalani hukuman pidana dengan putusan pengadilan sekurang-
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kurangnya 3 (tiga) tahun sebagaimana diatur dalam undang-undang ini 
dilakukan pcngusiran keluar wilayah ncgara Rcpublik Indonesia. 

(2) Warga negara asing scbagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat kcmbali 
ke Indonesia setelah jangka waktu tcrtentu sesuai dcngan pulusan 
pengadilan. 

Pasal 68 

Tindak pidana di bidang psikotropika sebagaimana diatur dalam undang-undang 
ini adalah kejahaun. 

Pas.2169 

Percobaan atau perbantuan untuk melakukan tindak pidana psikotropika 
sebagaimana diatur dalam undang-undang ini dipidana sama dcngan jika tindak 
pidana tcrscbut dilakukan. 

Pasal 70 

Jika tindak pidana psikotropika sebagaimana dimaksud dalam Pasal 60, Pasal 
61, Pasal 62, Pasal 63 dan Pasal 64 dilakukan olch korporasi, maka disamping 
dipi<lananya pelaku tiRdak pidana, kepada korporasi dikcnakan pidana dcnda 
sebesar 2 (dua) kali pidana denda yang bcrlaku untuk tindak pidana tcrscbut 
dan dapat dijatuhkan pidana tambahan bcrupa pcncabutan izin usaha. 

Pasal 71 

(t) Barang siapa bersengkongkol atau berscpakat untuk melakukan, 
melaksanakan, membantu, menyuruh turut mclakukan, mcnganjurkan a tau 
mengorganisasikan suatu tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 
60, Pasal 61, Pasal 62 atau Pasal 63 dipidana sebagai pcrmufakatan jahat. 

(2) Pelaku tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1) dipidana dengan 
ditambah sepertiga pidana yang berlaku untuk tindak pidana tersebut. 

Pasal 72 

Jika tindak pidana psikolropika dilakukan dengan menggunakan anak yang 
belum berumur 18 (delapan belas) tahun dan bclum mcnikah atau orang yang 
dibawah pengampunan atau ketika melakukan tindak pidana bclum kwat dua 
tahun sejak selesai menjalani seluruhnya atau scbagian pidana penjara yang 
dijatuhkan kepadanya, ancaman pidana ditambah scpertiga pidana yang berlaku 
untuk tindak pidana tersebut. 
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DAB XV 

KETENTUAN PERALIHAN 

Pasal 73 

Scmua pcraluran pcrundang-undangan yang mengntur psikotropib masih tctap 
bcrlaku scranj;rng tidak bcrtentang:rn dan/alau bclum diganti dengan pcraturan 
yang baru hcrdasarkan undang-undang ini. 

DAB XVI 

KETENTUAN PENUTUP 

Pasal74 

Undang-undang ini mulai bcrlaku pada tanggal diundangkan. 

Agar sctiap mang mengctahuinya, mcmerintahkan pengundangan Undang
undung ini c.kngan rcnempatannya dalam Lembaran Negara Rcpublik Indone
sia. 

Diundangkan di Jakarta 
pada tanggal 11 Maret 1997 

Disahkan di Jakarta 
pada tanggal 11 Maret 1997 

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA 
ltd 

SOE HAR TO 

MENTER I NEGARA SEKRETARIS NEGARA 
REPUBLIK INDONESIA 
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tld 

MOERDIONO 

LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA 
TAHUN 1997 NOMOR 10 



UMUM 

PENJELASAN 

ATAS 

UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA 
NOMOR S TAHUN 1997 

TENTANG 

PSIKOTROPIKA 

Pembangunan kcschatan scbagai integral dari pcmhangunan nasional diarahkan 
guna tcrcapainya kcsadaran, kemauan dan kcmampuan untuk hidup schat hagi 
setiap pcnuuduk agar dapat mewujudkan dcrajat kcst:hatan yang optimal, yang 
dilakukan mclalui bcrbagai upaya kcschatan, di antaranya pcnycknggraan 
pclayanan kcschatan kcpada masyarakat. 

Dalam pcnyclcnggaraan pclayanan kcschatan tcrscbut, psikotropika mt:mcgang 
pcr~rnan pcnting. Di samping itu, psikotropika juga digunakan untuk kqx:ntingan 
ilmu pcngctahuan meliputi pcnelitian, pcngembangan, pcndidikan dan 
pcngajaran schingga kctcrsediaannya pcrlu dijamin mcl<llui kcgiatan produksi 
dan impor. 

Penyalahgunaan psikotropika dapat mengakibatkan sinc.Jroma kctcrgantungan 
apabila penggunanya tidak di bawah pengawasan dan pctunjuk lcnaga kcschatan 
yang mempunyai kcahlian dan kewcnangan untuk itu. Hal ini tidak saja 
mcrugikan bagi penyalahgunaan, tetapi juga bcrdampak sosial, ckonomi dan 
keamanan nasional, sehingga ha! ini merupakan ancaman bagi kchidupan bangsa 
dan negara. 

Penyalahgunaan psikotropika mendorong adanya pcredaran gclap, scdangkan 
pcredaran gelap psikotropika mcnyebabkan meningkatnya pcnyalahgunaan yang 
makin me!uas dan bcrdimcnsi internasional. O!eh karcna itu, dipcrlukan upaya 
pencegahan dan pcnanggulangan penyalahgunaan psikotropika dan upaya 
pcmberantasan percdaran gclap. Di samping itu, upaya pcmbcranasan pcrcdaran 
gelap psikotropika terlebih dalam era globalisasi komunikasi, informasi dan 
transportasi sekarang ini sangat dipcrlukan. 

Dalam hubungan ini dunia intemasional telah mcngambil langkah-langkah untuk 
mcngawasi psikotropika melalui : 

1. Convention on Psychotropica Substances 1971 (Konvensi Psikotropika 
1971), dan 
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2. Convention Against Illicit Traffic in Narcotic Drugs and Psychotropic 
Substances 1988 (Konvcnsi Pcmbcrantasan Pcrcdaran Gclap Narkotika 
dan Psikotropika 1988). 

Konvcnsi ini memhuka kcscmpatan bagi ncgara-ncgara yang mcngakui dan 
meratifikasinya untuk mclakukan kcrja sama dalam pcnanggulangan 
pcnyalahgunaan dan pcmbcrantasan pcredaran gclap psikotropika, baik sccara 
bilalcral maupun multilateral. 

Schuhungan dcngan itu, dipcrlukan suatu upaya untuk mcngcndalikan seluruh 
kcgialan yang hcrhubungan dcngan psikolropika melalui perundang-undangan 
di hi dang psikotropika. Undang-uncJang ini mcng;1tur kcgialan yang bcrhubungan 
dcngan psikotrorika yang hcrada di hJwah pcngawasJn internasional, yaitu 
yang mcmpunyai potcnsi mcngakibatkan sindroma kctergantungan dan 
cJigolongkan mcnjadi : 

a. Psikotropika golongan I 

h. Psikolropib golongan II 

c. Psikotmpika golongan Ill 

d. Psikotropika golong<ln IV 

Pcnggolongan ini scjalan dcngan Konvcnsi Psikolropika 1971, scdangkan 
psikotropika yang ti<lak tcrmasuk golongan I, II, I II dan IV pcngaturannya tunduk 
pada kctcntuan pcrun<fang-undangan di bidang obat kcras. Pclaksanaan Undang
un<lang tcnl<rng Psikotropika lctap harus mcmperhatikan berbagai kctenluan 
pcruncJang-uncJangan yang bcrkailan, anlara lain Undang-undang Nomor 10 
Tahun 1995 tcnlang Kcpahc;.man, Undang-undang Nomor 20 Tahun 1982 lentang 
Kctcnluan-Kclcntuan Pokok Pcnahanan Kcamanan Negara, dan Undang-undang 
No. 8 Tahun 1981 tcnlang Hukum Acara Pidana. 

Dcmikian juga dalam pclaksanaan pcnyclenggaraannya harus tclap berlandaskan 
pada asas kcimanan dan kclaqwaan lerhadap Tuhan Yang Maha Esa, asas 
manfaat, kcscimhangan, dan kcselarasan dalam pcri kehidupan scrta tatanan 
hukum dan pcrkcmbangan ilmu pcngctahuan dan leknologi. 

Undang-undang Psikotropika ini mengalur : produksi, peredaran, penyaluran, 
penycrahan, ekspor dan impor, pcngangkutan, transito, pemeriksaan, label dan 
iklan, kebu1uhan tahunan dan pclaporan, pcngguna psikotropika dan rehabilitasi, 
pemanlauan prckursor, pcmbinaan dan pengawasan, pemusnahan, peran serta 
masyarakat, pcnyiddikan dan ketentuan pidana. 
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PASAL DEMI PASAL 

Pasal 1 

Butir 1 

Cukup jelas. 

Butir 2 

Cukup jelas. 

Butir 3 

Cukup jclas. 

Butir 4 

Cukup jelas. 

Butir 5 

Cukup jelas. 

Butir 6 

Cukup jelas. 

Butir 7 

Cukup jelas. 

Butir 8 

Cukup jelas. 

Butir 9 

Cukup jelas. 

Butir 10 

Cukup jclas. 

Butir 11 

Cukup jelas. 

Butir 12 

Cukup jelas. 

Butir 13 

Cukup jelas. 
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Butir 14 

Cukup jclas. 
Pasal 2 

56 

Ayat (1) 

Segala kcgiatan yang bcrhubungan dcngan psikotropika adalah seluruh 
aktivitas kcgiatan yang dimulai dari kegiatan alau proses produksi 
sampai dcngan pcnycrahan psikotropika, tcrmasuk pemusnahannya. 

Yang diatur dalam undang-undang ini hanyalah psikotropika yang 
mcmpunyai potcnsi mengakibatktin sindroma kctcrgantungan. 
Mcngingat akibat yang dapat ditimbulkan olch psikotropika, 
khususnya yang mempunyai potcnsi mcngakibatkan sindroma 
kclcrgantungan apabila disalahgunakan untuk maksud selain 
pclayunan kcschatan dan/atau ilmu pcngetahuan, maka dipcrlukan 
suatu pcrangkat hukum untuk mcngendalikan psikotropika sccara 
khusus. 

Sclain itu, Indonesia tclah mcratifikasi Konvcnsi Psikotropika 1971. 
Olch karcna itu, Pcmcrintah bcrkcwajiban mcmpcrlakukan dan 
mcngcndalikan psikotropika scc;ira khusus scsuai dengan konvcnsi 
terse but. 

Ayat (2) 

Yang dimaskud dcngan : 

a. Psikotropi ka golongan I adalah psikotropika yang hanya dapal 
digunakan untuk tujuun ilmu pcngct:ihuan dan tid<tk digun:ikan dalam 
tcrapi, serta mcmpunyai potcnsi amat kuat mcngakibatkan sindroma 
kctergantungan. 

b. Psikotropika golongan II adalah spikotropika yang berkhasiat 
pengobatan dan dapat digunakan dalam terapi dan/atau untuk tujuan 
ilmu pcngetahuan serta mcmpunyai potensi kuat mcngakibatkan 
sindroma kctergantungan. 

c. Psikotropika golongan Ill adalah psikotropika yang berkhasiat 
pengobatan dan ban yak digunakan da lam terapi dan/alau untuk tujuan 
ilmu pengetahuan serta mempunyai potensi sedang mengakibatkan 
sindroma kctergantungan. 

d. Psikotropika golongan IV adalah psikotropika yang berkhasiat 
pengobatan dan sangat luas digunakan dalam terapi dan/atau untuk 



tujuan ilmu pengetahuan scrta mcmpunyai polcnsi nngan 
mengakibatkan sindroma kelcrganlungan. 

Sekalipun pcngaturan psikotropika dalam undang-uncfang ini hanya 
meliputi psikotropika golongan I, psikotropika golongan II, 
psikotropika golongan Ill dan psikotropika golongan IV, masih 
tcrdapat psikotropika lainnya yang 1idak mcmpunyai potcnsi 
mengakibatkan sindroma kctcrganlungan, tclapi digolongkan scbagai 
obat keras. Olch karcna itu, pcngaturan, pcmbinaan dan 
pcngawasannya lunduk kcpada pcraluran pcrundang-undangan yang 
berlaku di bidang obat kcras. 

Ayat (3) 

Jenis-jcnis psikotropika yang terlampir dalam unc.Jang-undang ini tclah 
discsuaikan dcngan perkembangan terakhir dari kc.scpakal<ln 
internasional yang diluangkan dalam daftar pcnggolongan 
psikotropika yang dikeluarkan oleh badan intcrnasional di bidang 
psikolropika. Khusus unluk Tetrahydro cannabinol dun dcrivatnya, 
dalam Convention on Psychotropic Substances 1971 bcscrta daftar 
yang dikeluarkan badan intcmasional dirnasukkan dalam psikotropika 
golongan I dan II. Namun, dalam undang-undang ini tclah dikcluarkan 
karena, sesuai dengan tatanan hukum yang ada zat tcrschut mcrupakan 
salah satu jenis narkotika. 

Ayat (4) 

Pasal 3 

Menteri dalam menetapkan pcrubahan jcnis-jcnis psikotropika 
menyesuaikan dcngan daftar perubahan psikotropika yang dikcluarkan 
oleh badan internasional di bidang psikotropika dan sclalu 
memperhatikan kepentingan nasional dalam pclayanan kcschatan. 

Huruf a 

Cukup jelas. 

Huruf b 

Penyalahgunaan atau dalam pengcrtian lain discbut pcnggunaan sccara 
merugikan adalah pcnggunaan psikotropika tan pa pcngawasan dokter. 

Huruf c 

Cukup jelas. 
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Pasal 4 

Ayal (I) 

Cukup jclas. 

Ayat(2) 

Dalam rangka pcnclitian, psikotropika golongan I dapat digunakan 
untuk kcpcntingan med is yang sangat tcrbatas dan dilaksanakan olch 
orang yang dibcri wewcriang khusus untuk itu olch Mcntcri. 

Ayat (J) 

Cukup jclas. 

Pasal 5 

Cukup jclas. 

Pasal 6 

Cukup jclas. 

Pasal 7 

Farmakopc Indonesia adalah buku standar tcknis yang mcrnuat stancJar 
dan/atau pcrsyaratan mutu yang bcrlaku bugi sl!tiap obat dan bahan obat 
yang digunakan di Jm.Joncsia. 

Yang dimaksud dcngan buku standar lainnya dalam pasal ini adalah buku 
farrnakopc yang dikcluarkun olch ncgara lain atau badan intcrnasionul yang 
digunakan schagai acuan dalam standar dan/atau persyaratan mutu obat 
yang mcncakup pcmbcrian(spcsifikasi), kcmumian, pemeriksaan kualitatif 
dan kuanlitatif. Hal ini dilukukan apabila belurn atau tidak tcrdapat dalam 
farmakope Indonesia. 

Pasal 8 

Cukup jelas. 

Pasal 9 

Ayat (1) 

Cukup jelas. 

Ayat (2) 

Cukup jclas. 
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Pasal 10 

Dokumcn pengangkutan tcrsebut dibual oleh pabrik obat, pcdagang bcsar 
farmasi, sarana penyimpanan sediaan farmasi Pcmerintah atau apotck yang 
mengirimkan psikotropika tersebut. 

Pasal 11 

Cukup jelas. 

Pasal 12 

Ayat (1) 

Penyaluran psikotropika yang dilakukan pabrik obat, pcdagang bcsar 
farmasi dan sarana penyimpanan sediaan farmasi Pcmcrintah 
dilakukan untuk kepentingan pclayanan kesehatan dan/atau 
kepcntingan ilmu pengetahuan. 

Yang dimaksud dengan sarana penyimpanan scdiaan farmasi 
Pemerintah adalah sarana yang mengelola sediaan farmasi dan alat 
kesehatan milik Pemerintah, baik Pemerintah Pusal maupun 
Pemerintah Daerah, ABRI dan BUMN dalam rangka pclayanan 
kcsehatan. 

Ayat (2) 

Rumah sakit yang telah memiliki instansi farmasi mempcroleh 
psikotropika dari pabrik obat atau pedagang bcsar farmasi. 

Ayat (3) 

Cukup jelas. 

Pasal 13 

Cukup jclas. 

Pasal 14 

Ayat(l) 

Penyerahan psikotropika oleh apotek, rumah sakil, puskesmas, balai 
pengobatan, dan dokter, dilakukan untuk kepcntingan pelayanan 
kesehatan. 
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Ayat (2) 

Rumah sakit yang belum memiliki instansi farmasi, hanya dapat 
mempcroleh psikotropika dari apotck. 

Ayat (3) 

Cukup jelas. 

Ayat (4) 

Cukup jelas. 

Ayat (5) 

Huruf a 

Cukup jelas. 

Huruf b 

Cukup jelas. 

Huruf c 

Ayat (6) 

Penyerahan psikotropika olch doktcr di daerah terpcncil 
mcmerlukan surat izin menyimpan obat, dari Menteri atau pejabat 
yang dibcri wcwenang. Izin tcrsebut melekat pada surat 
keputusan penempatan di daerah terpencil yang tidak ada apotek. 

Cukup jelas. 

Pasal 15 

Culrnp jelas. 

Pasal 16 
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Ayat (1) dan ayat (2) 

Pelaksanaan ekspor atau impor psikotropika tunduk pada Undang
undang Nomor 10 tahun 1995 tentang Kepabeanan dan/atau pcraturan 
perundang-undangan lainnya yang berlaku. 

Ayat (3) 

Culcup jelas. 



Pasal 17 

Ayat (1) 

Cukup jelas. 

Ayat (2) 

Cukup jelas. 

Ayat (3) 

Cukup jelas. 

Pasal 18 

Ayat(I) 

Surat persetujuan ekspor dari Menteri berisi kctcrangan tertulis 
mengenai nama,jenis, bentuk danjumlah psikotropika yang disctujui 
untuk diekspor, nama dan alamal eksportir dan importir di negara 
pcngimpor, jangka waktu pelaksanaan ekspor dan ketcrangan bahwa 
ekspor tersebut untuk kepentingan pengobatan dan/atau ilmu 
pengetahuan. Surat Persetujuan lmpor dari Menteri berisi keterangan 
tertulis mengenai nama, jenis, bentuk dan jumlah psikotropika yang 
disetujui untuk diimpor, nama dan alamat importir d<.1n eksportir Ji 
nt!gara pcngd<spor, jangka waktu ~laksana<.1n impor tfan keterangan 
bahwa impor tersebut untuk kepcntingan pengobatan dan/atau ilmu 
pengetahuan. 

Ayat (2) 

Cukup jelas. 

Ayat (3) 

Cukup jelas. 

Pasal 19 

Cukup jelas. 

Pasal 20 

Cukup jelas. 
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Pasal 21 

Ayat (1) 

Cukup jelas. 

Ayat (2) 

Cukup jclas. 

Pasal 22 

Ayat(I) 

Cukup jclas. 

Ayat (2) 

Cukup jclas. 

Ayat (3) 

Cukup jclas. 

Ayal(4) 

Cukup jclas. 
Pasal 23 

Ayat (I) 

Cukup jclas. 

Aye!• (2) 

Cukup jelas. 

Pasal 24 

Cukup jelas. 

Pasal 25 

Yang dimaksud dengan pejabat yang berwenang adalah pejabat pabean 
dan pejabat kesehatan. 

Pasal 26 

Cukup jelas. 
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Pasal 27 

Cukup jclas. 

Pasal 28 

Ayal (1) 

Batas waklu tujuh dari kerja terscbut dibuklikan dengan slcmpel pos 
tcrcalal, alau landa lcrima jika discrahkan secara l<rngsung. 

Ayat (2) 

Cukup jelas. 

Pasal 29 

Ayal( 1) 

Cukup jclas. 

Ayat(2) 

Cukup jclas. 

Pasal 30 

Aya1 (1) 

Cukup jelas. 

Ayal (2) 

Cukup jclas. 

Pasal 31 

Ayat (1) 

Pada prinsipnya iklan psikotropika, termasuk yang terselubung, 
dilarang. Larangan ini dimaksudkan untuk mclindungi masyarakat 
terhadap penyalahgunaan psikotropika atau penggunaan psikotropika 
yang merugikan. 

Brosur dan pameran ilmiah yang dimaksudkan sebagai sarana 
informasi bagi tenaga kesehatan untuk meningkatkan pcngetahuan 
dalam rangka pelayanan kesehatan tidak termasuk dalam pengertian 
iklan. 
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Ayat (2) 

Cukup jelas. 

Pasal 32 

Cukup jelas. 

Pasal 33 

Ayat (1) 

Kewajiban dokter yang melakukan praktik pribadi untuk membuat 
catatan mengenai kegiatan yang berhubungan -dcngan psikotropika 
sudah melekat pada rekam medis dan disimpan sesuai dengan 
ketentuan masa simpan resep, yaitu tiga tahun. 

Dokter yang mclakukan praktik pada sarana kcsehatan yang 
memberikan pclayanan medis, wajib membuat catatan mcngenai 
kegiatan yang bcrhubungan dengan psikotropika, dan disimpan sesuai 
dcngan ketentuan masa simpan resep, yaitu tiga tahun. 

Catalan mengcnai psikotropika di badan usaha scbagaimana diatur 
pada ayat ini disimpan sesuai dengan pcraturan perundang-undangan 
yang bcrlaku. Dokumcn pelaporan mengenai psikotropika yang bcratla 
di bawah kewenangan dcpartemen yang bertanggung jawab di bidang 
kcschatan, disimpan, sckurang-kurangnya dalam waktu tiga tahun. 

Ayat (2) 

Cukup jelas. 

Pasal 34 

Cukup jelas. 

Pasal 35 

Cukup jelas. 

Pasal 36 

Ayat (1) 

64 

Yang dimaksud dcngan pengguna psikotropika pada ayat ini adalah 
pasicn yang menggunalcan psilcotropika untuk pengobatan sesuai 
dengan jumlah psikotropika yang dibcrikan oleh dokter. 



Ayat (2) 

Pasal 37 

Apabila diperlukan dalam rangka pembuktian lentang perolehan 
psikotropika dapat diberikan copy (salinan) rescp atau surat keterangan 
dokter kepada pasien yang bersangkutan. Bagi yang bepergian ke luar 
negeri agar membawa surat keterangan dokter. 

Ayat (1) 

Cukup jelas. 

Ayat (2) 

Pasal 38 

Fasilitas rehabilitasi antara lain rumah sakit, lembaga ketergantungan 
obat dan praktik dokter. 

Cukup jelas. 

Pasal 39 

Ayat (1) 

Cukup jclas. 

Ayat (2) 

Rehabilitasi medis adalah suatu proses kegiatan pelayanan kesehatan 
secara utuh dan terpadu melalui pendekatan medis dan sosial agar 
pengguna psikotropika yang menderita sindroma ketergantungan dapat 
mencapai kemampuan fungsional semaksimal mungkin. 

Rehabililasi sosial adalah suatu proses kegiatan pemulihan dan 
pengembangan baik fisik, mental, maupun sosial agar pengguna 
psikotropika yang menderita sindroma ketergantungan dapat 
melaksanakan fungsi sosial secara optimal dalam kehidupan 
masyarakat. 

Ayat (3) 

Cukup jelas. 

Ayat (4) 

Cukup jelas. 
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Pasal 40 

Yang dimaksud dengan psikotropik.a dalam jumlah tertentu pada ayat ini 
adalah jumlah yang sesuai dengan kebutuhan pengobatan dan/atau 
perawatan bagi wisatawan asing atau warga negara asing tersebut, dikaitkan 
denganjangka waktu tinggal di Indonesia paling lama dua bulan, dan harus 
dibuktikan dengan copy (salinan) resep dan/atau surat keterangan dokter 
yang bersangkutan. Surat keterangan dokter harus dengan tegas 
mencantumkan jumlah penggunaan psikotropika setiap hari. 

Pasal 41 

Cuk.up jelas. 

Pasal 42 

Yang dimaksud dcngan prekursor adalah zat atau bahan pemula a tau bahan 
k.imia yang dapat digunakan dalam pembuatan psikotropika. 

Pasal 43 

Cukup jelas. 

Pasal 44 

Cuk.up jclas. 

Pasal 45 

Cukup jelas. 

Pasal 46 

Cukup jelas. 
Pasal 47 

66 

Dalam rangka pemberantasan peredaran gelap psikotropika, termasuk 
terhadap sindikasi kriminal intemasional, Pemerintah dapat melaksanakan 
pembinaan dan kerja sama, baik multilateral, maupun bilateral melalui 
badan-badan intemasional, dengan memperhatikan kepcntingan nasional. 



Pasal 48 

Penghargaan dapat diberikan dalam bentuk piagam, tanda jasa, uang, dan/ 
atau bentuk penghargaan lainnya. 

Pasal 49 

Cukup jelas. 

Pasal 50 

Ayat (1) 

Cukup jelas. 

Ayat (2) 

Cukup jelas. 

Ayat (3) 

Surat tugas hanya berlaku untuk satu kali tugas. 

Pasal 51 

Ayat (1) 

Cukup jclas. 

Ayat (2) 

Cukup jclas. 

Pasal 52 

Ayal (1) 

Cukup jclas. 

Ayat (2) 

Cukup jclas. 

Pasal 53 

Ayat (1) 

Cukup jelas. 
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Ayat (2) 

Cukup jelas. 

Ayat (3) 

Cukup jelas. 

Ayat (4) 

Cukup jelas. 

Pasal 54 

Ayat(l) 

Cukup jelas. 

Ayat (2) 

Cukup jelas. 

Ayat (3) 

Cukup jelas. 

Ayat(4) 

Cukup jelas. 

Pasal 55 

Pelaksanaan teknik penyidikan penyerahan yang diawasi dan tcknik 
pembelian lerselubung serta penyadapan pembicaraan melalui telepon dan/ 
atau alat-alat telekomunikasi elektronika lainnya hanya dapal dilakukan 
atas perintah tertulis Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia atau 
pejabat yang ditunjuknya. 

Pasal 56 

68 

Ayat (1) 

Penyidik pejabat pegawai negeri sipil (PPNS) sebagaimana dimaksud, 
meliputi: 

a. Penyidik PPNS departemen yang bertanggung jawab di bi dang 
kesehatan; 



b. Penyidik PPNS Dcpartcmcn Keuangan, dalam hal ini Direktorat 
Jenderal Bea dan Cukai; 

c. Penyidik PPNS dcpartemen terkait lainnya. 

Kewenangan penyidik PPNS dcpartcmcn terscbut diberikan olch 
undang-undang ini pada bidang tugasnya masing-masing. 

Ayat (2) 

Cukup jelas. 

Ayat (3) 

Cukup jelas. 
Pasal 57 

Ayat (1) 

Yang dimak.sud dengan "orang lain" adalahjaksa, pcngacara, panitcra, 
dan lain-lain. 

Ayat (2) 

Cukup jelas. 

Pasal 58 

Cukup jelas. 

Pasal 59 

Ayat (1) 

Cukup jelas. 

Ayat (2) 

Cukup jelas. 

Ayat (3) 

Cukup jelas. 

Pasal 60 

Ayat(l) 

Cukup jelas. 

Ayat (2) 

Cukup jelas. 
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Ayat (3) 

Cukup jelas. 

Ayat (4) 

Cukup jelas. 

Ayat (5) 

Cukup jelas. 

Pasal 61 

Ayat (1) 

Cukup jelas. 

Ayat (2) 

Cukup jelas. 

Pasal 62 

Cukup jelas. 

Pasal 63 

Ayat (1) 

Cukup jelas. 

Ayat (2) 

Cukup jdas. 

Pasal 64 

Cukup jelas. 

Pasal 65 

Cukup jelas. 

Pasal 66 

Cukup jelas. 

Pasal 67 

Ayat (1) 

Cukup jelas. 
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Ayat (2) 

Cukup jelas. 

Pasal 68 

Cukup jelas. 

Pasal 69 

Cukup jelas. 

Pasal 70 

Cukup jelas. 

Pasal 71 

Cukup jelas. 

Pasal 72 

Cukup jelas. 

Pasal 73 

Cukup jelas. 

Pasal 74 

Cukup jelas. 

TAMBAHAN LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA 
NOMOR 3671 
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No. NAMALAZIM' 

1. BROl.AMFETAMINA 

2. 

3. 

4. 

5. 

6. 

7. ETISIKLIDINA 

8. ETRIPTAMINA 

9. KATINONA 

10. ( + )-LISERGIDA 

11. 

LAMPI RAN 
UNDANGAN-UNDANG REPUBLIK INDONESIA 
NOMOR 5 TAHUN 1997 
TANGGAL 11 MARET 1997 

DAFTAR PSIKOTROPIKA GOLONGAN I 

NAMA LAIN NAMAKIMIA 

DOB (±)-4-bromo-2,5-dimetoksi- a - metilfenetilamina 

DET 3-[2-(dietilamino) etil)indol 

DMA (±)-2,5-dimctoksi- a -metilfenetilamina 

DMHP 3-( 1,2)-dimctilhcptil)· 7,8,9,10-tetrahidro-6,6, 9-

trimetil-6H-dibenco (h,d]piran-1-01 

DMT 3-(2·( dimetilam ino )etil] in do I 

DOET (:)-4-etil-2,5-dimetoksi- a -fenetilamina 

PCE N-etil-1-fenilsikloheksilam ina 

3-(2a mi nobuti l)i ndole 

(-)-(S)-2-aminopropiopiofenon 

LSD, LSD-25 9, 10-didehidro-N,N-dietil-6-metilergolina-8 

13- karbosam ida 

MDMA (::!:)-N, a -dimetil-3-4-(metilendioksi)fenctilamina 



DAFTAR PSIKOTROPIKA GOLONGAN I 

No. NAMALAZIM NAMALAIN NAi\IA KIMIA 

12. meskalina 3,4,5-trimetoksifenetilamina 

13. METKATINONA 2-(metilamino)-1-fenilpropan-1-on 

14. 4-metilaminoreks ( ±)-sis-2-am i no-4-metil-5-f en i 1-2-oksazolina 

15. MMDA 2-metoksi- a- metil-4,5-(metilendioksi)fenetilamina 

16. N··etil MDA (:t:)-N-( a -metil-3,4-(metilendioksi)fenetilamin 

17. N-hidroksi MDA (:i::)-N-( a -metil-3,4-

(met ilendioksi)f en et i I] h idroksi lamina 

18. paraheksil 3-heksil-7 ,8, 9, 1 O-tetrahidro-6,6,9-trimetil-6H-
dibenzol (b,d)piran-1-o 1 

19. PMA p-metoksi- a - metilfenetilamina 

20. psilosina, psilotsin 3-(2-( dime ti lam ino )et i I] i ndol-4-ol 

21. PSILOSIBINA 3-(2-( dimetilamino )etil Ji ndo-4-il dihidrogen fosfat 

22. RELISIKLIDINA PHP, PCPY 1-( 1-feni lsikloheksil)pirol idina 

23. STP, DOM 2 5-dimetoksi- a 4-dimetilfenetilamina . ' 
24. TENAMFETAMlNA MDA a -metil 3,4-(metilendioksi)fenetilamina 

25. TENOSIKLIDINA TCP 1-( 1-(2-tientil)sikloheksil )piperidina 

26. TMA (:t:)-3,4,5-trimetoksi- a -metilfenetilamina 



DAFTAR PSIKOTROPIKA GOLONGAN II 

No. NAMA LAZIM NAMALAIN NAMA KIMIA 

1. AMFETAMINA (±)-a -metifenctilamina 

2. DEKSAMFETAMINA (+)-a -mctifcnetilamina 

3. FENETILINA 7-[2-[( a -mctilfenetil)amino]etil]teofilina 

4. FENMETRAZINA · 3- mctil-2fenilmorfol in 

5. FENSIKLIDINA PCP 1-( 1-fenilsiklohcksil)piperidina 

6. LEVAMFETAMINA lcvamfetamina (-)-N, a -dimctikfcnetilamina 

7. levometamfetamina (-)-N, a -dimetilfcnetilamina 

8. MEKLOKUALON 3-( o-klorof enil)-2-met il-4(3/f)-kuinazol in on 

9. METAMFETAMINA ( + )-(S)-N, a -dimctilfenctilamina 

10. METAMFETAMINA 

RAS EM AT (:t)-N, a -dimetilfenctilamina 

11. METAKUALON 2-meti 1-3-o-tot i 1-4(3/f)k u inazol in on 

12. METILFENIDAT Metil- a -fenil-2-piperidinaasetat 

13. SEKORBARBITAL Asam 5-al il-5-( 1-meti lbutil)barbiturat 

14. ZIPEPROL a- (a metoksihcnzil)-4-( l:\-metoksifenetil)-1-

piperazinet<1no 



DAITAR PSIKOTROPIKA GOLONGAN III 

No. NAMALAZIM NAMALAIN NAMA KJMIA 

1. AMOBARBITAL Asam 5-eti 1-5-isopentilbarbiturat 

2. BUPRENORFINA 21-siklopropil-7- a -((S)-1-hidroksi-1,2,2-

trimetilpropil ]-6, 14-e11do-etano-6, 7,8, 14-

tetrahidrooripavina 

3. BUTALBITAL Asam 5-alil-5-isobutilbarbiturat 

4. FLUNITRAZEPAM 5-( a-fluorofenil)-1,3-dihidro- l-metil-nitro·2H-1,4-

benzodi azepin-2-on 

5. GLUTETIMIDA 2-etil-2-feni lgl utari m ida 

6. KATINA ( + )-norpseude-

efedrina (+)-(R)- d-[(R)-1-aminoetil)benzil alkohol 

7. PENTAZOSINA (2R• ,6R., 11R•)-1,2,3,4,5,6-heksahidro-6, 11-

di me Ii 1-3-(3- met i 1-2-bu ten i 1)-2,6-me ta no-3-

benzazosin-8-pl 

8. PENTOBARBITAL Asam S-etil-5-(1-metilbutil)barbiturat 

9. SIKLOBARBITAL Asam 5-(1-sikloheksen- t-il)-5-etibarbiturnt 



DAITAR PSIKOTROPIKA GOLONGAN IV 

No. NAMALAZIM NAMALAIN NAMAKIMIA 

1. ALLOBARBITAL Asam 5,5-dialibarbiturat 

2. ALPRAZOLAM 8-kloro- l-mctil-6-fenil-4H-s-trizolo[ 4,3-

a][ 1,4 ]henzodiazepina 

3. AMFEPRAMONA dietilpropion 2-( dietilam ino )propiofenon 

4. AMINOREX 2-am ino-5-f eni 1-2-oksazol ina 

5. BARBITAL Asam 5,5-dietilbarbiturat 

6. BENZFETAMINA N-benzil-N, a -dimetilfenetilamina 

7. BROMAZEPAM 7-bromo-1,3-dihidro-5-(2-piridil)-sH- l ,4-

benzodiazepin-2-on 

8. BROTIZOLAM 2-bromo-4( o-k lorofe n i 1)-9-met i 1-6H-t ienoi [ 3,2-f]-

s-triazolo[ 4,3- a](l,4)<liazep 

9. butobarbital Asam 5-butil-5-etilbarbiturat 

10. DELORAZEPAM 7-kloro-5-(o-k lorofen ii)- l ,3-dihidro-2H-1,4-

benzodiazepin-2-on 

11. DIAZEPAM 7-kloro-1,3-dihidro- l-metil-5-fenil-2H-1,4-

benzodiazcpin-2-on 

12. ESTAZOLAM 8-kloro-6-fcni l-4H-s-triazoio[ 4,3-

a][ 1,4)benzodiazepina 



No. NAMALAZIM NAMALAIN NAf\1A KIMIA 

13. ETILAMFETAMINA N-etilamfetamina N-etil- a-metilfenetilamina 

14. ETIL LOFLAZEPATE etil 7 -kloro-5-( o-fl uorof en i I)- 2,3-dihidro-2-okso-

lH-1,4-benzodiazepina-3-karboksilat 

15. ETINAMAT 1-etinilsikloheksanol karbamat 

16. ETKLORVINOL 1-kloro-3-eti 1-1-penten-4- i n-3-ol 

17. FENCAMFAMINA N -eti 1-3-f en i 1-2-norborn a na min a 

18. FENDIMETRAZINA ( + )-(2S,3S)-3,4-dimetil-2-fenilmorfolina 

19. FENOBARBITAL Asam 5-etil-5-fenilbarbiturat 

20. FENPROPOREKS (±)-3-[ ( a-metilfeneti)am inol ]propionitril 

21. FENTERMINA a, a -fimetilfenetilamina 

22. FLUDIAZEPAM 7-kloro-5-( o-tl uprpf emo )-eti I ]-5-( o-fl uorof eni 1)-

1,3- dihidro-2H-1,4-benzodiazepin-2-on 

23. FLURAZEPAM 7-kloro-10(2-( dietilam ino )etil]-5-(o-fluorofenil)-

l ,3-dihidro-2H- l ,4-bcnzodiazcpin-2-on 

24. HALAZEPAM 7-kloro-1,3-dihidro-5-fen il-1-(2,2,2,2,-trifluoroetil)-

2H-l,4-benzodiazepin-2-on 

25. HALOKSAZOLAM 10-bromo-11 b-( o-fluorofcnil)-2,3, 7, 11 b-

tetrahidrooksazolo 
-..J 
-..J 



......,J 
00 

No. 

26. 

27. 

28. 

29. 

30. 

31. 

32. 

33. 

34. 

35. 

NAMA LAZll\1 

KAMAZEPAM 

KETAZOLAM 

KLOBAZAM 

KLOKSAZOLAM 

KLONAZEPAM 

KLORAZEPAT 

KLORDIAZEPOKSIDA 

KLOTIAZEPAM 

LEFETAMINA 

LOPRAZOLAM 

NAJ\'lA LAIN NAMA KI MIA 

7-kloro- 1,3-dihidro-3-hidroksi-1-menit-fenil-2H-

1.4-bcnzodiClzerin-2-on c.Jimetilbrh11mat (ester) 

11-kioro-8, 12h-c.Jihidro-2.8-dimetil-12b-fcnil-41/-

[ 1,3] 

7-kloro- l-mcril-5-fenil-1 H-1,5 bcnzoc.Jizcpin-

2,4(3H,5H)-dion 

IO-kloro-11 b-(o-klorofcnil)-2,J,7, l lb-

tctrahic.Jrooks(lzolo-(3,2-d][ 1,4 ]bcnzodiazepin-
6(5H)·on 

5-( O· klorofcn i 1)-1.3-dih idro-7-n itro-2H-1,4-

bcnzodiazepin-2-on 

Asam 7-kloro-2.1-dihidro-2-okso-5-fcnil-l l l-l ,4-

benzodiazepina-3- brhoksi lat 

7-kloro-2-(metilnmino)-5-fcnil-:V/-1,4-

bcnzodiilzcpin-4-oksida 

5-(o-klorofcnil)- 7-ctil-1 . .1-dihic...lro 

SPA (- )-N ,N-Jimctil-1, 2-difrnilctilam ina 

6-(o-k lorofc ni I)· 2,4-c...lihidro- 2- [ ( 4-mcti 1-1-

pipcrazini l)mc t ilcn J 8-n itro-1 H -im idazol [ 1,2-

a][ 1.4 J-bcnzodiazcpin-1-on 



No. NAMALAZIM NAMALAIN NAl\1A KJMIA 

36. LORAZEPAM 7-kloro-5-( o-kiorofenil)-1,3-dihidro-3-hidroksi-2H-

l ,4-benzodiazepin-2-on 

37. LORMETAZEPAM 7-kloro-5-(o-klorofenil)-1,3-dihidro-3-hidroksi-1-

metil-2H-1,4-benzodiazepin-2-on 

38. MAZINDOL 5-(p-klorof en i l)-2,5-dihidro3H-im idazo[ 2, 1-

a ]isoindol-5-ol 

39. MEDAZEPAM 7-kloro-2,3-dihidro-1-metil-5-fenil-1 H-1,4-

benzodiazepina 

40. MEFENOREKS N-(-kloropropil)- a -metilfenetilamina 

41. MEPROBAMAT 2-metil-2-propil-1,3-propanadiol, dikarbamat 

42. MEKOKARB 3-( d-metilfenetil)-N-(-fenilkarbamoil)sidnon imina 

43. METILFENOBARBITAL Asam 5-etil-I-metil-5-fenibarbiturat 

44. METIPRILON 3 ,3-dietil-5-metil-2,4-piperidina-dion 

45. MIDAZOLAM 8-kloro-6-( o-fluorof en il)-1-metil-4H-imidazol( 1,5-a] 

[ 1,4 )benzodiazepina 

46. NIMETAZEPAM 1,3-dihidro-1-metil-7-nitro-5-fenil-2H-l ,4-

benzodiazepin-2-on 

47. NITRAZEPAM l ,3-dihidro-8-nitro-5-fenil-2H-1,4-benzodiazepin-2-

on 



00 
0 No. 

48. 

49. 

50. 

51. 

52. 

53. 

54. 

55. 

56. 

57. 

58. 

NAMALAZIM 

NORDAZEPAM 

OKSAZEPAM 

OKSAZEPAM 

PEMOLINA 

PINAZEPAM 

PIPRADROL 

PIROVALERONA 

PRAZEPAM 

SEKBUTABARBITAL 

TEMAZEPAM 

TETRAZEPAM 

NAMALAIN NAMAKJMJA 

7-kloro-1,3-dihidro-5-fcnil-2H-1,4-benzodiazepin-2-

on 

7-kloro-1,3-dihidro-5-f enil-2H-1,4-henzodcazcpin-2-on 

10-kloro-2,3, 7, 11 b-tetrahidro-2-mctil-11 b-

feniloksazolo[3,2,d) [ 1,4 )benzodiazcpin-6(5H)-on 

2-am ino-5-fenil-2-oksazolin-4-on ( =2-imino-5-fenil 

-4-oksa zol idinon) 

7-kloro-1,3-dihidro-5-fenil-1-(2-propinil)-2H-1,4-

benzodiazepin-2-on 

a, a-difenil-2-piperidinmctanol 

4-metil-2-( 1-pirol idinil)valerofenon 

7-kloro-1-(siklopilmcti 1)-1,3-dihidro-5-fen il-2H- l ,4-

benzodiazepin-2-on 

Asam 5-sek-butil-5-etilharbiturat 

7-kloro-1,3-dihidro-3-hidroksi- l-met il-5-fenil-2H-1,4-

benzodiazepin-2-on 

7-kloro-5-(1-sikloheksen-1-il)-1,3-dihidro-1-metil-

2H-1,4-benzodiazepin-2-on 



No. NAMALAZIM NAMALAIN NAMA KJl\tlA 

59. TRIZOLAM 8-kloro-6-( o-klorofen il)-1-mct i 1-4/f-s-triazolo[ 4,3-a] 

TRIAZOLAM (1,4] benzodiazcpina 

60. VINILBITAL Asam 5-) 1-meti I bu ti 1)-5-vini lharbiturat 

PRESIDEN REPULIK INDONESIA 

SOEHARTO 



Menimbang 

82 

UNDANG-UNDANG REPURLIK INDONESIA 
NOMOR 22 TAHUN 1997 

TENTANG 

NARKOTIKA 

DENGAN RAHMATTUHAN YANG MAHA ESA 

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA, 

a. bahwa untuk mewujudkan masyarakal Indonesia yang 
sejahtera adil dan makmur yang merata matcriil dan spiri
tual bcrdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 
1945, maka kualitas sumber daya manusia Indonesia 
sebagai salah satu modal pembangunan nasional pcrlu 
ditingkatkan secara terus mcncrus tcrmasuk dcrajat 
kesehatannya; 

b. bahwa untuk meningkatkan derajat kcschalan sumbcr day a 
manusia Indonesia dalam rangka mewujudkan 
kesejahteraan rakyat perlu dilakukan upaya pcningkatan 
di bidang pengobatan dan pelayanan keschalan, antara lain 
pada satu sisi dengan mengusahakan kctcrscdiaan 
narkotika jenis tertentu yang sangat dibutuhkan sebagai 
obat dan di sisi lain melakukan tindakan pcnccgahan dan 
pemberantasan terhadap bahaya pcnyalahgunuan dan 
peredaran gelap narkotika; 

c. bahwa narkotika di satu sisi merupakan obal atau bahan 
yang bermanfaat di bidang pengobatan atau pclayanan 
kesehatan dan pengembangan ilmu pcngclahuan, dan di 
sisi lain dapat pula menimbulkan kctergantungan yang 
sangat merugikan apabila dipergunakan tanpa 
pengendalian dan pengawasan yang kelat dan s~ksama; 

d. bahwa mengimpor, mengekspor, memproduksi, mcnanam, 
menyimpan, mcngedarkan, dan menggunakan narkotika 
tanpa pcngendalian dan pengawas<1n yang kctat, scrta 
bertcntangan dcngan pcraturan pcrundang-undangan yang 
berlaku adalah kejahatan karena sangat merugikan dan 
merupakan bahaya yang sangat besar bagi kchidupan 



Mcngingat 

manusia, masyarakat, bangsa dan negara serta ketahanan 
nasional Indonesia; 

e. bahwa kejahatan narkotika telah bersifat transnasional 
yang dilakukan dcngan menggunakan modus operandi 
yang tinggi dan teknologi yang canggih, sedangkan 
peraturan pcrundang-undangan yang ada sudah tic..lak 
scsuai dcngan perkembangan situasi dan kondisi yang 
berkcmbang untuk mcnanggulangi kejahatan terscbut; 

f_ bahwa berc.Jasarkan pertimbangan terscbut pada huruf a, 
b, c, d dan e serta pertimbangan bahwa Undang-undang 
Nomor 9Tahun 1976 tentang Narkotika sudah tidak sesuai 
lagi, maka perlu dibentuk Undang-undang baru tentang 
Narkotika; 

1. Pasal 5 ayat (1) dan Pasal 20 ayat (1) Undang-Undang 
Dasar 1945; 

2. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1976 tcntang Pengesahan 
Konvensi Tunggal Narkotika 1961, bcserta Protokol yang 
mengubahnya (Lembaran Negara Tahun 1976 Nomor 36, 
Tarnbahan Lcmbaran Negara Nomor 3085); 

3. Undang-undang Nomor 23 Tahun 1992 tentang Kesehatan 
(Lembaran Negara Tahun 1992 Nomor 100, Tambahan 
Lembaran Negara Nomor 3495); 

4. Undang-undang Norn or 7 Tahun 1997 ten tang Pengcsahan 
Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang 
Pemberantasan Peredaran Gelap Narkotika dan 
Psikotropika (United Nations Convention Against Illicit 
Traffic in Narcotic Drugs and Psychotropic Substances) 
(Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 17, Tambahan 
Lembaran Negara Nomor 3673); 

Dengan persetujuan 
DEWAN PERWAKJLAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA 

MEMUTUSKAN : 

Mcnetapkan UNDANG-UNDANG TENTANG NARKOTIKA 
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DABI 
KETENTUAN UMUM 

Pasal 1 

Dalam Undang-undang ini yang dimaksud dengan: 

1. Narkotika adalah zat atau obat yang bcrasal dari tanaman atau bukan 
tanaman baik sintetis maupun semi sintetis yang dapat mcnycbahkan 
penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mcngurangi sampai 
menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketcrgantungan, yang 
dibcdakan ke dalam golongan-golongan scbagaimana terlampir dalam 
Undang-undang ini atau yang kemudian ditetapkan dcngan Kcputusan 
Menteri Kesehatan. 

2. Produksi adalah kegiatan atau proses mcnyiapkan, mcngolah, mcmbual, 
menghasilkan, mengemas, dan/atau mengubah bcntuk narkotika tcrmasuk 
mengekstraksi, mcngkonversi, alau mcrakit narkotika untuk mcmproduksi 
obat. 

3. lmpor adalah kegiatan memasukkan narkotika ke dalam Daerah Pabcan. 

4. Ekspor adalah kegiatan mengeluarkan narkotika dari Dacrah Pabcan. 

5. Percdaran gelap narkotika adalah setiap kegiatan atau scrangkaian kcgiatan 
yang dilakukan secara tanpa hak dan melawan hukum yang ditctopkan 
sebagai tindak pidana narkotika. 

6. Surat Persetujuan lmpor adalah surat persetujuan Mcntcri Kcschatan untuk 
mengimpor narkotika. 

7. Surat Persetujuan Ekspor adalah surat persctujuan Mcntcri Kcschatan untuk 
mengekspor narkotika. 

8. Pcngangkutan adalah setiap kegiatan atau scrangkaian kcgiatan 
memin<lahkan narkotika dari satu tempat ke tern pat lain, dcngan cara, mm.la, 
atau sarana angkutan apapun. 

9. Pedagang bcsar farmasi adalah pcrusahaan berbentuk badan hukum yang 
memiliki izin dari Menteri Kesehatan untuk melakukan kcgiatan pcnyaluran 
sediaan farmasi tennasuk narkotika dan alat kesehatan. 

10. Pabrik obat adalah perusahaan bcrbcntuk badan hukum yang memiliki izin 
dari Mentcri Keschatan untuk melakukan kegiatan produksi scrta 
pcnyaluran obat dan bahan obat, termasuk narkotika. 
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11. Transito narkotika adalah pcngangkutan narkotika dari suatu negara ke 
negara lain dcngan melalui dan singgah di Wilayah Negara Rcpublik In
donesia yang tcrdapal Kantor Pabcan dcngan atau tanpa berganti sarana 
angkutan. 

12. Pccandu adalah orang yang menggunakan atau menyalahgunakan narkotika 
dan dalam kcadaan kctergantungan pada narkotika, baik secara fisik 
maupun psikis. 

13. Kelergantungan narkotika adalah gejala dorongan un1uk menggunakan 
narkotika sccara terus mcnerus, tolcransi dan gcjala put us narkotika apabila 
penggunc1an dihcntikan. 

14. Penyalahguna adalah orang yang menggunakan narkotika tanpa 
sepcngctahuan dan pcngawasan dokter. 

15. Rchabilitasi mcdis adalah suatu proses kcgiatan pengobatan secara tcrpadu 
untuk membcbaskan pccandu dari kctergantungan narkotika. 

16. Rchabililasi sosial adalah sualu proses kcgiatan pcmulihan secara terpadu 
baik fisik, mental maupun sosial agar bckas pccandu narkotika dapat 
kembali mclaksanakan fungsi sosial dalam kehidupan masyarakat. 

17. Pcrmufakatan jahat adalah pcrbuatan dua orang atau lcbih dengan maksud 
bcrscpakat untuk mclakukan tindak pidana narkotika. 

18. Pcnyadapan adalah kegiatan atau St:rangkaian kegiatan penydit.likan dan/ 
atau penyidikan yang dilakukan olch Penyidik Pejabat Polisi Negara 
Re pub I ik Indonesia dengan cara mclakukan penyadapan pembicaraan 
melalui tclcpon atau alat komunikasi elektronika lainnya. 

19. Korporasi adalah kumpulan tcrorganisasi dari orang dan/atau kekayaan, 
baik mcrupakan badan hukum maupun bukan. 

BAB II 
RUANG LINGKUP DAN TUJUAN 

Pasal 2 

(1) Ruang lingkup pcngaturan narkotika dalam Undang-undang ini adalah 
segala bentuk kegiatan dan/atau perbuatan yang berhubungan dengan 
narkotika. 

(2) Narkotika sebagaimana dimaksud dalam ayal (1) digolongkan menjadi : 
a. Narkotika Golongan I; 
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b. Narkotika Golongan ll; dan 
c. Narkotika Golongan Ill. 

(3) Penggolongan narkotika sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) un1uk 
perlama kalinya ditetapkan sebagaimana terlampir dan merupakan bagian 
yang tak lerpisahkan dari Undang-undang ini. 

(4) Ketentuan lcbih lanjut mengenai perubahan penggolongan narkolika 
sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) diatur dcngan Kcputusan Mcnlcri 
Kesehatan. 

Pasal3 

Pcngaturan narkolika bcrtujuan untuk: 

a. menjamin keterscdiaan narkotika untuk kepcntingan pclayanan kcschatan 
dan/atau pengembangan ilmu pengctahuan; 

b. mcncgah terjadinya penyalahgunaan narkotika; dan 

c. memberan1as peredaran gelap narkotika 

Pasal 4 

Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pclayanan kcschatan dan/ 
atau pengcmbangan ilmu pengetahuan. 

Pasal 5 

Narkotika Golongan I hanya dapat digunakan untuk kepcntingan pcngcmbangan 
ilmu pengetahuan dan dilarang digunakan untuk kepenlingan lainnya. 

BAB Ill 
PENGADAAN 

Bagian Pertama 
Rencana Kebutuhan Tahunan 

Pasal 6 

(1) Mcnteri Kesehatan mengupayakan tersedianya narkotika untuk kcpcntingan 
pclayanan kesehatan dan/atau untuk pcngembangan ilmu pcngctahuan. 

(2) Untuk kcpcrluan terscdianya narkotika sebagaimana dimaksud dalam ayat 
(1) Mentcri Kesehatan menyusun rcncana kebutuhan narkotika setiap tahun. 
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(3) Rencana kebutuhan narkotika sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) 
menjadi pedoman pengadaan, pengendalian, dan pengawasan narkotika 
secara nasional. 

(4) Kctcntuan lebih lanjut mengenai penyusunan rencana kebutuhan tahunan 
narkotika diatur dengan Keputusan Menteri Kesehatan. 

Pasal 7 

(1) Narkotika untuk kebutuhan dalam negeri diperoleh dari impor, produksi 
dalam negeri dan/atau sumber lain dengan berpedoman pada rencana 
kebutuhan tahunan narkotika sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat 
(2). 

(2) Narkotika yang dipcroleh dari sumber lain, scbagaimana dimaksud dalam 
ayat (1) bcrada di bawah pcngendalian, pengawasan dan tanggung jawab 
Menteri Kcsehatan. 

Bagian Kedua 
Produksi 

Pasal 8 

(1) Menteri Kcsehatan membcri izin khusus untuk memproduksi narkotika 
kepada pabrik obat tertentu yang telah memiliki izin sesuai dengan peraturan 
perundang-undangan yang berlaku. 

(2) Mentcri Kesehatan melakukan pcngendalian tersendiri dalam pelaksanaan 
pengawasan terhadap proses produksi, bahan baku, narkotika, dan hasil 
akhir dari proses produksi narkolika. 

(3) Ketentuan lebih Ian jut mengcnai tata cara pemberian izin dan pengendalian 
scbagaimana dimak.sud dalam ayat ( 1) dan ayat (2) diatur dengan Keputusan 
Menteri Kesehatan. 

Pasal 9 

(1) Narkotika Golongan I dilarang diproduksi dan/atau dignakan dalam proses 
produksi, kecuali dalam jumlah yang sangat terbatas untuk kepentingan 
pengcmbangan ilmu pengetahuan dan dilakukan dengan pengawasan 
yangketat dari Menteri Kesehatan. 

(2) Ketentuanlebih lanjut mengenai tata cara penyelenggaraan produksi dan/ 
a tau penggunaan dalam proses produksi dalam jumlah yang sangat terbatas 
untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan pengawasan 
dimaksud dalam ayat (1) diatur dengan Keputusan Menteri Kesehatan. 
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Bagian Ketiga 
Narkotika Untuk llmu Pengelahuan 

Pasal IO 

(1) Lembaga ilmu pcngetahuan yang berupa lcmbaga pcndidikan, pclatihan, 
kctcrampilan, dan pcnclitian dan pcngembangan yang disclcnggarakan olch 
Pemcrintah maupun swasta, yang secara khusus atau yang salah satu 
fungsinya melakukan kcgiatan percobaan, pcnelitian dan pcngcmbangan, 
dapat mempcroleh, menanam, menyimpan dan menggunakan narkotika 
dalam rangka kepctingan ilmu pcngetahuan sctclah mcndapat izin dari 
Menleri Kesehalan. 

(2) Ketentuan lebih lanjut mengenai syaral-syaral dan tata cara untuk 
memperoleh izin sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diatur dcngan 
Kepulusan Menleri Kesehatan. 

Bagian Keempat 
Penyimpanan dan Pelaporan 

Pasal 11 

(1) Narkotika yang berada dalam pcnguasaan importir, cksportir, pabrik obat, 
pedagang besar farmasi, sarana penyimpanan sediaan farmasi pcmcrintah, 
apotck, rumah sakit, puskesmas, balai pengobatan, doktcr dan lcmbaga 
ilmu pengetahuan, wajib disimpan secara khusus. 

(2) lmportir, eksportir, pabrik obat, pcdagang bcsar farmasi, sarana 
penyimpanan sediaan fannasi pemerintah, apotck, rumah sakit, puskcsmas, 
balai pcngobatan, dokter dan lembaga ilmu pcngctahuan, wajib mcmbuat, 
menyampaikan, dan menyimpan laporan berkala mt:!ngenai pemasukan Jan/ 
atau pcngeluaran narkotika yang ada dalam penguasaannya. 

(3) Ketentuan lebih lanjut mengcnai tata cara pcnyimpanan sccara khusus 
sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan jangka waktu, bcntuk, isi dan 
tata cara pclaporan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) diatur dcngan 
Keputusan Menteri Kesehatan. 

( 4) Pelanggaran tcrhadap ketentuan mengcnai penyimpanan scbagaimana 
diamksud dalam ayat (1) dan/atau ketcntuan mengcn:-ii pelaporan 
sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) dapat dikenakan sanksi administra
tif oleh Menteri Kesehatan berupa : 
a. tegur-an; 
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b. peringatan; 
c. dcnda administratif; 
d. pcnghcntian scmcntara kcgiatan; atau 
e. pcncabutan izin. 

BABIV 
IMPOR DAN EKSPOR 

Bagian Pertama 
Surat Persetujuan lmpor dan Surat Persetujuan Ekspor 

Pasal 12 

(I) Mentcri Kcschatan mcmbcri izin kepada 1 (satu) pcrusahaan pcdagang 
bcsar farmasi milik ncgara yang tclah memiliki izin sebagai importir scsuai 
dcngan pcraturan perundang-undangan yang berlaku untuk melaksanakan 
impor narkotika. 

(2) Dalam kcadaan tcrtcntu, Mcnteri Keschatan dapat memberi izin kepada 
pcrusahaan lain dari pcrusahaan milik negara sebagaimana dimaksud dalam 
ayat (1) yang memiliki izin sebagai importir sesuai dengan peraturan 
perundang-undangan yang hcrlaku untuk melaksanakan impor narkotika. 

Pasal 13 

(I) lmportir narkotika harus mcmiliki surat persetujuan impor untuk setiap 
kali mclakukan impor narkotika dari Menteri Kesehatan. 

(2) Surat ix:rsetujuan impor narkotika Golongan I dalam jumlah yang sangat 
terbatas hanya dapat diberikan untuk kepentingan pengembangan ilmu 
pcngetahuan. 

(3) Surat pcrsetujuan impor sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) disampaikan 
kepada pemerintah negara pengekspor. 

Pasal 14 

Pelaksanaan impor narkotika dilakukan atas dasar persetujuan pemerintah negara 
pengekspor dan persetujuan tersebut dinyatakan dalam dokumen yang sah sesuai 
dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku di negara pengekspor. 
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Pasal 15 

(1) Menteri Kesehatan memberi izin kepada 1 (satu) pcrusahaan pcdagang 
besar farmasi milik negara yang telah memiliki izin scbag<1i ekspotir scsuai 
dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku untuk mclaksanakan 
ekspor narkotika. 

(2) Dalam keadaan tertentu, Menteri Keschatan dClpat memberi izin kepada 
perusahaan lain dari perusahaan milik negara sebagaimana dimaksud dalam 
ayat (1) yang memiliki izin sebagai eksportir sesuai dcngan peraturan 
perundang-undangan yang berlaku untuk melaksanakan ekspor narkotika. 

Pasal 16 

(1) Eksportir narkotika harus memiliki surat pcrsctujuan ekspor untuk setiap 
kali melakukan ekspor narkotika dari Mcntcri Kcschatan. 

(2) Untuk memperoleh surat persetujuan ekspor narkotika harus dilampiri 
dengan surat persetujuan dari negara pcngimpor. 

Pasal 17 

Pelaksanaan ekspor narkotika dilakukan atas dasar persetujuan pemerintah 
negara pengimpor dan persetujuan tersebut dinyatakan dalam dokumen yang 
sah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku di negara 
pengimpor. 

Pasal 18 

lmpor dan ekspor narkotika hanya dilakukan melalui kawasan pabean terentu 
yang dibuka untuk perdagangan luar negeri. 

Pasal 19 

Ketentuan lebih lanjut mengenai syarat dan tata cara memperoleh surat 
persetujuan impor dan surat persetujuan ekspor narkotika diatur dengan 
Keputusan Menteri Kesehatan. 

Bagian Kedua 
Pengangkutan 

Pasal 20 

Ketentuan peraturan perundang-undangan tentang pengangkutan barang, tetap 
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bcrlaku bagi pcngangkutan narkotika kecuali ditcntukan lain dalam Undang
undang ini diatur kcmudian bcrdasarkan kctcntuan Un<..lang-undang ini. 

Pasal 21 

(1) Setiap pengangkutan impor narkotika wajib dilengkapi dengan dokumcn 
pcrsetujuan ekspor narko1ika yang sah sesuai dcngan peraturan perundang
undangan yang berlaku di ncgara pengekspor dan surat persetujuan impor 
narkotika yang dikeluarkan oleh Menteri Kcsehatan. 

(2) Setiap pengangkutan ekspor narkotika wajib dilengkapi dcngan surat 
pcrsctujuan ekspor narkotika yang dikeluarkan oleh Mcntcri Keschatan 
dan dokumen pcrsetujuan impor narkotika yang sah sesuai dengan peraturan 
pcrun<..lang-undangan yang berlaku di negara pengimpor. 

Pasal 22 

Pcnanggungjawah pcngangkut impor narkotika yang memasuki Wilayah Negara 
Rcpublik Indonesia wajib membawa dan bertanggung jawab alas kclcngkapan 
surat persctujuan impor narkotika dari Menteri Kesehatan dan dokumcn 
pcrsctujuan ckspor narkotika yang sah scsuai dcngan pcraturan pcrundang
undangan y;rng bcrlaku di negara pengckspor. 

Pasal 23 

(l) Eksportir narkotika wajib mcmbi..:rikan surat persctujuan ekspor narkotika 
<lari Mcntcri Kcsehatan dan dokumcn pcrsetujuan imper narkotika yang 
sah scsuai drngan peraturan pcrundang-undangan yang bcrlaku di ncgara 
pengimpor kcpada orang yang bertanggung jawab atas perusahaan 
pcngangkutan ekspor. 

(2) Orang yang bcrtanggungjawab atas pcrusahaan pcngangkutan ckspor wajib 
membcrikan surat pcrsetujuan ekspor narkotika dari Mcntcri Kcschatan 
dan dokumen pcrsctujuan impor narkotika yang sah sesuai dengan pcraturan 
pcrundang-undangan yang berlaku di negara pengimpor kcpada 
penanggung jawab pengangkut. 

(3) Penanggung jawab pcngangkut ekspor narkotika wajib membawa dan 
bertanggung jawab atas kclengkapan surat ixrsctujuan ekspor narkotika 
dari l'vknteri Kcschatan dan dokumen persetujuan impor narkotika yang 
sah sesuai dengan peraturan pcrundang-undangan yang balaku di negara 
pcng1mpor. 
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Pasal 24 

(1) Narkotika yang diangkut hams disimpan pada kesempatan pertama dalam 
kemasan khusus a1au di tempat yang aman di dalam kapal dengan disegel 
oleh nakhoda dcngan disaksikan oleh pengirim. 

(2) Nakhoda membuat berita acara tentang mualan narkotika yang diangkut. 

(3) Nakhoda, dalam waktu paling lama 24 (dua puluh empat) jam setelah tiba 
di pelabuhan tujuan, wajib melaporkan narkotika yang dimuat dalam 
kapalnya kepada Kepala Kanlor Pabean setempat. 

(4) Pembongkaran muatan narkotika dilakukan dalam kesempatan pertama 
oleh nakhoda dengan disaksikan oleh Pejaba1 Bea dan Cukai. 

(5) Nakhoda yang mcngetahui adanya narkotika di dalam kapal secara tanpa 
hak, wajib membuat berita acara, melakukan tindakan-tindakan 
pengamanan, dan pada persinggahan pelabuhan pertama segera melaporkan 
dan menyerahkan narkotika tersebut kepada pihak yang bcrwcnang. 

Pasal 25 

Ketentuan sebagaimana dimak.sud dalam Pasal 24 berlaku pula bagi kapten 
penerbang untuk pengangkutan udara. 

Bagian Ketiga 
Transito 

Pasal 26 

(1) Transito narkotika harus dilengkapi dengan dokumen persetujuan ekspor 
narkotika yang sah dari pemerintah negara pengekspor dan dokunien 
persetujuan impor narkotika yang sah dari pemerintah negara pcngimpor 
sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku di negara 
pengekspor dan pengimpor. 

(2) Dokumen persetujuan ek.spor narkotika dari pemerintah negara pcngekspor 
dan dokumen persetujuan impor narkotika sebagaimana dimaksud dalam 
ayat (1) sekurang-kurangnya memuat keterangan tentang: 
a. nama dan alamat pengekspor dan pengimpor narkotika; 
b. jenis, bentuk dan jumlah narkotika; dan 
c. negara tujuan ekspor narkotika. 
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Pasal 27 

Setiap perub:1han-. ncgara tujuan ekspor narkotika pada transito narkotika hanya 
dapat dilakukan setelah adanya persetujuan dari : 

a. pemerintah negara pengekspor narkotika; 

b. pemerintah negara pcngimpor atau tujuan semula ekspor narkotika; dan 

c. pemerintah ncgara tujuan perubahan ekspor narkotika. 

Pasal 28 

Pengemasan kcmbali narkotika pada transito narkotika, hanya dapat dilakukan 
terhadap kemasan asli narkotika yang mengalami kcrusakan dan harus dilakukan 
dibawah tanggung jawab pcngawasan Pcjabat Bea dan Cukai. 

Pasal 29 

Ketcntuan lcbih lanjul mcngcnai kcgiatan transito narkotika ditdapkan dcngan 
Pcraturan Pemcrintah. 

Bagian Keempat 
Pemeriksaan 

Pasal 30 

Pcmcrintah melakukan pcmcriksaan alas kelengkaran dokumcn impor, ckspor, 
dan/atau transito narkotika. 

Pasal 31 

(1) lmportir narkotika memeriksa narkotika yang diimpornya dan wajib 
melaporkan hasilnya kepada Menteri Kesehatan selambat-lambatnya 7 
(tujuh) hari kerja sejak tanggal diterimanya impor narkotika diperusahaan. 

(2) Berdasarkan hasil laporan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), Mcnteri 
Kesehatan menyampaikan hasil penerimaan imper narkotika kepada 
pcmerintah negara pengekspor. 

BABV 
PEREDARAN 

Bagian Pertama 
Umum 
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Pasal 32 

Peredaran narkotika mcliputi setiap kegiatan atau serangkaian kcgiatan 
penyaluran atau penyerahan narkotika baik dalam rangka pcrdagangan, bukan 
perdagangan, maupun pcmindahantanganan untuk kepentingan pelayanan 
kesehatan dan pengcmbangan ilmu pengetahuan. 

Pasal 33 

(1) Narkotika dalam bentuk obat jadi hanya dapat diedarkan sctelah terdaftar 
pada Departemcn Kesehatan. 

(2) Narkotika Golongan IJ dan Ill yang berupa bahan baku baik alamiah 
maupun sintetis dapat diedarkan tanpa wajib daftar pada Dcparremen 
Kesehatan. 

(3) Ketentuan Jebih lanjut mengenai persyaratan dan tata cara pcndaftaran 
narkotika dalam bentuk obat jadi dan peredaran narkotika yang berupa 
bahan baku diatur dengan Keputusan Menteri Kesehatan. 

Pasal 34 

Setiap kegiatan dalam rangka peredaran narkotika wajib dilcngkapi dcngan 
dokumen yang sah. 

Bagian Kedua 
Penyaluran 

Pas213S 

(1) Importir, eksportir, pabrik obat, pcdagang besar farmasi, dan sarana 
pcnyimpanan sediaan farmasi pemerintah dapat melakukan kegiatan 
penyaluran narkotika berdasarkan ketenluan dalam Undang-undang ini. 

(2) Importir, eksportir, pabrik obat, pedagang besar farmasi, dan sarana 
penyimpanan sediaan fannasi pemerintah sebagaimana dimaksud dalam 
ayal (1) wajib memiliki izin k.husus penyaluran narkotika dari Menteri 
Kesehatan. 

Pasal36 

(1) lmportir hanya dapat menyalurkan narkotika kepada pabrik obal lertenlu 
atau pedagang besar farmasi tertentu. 
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(2) Pabrik obat tertentu hanya dapat menyalurkan narkotika kepada : 
a. eksportir; 
b. pedagang besar farmasi tertentu; 
c. apotek; 
d. 
e. 
f. 

sarana penyimpanan sediaan farmasi pemerintah tertentu; 
rumah sakit; dan 
lembaa ilmu pcngctahuan tertentu. 

(3) Pedagang besar farmasi tertentu hanya dapat mcnyalurkan narkotika 
kepada: 
a. pcdagang besar farmasi tertentu lainnya; 
b. apotek; 
c. sarana penyimpanan sediaan farmasi pemerintah tertentu; 
d. rumah sakit; 
e. lembaga ilmu pcngetahuan; dan 
f. eksportir. 

(4) Sarana pcnyimpanan sediaan farmasi pcmerintah tertentu hanya dapat 
mcnyalurkan narkotika kepada : 
a. rumah sakit pemerintah; 
b. puskcsmas; dan 
c. balai pengobatan pemerintah tertentu; 

Pasal 37 

Narkotika Golongan I hanya dapat disalurkan olch pabrik obat tertentu dan/ 
atau pedagang bcsar farmasi tcrtentu kepada lcmhaga ilmu pcngctahuan tcrtentu 
untuk kcpcntingan pengembangan ilmu pengetahuan. 

Pasa138 

Ketcntuan lcbih \anjut mcngcnai persyaralan dan tata cara penyaluran narkotika 
diatur dengan Keputusan Menteri Kesehatan. 

Bagian Ketiga 
Penyerahan 

Pasal 39 

(I) Pcnyerahan narkotika hanya dapat dilakukan oleh: 
a. apotek; 
b. rumah sakit; 
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c. puskesmas; 
d. balai pengobatan; dan 
e. dokter. 

(2) Apotek hanya dapat menyerahkan narkotika kepada : 
a. rumah sakit; 
b. puskesmas; 
c. apotek lainnya; 
d. balai pengobatan; 
e. dokter; dan 
f. pasren. 

(3) Rumah sakit, apotek, puskesmas, dan balai pengobatan hanya dapat 
menyerahkan narkotika kepada pasien berdasarkan resep doktcr. 

(4) Pcnycrahan narkotika oleh dokter hanya dapat dilaksanakan dalam hal: 
a. menjalankan praktik dokter dan diberikan melalui suntikan; 
b. menolong orang sakit dalam keadaan darurat melalui suntikan; atau 
c. menjalankan tugas didaerah terpencil yang tidak ada apotek. 

(5) Narkotika dalam bentuk suntikan dalam jumlah tcrtentu yang diserahkan 
dokter sebagaimana dimaksud dalam ayat (4) hanya dapat dipcroleh dari 
apotek. 

Pasal 40 

Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan dan tata cara penyerahan narkotika 
diatur dengan Keputusan Menteri Kesehatan. 

BAB VI 
LABEL DAN PUBLIKASI 

Pasal 41 

(1) Pabrik obat wajib mencantumkan label pada kemasan narkotika baik dalam 
bentuk obat jadi maupun bahan baku narkotika. 

(2) Label pada kemasan narkotika sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dapat 
berbentuk.lisan, gambar, kombinasi tulisan dan gambar, atau bentuk lain 
yang disertakan pada kemasan atau dimasukkan dalam kemasan, 
ditempelkan, atau merupakan bagian dari wadah dan/atau kernasannya. 
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(3) Setiap keterangan yang dicantumkan dalam label narkotika harus lengkap 
dan tidak mcnyesatkan. 

Pasal 42 

Narkotika hanya dapat dipublikasikan pada media cetak ilmiah kedokteran atau 
media cetak ilmiah farmasi. 

Pasal 43 

Ketentuan lebih Ian jut mengenai syarat dan tata cara publikasi dan pencantuman 
label sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 dan Pasal 42 diatur dengan 
Keputusan Menteri Keschalan. 

BAB VII 
PENGOBATAN DAN REHABILITASI 

Pasal 44 

(1) Untuk kcpcntingan pcngobatan dan/atau pcrawalan, pengguna narkotika 
dapat memiliki, mcnyimpan dan/atau mcmbawa narkotika. 

(2) Pengguna narkotika scbagaimana dimaksud dalam ayat (I) harus 
mempunyai bukti bahwa narkotika yang c.Jimiliki, disimpan, dan/atau 
dibawa untuk digunakan, diperoleh secara sah. 

Pasal 45 

Pecandu narkotika wajib mcnjalani pengobatan dan/atau perawatan. 

Pasal 46 

(1) Orang tua atau wali dari pecandu narkotika yang belum cukup umur wajib 
melaporkannya kepada pejabat yang ditunjuk oleh Pcmcrintah untuk 
mcndapatkan pcngobatan dan/atau perawatan. 

(2) Pecandu narkotika yang telah cukup umur wajib melaporkan diri atau 
dilaporkan olch keluarganya kepada pejabat yang ditunjuk olch Pcmerintah 
untuk mcndapatkan pengobatan dan/atau pcrawatan. 
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(3) Pclaksanaan ketcntuan scbagaimana dimaksud c.Jalam ayat (1) dan ayat (2) 
diatur dengan Keputusan Menteri Kesehatan. 

Pasal 47 

(1) Hakim yang mcmeriksa perkara pecandu narkotika dapat: 

a. memutuskan untuk memerintahkan yang bersangkutan menjalani 
pengobatan dan/atau perawatan, apabila pecandu narkotika tcrscbut 
terbukti bcrsalah melakukan tindak pidana narkotika; atau 

b. menctapkan untuk memerintahkan yang bersangkutan menjalani 
pcngobatan dan/atau perawatan, apabila pecandu narkotika tersebut 
tidak terbukti bersalah melakukan tindak pidana narkotika. 

(2) Masa mcnjalani pengobatan dan/atau perawatan bagi pccandu narkotika 
sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf a, c.Jipcrhitungkan scbagai 
masa menjalani hukuman. 

Pasal 48 

(1) Pengobatan dan/atau perawatan pecandu narkotika dilakukan melJkui 
fasilitas rchabilitasi. 

(2) Rehabilitasi meliputi rehabilitasi medis dan rchabilitasi sosial. 

Pasal 49 

( 1) Rehabilitasi med is pecancJu narkotika dilakukan di rum ah sakit yang 
ditunjuk oleh Menteri Keschatan. 

(2) Atas dasar persetujuan Menteri Kesehatan, lembaga rehabilitasi tertentu 
yang diselenggarakan oleh masyarakat dapat melakukan rchabilitasi medis 
pecandu narkotika. 

(3) Selain pengobatan dan/atau pcrawatan melalui rehabilitasi medis, proses 
penyembuhan pecandu narkotika dapat diselenggarakan oleh masyarakat 
melalui pendekatan keagamaan dan tradisional. 

Pasal 50 

Rehabilitasi sosial bekas pecandu narkotika dilakukan pada lembaga rehabilitasi 
sosial yang ditunjuk oleh Menteri Sosial. 
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Pasal 51 

(1) Pelaksanaan kctentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 diatur 
dengan Keputusan Menteri Kesehatan. 

(2) Pelaksanaan ketenluan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 diatur 
dengan Keputusan Menteri Sosial. 

BAB VIII 
PEMilINAAN DAN PENGAWASA,N 

Bagian Pertama 
Pembinaan 

Pasal 52 

(1) Pemerintah melakukan pembinaan terhadap segala kcgiatan yang 
berhubungan dengan narkotika; 

(2) Pembinaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) meliputi upaya : 

a. memenuhi kctersediaan narkotika untuk kepentingan pelayanan 
keschatan dan/atau pengcmbangan ilmu pengetahuan; 

b. mencegah dan memberantas segala bcntuk penyalahgunaan dan 
peredaran gelap narkotika; 

c. mcncegah pelibatan anak di bawah umur dalam penyalahgunaan dan 
pcredaran gelap narkotika; 

d. mendorong dan menunjang kegiatan penelitian dan/atau 
pengcmbangan teknologi di bidang narkotika guna kepentingan 
pelayanan kesehatan; dan 

e. meningkatkan kemampuan lembaga rehabilitasi pecandu narkotika 
baik yang diselenggarakan oleh Pemerintah maupun masyarakat. 

Pasal 53 

Pcmerintah mengupayakan kerjasama bilateral, regional, multilateral dengan 
negara lain dan/atau badan intemasional guna mencegah dan memberantas 
penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika sesuai dengan kepentingan 
nasional. 
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Pasal 54 

(1) Pemcrintah membcntuk scbuah badan koordinasi narkotika tingkat nasional 
yang bcrtanggung jaw ab langsung kepada Prcsiden. 

(2) Sadan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) mempunyai tugas melakukan 
koordinasi dalam rangka ketcrsediaan, pcncegahan dan pcmbcrantasan 
penyalahgunaan dan peredaran gclap narkotika. 

(3) Kctcntuan mengenai susunan, kedudukan organisasi dan !ala kerja badan 
narkotika nasional sebagaimana dimaksud dalam ayat ( 1) diatur dcngan 
Kcputusan Presiden. 

Bagian Kedua 
Pcngawasan 

Pasal 55 

(1) Pemcrintah melakukan pengawasan terhadap seluruh kegiatan yang 
berhubungan dengan narkotika. 

(2) Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan dan tata cara pengawasan 
sebagaimana dimaksud dalam ayat ( 1) ditetapkan dengan Peraturan 
Pemerintah. 

Pasal 56 

(J) Menteri Kesehatan bertanggung jawab dalam pengendalian dan 
pengawasan terhadap importir, eksportir, pabrik obat, pcdagang bcsar 
fannasi, sarana penyimpanan sediaan fannasi pemcrintah, apotck, rumah 
sakit, puskesmas, balai pengobatan, dokter, lembaga ilmu pengetahuan, 
dan lembaga rehabilitasi medis. 

(2) Petugas yang me.Jaksanakan pengawasan, dilengkapi dcngan surat tugas. 

(3) Dalam ha! diketemukan adanya bukti permulaan yang cukup atau 
berdasarkan pctunjuk permulaan yang patut diduga tclah terjadi pelanggaran 
terhadap ketentuan Undang-undang ini, Menteri Keschatan bcrwcnang 
mengenakan sanksi administratif dalam bentuk sebagaimana dimaksud 
dalam Pasal 11 ayat (4). 

(4) Untuk kcpentingan penyelidikan dan penyidikan, sanksi administratif 
dengan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) dapat 
ditangguhkan untuk sementara. 
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(5) Kelentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan dan tata cara pcngawasan 
sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dialur dcngan Keputusan mcnteri 
Keschatan. 

BABIX 
PERAN SERTA MASYARAKAT 

Pasal 57 

(1) Masyarakat mempunyai kesempatan yang seluas-luasnya unluk berperan 
serta dalam membantu upaya pencegahan dan pemberantasan 
pcnyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika. 

(2) Masyarakat wajib melaporkan kcpada pcjabat yang berwenang apabila 
mengetahui adanya pcnyalahgunaan dan pcredaran gelap narkotika. 

(3) Pcmcrintah wajib memberikanjaminan keamanan dan perlindungan kepada 
pclapor scbagaimana dimaksud dalam ayal (2). 

Pasal 58 

Pemcrintah mcmberi penghargaan kepada anggota masyarakal alau badan yang 
telah berjasa dalam membantu upaya pencegahan dan pembcrantasan 
penyalahgunaan dan pcredaran gclap narkotika dan/atau pengungkapan tindak 
pidana narkotika. 

Pasal 59 

Kctentuan lebih lanjut mengenai pcran serta masyarakat, jaminan kcamanan 
dan perlindungan, syarat dan tata earn pemberian penghargaan ditetapkan dengan 
Peraturan Pemcrintah. 

BABX 
PEMUSNAHAN 

Pasal 60 

Pemusnahan narkotika dilakuk.an dalam hal : 

a. diproduksi tanpa memenuhi standar dan persyaratan yang bcrlaku dan/ 
atau tidak dapat digunakan dalam proses produksi; 
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b. kadaluarsa; 

c. tidak memcnuhi syarat untuk digunakan pada pelayanan kcschatan dan/ 
atau untuk pcngcmbangan ilmu pengctahuan; atau 

d. berkaitan dengan tindak pidana. 

Pasal 61 

(!) Pcmusnahan narkotika schagaimana dimaksud dalam P<lsal 60 huruf a, b, 
dan c dilaksan<lkan olch Pemerintah, orang at<lU badan yang bcrt<lnggung 
jawah at<ls produksi dan/atau pcrcdaran narkotika, saran;.i kcsch<ltan tcrtcntu, 
scrta lcmhaga ilmu pcngctahuan tertentu dengan disaksikan oleh pcj<lbat 
yang ditunjuk Mentcri Keschatan. 

(2) Pcmusnahan scbagaimana dimaksud dalam ayat (I) dilakukan dcng;..in 
pembualan bcrita acara yang sckurang-kurangnya mt.:muat : 
a. nama, jcnis, sifat dan jumlah; 
b. kctcrangan tcmpat, jam, hari, tanggal, bulan cfan tahun dilakukan 

pcmusnahan; dan 
c. landa tangan dan idcntitas Iengkap pelaksana dan pcjabat yang 

mcnyaksikan pemusnahan. 

(3) Kctentuan lcbih mengcnai syarat dan tata cara pcmusn<lhan narkotika 
sebagaimana dimaksud dalam ayat (I) di<ltur dengan Keputusan Mcntcri 
Keschatan. 

Pasal 62 

(1) Pcmusnahan narkotika scbagaimana dimaksud dc.ilam Pas<ll 60 huruf d 
dilaksanakan dcngan kctcntuan sebagai berikut : 
a. dalam hal pcmusnahan narkotika dilaksanakan masih dalam tahap 

pcnyelidikan atau pcnyidikan, pcmusnahan dilakukan olch Pcnyidik 
Pcjabat Palisi Negara Rcpublik Indonesia dan disaksikan oleh pejabat 
yang mewakili Kejaksaan, Departemen Keschatan dan Penyidik 
Pejabat Pcgawai Negeri Sipil yang menguasai barang sitaan; 

b. dalam hal pemusnahan narkotika dilaksanakan sctdah putusan 
pengadi Ian mem peroleh kckuatan hukum tctap, pcm usnahan 
dilakukan olch Pejabat Kcjaksaan dan disaksikan olch pcjabat yang 
mewakili Kepolisian Negara Republik Indonesia dan Dcpartcmen 
Kcsehatan. 

(2) Apabila dalam keadaan lcrtcntu pejabat yang mewakili instansi 
scbagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf a tidak dapat dipenuhi, maka 
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pemusnahan narkotika dilakukan oleh Penyidik Pejabat Palisi Negara 
Republik Indonesia dengan disaksikan pejabat dari tempat kejadian perkara 
tindak pidana tersebut. 

(3) Pemusnahan narkotika scbagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan ayat (2) 
dilakukan dengan pembuatan berita acara yang sekurang-kurangnya 
mcmuat: 
a. nama, jenis, sifat dan jumlah; 
b. ketcrangan tempat, jam, hari, tanggal, bulan dan tahun dilakukan 

pemusnahan; 
c. keterangan mengenai pemilik atau yang menguasai narkotika; dan 
d. tanda tangan dan identitas lengkap pelaksana dan pejabat yang 

menyaksikan pemusnahan. 

(4) Ketentuan mengenai syarat dan tata cara pemusnahan sebagaimana diatur 
dalam Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana 
berlaku bagi pcmusnahan narkotika, kecuali ditentukan lain dalam Undang
undang ini. 

BABXI 
PENYIDIKAN, PENUNTUTAN DAN PEMERlKSAAN 

DISIDANG PENGADILAN 

Pasal 63 

Pcnyidikan, pcnuntutan dan pcmeriksaan di sidang pcngadilan terhadap tindak 
pidana narkotika, dilakukan berdasarkan pcraturan perundang-undangan yang 
berlaku, kecuali ditcntukan lain dalam Undang-undang ini. 

Pasal 64 

Perkara narkotika termasuk perkara yang didahulukan dari perkara lain untuk 
diajukan ke pcngadilan guna pcnyelesaikan secepatnya. 

Pasal 65 

(1) Selain Penyidik Pejabat Palisi Negara Republik Indonesia sebagaimana 
ditcntukan dalam Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum 
Acara Pidana, kepada Penyidik Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di 
lingkungan Departemen yang lingkup tugas dan tanggung jawabnya 
meliputi masalah narkotika dapat diberikan wewenang khusus sebagai 
penyidik tindak pidana narkotika. 
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(2) Penyidik Pcjabat Pegawai Ncgeri Sipil tertentu sebagaimana dimaksud 
dalam ayat (1) bcrwenang: 
a. mclakukan pemeriksaan atas kcbenaran laporan serta ketcrangan 

tentang tindak pidana narkotika; 
b. melakukan pemeriksaan terhadap orang yang diduga melakukan tindak 

pidana narkotika; 
c. mem in ta keterangan dan bah an bukti dari orang a tau badan hukum 

sehubungan dengan tindak pidana narkotika; 
d. melakukan pemeriksaan atau penyitaan bahan atau barang bukti 

pcrkara tindak pidana narkotika; 
e. mclakukan pemeriksaan atas surat dan/atau dokumcn l<1in tcnlang 

tindak pidana narkotika; 
f. meminta bantuan tenaga ahli untuk tugas penyidikan tindak pidana 

narkoti ka; dan 
g. mcnangkap dan menahan orang yang disangka mclakukan tindak 

pidana narkotika. 

Pasal 66 

(1) Penyidik berwenang untuk membuka dan memeriksa setiap barang kiriman 
melalui pos dan alat-alat perhubungan lainnya, yang diduga keras 
mempunyai hubungan dengan tindak pidana narkotika yang sedang dalam 
penyidikan. 

(2) Penyidik Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia yang dibcri tugas 
melakukan penyelidikan dan penyidikan tindak pidana narkotika, 
berwenang untuk menyadap pembicaraan melalui telepon atau ala! 
tclekomunikasi lain yang dilakukan oleh orang yang diduga keras 
membicarakan masalah yang berhubungan dengan tindak pidana narkotika. 

(3) lindakan penyadapan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) berlangsung 
untuk jangka waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari. 

Pasal 67 

(1) Penyidik dapat melakukan penangkapan terhadapsetiap orang yang diduga 
keras berdasarkan bukti pennulaan yang cukup melakukan tindak pidana 
narkotika untuk paling lama 24 (dua puluh empat) jam. 

(2) Oalam hat waktu untuk pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam ayat 
(1) belum mencukupi, malca atasan langsung penyidik dapat mcmberi izin 
untuk memperpanjang penangkapan tersebut untuk paling lama 48 (empat 
puluh delapan) jam. 
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Pasal 68 

Pcnyidik Pejabat Palisi Negara Rcpublik Indonesia berwenang mclakukan teknik 
ix:nyidikan pcnyerahan yang diawasi dartt teknik pembelian tcrselubung. 

Pasal 69 

(1) Penyidik yang mclakukan pcnyitaan narkotika, atau yang diduga narkotika, 
a tau yang mcngandung narkotika waj ib melakukan pcnycgelan dan 
membuat berita acara penyitaan pada hari pcnyitaan dilakukan, yang 
sekurang-kurangnya memuat : 

a. nama, jenis, sifat dan jumlah; 

b. kctcrangan tcmpal, jam, hari, tanggal, bulan dan tahun dilakukan 
penyitaan; 

c. ketcrangan mcngcnai pcmilik atau yang mcnguasai narkotika; dan 

d. landa langan dan identitas lcngkap pcjabat pcnyidik yang mclakukan 
penyitaan. 

(2) Dalam hal pcnyitaan scbagaimana dimaksud dalam ayat (I) dilakukan olch 
Pcnyidik Pcjabat Pcgawai Ncgcri Sipil, pcnyidik wajib mcmbcritahukan 
atau menycrzihkan barang sitaan tersebut kcpada Pcnyidik Pcjahat Palisi 
Negara Rcpublik Indonesia setcmpal dalam waktu sclambat-h.1mbatnya 3 
x 24 (tiga kali dua puluh cmpat) jam sejak dilakukan pcnyitaan dan 
tembusan bcrita acaranya disampaikan kcpada Kepala Kejaksaan Ncgcri 
sctempal, Ketua Pcngadilan Negcri setcmpal, dan pcjabat yang ditunjuk 
olch Mentcri Kesehatan. 

(3) Dal am hal penyitaan scbagaimana dimaksud dalam ayat ( 1) dilakukan olch 
Penyidik Pejabat Polisi Negara Rcpublik Indonesia, penyidik wajib 
memberitahukan pcnyitaan yang dilakukan kepada Kcpala Kejaksanaan 
Negcri setempat dalam waktu selambat-lambatnya 3 x 24 (tiga kali dua 
puluh cm pat) jam sejak dilakukan pcnyitaan dan tembusannya disampaikan 
kepada Ketua Pcngadilan Negcri sctempat dan pcjabat yang ditunjuk olch 
Mentcri Kesehatan. 

(4) Pcnyidik Pejabat Palisi Negara Republik Indonesia yang mcncrima 
penyerahan barang sitaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2), wajih 
melakukan penycgclan dan mcmbuat bcrita acara yang sckurang-kurangnya 
memuat: 
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a. nama, jenis, sifat dan jumlah; 

b. kcterangan tempat, jam, !1ari, tanggal, bulan dan tahun penyerahan 
barang sitaan oleh penyidik; 

c. keterangan mengenai pemilik atas yang menguasai narkotika; dan 

d. idcntitas lcngkap pcjabat yang mclakukan serah terima barang sitaan. 

(5) Untuk keperluan penyidikan, penuntutan dan pcmeriksaan di sidang 
pcngabdilan, pcnyidik menyisihkan sebagian barang sitaan untuk diperiksa 
atau ditcliti di laboratorium tcrtcntu yang ditunjuk olch Mcnteri Kcschatan, 
dan dilaksanakan sclambat-lambatnya dalam waktu 3 x 24 (tiga kali dua 
puluh empat) jam sejak dilakukan penyitaan. 

(6) Penyidik bertanggung jawab atas penyimpanan barang silaan. 

(7) Ketelentuan lebih lanjut mengcnai syarat dan tata cara pcngambilan sampel 
scrta pemeriksaan di laboratorium diatur dengan Keputusan Mcnteri 
Kesehatan. 

(8) Ketcntuan lcbih lanjut mengenai syarat dan ta ta cara pcnyimpanan narkotika 
yang disita ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah. 

Pasal 70 

(1) Kepala Kejaksaan Negeri setempat sctelah mcncrima pcmberitahuan 
tentang penyitaan barang narkotika dari penyidik, selambat-lambatnya 
dalam waktu 7 (tujuh) hari wajib menetapkan status barang sitaan narkotika 
terscbut untuk kepcntingan pembuktian pcrkara, pcmanfaatan untuk 
kepentingan pcngembangan ilmu pengetahuan, dan/atau dimusnahkan. 

(2) Barang sitaan narkotika yang berada dalam penyimpanan dan pengamanan 
penyidik yang telah ditetapkan untuk dimusnahkan, wajib dimusnahkan 
selambat-lambatnya dalam waktu 5 (lima) hari tcrhitung sejak mcnerima 
pcnetapan pemusnahan dari Kepala Kejaksaan Negeri setempat. 

(3) Pem usnahan barang sitaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) 
dilaksanakan berdasarkan ketentuan Pasal 62 ayat (1) huruf a. 

(4) Barang sitaan untuk kepcntingan pengembangan ilmu pengetahuan 
sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diserahkan kepada Menteri 
Kesehatan atau pejabat yang ditunjuk, selambat-lambatnya dalam waktu 5 
(lima) hari terhitung sejak merterima penetapan dari Kepala Kejaksaan 
Negeri setempat. 
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(5) Ketcntuan lcbih lanjut mengcnai syarat dan tata cara pelaksanaan 
kcwenangan scbagaimana dimaksud dalam ayat (1) diatur dcngan 
Keputusan Jaksa Agung. 

Pasal 71 

(1) Penyidik Pcjabat Palisi Negara Republik Indonesia wajib memusnahkan 
tanaman narkotika yang dikctemukan selambat-lambatnya 24 (dua puluh 
empat) jam sejak saat diketcmukan, setelah scbagian disisihkan untuk 
kcpcntingan pcnyidikan, pcnuntutan dan pemcriksaan di sidang pcngadilan. 

(2) Pcmusnahan dan pcnyisihan scbagian tanaman narkotika sebagaimana 
dimaksud dalam ayat (I) dilakukan dcngan pcmbuatan berita acara yang 
sckurang-kurangnya mcmuat: 
a. nama, jcnis, sifat dan jumlah; 
b. kctcrangan tcmpat, jam, hari, tanggal, bulan dan tahun diketemukan 

dan dilakukan pemusnahan; 
c. ketcrangan mengcnai pcm ii ik a tau yang mcnguasai tanaman narkotika; 

dan 
d. tanda tangan dan idcntitas lcngkap pclaksana dan pcjabat atau pihak

pihak lain-lain yang mcnyaksikan pcmusnahan. 

(3) Bagian narkotika yang tidak dimusnahkan scbagaimana dim<1ksud dalam 
ayat (1) disimpan oleh Penyidik Pejabat Palisi Negara Rcpublik Indonesia 
untuk kepcntingan pcmbuktian atau diserahkan kcpada Mcntcri Kcsehatan 
atau pcjabat yang ditunjuk untuk kepentingan pcngembangan ilmu 
pcngctahuan scsuai dcngan kctcntuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 
69 dnn Pasal 70. 

Pasal 72 

Proses pcnyidikan, penuntutan dan pcmeriksaan disidang pcngadilan tidak 
menunda atau menghalangi penyerahan barang sitaan menurut kctentuan batas 
waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 69 dan Pasal 70. 

Pasal 73 

(1) Apabila dikemudian hari terbukti berdasarkan putusan pengadilan yang 
telah memperoleh kekuatan hukurn tetap dikctahui bahwa barang sitaan 
yang telah dirnusnahkan rnenurut ketcntuan Pasal 70 dan Pasal 71 dipcroleh 
atau dirniliki secara sah, kepada pemilik barang yang bersangkutan 
diberikan ganti rugi oleh Pemerintah. 
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(2) Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan pemberian ganti rugi 
sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) ditetapkan dcngan Pcraturan 
Pemerintah. 

Pasal 74 

Untuk kepcntingan penyidikan atau pemeriksaan di sidang pengadilan, tersangka 
atau terdakwa wajib memberikan keterangan tentang seluruh harta bcndanya 
dan harta benda istri atau suami, anak dan setiap orang atau badan yang 
diketahuinya atau yang diduga mempunyai hubungan dcngan tindak pidana 
narkotika yang dilakukan tcrsangka atau terdakwa. 

Pasal 75 

Dalam hal tcrtentu, hakim berwenang mcminta terdakwa mcmbuktikan bahwa 
seluruh harta benJanya dan harta benda istri atau suami, anak dan setiap orang 
atau badan, bukan berasal dari hasil tindak pidana narkotika yang dilakukan 
terdakwa. 

Pasal 76 

(1) Di sidang pcngadilan, saksi dan orang lain yang bersangkutan dcng<in 
pcrkara tindak pidana narkotika yang sedang dalam pcmcriksaan, dilarang 
menyebut nama dan alamat pelapor atau hal-hal yang membcrikan 
kemungkinan dapat diketahuinya identitas pelapor. 

(2) Sebelum sidang dibuka, hakim mengingatkan saksi dan orang lain mengcnai 
ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1). 

Pasal 77 

(1) Narkotika dan alat yang digunakan di dalam tindak pidana narkotika atau 
yang menyangkut narkotika serta hasilnya dinyatakan dirampas untuk 
negara. 

(2) Narkotika yang dinyatakan dirampas untuk negara sebagaimana dimaksud 
dalam ayat (1) segera dimusnahkan, kecuali sebagian atau scluruhnya 
ditetapkan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan. 

(3) Dalam hal a lat yang dirampas sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) adalah 
milik pihak ketiga yang beritikad baik, maka pemilik dapat mengajukan 
keberatan terhadap perampasan tcrsebut kepada pengadilan yang 
bersangkutan, dalam jangka waktu 14 (empal belas) hari setelah 
pengumuman putusan pengadilan tingkat pertama. 
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(4) Tata cara pemusnahan dan pcmanfaatan narkotika, alat dan hasil d::iri tindak 
pidana narkotika dilaks::inakan scsuai dcngan kctcntuan dalam Undang
undang ini atau kctcntuan pcraturan pcrundang-undangan lain yang bcrlaku. 

BAB XII 

KETENTUAN PIDANA 

Pasal78 

(1) Barang siapa tanpa hak dan mclawan hukum : 

a. mcnanam, memelihara, mcmpunyai dalam pcrscdiaan, mcmiliki, 
mcnyimpan, atau mcnguasai narkotika Golongan I dalam bentuk 
tanaman; atau 

b. memiliki, mcnyimpan untuk dimiliki atau untuk pcrscdiaan, atau 
mcnguasai narkotika Golongan I bukan tanaman, dipidana dcngan 
pidana pcnjara paling lama I 0 (scpuluh) tahun dan dcnda paling 
ban yak Rp. 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah). 

(2) Apabila tindak pidana scbagaimana Jimaksud dalam ayat (I) didahului 
dcngan pcrmufakatan jahat, diridana Jcngan pidana penjara paling singkat 
2 (dua) tahun dan paling lama 12 (dua oclas) tahun dan dcnda paling scdikit 
Rp. 25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) dan paling banyak Rp. 
750.000.000,00 (tujuh ratus lima puluh juta rupiah). 

(3) Apabila tindak pidana scbagaimana dimaksud dalam ayat (I) dilakukan 
sccara tcrorganisasi, dipidana dengan pidana pcnjara paling singkat 3 (tiga) 
tahun dan paling lama 15 (lima bclas) tahun dan dcnda paling scdikit Rp. 
100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dan paling banyak Rp. 
2.500.000.000,00 (dua milyar lima ratus juta rupiah). 

(4) Apabila tindak pidana scbagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilakukan 
oleh korporasi, dipidana denda paling banyak Rp. 5.000.000.000,00 (lima 
milyar rupiah). 

Pasal 79 

(1) Barang siapa tanpa hak dan melawan hukum : 

a. memiliki, menyimpan untuk dimiliki atau untuk pcrsediaan, atau 
menguasai narkotika Golongan II, dipidana dcngan pidana penjara 
paling lama 7 (tujuh) tahun dan denda paling banyak Rp. 
250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah). 
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b. memiliki, menyimpan untuk dimiliki atau untuk pcrscdiaan, atau 
mcnguasai narkotika Golongan Ill, dipidana dcngan pidana pcnjara 
paling lama 5 (lima) tahun dan dcnda paling banyak Rp. 
100.000.000,00 (seratus juta rupiah). 

(2) Apabila tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam : 

a. ayat (1) huruf a didahului dengan permufakatan jahat, dipidana dcngan 
pidana pcnjara paling lama 10 (scpuluh) tnhun dan denda paling 
ban yak Rp. 400.000.000,00 (em pat ra1us juta rupi(lh); 

b. ayat (1) huruf b didahului dcngan pcrmufakatan jaha1, dipidana dcngan 
pidana penjara paling lama 7 (tujuh) tahun dan dcnda paling banyak 
Rp. 150.000.000,00 (scratus lima puluh juta rupiah). 

(3) Apabila tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam : 
a. ayat ( 1) huruf a dilakukan Sl~Cara terorganisasi, dipidana dcngan pidana 

pcnj<lra paling lama 12 (dua bclas) tahun dan denda paling banyak 
Rp. 2.000.000.000,00 (dua milyar rupiah); 

b. ayat ( 1) huruf b dilakukan sccara tcrorganisasi, dipidana dcngan pidana 
pcnjara paling lama I 0 (scpuluh) tahun dan c.Jenda paling ban yak Rp. 
400.000.000,00 (empat ratus juta rupiah). 

(4) Apabila tindak pidana scbagaimana dimaksud dalam: 

a. ayat ( l) huruf a dilakukan oleh korporasi dipidana denda paling banyak 
Rp. 3.000.000.000,00 (tiga milyar rupiah); 

b. ayat (1) huruf b dilakukan oleh korporasi, dipidana dcnda paling 
banyak Rp. 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah). 

Pasal 80 

(1) Barang siapa tanpa hak dan melawan hukum : 
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a. memproduksi, mengolah, mengekstraksi, mcngkonversi, merakit dan 
menyediakan narkotika Golongan I, dipidana dengan pidana mati atau 
pidana penjara seumur hidup, atau pidana penjara paling lama 20 (dua 
puluh tahun dan denda paling banyak Rp. 1.000.000.000,00 (satu 
milyar rupiah); 

b. memproduksi, mengolah, mengkonversi, merakit, atau menyediakan 
narkotika Golongan II, dipidana dengan pidana penjara paling lama 
15 (lima belas) tahun dan denda paling banyak Rp. 500.000.000,00 
(lima ratus juta rupiah); 

c. memproduksi, mengolah, mengkonversi, merakit, atau menyediakan 
nt1rkotika Golongan III, dipidana dengan pidana penjara paling lama 



7 (tujuh) tahun dan dcnda paling banyak Rp. 200.000.000,00 (dua 
ratus juta rupiah). 

(2) Apabila tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam : 

a. ayat ( 1) huruf a didahului dengan pcrmufakatanjahat, dipidana dcngan 
pidana mari atau pidana pcnjara scumur hidup atau pidana pcnjara 
paling singkat 4 (em pat) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun 
dan dcnda paling scdikit Rp. 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) 
dan paling banyak Rp. 2.000.000.000,00 (dua milyar rupiah); 

b. ayat (I) huruf b didahului dcngan pcrmufakatan jahat, dipidana dcngan 
pidana penjara paling lama 18 (delapan bclas) rahun, dan didcnda 
paling ban yak Rp. 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah); 

c. ayat (I) huruf c didahului dengan pcrmufakatan jahat, dipidana dcngan 
pid<ma pcnjara paling lama IO (scpuluh) tahun, dan dcmla paling 
banyak Rp. 400.000.000,00 (cm pat ratus juta rupiah). 

('.\) Apabila tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam : 

a. ayat ( l) huruf a dilakukan secara tcrorganisasi, dipidana drngan pidana 
amati atau pidana pcnjara scumur hidup atau pidana pcnjara paling 
singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan dcnda 
paling scdikit Rp. 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) d;rn paling 
banyak Rp. 5.000.000.000,00 (lima milyar rupiah); 

b. ayat (I) hurufb dilakukan sccara tcrorganisasi, dipidana dcngan pidana 
pcnjara paling lama 20 (dua puluh) tahun dan. dcnda paling banyak 
Rp. 3.000.000.000,00 (riga milyar rupiah); 

c. ayat (1) hu_ruf c dilakukan secara tcrorganisasi, dipidana dcngan pidana 
pcnjara paling lama 15 (lima belas) tahun dan dcnda paling banyak 
Rp. 2.000.000.000,00 (dua milyar rupiah). 

(4) Arabila tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam: 

a. ayat (1) huruf a dilakukan olch korporasi, dipidana dcnda paling 
banyak Rp. 7.000.000.000,00 (tujuh milyar rupiah); 

b. ayat (1) huruf b dilakukan olch korporasi, dipidana dcnda paling 
banyak Rp. 4.000.000.000,00 (empat milyar rupiah); 

c. ayat (1) huruf c dilakukan oleh korporasi, dipidana dcnda paling 
banyak Rp. 3.000.000.000,00 (tiga milyar rupiah). 

Pasal 81 
(1) Barang siapa '.:-:npa hak dan melawan hukum: 
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a. mcmbawa, mengirim, mengangkut, atau mcntransito narkotika 
Golongan I, dipidana dcngan pidana penjara paling lama 15 (lima 
be las) tahun dan dcnda paling ban yak Rp. 750.000.000,00 (tujuh ratus 
lima puluh juta rupiah); 

b. membawa, mengirim, mengangkut, atau mentransito narkotika 
Golongan II, dipidana dcngan pidana pcnjara paling lama 10 (sepuluh) 
tahun dan denda paling banyak Rp. 500.000.000,00 (lima ratus juta 
rupiah); 

c. membawa, mengirim, mengangkut, atau mentransito narkotika 
Golongan Ill, dipidana dengan pidana penjara paling lama 7 (tujuh) 
tahun dan denda paling banyak Rp. 200.000.000,00 (dua ratus juta 
rupiah). 

(2) Apabila tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) didahului 
dengan permufakatan jahat, maka terhadap tindak pidana scbagaimana 
dimaksud dalam: 

a. ayat (I) huruf a, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 2 
(dua) tahun dan paling lama 18 (delapan belas) tahun dan denda pal
ing sedikit Rp. 100.000.000,00 (seratus ju ta rupiah) dan paling ban yak 
Rp. 2.000.000.000,00 (dua milyar rupiah); 

b. ayat (1) huruf b, dipidana dengan pidana penjara paling lama 12 (dua 
belas) tahun dan paling lama 12 (dua belas) tahun dan denda paling 
banyak Rp. 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah); 

c. ayat {1) huruf c, dipidana dengan pidana pcnjara paling lama 9 
(sembilan) tahun dan denda paling banyak Rp. 500.000.000,00 (lima 
ratus juta rupiah). 

(3) Apabila tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam : 
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a. ayat (1) huruf a dilakukan secara terorganisasi dipidana dengan pidana 
mati atau pidana penjara seumur hidup, atau pidana paling singkat 4 
(empat) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan denda pal
ing sedikit Rp. 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) dan paling 
banyak Rp. 4.000.000.000,00 (empat milyar rupiah); 

b. ayat (1) huruf b dilakukan secara terorganisasi, dipidana dengan pidana 
penjara paling lama 15 (lima belas) tahun dan denda paling banyak 
Rp. 2.000.000.000,00 (dua milyar rupiah); 

c. ayat ( 1) huruf c dilakukan secara terorganisasi, dipidana dengan pidana 
penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan denda paling banyak Rp. 
1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah). 



(4) Apabila tindak pidana scbagaimana dimaksud dalam: 

a. ayat (1) huruf a dilakukan olch korporasi, dipidana denda paling 
banyak Rp. 5.000.000.000,00 (lima milyar rupiah); 

b. ayat (1) huruf b dilakukan olch korporasi, dipidana dcnda paling 
banyak Rp. 3.000.000.000,00 (tiga milyar rupiah); 

c. ayat (1) huruf c dilakukan oleh korporasi, dipidana dcnda paling 
banyak Rp. 2.000.000.000,00 (dua milyar rupiah). 

Pasal 82 
(1) Barang siapa tanpa hak dan mclawan hukum: 

a. mcngimpor, mcngckspor, menawarkan untuk dijual, mcnyalurkan, 
mcnjual, mcmbcli, mcnyerahkan, menerima, menjadi pcrantara dalam 
jual bcli, atau mcnukar narkotika Golongan r, dipiuana dcngan pidana 
mati atau pidana pcnjara scumur hidup, atau pidana pcnjara paling 
lama 20 (dua puluh) tahun dan dcnda paling banyak Rp. 
1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah); 

b. mengimpor, mcngckspor, mcnawarkan untuk dijual, mcnyalurkan, 
mcnjual, mcmbcli, mcnycrahkan, mcncrima, mcnjadi pcrantara dalam 
jual bcli, atau mcnukar narkotika Golongan II, dipidana dcngan piuana 
mati atau pidana pcnjara scumur hidup, atau pidan;i pcnjara paling 
lama 15 (lima bclas) tahun dan dcnda paling banyak Rp. 
500.000.000,00 (lima ratus juta rupi;ih); 

c. mcngimpor, mcngckspor, mcnawarkan untuk dijual, mcnyalurkan, 
mcnjual, mcmhcli, mcnycrahkan, mcncrima, mcnjadi pcrantara dalam 
jual bcli, a1au mcnukar narko1ika Golongan )([, dipidana dcngan pidana 
mati atau pidana pcnjara scumur hidup, atau pidana pcnjara paling 
lama l 0 (scpuluh) tahun dan dcnda paling ban yak Rp. 300.000.000,00 
(tiga ratus juta rupiah). 

(2) Apabila tindak pidana sebagaimana dimak.sud dalam ayat (1) didahului 
dcngan permufakatan jahat, maka tcrhadap tindak pidana scbagaimana 
dimaksud dalam : 

a. ayat (1) huruf a, dipidana dengan pidana mati atau pidana penjara 
seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 4 (cmpat) tahun 
danpaling lama 20 (dua puluh) tahun dan denda paling scdikit Rp. 
200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp. 
2.000.000.000,00 (dua milyar rupiah); 

b. ayat ( 1) huruf b, dipidana dengan pidana penjara paling lama 18 
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(dclapan belas) tahun dan dcnda paling banyak Rp. 1.000.000.000,00 
(s<1tu milyar rupiah); 

c. ayat (1) huruf c, dipidana dcngan pidana pcnjara paling lama 12 
(duabclas) tahun dan dcnda paling banyak Rp. 750.000.000,00 (tujuh 
ratus lima puluh juta rupiah). 

(J) Apabila tindak pidana scbagaimana dimaksud dalam : 

a. ayat ( 1) huruf a dilakukan secara terorganisasi, dipidana dengan pidana 
mati atau pidana pcnjara seumur hidup, atau pidana pcnjara paling 
singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan denda 
paling sedikit Rp. 500.000.000,00 (lima rat us ju ta rupiah) dan paling 
banyak Rp. 3.000.000.000,00 (tiga milyar rupiah); 

b. ayat (1) huruf b dilakukan secara tcrorganisasi, dipidana dcngan pidana 
penjara paling lama 20 (dua puluh) tahun d;rn paling banyak Rp. 

4.000.000.000,00 (cmpat milyar rupiah). 

c. ayat (1) huruf c dilakukan secara tcrorganisasi, dipidana dcngan pidana 
penjara paling lama 15 (lima bclas) tahun dan paling banyak Rp. 
2.000.000.000,00 (dua milyar rupiah). 

(4) Apabila tindak pidana scbagaimana dimaksud dalam : 

a. ayat (1) huruf a dilakukan oleh korporasi, dipidana dcnda paling 
banyak Rp. 7.000.000.000,00 (tujuh milyar rupiah); 

b. ayat (I) huruf b dilakukan oleh korporasi, dipidana denda paling 
banyak Rp. 4.000.000.000,00 (empat milyar rupiah); 

c. ayat (1) huruf c dilakukan oleh korporasi, dipidana dent.la paling 
banyak Rp. 3.000.000.000,00 (tiga milyar rupiah). 

Pasal 83 

Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkotika 
scbagaimana diatur dala".1 Pasal 78, 79, 80, 81 dan Pasal 82, diancam dcngan 
pidana yang sama scsuai dengan kctentuan scbagaimana diatur dalam pasal
pasal tersebut. 

Pasal 84 

Barang siapa tanpa hak dan melawan hukum : 

a. menggunakan narkotika terhadap orang lain atau mcmbcrikan narkotika 
Golongan I untuk digunakan orang lain, dipidana dcngan pidana penjara 
paling lama 15 (lima belas) tahun dan denda paling banyak Rp. 
750.000.000,00 (tujuh ratus lima puluh juta rupiah); 
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b. mcnggunakan narkotika tcrhadap orang h1in atau mcmocrikan narkotika 
Golongan II untuk digunakan orang lain, dipidana dcngan pidana penjara 
paling lama 10 (st:puluh) tahun dan dcnda paling banyak Rp. 
500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah); 

c. menggunakan narkotika terhadap orang lain alau mcmbcrikan narkolika 
Golongan Ill untuk digunakan orang lain, dipidana dcngan pidana penjara 
paling lama 5 (lima) tahun dan denc..la paling banyak Rp. 250.000.000,00 
(dua ratus lima puluh jula rupiah). 

Pasal 85 

Barang siapa tanpa hak dan melawan hukum : 

a. menggunakan narkotika Golongan I bagi diri sendiri, dipidana dcngan 
pidana pcnjara paling lama 4 (empat) tahun; 

b. mcnggunakan narkotika Golongan II bagi diri sendiri, dipidana dcngan 
pidana pcnjara paling lama 2 (dua) tahun; 

c. mcnggunakan narkotika Golongan Ill bagi diri sendiri, dipidana dcngan 
pidana pcnjara paling lama I (satu) tahun. 

Pasal 86 

(I) Orang tua a!au wali pecandu yang bclum cukup umur scbagaimana 
dimaksud dalam Pasal 46 ayat ( l) yang scngaja tidak melaJXJr, dipidana 
dcngan pidana kurungan paling lama 6 (cnam) bulan atau dcnda puling 
banyak Rp. 1.000.000,00 (satu juta rupiah); 

(2) Pccandu narkotika yang bclum cukup umur dan telah dilaporkan olch 
orang tua a!au walinya scbagaimana dimaksud dalam Pasal 46 ayat (1) 
tidak dituntut pidana. 

Pasal 87 

Barang siapa mcnyuruh, membcri atau mcnjanjikan scsuatu, membcrikan 
kesempa!an, mcnganjurkan, mcmberikan kemudahan, mcmaksa, memaksa 
dengan ancaman, mcmaksa dcngan kekerasan, melakukan tipu muslihat, atau 
mcmbujuk anak yang bclum cukup umur untuk melakukan tindak pidana 
sebagaimana dimaksud <.Jalam Pasal 78, 79, 80, 81, 82, 83 dan Pasal 84, dipidana 
dcngan pidana pcnjara scumur hi<.Jup atau pidana pcnjara paling singkat 5 (lima) 
tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan dcnda paling sedikit Rp. 
20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp. 600.000.000,00 
(enam ratus juta rupiah). 
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Pasal 88 

(I) Pccandu narkotika yang telah cukup umur dan dengan sengaja tidak 
melaporkan diri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 ayat (2) dipidana 
dengan pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau denda paling 
ban yak Rp. 2.000.000,00 (dua juta rupiah). 

(2) Keluarga pccandu narkotika sebagaimana dimaksud dalam ayat (I) yang 
dcngan sengaja tidak mclaporkan pecandu narkotika tersebut dipidana 
dengan pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau dcnda paling 
banyak Rp. 1.000.000,00 (satu ju ta rupiah). 

Pasal 89 

Pengurus pabrik obat yang tidak melaksanakan kcwajiban scbagaimana 
dimaksud dalam Pasal 41 dan Pasal 42, dipidana dengan pidana pcnjara paling 
lama 7 (!Ujuh) tahun dan dcnda paling banyak Rp. 200.000.000,00 (dua ra!Us 
juta rupiah). 

Pasal 90 

Narkotika dan hasil-hasil yang diperoleh dari tindak pidana narkotika sata 
barang-barang atau peralatan yang digunakan untuk mclakukan tindak pid<1na 
narkotika, dirampas untuk negara. 

Pasal 91 

Penjatuhan pidana terhadap segala tindak pidana narkotika dalam Undang
undang ini kecuali yang dijatuhi pidana kurungan atau pidana dcnda tidak kbih 
dari Rp. 5.000.000,00 (lima juta rupiah) dapat pula dipidana dengan pidana 
tambahan berupa pencabutan hak sesuai dengan peraturan perundang-undang<1n 
yang berlaku. 

Pasal 92 

Barang siapa tanpa hak dan melawan hukum menghalang-halangi atau 
mempersulit pcnyidikan, penuntutan, atau pemeriksaan perkara tindak pid:ma 
narkotika dimuka sidang pengadilan, dipidana dengan pidana pcnjara paling 
lama 5 (lima) tahun dan denda paling banyak Rp. 150.000.000,00 (seratus lima 
puluh ju ta rupiah). 

Pasal 93 

Nahkoda atau kapten penerbang yang tanpa hak dan melawan hukum tidak 
melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 atau Pasal 25, 
dipidana dengan pidana pcnjara paling lama 10 (sepuluh) tahun clan dcnda pal
ing banyak Rp. 150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah). 
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Pasal 94 

(1) Pcnyidik Pcjabat Pcgawai Ncgcri yang sccara mclawan hukum tidak 
mclaksanakan kctcntuan scbagaimana dimaksud dalam Pasal 69 dan Pasal 
71 dipidana dcngan pidana kurungan paling lama 6 (cnam) bulan atau dcnda 
Rp. 1.000.000,00 (satu juta rupiah). 

(2) Penyidik Pcjabat Palisi Negara Rcpublik Indonesia yang sccara melawan 
hukum lidak melaksanakan kctcntuan scbagaimana dimaksud dalam Pasal 
69 dan Pasal 71 dikcnakan sanksi scsuai dengan pcraluran pcrundang
undangan yang bcrlaku. 

Pasal 95 

Saksi yang mcmbcri kctcrangan tidak bcnar dalam pcmcriksaan pcrkara lindak 
pidana narkotika dimuka sidang pcngadilan, dipidana dcngan pidana pcnjara 
paling lama lO (scpuluh) tahun dan dcnda paling banyak Rp. 3.00.000.000,00 
(tiga rat us juta rupiah). 

Pasal 96 

l3arang siapa dalam jangka waktu 5 (I ima) lahun melakukan pcngulangan tindak 
pidana scbagaimana dimaksud dc.1lam Pc.1.sal 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85 dan 
Pasal 87 pidananya dapat ditambah dcngan scpcrtigc.1 dari pidana pokok, kccuali 
yang dipidana dcngan pidana mali, .scumur hidup atau pidana pcnjara 20 (Jua 
puluh) tahun. 

Pasal97 

Barang siapa mclakukan tindak pidana narkotika scbagaimana dimc.1ksud dalam 
Pasal 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84 dan Pasal 87, diluar wilayah Negara Rcpublik 
Indonesia diberlakukan pula kclcnluan Undang-undang ini. 

Pasal98 

(1) Terhadap warga ncgara asing yang mclakukan tindak pidana narkotika dan 
tclah menjalani pidananya scbagaimana diatur dalam Undang-undang ini, 
dilakukan pcngusiran kcluar wilayah Neg:.ira Rcpublik Indonesia. 

(2) Warga negara <1sing yang tclah diusir sebagaimana dimaksud dalam ayat 
(1) dilarang masuk kembali ke wilayah Negara Rcpublik Indonesia. 

(3) Warga ncgara asing yang pcrnah melakukan tindak pidana narkotika diluar 
negeri, dilarang mcmasuki wilayah negara Republik Indonesia. 

Pasal 99 

Dipidana dengan pidana pcnjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan denda 
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paling ban yak Rp. 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah), bagi : 

a. Pimpinan rumah sakit, puskcsmas, balai pcngobatan, sarana pcnyimpanan 
scdiaan farmasi milik pcmcrintah, arxHik dan doktcr yang mengcdarkan 
narkotika Golongan II dan lll bukan untuk kepentingan pelayanan 
keschatan; 

b. Pimpinan lcmbaga ilmu pcngetahuan yang menanam, membeli, 
mcnyimpan, atau mcnguasai tanaman narkotika bukan untuk kepcnlingan 
pcngcmbangan ilmu pcngetahuan; 

c. Pimpinan pahrik ob<.11 tcrlcntu yang mcmproduksi narkotika Golongan I 
bukan unruk kcpcnringan pcngcmbangan ilmu pcngctahuan; atau 

d. Pimpinan pcd<1gang hcs<Jr farmasi yang mcngcdarkan n<Jrkotika golongan 
I y<.1ng buk<ln untuk kcpentingan pcngcmbangan ilmu pcngelahu<Jn aiau 
mcngcdarkan narkotika Golongan II dan III bukan untuk kcpcnlingan 
pclaynnan kcschaian dan/atau bukan untuk kcpcntingan pcngcmbangan 
ilmu pcngct<.1huan. 

Pasal 100 

Apabila pulusan pidana dcnda sebagaimana dialur dalam Undang-undang ini 
tidak dapal dibayar olch pclaku lindak pidana narkotika, dijatuhkan pidana 
kurungan pcngganti denda sebagaimana diatur dalam pcraturan perundang
undangan yang bcrlaku. 

BAB XIII 

KETENTUAN LAIN-l.AJN 

Pasal 101 

(1) Prekursor dan alat-alat yang potensial dapat disalahgunakan untuk 
melakukan tindak pidana narkotika ditetapkan scbagai barang di bawah 
pengawasan Pemerintah. 

(2) Prckursor dan alat-alat sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diatur dcngan 
Keputusan Menteri Kesehatan. 

(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penggunaan dan pcngawas<Jn 
prekursor dan alat-alat sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) ditctapkan 
dengan Peraturan Pemerintah. 

BAB XIV 

KETENTUAN PERA.LIHAN 

Pasal 102 
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ScmLI<.1 pcraturan pcrundang-undang<in yang mcwpakan rcraturan· pclaksanaan 
dari Undang-undang Nomor 9Tahun 1976 tcntang narkotika (Lcmbaran NL'.gara 
Tahun 1976 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3086) pada saat 
Undang-undang ini diundangkan, masih tctap bcrlaku scpanjang tidak 
bcrtcntangan dan/atau bclum diganti dt:ngan pcraturan baru bcrdasarkan Undang
undang ini. 

BAB XV 

KETENTUAN PENUTUP 

Pasal 103 

Dcngan bcrlakunya Undang-undang ini, maka Undang-undang nomor 9 Tahun 
! 976 ten tang Narkotika (Lcmbaran Ncg<m.1 Tahun 1976 Nomor 36, Tambahan 
Lcmharan Negara Nomor 3086) dinyatakan tidak hcrlaku. 

Pasal 104 

Undang-undang ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. 

Agar sctiap orang dapat mcngctahuinya, mcmcrintahkan pcngundangan Undang
um.lang ini dcngan pencmpatannya dalam U:mbaran Negara Republik Indonesia. 

Disahkan di Jakarta 
pada tanggal 1 September 1997 

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA 
ttd 

Diundangkan di Jakarta 
pada tanggal 1 September 1997 

MENTER I NEGARA SEKRETARIS NEGARA 
REPUBLIK INDONESIA 

lid 
MOERDlONO 

SOEHARTO 

LEMBARAN NEGARA REPUBUK lNDONESIA 
TAHUN 1997 NOMOR 67 
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LAMPI RAN 
UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA 

NOMOR 22 TAHUN 1997 

TENTANG NARKOTIKA 

a. GOLONGAN I 

120 

1. Tanaman Papaver Somniferum L dan semua bagian-bagiannya 
termasuk buah dan jeraminya, kccuali bijinya. 

2. Opium mentah, yaitu getah yang membcku sendiri, dipcroleh dari 
buah tanaman Papaver Somniferum L, yang hanya mengalami 
pengolahan sckedar untuk pcmbungkus dan pcngangkut<Jn tanpa 
memperhatikan kadar morfinnya. 

3. Opium masak terdiri dari : 

a. candu, hasil yang diperoleh dari opium mcntah mclalui suatu 
rentetan pengolahan khususnya dcngan pch1rutan, pcmanas<Jn, 
dan peragian dengan atau tanpa pcnambahan bahan-bahan lain, 
dengan maksud mengubahnya menjadi suatu ekstrak yang cocok 
untuk pemadatan. 

b. jicing, sisa-sisa dari candu setclah dihisap, tanpa mempcrhatikan 
apakah candu itu dicampur dengan daun atau bahan lain. 

c. jicingko, hasil yang diperoleh dari pengolahan jicing. 

4. Tanaman koka, tanaman dari semua genus Erythroxylon dari kcluarga 
Erythroxylaceae termasuk buah dan bijinya. 

5. Daun Koka, daun yang belum atau sudah dikeringkan atau dalam 
bentuk serbuk dari semua tanaman genus Erythoxylon dari kcluarga 
Erythroxylaceae yang menghasilkan kokain secara langsung atau 
melalui perubahan kimia. 

6. Kokain mentah, semua hasil-hasil yang dipcroleh dari daun kokain 
yang dapat diolah secara langsung untuk mendapatkan kokaina. 

7. Kokaina, metil ester-1-bensoil ekgonina. 

8. Tanaman ganja, semua tanaman genus cannabis dan semua bagian 
dari tanaman termasuk biji, buah, jerami, has ii olahan tanaman ganja 
atau bagian tanaman ganja termasuk damar ganja dan hasis. 

9. Tetrahydrocannabinol, dan semua isomer serta semua bentuk stereo 
kimianya. 



10. Delta 9 tctrahydrocannabinol c..lan scmu~ bcntuk stereo kimianya. 

11. Ascturfina 

12. Acctil-alfa-mctilfcntanil 

13. Alfa-mctilfcntanil 

14. /\lfa-mctiltiofentanil 

15. Bcta-hidroksifcntanil 

16. Bcta-hidroksi-3-mctil-fentanil 

I 7. Dcsomorfina 

18. Etorfina 

19. Hcroina 

20. Kctohcm ic..lona 

21. 3-mctilfentanil 

22. 3-mctiltiofentanil 

23. MPPP 

24. Para-tluorofentanil 

25. PEPAP 

26. Tiofentanil 

3-0-acctiltetrachidro-7a-( l
hidroksi-l-metilbutil)-6, 14-

cndoctcno-oripavina. 

N-[ 1-(a-metilfenctil)-4-pipcridil J 

asctanilida 

N-[ l(a-mctilfenctil)-4-pipcric..lil) 
propionanilida 

N-[ 1-1] l-mc.til-2-(2-ticnil)ctil J 

4-4pipcridil Jpropionanil ida 

N-[ l-(bcta-hidroksifcnctil)-4 
pipcridil] propinanili<la 

N-[ 1-(bcta-hidroksifcnctil)-3-
mctil-4-piperidi I ]propionan i I i<la 

dihic..lrodcoksi morfina 

tetrah ic..lro-7a-( 1-h i<lroksi
l met i I but i l) - 6, t 4 -
en<loctenooripav ina 

diacctilmorfina 

4-meta-hidroksifcnil-l-mctil-4-
propionilpiperidi na 

N-(3-metil-l-lfcnctil-4-
pipcridil) propionanilida 

N-(3-mctil-1-2-(2-
ticnil ]4pipcridil )propionanil ida 

l-mctil-4-feni 1-4-piperidi nol 
propianat (ester) 

4- f I u o ro- N - ( 1 - fen et i I - 4 -
piperidil) propionanilida 

1-fenetil-4-fen i 1-4-pi per id i nol 
asetat (ester) 

N-[1-[2-(2-tienil)ctil]-4-
pipcridil] propionanilida 
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b. GOLONGAN II 

I. Alfasctilmctadol a I fa, -3-asc to ksi-6-d im c nt i I 
amino-4, 4-difcnilhcptana 

2. Alfamcprodina alfa-3-ctil-1-mctil-4-fcnil-4-
propionoksipipcridini.l 

3. Al famctadol alfa-6-dimctilamino-4, 4-diknil-
3-hcptanol 

4. Alfaprodina alfa-1,3-dimctil-4-fcnil-4-
propionoksipipcridina 

5. Alfcntanil N-[ 1-(2-( 4-ct i 1-4,5-d i h idro-5-
okso-1 H-tctrazol-1-il)ctil ]-4-
(metoksimctil)-4-pipaidinil 1-N-
fcnilpropanamida 

6. Allilprodina 3-allil-1-mctil-4-fcnin-4-
propionoksipipcridina 

7. Anillcridina as am 1-para-am inofcnctil-4-
f c n i I pi pc rid i n<1 )-4-ka rhoksi la l 
etil ester 

8. Asctilmetadol 3-asetoksi-6-di m<.:tila mi no-4 .4-
difenilhcptana 

9. Bcnzctidin as am 1-(2-bcnziloksictil)-4-
4fcnilpipcric.Jina-4 karbok silat 
etil ester 

10. Bcnzilmorfina 3-bcnzilmorfina 

1 r. Bctamcprodina bcta-3-ctil- l-mcti 1-4-fcnil-4 · 
propionoksipi pcridina 

12. Bctamctadol bcta-6-di mcti lamino-4,4-ui fcni l-
3-heptanol 

13. Betaprodina bcta-1,3-dimetil-4-f<.:nil-4-
propionoksipipcridina 

14. Bctasctilmt:tadol beta-3-asc toksi-6-dimcti lam ino-
4,4-di f enilheptana 
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15. Bczitramida 

16. Dekstromoramida 

17. Diampromida 

18. Dietiltiamhutcna 

19. Difenoksilat 

20. Difcnoksin 

21. Dihidromortina 

22. Dimefeplanol 

23. Dimcnoksadol 

24. Dimetiltiambutcna 

25. Dioksefctil butiral 

26. Dipipanona 

27. Drotebanol 

1-(3-siano-3,3-difenilpropil)-4-
( 2 - o ks o - 3 - prop ion i 1-1-
benzimidazolinil)-pipcridina 

( + )-4-(2-metil-4-okso-3,3-
defeni 1-4-{ 1-pirol idini l)buti I]
morfol ina 

N - [ 2-( met i If e·n et i I amino)
propi I ]propionanil ida 

3-dictilamino-1, 1-di-(2' -tienil)-
1-butena 

asam 1-(3-siano-3,3-difenil
profil)-4-fenilpiperidina-4-
karboksilal etil ester 

asam l-(3-siano-3,3-difcnil
profi 1)-4-feni I is on i pckol ik 

6-dimctilam ino-4,4-difcnil-3-
heptanol 

2-dimetilaminoctil-1-etoksi-1, 1-
difenilasetal 

3-dimetilamino-1,1-di-(2'
lienil)-l-butena 

etil-4-morfolino-2,2-
difenilbutiral 

4,4-di fen i 1-6-pi pered i na-3-
heptanona 

3,4-dirnetoksi-17-rnetil
mofrinan6, 14-diol 

28. Ekgonina, termasuk ester dan dcrivatnya yang setara dengan ekgonina 
dan kokaina 

29. Etilmetilliambutena 3-e ti Im et i I a rn i no-1, 1-d i-(2 ' -
tienil)-1-butena 
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30. Etokscridina 

31. Etonitazena 

32. Furt!tidina 

33. Hidrokodona 

34. Hidroksipctidina 

35. Hidromorfinol 

36. Hidromorfona 

37. lsometadona 

38. Fenadoksona 

39. Fenampromida 

40. Fenazosina 

41. Fenomorfan 

42. Fenoperidina 

43. Fentanil 

44. Klonitazena 
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asam l-[2-(2-hidroksietoksi)
c ti I J-4- f c n i I pi pc rid in a- 4-

karboksilat ctil ester 

1-dictillaminoetil-2-para
e to ks i be n z i I - 5 -
nitrobcnzimedazol 

asam 1-(2-tctrahidro
furfuriloksietil)-4-
fcnilpipcridina-4-karhoksilat etil 
ester) 

dihidrokodcinona 

asam 4-mcta-hidroksiknil- l
mctilpipcridina-4-karbosilat etil 
ester 

1-hidroksid ih idromorfi na 

di h idromorfi non a 

6-di met i lam i no-5-me t il-4,4-
di fenil-3-hcksasuna 

6-morfolino-4,4-difcnil-3-
heptanona 

N-( 1-meti 1-2-pipcridionoctil)
propionaniliJa 

2'-hidroksi-5,9-dimctil-2-
fcnetil-6, 7-benzomorfan 

3-hidroksi-N-fcnili I mofinan 

asa m 1-(3-h idroksi-3-f en i 1-
propi I )-4-fen i I pi peridi n a-4-
karboksilat etil ester 

1-fenctil-4-N-propionila
nil inopipcridina 

2-para-klorbcnzil-1-
dict i lam i noel i 1-5-n i troben zi mi
dazol 



45. Kodoksima 

46. Levofcnansilmorfan 

47. LcvomoramicJa 

48. Lcvomctorfan 

49. Lcvorfanol 

SO. Mctadona 

51. Mctadona lntcrmcdiat 

52. Mctazosina 

53. Metildcsorfina 

54. Mctildihidromorfina 

55. Mctopon 

56. Mirofina 

57. Mo ram ida I ntcrmcdiat 

58. Morkridina 

59. Morfina-N-oksida 

dihidrokodcinona-6-
karboksimctiloksima 

(1)-3-hidroksi-N
fcnasilmorfinan 

(-)-4-(2-metil-4-okso-3,3-
di f eni 1-4-( 1-pi rot id in i 1)-buti I] 
morfolina 

(-)-3-mctoks i-N-mctilmorfinan 

(-)-3-h idroksi-N-mct ii morfi nan 

6-dimcti lam ino-4,4-Llikni 1-3-
hcplanona 

4-si a no-2-d i m c Ii lam ino-4,4-
difcnilbutana 

2-hi cJroksi-2,5, 9-t rim ct i 1-6, 7-
benzomorfan 

6-metil-dclta-6-dcoksimorfina 

6-mctildihidromorlina 

5-mctildihidromortina 

miristilbcnzilmorfina 

asam (2-metil-3-morfol ino-1, 1-
di fen i I propana ka rboksi lat 

asam 1-(2-morfolinoctil)-4-
fenilpipcricJina-4-karboksilat etil 
ester 

60. Morfin mctobromomida dan turunan morfina nitrogen pcntafalent 
lainnya tcrmasuk bagian morfina-N-oksida, salah satunya kodeina
N-oksida 

61. Morfina 

62. Nikomorfina 

63. Norasimetadol 

3,6-dinikotinilmorfina 

(~)-alfa-3-asetoksi-6-

metilamino-4,4-difenilhcptana 
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64. Norlcvorfanol 

65. Normctadona 

66. Normorfina 

67. Norpipanona 

68. Oksikodona 

69. Oksimorfona 

70. Opium 

71. Petidina intcrmcdiat A 

72. Petidina intcrmcdial B 

73. Petidina intcnncdiat C 

74. Petidina 

75. Piminodina 

76. Perilramida 

77. Proheptasina 

78. Propcridina 

79. Rascmetorfan 

80. Rascmoramida 
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(-)-3-hidroksimorfina 

6-dimcl i lam i no-4,4-d i fcni 1-3-
hcksanona 

dimclilmorfina alau N-
dcmctilatcdmorfina 

4, 4-d if c n i 1- 6- pi pc rid in o-3-
hcksanona 

14-hidroksidi hidrokodcinona 

14-h idroksidi h idromorfinona 

4-si'ano-1-mctil-4-
fcnilpipcridina 

asam 4-fcnilpipcridina-4-
karboksilal ctil ester 

asam l-mctil-4-frnilpipcridina-
4-karboksilal 

asam l-mi..:til-4-fcnilpipcridinn-
4-karboksilal clil csti..:r 

asam 4-fcnil-1-(3-fcnilami
n op ro pi I)- pip c rid in a - ~ -
karboksilat i..:til csli..:r 

asam t-(3-siano-3,3-dd'inil
propi I )-4-( 1-pipcridino)
piperidina-4-karboksilat am ilia 

1, 3-d i m ct i I - 4- f c n i - 4-
propionoksiazasi klohcptana 

asam l-metil-4-fcnilpipcridina-
4-karboksilat isopropil ester 

( ~ )-3mctoksi-N-mcl i I morfi nan 

(~)-4-(2-mctil-4-okso-

3,3difcnil-4-( 1-pirolidinil)butil ]
morfolina 



81. Rcscmorfan (:)-3-hidroksi-N-metilmorfinan 

82. Sufentanil N-[ 4-( metoksimeti 1)-1-(2-(2-
tienil)-etil]-4-piperidil]-
propionanilida 

83. Tcbaina 

84. Tebakon asctildihidrokodcinona 

85. Tilidina ( :)-eti 1-trans-2-( di met ii amino)-
1-fcnil-3-siklohekscna- l-
karboksilat 

86. Trimcpcridina 1,2,5-trimetil-4-fenil-4-
propionoksipiperidina 

87. Garam-garam dari Narkotika dalam Golongan lersebut di alas. 

c. GOLONGAN 111 

I. Asctildihidrokodeina 

2. dokstropropoksifcm 

3. Dihidrokodcina 

a-(+)-4-dimctilamino-1,2-
difenil-3-mclil-2-butanol 
propional 
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UMUM 

PENJELASAN 

ATAS 

UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA 
NOMOR 22 TAHUN 1997 

TENTANG 

NARKOTIKA 

Pembangunan nasional lndonesia bertujuan mcwujudkan manusia Indonesia 
seutuhnya dan masyarakat Indonesia scluruhnya yang adil, m;ikmur, scjahtcra, 
tertib dan damai berdasarkan Pancasila dan Undang-Unc.fang Dasar 1945. Untuk 
mewujudkan masyarakat Indonesia yang scjahtcra tcrscbut pcrlu pcningkatan 
sccara terus menerus usaha-usaha di bi dang pcngobalan dan pdayanan kcschatan 
lcrmasuk keterscdiaan narkolika sebagai obal, disamping pcngcmh;rngan ilmu 
pcngetahuan. 

Meskipun narkotika sangat bermanfaat dan dipcrlukan untuk pcngohatan dan 
pclayanan keschatan, namun apabila disalahgunakan alau digunakan tidak scsuai 
dcngan standar pengobatan, terlebih jika discrtai dcngan pcrcdaran n;irkotika 
secara gelap akan menimbulkan akibat yang sangat mcrugikan rcrorangan 
maupun masyarakal khususnya generasi muda, bahkan <lariat mcnimbulkan 
bahaya yang lebih besar bagi kehidupan dan nilai-nilai budaya bangsa yang 
pada akhirnya akan dapat mclcmahkan kctahanan nasional. 

Peningkalan pcngendalian dan pengawasan sebagai upaya mcnccgah dan 
membcranlas pcnyalahgunaan dan pcredaran gclap narkotika sangat dipcrlukan, 
karena kejahatan narkotika pada umumnya tidak dilakukan olch pcrorangan 
sccara berdiri sendiri, melainkan dilakukan secara hcrsama-sama bahkan 
dilakukan oleh sindikat yang terorganisasi secara mantap, rapih dan sangat 
rahasia. 

Disamping itu, kcjahatan narkotika yang bcrsifat transnasional dilakukan dcngan 
menggunakan modus operandi dan teknologi canggih, termasuk pcngamanan 
hasil-hasil kejahatan narkotika. Perkcmbangan kualitas kcjahatan narkotika 
lersebut sudah menjadi ancaman yang sangat serius bagi kchidupan umat 
manus1a. 

Untuk lebih meningkatkan pengendalian dan pengawasan scrta mcningkalkan 
upaya mencegah dan memberantas penyalahgunaan dan pcredaran gelap 
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narkotikJ, dipcrlukan pcngaluran dalam bcntuk undang-undang b<iru yang 
bcrasaskan kcimanan dan kctaqwaan tcrhadap Tuhan Yang Maha Esa, manfaat, 
kcscimbangan, kescrasian dan kcsclarasan dalam pcrikchidupan, hukum, serta 
ilmu pcngctahuan dan tcknologi, Lian dcngan mengingat kctentuan baru dalam 
Konvensi Pcrscrikatan Bangsa-Bangsa tcntang Pcmbcrantasan Pcrec..laran Gclap 
Narkotika dan P"ikotropika Tahun 1988 yang tdah dirafikasi dcngan Undang
undang Nomor 7Tahun1997 tentang Pcngcsahan Konvcnsi Perscrikatan Bangsi.1-
Bangsa tcntang Pcmbcrantasan Pcredaran Gclap Narkotika dan Psikotropika. 
Dcngan dcm ikian, umbng-undang narkotika yang baru diharapkan lebih efcktif 
mcnccgah dan mcmhcrantas pcnyalahgunaan Jan pcredaran gdap narkotika, 
tcrmasuk untuk mcnghindarkan wilayah Negara Rcpublik Indonesia dijadikan 
ajang transito maupun sasaran pcrcdaran gcl;ip narkotika. 

lkrdi.Jsarbn pertimhang:rn tcrscbut diatas, dipandang pcrlu mcmpcrbaharui 
Undang-undang Nomor 9 Tahun 1976 tcntang Narkotika dcngan mcmbcntuk 
Undang-undang baru. 

Und;mg-undang haru tcntang Narkotika mcmpunyai cakupan yang lcbih luas 
baik dari scgi norma, ruang lingkup matcri, maupun ancaman pidana yang 
dipcrberat. Cakupan y;mg lcbih luas tcrscbut, selain didasarkan pada faktor
faktor diatas jugi.I karcna pcrkcmhangan kcbutuhan dan kcnyataan bahwa nilai 
dan norma c.h1lam kctcntuan yang bcrlaku tidak mcmadai lagi sebagai sarana 
ckktif untuk mcnccg;1h d<in mcmhcr;rntas pcnyalahgunaan dan pcrcdaran gelap 
n.irkotika. Bchcrapa matcri antara lain mcncakup pengaturan mcngenai 
pcnggolong<in narkotikJ, rcngadaan n;.irkotika, label dan publiksi, pcr;.in scrta 
masyarakat. pcmusn;.ihan n;_irkotika scbclum putus;.in pcngadilan mcmpcroleh 
kckuat;rn hukum tcli.lp, pcrpanjangan j;,ingka w;,iktu pcnangkapan, pcny.id;.ipan 
tclcpon, tcknik rcnyidikan rcnycrah;.in yang di;.iwasi dan pcmbcli;,in tersclubung 
dan pcrmufakatan jahal untuk mclakukan tindak pie.Jana narkotika, dalam rangka 
mcmbcri ckk psikologis kcpac.Ja masyarJkat agar tid;1k mclakukan tindak pidana 
narkotika, pcrlu ditctarbn ancaman pidana yang lcbih bcrat, minimum dan 
m;:iksimum, mcngingat tingkat bahaya yang ditimbulkan akibat pcnyalahgunaan 
dan pcrcdaran gcl;ip narkorika sangat mcngancam kctahanan keamanan nasional. 

Untuk lcbih mcnjamin cfcktifitas pclaksanaan pcngendalian dan pengawasan 
scrta pcnccgahan dan pcmbcrantasan penyalahgunaan dan pen:d<lran gelap 
narkotika, pcrlu diadak;in scbu<lh badan koordinasi tingkat nasional dibidang 
narkotika dengan !clap mcmpcrhatikan sccara sungguh-sungguh bcrbagai 
ketcntuan pcraturan pcrundang-undangan yang lerkait antara lain Undang
undang tentang Hukum Acara Pidana, Kcsehatan, Kepolisian, Kepabeanan, 
Psikotropika dan Pertahanan Kcamanan. 
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PASAL DEMI PASAL 

Pasal 1 

Cukup jelas. 

Pasal 2 

Ayat(I) 

Cukup jelas. 

Ayat (2) 

Yang dimaksud dcngan: 

a. Narkotika Golongan I adalah narkotik<.i yang hanya dapal 
digunakan unluk tujuan pcngcmbangan ilmu pcngctJhuan 1fan 
tidak digunakan dalam tcrapi, scrta mcmpunyai potcnsi sangal 
cinggi mengakibatkan kctcrgantung<rn. 

b. Narkotika Golongan II adalah narkotika yang hcrkhasial 
pcngobatan digunakan scbagai pilihan tcrakhir dan dapat 
digunakan dalam tcrapi dan/atau untuk tujuan pcngcmhangan 
ilmu pcngctahuan scrta mcmpunyai potcnsi linggi mcngakihalkan 
ketergantungan. 

c. Narkotika Gulongan Ill adalah narko,ika yang bcrkhasiat 
pcngubatan dan banyak digunakan dalam tcrapi dan/atau tujuan 
pengcmbangan ilmu pcngctahuan scrta mcmpunyai polcnsi 
ringan mengakibatkan ketcrgantungan. 

Ayat (J) 

Cukup jelas. 

Ayat (4) 

Cukup jelas. 

Pasal 3 

Yang dimaksud dcngan "pelayanan kcsehatan" ad<.ilah pcnggunaan 
narkotika tcrutama untuk kepcntingan pcngubatan tcrmasukjuga digunakan 
untuk kepcntingan rehabilitasi. 

Pasal 4 

Cukup jelas. 
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Pasal 5 

Yang dimaksud dcngan "untuk kcpcntingan pengembangan ilmu 
pcngclahuan", tcrmasuk untuk kepcntingan pendidikan, pclalihan, 
kclcrampilan, dan penclitian dan pcngcmbangan. 

Dalam rangka pcnclilian, narkotika Golongan I dapal digunakan untuk 
kcpcnlingan med is yang sangat terbatas dan dilaksanakan oleh orang yang 
dibcri wcwcnang khusus untuk ilu okh Menteri Kesehatan. 

Pasal 6 

Ayat (I) 

Cukup jclas. 

Ayal (2) 

Kcbuluhan narkotika sctiap lahun sclain untuk kcpentingan pelayanan 
kcschatan dan pcngcmbangan ilmu pengetahuan juga lermasuk untuk 
kcpcrluan pcndidikan, pclatihan dan ketrampilan yang dilaksanakan 
olch instansi pcmcrintah yang tugas dan fungsinya melakukan 
pcngawasan, penyidikan dan pcmberantasan peredaran gclap 
narkotika. 

Ayat (3) 

Cukup jclas. 

Ayat (4) 

Cukup jclas. 

Pasal7 

Ayat (I) 

Yang dimaksud dcngan narkotika dari sumbcr lain adalah narkotika 
yang dikuasai olch pcmcrintah yang dipcroleh antara lain dari bantuan 
atau bcrdasarkan kerja sama dcngan pemcrintah atau lcmbaga asing 
dan yang dipcroleh dari hasil penyitaan alau perampasan sesuai dcngan 
ketentuan Undang-undang ini. 

Ayat (2) 

Narkotika yang dipcrolch dari sumber lain dipergunakan terutama untuk 
kcpentingan pengembangan ilrnu pengetahuan, termasuk juga 
keperluan pendidikan, pdatihan dan keterarnpilan yang dilaksanakan 
oleh instansi Pemerintah yang tugas dan fungsinya melakukan 
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pcngawasan, penyidikan dan pcmbcrantasan pcrcc..laran gclar 
narkotika. 

Pasal 8 

Ayat (1) 

Kctenluan dalam ayat ini mcmbuka kcmungkinan untuk membcrikan 
izin kcpada lebih dari satu pabrik obat yang berhak memproc..luksi 
obat narkotika, tctapi dilakukan sangat sclcktif dcngan maksud agar 
pcngcndalian dan pcngawasan narkotika dapal lchih mudah dilakukan. 

Ayal (2) 

Yang dimaksud dcngan "pcngcnc..lalian ter.>cndiri" adalah ix:ngcndalian 
yang melakukan sccara terpisah dcngan pengcndalian yang lain yakni 
dikaitkan Jengan rcncana kebutuhan tahunan narkotika, haik 
kcbutuhan dalam wujud bahan baku narkotika maupun c..lalam wujuJ 
obat scbagai hasil akhir proses produksi. 

Ayat (3) 

Cukup jclas. 

Pasal 9 

Ayat (1) 

Yang dimaksud dengan produksi termasuk kultivasi (pcmbudic..layaan) 
tanaman yang mengandung narkotika. 

Ayat (2) 

Cukup jelas. 

Pasal 10 

Ayal (1) 

Dal am pengcrtian lembaga ilmu pcngctahuan tcrmasuk juga instansi 
Pcmerintah yang karena tugas dan fungsinya bcrwcnang mclakukan 
pengawasan, penyidikan dan pembcrantasan peredaran gclap 
narkotika. 

Ayat (2) 

Cukup jelas. 

Pasal 11 

Ayat (1) 
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Yang dimaksud dengan "balai pengobatan" adalah balai pcngobatan 
yang dipimpin oleh doktcr. 

Yang dimaksud dengan «Jembaga ilmu pengetahuan" tcrmasuk 
lcmbaga pcndidikan, pclatihan, kcterampilan, penclitian dan 
pengcmbangan baik yang diselenggaralcan Pemcrintah maupun 
swasta. 

Ayat (2) 

Kewajiban dokter yang melakukan praktck pribadi untuk membuat 
laporan yang bcrbcntuk ca ta tan mengcnai kegiatan yang bcrhubungan 
dcngan narkotika yang sudah melckal pada rckam med is dan disimpan 
scsuai dcngan kctcntuan masa simpan resep selama 3 (tiga) tahun. 

Doktcr yang mclakukan praktck pada sarana keschatan yang 
mcmberikan pclayanan medis, wajib membuat laporan mcngenai 
kcgiatan yang bcrhubungan dengan narkotika, dan disimpan scsuai 
dengan ketcntuan masa simpan rescp sclama 3 (tiga) tahun. 

Catalan mcngcnai narkotika <li badan usaha scbagaimana diatur dalam 
ayat ini disimpan scsuai dcngan pcraluran pcrun<lang-undangan yang 
berlaku. 

Dokumen pclaporan mcngenai narkotika yang bcrada dibawah 
kewcnangan Dcpartemcn Kesehatan, disi m pan scsua i dcngna 
kctentuan sckurang-kurangnya dalam waktu 3 (tiga) tahun. 

Maksud adanya kcwajiban untuk mcmbuat, mcnyimpan dan 
mcnyampaikan laporan adalah agar Pemerintah setiap waktu dapal 
mcngctahui tcntang perscdiaan narkotika yang ada dalam peredaran 
dan sekaligus scbagai bahan dalam pcnyusunan rencana kcbutuhan 
tahunan narkotika. 

Ayat (3) 

Cukup jclas. 

Ayat (4) 

Yang dimaksud dengan pelanggaran termasuk juga segala bentuk 
penyimpangan terhadap ketentuan yang berlaku. 

Yang dimaksud dengan "pencabutan izin" adalah izin yang berkaitan 
dengan kewenangan untuk mcngelola narkotika. 
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Pasal 12 

Pcmberian IZln unluk mengimpor narkotika olch Mcntcri Kcschalan 
didasarkan pada prinsip kchati-hatian dan dilakukan sangal sclektif. Olch 
karena itu izin lersebut diberikan hanya kcpada l (salu) pcrusahaan 
pcdagang bcsar farmasi milik negara. Dengan dcmikian narkotika yang 
masuk ke Indonesia hanya mclalui salU pinlu sehingga memudahkan 
pengawasan dan pcngendaliannya. 

Namun dcmikian, dalam keadaan lcrtenlu dcngan mcmpcrhatikan 
kctcrscdiaan narkotika, kcadaan perusahaan pcdagang besar farmasi milik 
ncgara dan hal-hal lain yang dinilai pcnling, sccara sclcktif Mcnlcri 
Kcschatan dapal membcri izin kcpada pcrusahaan pedag<rng besar farmasi 
milik swasta untuk mclakukan impor narkotika. 

Lembaga ilmu pengctahuan yang mcncrima narkotika dari luar ncgcri alas 
dasar kcrja sama drngan lcmbaga asing hanya dapal dilakukun mclalui 
importir yang memiliki izin, hanya digunakan untuk kcpcntingan scndiri 
dan dilarang mengcdarkannya. 

Pasal 13 

Cukup jclas. 

Pasal 14 

Cukup jelas. 

Pasal 15 

Cukup jdas. 

Pasal 16 

Cukup jelas. 

Pasal 17 

Cukup jelas. 

Pasal 18 
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Pclaksanaan impor atau ek.spor narkolika letap tunduk pada Undang-undang 
Nomor 10 Tahun 1995 ten tang Kepabeanan dan/atau peraturan perundang
undangan lainnya yang berlaku. 



Yang dimaksud dcngan "kawasan pabean lertentu yang dibuka untuk 
~rdagangan luar negeri" adalah kawasan di pelabuhan laut dan pclabuhan 
udara intcrnasional tcrtcntu yang ditetapkan scbagai pin tu impor dan ekspor 
narkotika agar lalu lintas narkotika mudah diawasi. 

Pasal 19 

Cukup jelas. 

Pasal 20 

Cukup jclas. 

Pasal 21 

Cukup jdas. 

Pasa122 

Pasal ini bcrintikan jaminan bahwa masuknya narkotika baik melalui laut 
maupun uc.Jara wajib ditcmpuh prosedur kcpabcanan yang tclah ditcntkan, 
demi pcngamanan lalu lintas narkotika di Wilayah Negara Rcpublik Indo
nesia. 

Yang c.Jimaksud dcngan "pcnanggung jawab pengangkut" adalah kaptcn 
pcncrbang atau nakhoda. 

Pasal 23 

Cukup jclas. 

Pasal 24 

Ayat (1) 

Cukup jclas. 

Ayat (2) 

Cukup jclas. 

Ayat(3) 

Pcnentuan batas waktu menyampaikan laporan dimaksudkan untuk 
kepastian hukum dan memperketat pengawasan. 

Ayat ( 4) 

Cukup jelas. 
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Ayat (5) 

Cukup jelas. 

Pasal 25 

Cukup jelas. 

Pasal 26 

Ayat (1) 

Cukup jelas. 

Ayat(2) 

Yang dimaksud dcnganjcnis ac.lalah scdiaan c.lalam hcn1uk garam atau 
basa. Yang dimaksud dengan bcntuk adalah scc.liaan dalam bcntuk 
bahan baku atau obat seperti tanaman, scrbuk, tablet, su11tikan, kapsul, 
cairan. Yang dimaksudkan dengan jumlah ac.l<.ilah angka yang 
mcnunjukkan banyaknya narkotika yang tcrdiri dari jumlah satu;.in 
bcrat dalam kilogram, isi dalam milimcter. 

Pasal 27 

Pac.la dasarnya dalam transito narkotika dilarang mcngubah arah ncg;.ira 
tujuan. Namun, apabila dalam kcac.laan tertentu misalnya tcrjac.li kcadaan 
memaksa (force majeur) sehingga harus dilakukan pcruhahan ncgara tujuan, 
maka perubahan terscbut harus memcnuhi syarat yang ditcntukan dalam 
Pasal ini. 

Sclama menunggu pcmenuhan persyaratan yang dipcrlukan, n<Jrkotika tctap 
disimpan di kawasan pabean, dan tanggung jawab pcng<Jwasannya bcr<Jda 
di bawah Pejabat Bea dan Cukai. 

Pasal28 

Cukup jelas. 

Pasal 29 

Cukup jelas. 

Pasal 30 

Cukup jelas. 
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Pasal 31 

Butas waktu 7 (tujuh) hari kcrja dibuktikan dengan stempcl pos lercalat, 
atuu tand<.1 tcrima jika laporan discrahkan sccar<.1 langsung. Dengan adanya 
pcmhat<.1san waktu kcw<.1jiban mcnyampaikan laporan, maka importir harus 
scgcra mcmcriksa jcnis, mutu dan jumlah atau bobot narkotika yung 
<literimanyu scsuai dcngun Surat Pcrsctujuan lmpor yang dimiliki. 

Pasal 32 

Cukup jclas. 

Pasal 33 

Cukup jclas. 

Pasal 34 

Yang t.limaksud dcngan wajib dilcngkapi dcngan dokumcn yangs<.1h aJalah 
hahw<.1 sctiap pcrcdaran narkotika tcrmasuk pcmindahan narkotika kc luar 
kawasan pahcan kc guJang importir, wajib discrtai dengun dokumcn yang 
uibual okh importir, cksportir, pabrik obal, pcdagang bcsar fannasi, surana 
pcnyimp<.1nan scdiaan farmasi pcmcrintah, rumah sakit, puskcsmas, balai 
pcngohutan, doktcr atau apotck. 

Dokumen lcrsebut bcrupa Surat Pcrsctujuan lmpor/Ekspor, faktur, surat 
angkut, surat pcnycrahan barang, rcscp dokter atau salinan rcscp Jokier, 
yang mcrupakan bagian yang tak terpisahkan dari narkotika yang 
hersangkutan. 

Pasal 35 

Ayat (I) 

Yang dimaksud dcngan importir, cksportir, pabrik obat, dan pcdagang 
besar Farmasi adalah importir, eksportir, pabrik obat dan pedagang 
bcsar formasi tcrtentu yang tclah memiliki izin khusus untuk 
mcnyalurkan narkotika. 

Ayat (2) 

Izin khusus penyaluran narkotika bagi sarana penyimpanan sediaan 
farmasi pcmerintah diperlukan sepanjang surat keputusan pendirian 
sarana pcnyimpanan sediaan farmasi pemerintah tersebut tidak 
dikeluarkan oleh Menleri Kesehatan. 
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Pasal 36 

Pcntingnya pcncgasan mcngcnai pcnyaluran narkotika dimaksudkan agar 
tcrcipta tatanan pcnyaluran narkotika yang lcbih scdcrhana tapi lcbih ti.!gas 
mekanismcnya. Schingga di.!ngan dcmikian <Jkan mcnjadijdas pcnyaluran 
dan pcrolchan narkotika bagi sctiap badan yang dapat tcrlibat dalam 
pcnyaluran sah narkotika. 

Rumah sakit yang telah memiliki farmasi mcmpcrolch narkotika dari pahrik 
obat tertcntu atau pcdagang bcsar farmasi tertcntu. 

Yang dimaksud dengan sarana scdiaan farmasi pcmt!rintah tcrtcntu adalah 
sarana yang mcngdola scdiaan formasi dan ala! kcschatan milik Pi.!mcrintah, 
baik Pcmcrintah Pusat maupun Pc::mcrintah Dacrah, Angkatan Bcrscnj<1la 
Rcpublik Indonesia, Badan Usaha Milik Negara dan B<.idan Usaha Milik 
Dacrah dalam rangka pclayanan kcsehatan. 

Pasal 37 

Cukup jclas. 

Pasal 38 

Cukup jelas. 

Pasal 39 
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Ayat (1) 

Rumah sakit yang bclum mcmpunyai instalasi farmasi hanya dapat 
mempcrolch narkotika dari apotck. 

Ayat (2) 

Cukup jclas. 

Ayat (3) 

Cukup jclas. 

Ayat (4) 

Huruf a 

Cukup jelas. 

Huruf b 

Cukup jelas. 



Huruf c 

Pcnycrahan na.rkotika olch doktcr yang mcnjalankan tugas di 
tlacrah tcrpcncil yang tidak ada apotck, mcmcrlukan surat izin 
mcnyimpan narkotika dari Mcntcri Kcschatan atau pcjabat yang 
dibcri wcwcnang. Izin tcrscbut mclckat pada surat kcputusan 
pcncmpatan di dacrah tcrpencil yang tidak ada apotck. 

Ayat (5) 

Cukup jclas. 

Pasal 40 

Cukup jclas. 

Pasal 41 

Ayat (I) 

Prncantuman label dimaksudkan untuk mcmudahk<ln pcngcnalan 
schingga mcmudahkan pula dalam pcngcndalian dan pcngawasannya. 

Ayat (2) 

Cukup jclas. 

Ayat (3) 

Cukup jclas. 

Pasal 42 

Yang dimaksud dengan dipuhlikasikan a<lalah yang mempunyai 
kepcntingan ilmiah dan komersial untuk narkotika baik d<1lam bcntuk obat 
jadi maupun bahan baku narkotika, di kalangan tcrbatas kedokteran dan 
farmasi. 

Pcnyuluhan d;rn pembinaan kepada masyarakat mengenai bahaya, 
penyalahgunaan narkotikan, tidak termasuk kritcria publikasi. 

Pasal 43 

Cukup jelas. 

Pasal 44 

Cukup jelas. 

Pasal45 

Cukup jelas. 
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Pasal 46 

Untuk mcmbantu Pcmcrintah dalam mcnanggulangi masalah dan hahaya 
pcnyalahgunaan narkotika, dalam hal ini khusus untuk pccandu narkotika, 
maka dipcrlukan kcikutscrtaan orang tua/wali, masyarakat, guna 
mcningkatkan tanggungjawab pcngawasan dan himhingan lcrhadl.lp anak· 
anaknya. 

lstilah "cukup umur" scsuai dcngan pcngcrtian yang aua di dalam Undang
undang Nomor 3 Tahun 1977 tcntang Pcngadilan /\nak. 

Pasa147 

Pcnggunaan kata memutuskan bagi p<.:candu narkotika yang t<.:rhukli 
bersalah mclakukan tindak pidana narkotika mcngandung pcngcrtian hahwa 
putusan hakim tersebut mcrupakan vonis (hukumun) hagi pccandu 
narkotika yang bersangkutan. 

Scdungkan pcnggunaan kata mcnctapkun hugi pccandu narkotika yang lidak 
terbukti bcrsalah mclakukan tindak pid<.1na narkotika mt!ngandung 
pcngcrtian bahwa pcnetapan hakim tcrscbut hukiln mcrupakan vonis 
(hukuman) bagi pccandu narkotika yang bersangkutan. Pcnctapan tcrschut 
dimaksudkan untuk mcmbcrikan suatu pcnckanan hahwa pccanJu narkotika 
tersebut walaupun tidak terbukti bersalah m<.:lakukan tindak pid;Jna 
narkotika, tctapi tctap wajib mcnjalani pcngobatan dan pcrawatan. 

Biaya pengobatan dan/atau pcrawatan hagi pccandu narkotika yang tcrhukti 
bersalah mclakukan tindak pidana narkotika scpcnuhnya mcnjadi b<.:ban 
dan tanggungjawab negara, karcna pcngobatan dan atau pcrawatan tcrschut 
meurpakan bagian dari masa menjalani hukuman. Scdangkan bagi pccanc.Ju 
narkotika yang tidak terbukti bcrsalah biaya pcngobatan dan/atau pcrawatan 
selama dalam status tahanan tetap menjadi bcban ncgara, kccuali tahanan 
rumah dan tahanan kola. 

Pasal 48 

Rehabilitasi bagi pecandu narkotika dilakukan dcngan m;-iksuc.J untuk 
mcmulihkan dan/atau mengcmbangkan kcmampuan fisik, mental dan sosial 
penderita yang bcrsangkutan. 

Pasal49 
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Ayat(l) 

Yang dimaksud dengan rumah sakit adalah rumah sakit yang 
diselenggarakan baik oleh Pcmcrintah maupun masyarakat. 



.".yal (2) 

Cukup jclas. 

Ay<il (J) 

Cukup jclas. 

Pasal 50 

Yang uimaksud drngan tx:kas pccandu narkotika adalah orang yang tdah 
scmhuh uari kctcrgcintungan lcrhadap narku1ika <.;ccara fisik Jan psikis. 

Yang uimaksud dcngan lcmhaga rchahilitasi sosial aualah lcmhaga 
rchabilitasi sosial yang disdcnggarabn haik ulch rx:mcrintah maupun okh 
masyarakat. 

Pasal 51 

Cukup jclas. 

Pasal 52 

Cukup jclas. 

Pasal 5J 

Kcrja sama int<.::rna:-.ional yang uimaksuu l<.::rmasuk dalam rangka 
rx;mhcranlasan kcjahatan narkotika lran'>nasional yang lcrorg;.inisasi. 

Pasal 54 

Ayal (I) 

Cukup jdas. 

Ayal (2) 

Pcnangan;in masalah narkorika paJa dasarnya mrnjaJi lugas Jan 
tanggungjawah bcrhagai insransi Pcmcrinlah Ji samping kcikurscrt;ian 
masyarakat sesuai dcng;in kclcnruan pcraluran pcrundang-undangan 
yang herlaku. 

Namun demikian, ag;ir pcnanganan masalah narkorika dapat dilakukan 
sccara lcrpadu dan mencapai hasil y;rng maksimal, pcrlu dilakukan 
koordinasi dalam mcnetapkan kcbijaksanaari nasional di bidang 
narkotika. 

Pclaksanaan koordinasi ini sama sdali tidak mcngurangi 1ugas dan 
langgung jawab insransi Pcmcrintah terscbur. 

I-+ I 



Ayat (3) 

Cukup jclas. 

Pasal 55 

Cukup jclas. 

Pasal 56 

Ayat(l) 

Yang dimaksuJ Jcngan rcngcnJalian Jan pcngawasan okh Mcnlcri 
Kcschatan Jalllm ayat ini a<lalah : 

a. mclaksanakan pcmcriksaan sclcmpal dan/atau pcngamhilan 
contoh pa<la sarana proJuksi, pcnyaluran, pcngangkutan, 
pcnyimpan;,in, sarana pclayanan kcscharan J<1n fasililas 
rchahilitasi; 

b. mcmcriksa sural Jan/atau dokumcn yang hcrkailan Jcng;rn 
kcgiatun di hidang narkorika; 

c. mclakukan pcngamanan tcrha<lap narkotika yang tidak mcmcnuhi 
standar dan pcrsyararan; 

d. mclaksunak<Jn cvaluasi tcrhadap hasil rcmcriksaan. 

Ayat (2) 

Cukup jclas. 

Ayat (3) 

Sanksi administratif dilakukan scbagai upaya pcnccgahan awal 
mcluasnya pcrc<laran Jan pcnggunaan narkotika sccara tiJ<ik sah. 

Ayat ( 4) 

Cukup jelas. 

Ayat (5) 

Cukup jclas. 

Ayat (6) 

Cukup jelas. 

Pasal 57 

Cukup jelas. 
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Pasal 58 

Dalam pcmbcrian pcnghargaan harus tctap mcmpcrhtikan jaminan 
kcam1.1nan dan pcrlindungan lcrhadap yang dibcri pcnghargaan. 

Pcngharga:m c.Jibcrikan dalam bcntuk piagam, tanda jasa, prcmi dan/atau 
bcntuk pcnghargaan lainnya. 

P1.1sal 59 

Cukup jclas. 

P1.1sal 60 

Cukup jclas. 

Pasal 61 

Cukup jclas. 

Ayat (I) 

Cukup jclas. 

J\yat (2) 

Yang dimaksud dcngan keac.Jaan tcrtcntu misalnya, karcna kondisi 
tcmrat kcjac.Jian pcrkara tindak pidana narkotika tidak mcmungkinkan 
untuk mcnghat.lirkan pcjabat instansi tcrkait sccara lcngkap dalam 
pclaksanaan pcmusnahan. 

Ayat (J) 

Cukup jclas. 

Ayat (4) 

Cukup jclas. 

Pasal 63 

Cukup jclas. 

Pasal 64 

Apabila ada pcrkara lain yang oleh undang-undangjuga ditentukan untuk 
didahulukan, maka pcncntuan prioritas diserahkan kcpada pengadilan. 
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Yang dimaksud dcngan pcnyclcsaian scccpatnya adalah mulai Jari 
pcmcriksailn, pcngamhilan putusan, sampai dcngan pclaksana:in putus;in 
atau cksckusi. 

Pasal 65 

Ayat (1) 

Yang dimaksud dcngan Dcpartcmcn yang lingkup tugas <..Inn tanggung 
jawahnya mcliputi narkotika mcliputi Dcp<Htcmcn Kcschatan, 
Dcpartcmcn Kcuangan dalam hal ini Dircktorat kndcral Bea Jan 
Cukai dan Dcpartcmcn tcrkait lainnya. 

Kcwcnangan Pcnyidik Pcjabat Pcgawai Ncgcri Sipil Dcparlcmcn 
tcrscbut dihcrikan olch Undang-undang ini pada bac.Jang tugasnya 
masing-masing, yang dalam pclaksanaannya tctap mcmpcrh;itik<1n 
fungsi koordinasi c.Jcngan Pcnyic.Jik Pcjabat Polisi Negara Rcpuhlik 
Indonesia. 

Ayat (2) 

Cukup jclas. 

Pasal 66 
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Ayat (1) 

Kcti.:ntuan dalam ayat (I) ini merupakan pcngccu;dian d:iri Undang
Undang Nomor 6 Tahun 1984 tcntang Pos. Pcngccualian ini 
dimaksudkan untuk mcmpcrc.:cpat proscs pcnyidik1111, karcna harang 
bukti yang mcnyangkut narkotika s;rngat mudah Jilcnyapbn schingga 
akan mt.:nyulitkan pcnyidikan. 

Kctcntuan ayat ini mcngatur bahwa hanya surat-surat 0<111 kiriman 
mclalui pos dan alat pcrhubungan lain, scpcrti hiro jasJ pcngiriman 
dan angkutan yang c.Jicurigai atau dic.Juga kcras ht.:rhuhungan, langsung 
c.Jcngan tindak pie.Jana narkotika, dapat c.Jibuka untuk dipcriksa. 

Untuk mcmbuka atau mcmcriksa barang kiriman. tahapannya tic.Jak 
hanya dalam proses penyidikan, tctapi juga dalam proses pcnuntutan. 

Ayat (2) 

Ketcntuan dal::lm ayat (2) ini mcrupakan pcnambahan kcwrnang;1n 
Pcnyidik Pcjabat Palisi Negara Rcpublik Indonesia yang tcrcantum 
c.Jalam Pasal 7 ayat (l) Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tcntang 
Hukum Acara Pidana. 



PcnyaJ;q1an pcmhicaraan mclalui 1clq10n atau ala! tclckomunikasi 
lainnya ha11ya Japat dilakukan alas izin tcrtulis dari Kcpala Kq1olisian 
Ncgara R1.:publik Indonesia atau pcjabat yang ditunjuknya. 

Ayat (J) 

Pasal 6 7 

Yang dimaksud dcngan JO (tiga puluh) hari adalah 30 (tiga puluh) 
hari kalcmkr. 

Ayat(l) 

Cukup jclas. 

Ayat (2) 

Pasal 68 

Pcrpanjangan waktu pcn;-ingbpan paling lama 48 (cmpat puluh 
dL'.!apan) jam dimaksudkan untuk pcmcriksaan lahoratorium, d;ilam 
rangka mcmhuktikan kchcnaran alas kccurigaan atau dug;-ian kcras 
aJanya narkutika. Bila tcrnyata tidak tcrhukti maka tcrsangka scgcra 
dihcb:iskan. 

Kd<..:nluan dalam Pasal ini m1.:rupakan pcnamhahan kcwcn;mgan Pcnyidik 
Pcjahat Pulisi Ncgara Rcpuhlik Indonesia yang tcrcantum dalam Pasal 7 
ay;it (I) UnJang-undang Nomor 8 Tahun 19~1 t<.;ntang Hukum Acara 
Pidana. Tug:is tcknik pc11y idikan pt,;nycrahan yang diawasi dan tcknik 
prn1hclian tcrscluhung ha11ya Jap<lt Jilaksanakan bcnfasarkan atas pcrintah 
tcrtulis Kcpala Kcrolisi;1n Negara Rcpuhlik lmlon<.;sia atau pcjahat yang 
Jitunjuknya. 

Dalam pclaksanaan tugas kcwcnangan yang dimaksud dalam Pasal ini 
Pcnyidik Pcjahat Polisi Ncg1Jra Rcpuhlik Indonesia dapat mcl<.1kukan 
koordinasi Jan mclibatkan Pcnyidik Pcjahat Pcgawai Ncgcri Sipil tcrtcntu. 

Pasal 69 

Ayat (I) 

Cukup jclas. 

Ayat (2) 

Yang dim(.lksud dcngan mcmbcritahukan adalah Penyidik Pcjabat 
Pegawai Ncgeri Sipil mcmlxritahukan kepada Penyidik Pejabat Palisi 
Negara Republik Indonesia bahwa telah dilakukan penyitaan narkotika 
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dan barang tcrscbut bcrada pada pcnyidik sesuai ckng;rn kewcn;.rngan 
yang diatur dalam Undang-undang yang bersangkutan. 

Yang dimaksudkan dcngan mcnycrahkan a<..lalah Pcnyidik Pcjahat 
Pegawai Negcri Sipil mcnyerahkan barang sitaan kepllda Penyi<.lik 
Pejabat Polisi Negara Rcpublik Indonesia. 

Yang dimaksud dengan dalam waktu sclambat-lambatnya J x 24 (tiga 
kali dua puluh empat) jam adalah bahwa : 

a. surat pcmbcritahuan dan tcmbusannya scrtll tcmhusan ~rita acara 
pcnyitaan, sudah diterima pcjabat instansi dimaksud yang 
dibuktikan dengan tanda tcrima; atau 

b. pcnycrahan barang sitaan, tcmbusan bcrita llCara prnyitaan, c.Jan 
tcmbusan bcrita acara pcnycrahan harang sita;1n, suc.Jah ditcrima 
pcjabat instansi dimaksud yang dibuktikan <.lengi1n tancla terima, 
yang dimaksud dcngan 3 x 24 (tiga kali dua puluh empat) jam 
adalah 3 (tiga) hari kcrja. 

Ayat (3) 

Cukup jelas. 

Ayat ( 4) 

Cukup jclas. 

Ayat (5) 

Scbagian harang sitaan yang disisihkan untuk diperiksa atau c.Jitcliti 
di laboratorium harus dalam kcadaan discgel dan penyerahannya 
kcpada pctugas laboratorium dilakukan dengan pcmhuatan berita 
acara. 

Pemeriksaan di laboralorium dimaksudkan unluk memhuktikan 
kebenaran bahwa barang yang disita tcrscbut aualah narkotika. 

Ayat (6) 

Cukup jelas. 

Ayat (7) 

Cukup jclas. 

Ayat (8) 

Cukup jelas. 



Pasal 70 

Ayat (I) 

Yang dimaksu<..I dengan hari a<..lalah hari kcrja. 

Kctctapan mcngenai status barang sitaan sudah harus ditcrima olch 
pcnyiuik dan pcjahat instansi tcrkait scbagaimana dimaksud dalam 
ayal (2) cJan ayat (4) sdambat-lambatnya dalam waktu 5 (lima) h;iri 
kcrja yang dibuktikan cJcngan tanda tcrima. 

Ayat (2) 

Cukup jclas. 

Ay<ll (3) 

Cukup jclas. 

Ayat (4) 

Cukup jclas. 

Ayat (5) 

Pasal 71 

Kcputusan Jaksa Agung ditctapkan dcngan mcmpcrhatikan 
pcrtimbangan Mcntcri Kcschatan. 

Ayat (I) 

Tanaman narkotika yang cJimaksud cJalam ayat ini ticJak h;.rnya yang 
dikctcmukan di ladang,juga yang dikctcmukan di tl!mpat-lcmpal lain 
atau tcmpat tcrtcntu yang ditanami narkotika, tcrmasuk lanaman 
narkotika dalam bcntuk lainnya yang ditcmukan <hilam waktu 
bcrsamaan di lcmpat tcrscbul. 

Yang dimaksud dcngan "schagian" adalah dalam jumlah yang wajar 
dari lanam;in narkotika untuk digunakan scbagai barang bukti da!am 
pcnyidikan, pcnuntutan dan pcmcriksaan di sidang pcngadilan. 

Ayat (2) 

Huruf a 

Cukup jclas. 

Huruf b 

Cukup jclas. 
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Huruf c 

Cukup jclas. 

Huruf d 

Ayat (3) 

Yang dimaksud dcngan pcjahat yang mcnyaksikan pcmusnah11n 
adalah pcjabat yang mcwakili unsur kejaksaan dan Dcpartcmcn 
Kesehatan. 

Dalam hal kondisi tcmpat tanaman narkotika ditcmukan ti<.lak 
mcmungkinkan untuk mcngha<.lirkan unsur pcjabat tcrscbut, 
maka pcmusnahan disaksikan olch pihak lain yaitu pcjahal atau 
anggota masyarakat sctcmpat. 

Cukup jclas. 

Pasal 72 

Cukup jclas. 

Pasal 73 

Cukup jelas. 

Pasal74 

Yang dimaksud dcngan scluruh harta bcndanya a<.lalah scluruh kt:kayaan 
yang dimiliki, baik yang ada dalam pcnguasaannya maurun yang ada tblam 
pcnguasaan pihak lain (istcri atau suami, anak dan sctiap orang atau hadan). 
yang dipcrolch atau <.liduga dipcrolch d<.1ri tindak pic.lan<.1 n<.1rkotika yang 
dilakukan olch tcrsangka atau tcrdakwa. 

Pasal75 

Cukup jclas. 

Pasal 76 

Pasal ini bermaksud untuk mcmberikan pcrlin<.lungan tcrhadap kcsclamatan 
pelapor yang memberikan kcterangan mcngcnai suatu tindak pidana 
narkotika, agar nama dan alamat pclapor tidak dikctahui olch tcrsangka, 
terdakwa, atau jaringannya, baik dalam tahap pcnyidikan, pcnyidikan, 
pcnuntutan, maupun pcmcriksaan di sidang pcngadilan. 

Pasa177 
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Ayat (1) 

Dalam mcnctapkan narkotika yang dirampas untuk ncgara, hakim 
mcmpcrhatikan kctclapan dalam proses penyidikan rindak pidana 
narkotika scbagaimana dimaksud dalam Pasal 70 dan Pasal 71. 

Yang dimaksud dcngan "hasilnya" dalam ayat ini adalah baik yang 
bcrupa uang atau bcnda lain yang dikctahui atau diduga kcras dipcrolch 
dari tindak pidana narkotika. 

Ayat (2) 

Kata scgcra dimusnahkan dalam ayat ini pclaksanaannya sclambat
lambatnya 5 (lima) hari kcrja sctclah pulUsCJn pt:ngadilan mcmpcrolch 
kckuCJtan hukum tctap. 

Pi;nycrahCJn untuk kcpcntingan pcngcmbangan ilmu pcngcrahuan 
harus discrahkan kcpada Mcntcri KcschatCJn a tau pcjabat yang ditunjuk 
sclamhat-lamhatnya 5 (lima) hari kcrja sctclah putusan pcngadilan 
mcmpcrolch kckuatCJn hukum &clap. 

Ayat (J) 

Yang dimaksud dcngan "a lat" dalam ayCJt ini tidak tcrmasuk pengcrtian 
alnt yang potcnsial dapat digunakan untuk mclakukan cindak pidana 
narkocika. 

Yang dimaksud dcngan hari adalah hari kcrja. 

AyCJt(4) 

Pasal 78 

Y;.rng dimaksud dcngan pcmanfaacan narkotika adalCJh pcmanfaaran 
narkocika untuk pcngcmbangan ilmu pcngetahuan. 

Yang dimaksud dcngan pcmanfaatan alat dan hasil adalah pcmanfaatan 
alat dan hasil tindak pidana narkotika untuk menunjang usaha 
rchabilitasi mcdis dan sosial, pcnccgahan dan pcmbcrantasan 
pi;nyalahgunaan di.In pcredaran gclap narkotika. 

Ayat(l) 

Cukup jclas. 

Ayat (2) 

Cukup jclas. 
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Ayat (3) 

Yang dimaksud dcng<m dilakukan sccara tcrorganisasi adalah tine.bk 
pidana narkotika tcrscbut dilakukan olch sckclompok orang, sccara 
rapih, tertib dan rahasia scrta mcmpunyai jaringt.1n nasional <Jan 
intcrnasional. 

Ayat (4) 

Ketentuan pidana dalam ayat (1), ayat (2) dt.1n ayt.11 (3) hcrlaku juga 
untuk pcngurus kopcrasi. 

Pasal 79 

Ayat (I) 

Cukup jclas. 

Ayat (2) 

Cukup jclas. 

Ayat (3) 

Lihat penjelasan Pasal 78 ayat (3). 

Ayat (4( 

Lihat pcnjelasan Pasal 78 ayat (4). 

Pasal 80 

Ayat(l) 

Cukup jelas. 

Ayat (2) 

Cukup jelas. 

Ayat (3) Lihat pcnjelasan Pasal 78 ayat (3) 

Cukup jelas. 

Ayat (4) 

Lihat pcnjclasan Pasal 78 ayat (4) 

Pasal 81 

Ayat (1) 

Cukup jelas. 

150 



Ayat (2) 

Cukup jclas. 

Ayat (3) 

Lihat pcnjclasan Pasal 78 ayat (3). 

Ayat (4) 

Lihat pcnjclasan Pasal 78 ayat (4). 

Pasal 82 

Ayal (1) 

Cukup jclas. 

Ayat (2) 

Cukup jclas. 

Ayat (3) 

Li.hat pcnjclasan Pasal 78 ayat (3). 

Ayat (4) 

Lihat pcnjclasan Pasal 78 ayat (4). 

Pasal 8J 

Cukup jclas. 

Pasal fW 

Cukup jclas. 

Pasal 85 

Yang dimaksud dcngan mcnggunakan narkotika bagi dirinya sendiri adalah 
pcnggunaan narkotika yang dilakukan olch scscorang tanpa melalui 
pcngawasan doktcr. Dan jika orang yang bcrsangkutan mcndcrita 
kctcrgantungan, maka dia harus mcnjalani rehabilitasi baik mcdis maupun 
sosial, dan pcngobatan serta rehabilitasi bngi yang bcrsangkutnn akan 
dipcrhitungkan scbagai masa mcnjalani pidana. 

Pasal 86 

Ayat ( t) 

Cukup jelas. 

151 



Ayat (2) 

Tcrhadap orang tua atau wali pccandu narkotika yang bclum cukup 
umur dan tclah mclaporkan tidak dituntut pidana didasarkan pada 
pcrtirnbangan bahwa tindakan tcrschut mcnccrminkan i1ikad baik 
scbagai wujud pcran scrta rnasyarakat. 

Pasal 87 

Cukup jclas. 

Pasal 88 

Ayat (I) 

Cukup jclas. 

Ayat (2) 

Yang dimaksud dcngan kcluarga dalam ayat ini adalah orang tua atau 
wali dari pccandu narkotika. 

Pasal 89 

Yang dimaksud dengan tidak mclaksanakan kcwaj ihan schagaimana 
dimaksud dalam Pasal 41 dan Pasal 42 adalah pcngurus pahrik ohal tidak 
mclaksanakan kewajiban untuk mcncantumkan label dan mcmpuhlika~ikan 
narkotika di jalur media cetak ilmiah kcdoktcran atau media c1..:tak ilmiah 
farmasi. 

Pasal 90 

Pcrampasan narkotika sebagaimana dimaksud dalam Pasal ini diuasarkan 
pada putusan pcngadilan yang telah mcmpcrolch kckuatan hukum tctap. 

Pasal 91 

Yang dimaksud dengan peraturan pcrundang-undangan yang bcrlaku adalah 
Ketenluan dalam Pasal 35 ayat (I) butir 1, 2 dan 6 Kilah Undang-undang 
Hukum Pidana. 

Pasal 92 

Cukup jelas. 

Pasal 93 

Cukup jclas. 
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Pasal 94 

Cukup jcl<.1s. 

Pasal 95 

Cukup jclas. 

Pasal 96 

Cukup jcl<.1s. 

Pasal 97 

Yang dimaksud dcngan kata b<.1rang siapa aualah sctiap orang baik warga 
ncgara Rcpublik Indonesia maupun warga ncgara asing yang mclakukan 
tindak pidana narkotika ui luar wilayah ncgara Republik Indonesia c.Jan 
masuk wilayah ncgara Rcpublik Indonesia. 

Pasal 98 

Cukup jclas. 

Pasal 99 

Cukup jclas. 

Pasal 100 

Cukup jclas. 

Pasal 101 

Ay<.1t (I) 

Yang dimaksud dcngan prckursor ad<.1lah zat atau bahan pcmula <.1tau 
hahan kimill yang dapat digunabn dalam mcmproscs pcmbuatan 
narkotik<.1. 

A lat-a lat yang potcnsial dapat disalahgunakan untuk mclakukan tindak 
ridana narkotika scpcrti alat-alat untuk mcmbuat atau mcmproduksi 
narkotika, al<.11 madat, alat suntik dan ala! lainnya yang dipcrgunakan 
untuk mcmasukkan narkotika ke dalam tubuh manusia. 

Prckursor dan alat-alat tcrscbut dinyatakan dibawah pengawasan 
Pcmcrintah dimaksudkan agar barang-barang tcrscbut dipergunakan 
scsuai c.Jcngan pcruntukannya. 

Ayat (2) 

Cukup jclas. 
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Ayat (3) 

Cukup jclas. 

Pasal 102 

Cukup jclas. 

Pasal 103 

Cukup jelas. 

Pasal 104 
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Cukup jclas. 

TAMBAHAN LEM BARAN NEGARA REPUBLIK INDONESI/\ 
NOMOR 3698 



UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA 

NOMOR 13 TAHUN 1998 

TENT ANG 

KESEJ AHTERAAN LANJUT USIA 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

PRESIDEN REPUilLIK INDONESIA, 

vfenimbang : a. bahwa pelaksanaan pembangunan nasional yang bertujuan 

mewujudkan masyarakat adil dan makmur berdasarkan Panc2sila 

dan Undang-Undang Dasar 1945, telah menghasilkan kondisi 

sosial masyarakat yang makin membaik dan usia harapan hidup 

makin meningkat, sehingga jumlah lanjut usia makin bertambah; 

b. bahwa walaupun banyak diantara lanjut usia yang masih prod?.:ktii 

dan mampu berperan aktif dalam kehidupan bermasyarakal, 

berbangsa, dan bernegara, namun karena faktor usianya zkan 

banyak menghadapi keterbatasan sehingga memerlukan bantuan 

peningka.tan kesejahteraan sosialnya; 

c. bahwa upaya peningkatan kesejahteraan sosial lanjut usia pada 

hakikatnya merupakan pelestarian nilai-nilai keagamaan dan 

budaya bangsa; 
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d. bahwa upaya untuk meningkatkan kesejahteraan bagi lanjut usia 

selama ini masih terbatas pada upaya pemberian sebagaimana 

dimaksud dalam Undang-undang Nomor 4 Tahun 1965 tentang 

Pembcrian Bantuan Penghidupan Orang Jompo, yang pada saat ini 

dirasakan sudah tidak memadai apabila dibandingkan dengan 

perkembangan pennasalahan lanjut usia, sehingga mereka yang 

memiliki pengalaman, keahlian, dan keari fan perlu diberi 

kesempatan untuk berperan dalam pcmbangunan; 

e. bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, dipandang perlu 

mencabut Undang-undang Nomor 4 Tahun 1965 tenl<mg 

Pemberian Bantuan Pcnghidupan Orang Jompo dengan 

membentuk Undang-undang tentang Kesejahteraan Lanjut Usia; 

Mcnging<lt: Pasal 5 ayat (I), Pasal 20 ayat (I), dan Pasal 27 ayat (2) Undang

Undang Dasar 1945; 

Dengao Pcrsetujuao 

DE\\' AN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA 

MEMUTUSKAN 

Menetapkan: UNDANG-VNDANG TENT ANG KESEJAHTERAAN LANJUT 

USIA. 
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BAB I 

KETENTUAN UMUM 

Pasal 1 

Dalam Undang-undang ini yang dimaksud dengan : 

1. Kesejahtcraan adalah suatu tata kehidupan dan penghidupan sosi:::il 

ba1k material maupun spiritual yang diliputi okh rasa 

keselamatan, kesusilaan, dan ketenteraman lahir batin yang 

memungkinkan bagi setiap warga negara untuk mengadakan 

pemcnuhan kebutuhan jasmani, rohani, dan sosial yang sebaik

baiknya bagi diri, keluarga, serta masyarakat dengan menjunjung 

tmggi hak J:in kcwajihan asasi manusia scsuai dcngan Pancasila. 

2. Lan jut Usia adalah seseorang yang telah mencapai usia 60 ( enam 

puluh) tahun keatas. 

3. Lanjut Usia Potensial adalah lanjut usia yang masih mampu 

melakukan pekerjaan danlatau kegiatan yang dapat menghasilkan 

barang danlatau jasa. 

4. Lanjut Usia Tidak Potensial adalah lanjut usia yang tidak bcrdaya 

mencari nafkah sehingga hidupnya bergantung pada bantuan 

orang lain. 

5. Masyarakat adalah perorangan, keluarga, kelompok, dan 

organisasi sosial dan/atau organisasi kemasyarakatan. 

6. Keluarga adalah unit terkecil dalam masyarakat yang terdiri dari 

suami-istri, atau suami-istri dan anaknya, atau ayah dan anaknya, 

atau ibu dan anaknya beserta kakek dan/atau nenek. 
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7. Perlindungan Sosial adalah upaya Pemerintah dan/atau 

masyarakat untuk memberikan kemudahan pelayanan bagi lanjut 

usia tidak potensial ag;-ir dapat mewujudkan dan menikmati taraf 

hidup yang wajar. 

8. Bantuan Sosial adalah upaya pemberian bantuan yang bersifat 

tidak tctap agar lanjut usia potensial dapat meningkatkan taraf 

kesejahteraan sosialnya. 

9. Pcmeliharaan Taraf Kesejahteraan Sosial adalah upaya 

perlindungan dan pelayanan yang bersifat terus-menerus agar 

lanjut usia dapat mewujudkan dan memkmati taraf hidup yang 

waJar. 

I 0. Kesehatan adalah keadaan sejahtera dari badan, jiwa, dan sosial 

yang memungkinkan setiap orang hidup produkti f secara sosial 

dan ekonomis. 

I I. Pembcrdayaan adalah setiap upaya meningkatkan kemarnpuan 

fisik, mental spiritual, sosial, pengetahuan, dan keterampilan agar 

para lanjut usia siap didayagunakan sesuai dengan kcmampuan 
. . 

masmg-masmg. 

BAB II 

ASAS, ARAH, DAN TUnJAN 

Pas:il 2 

Upaya peningkatan kesejahteraan sosial bnjut usia diseknggarakan 

bcrasaskan keimanan dan ketakwaan terhadap Tuhan Yang Maha 

Esa. kckeluargaan. keseimbangan, keserasian. d:m kesclarasan dalam 
perikehidupan 
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Pasal 3 

Upaya peningkatan kesejahteraan sosial lanjut usia diarahkan agar 

lanjut usia tetap dapat diberdayakan sehingga berperan dalam 

kegiatan pembangunan dengan memperhatikan fungsi, kearifan, 

pengetahuan, keahlian, keterampilan, pengalaman, usia, dan kondisi 

fisiknya, serta terselenggaranya pemeliharaan taraf kesejahteraan 

sosial lanjut usia. 

Pasal 4 

Upaya pe~ingkatan kesejahteraan sosial bertujuan untuk 

memperpanjang usia harapan hidup dan masa produktif, terwujudnya 

kcmandirian dan kesejahteraannya, terpeliharanya sistem nilai 

bu<laya dan kekerabatan bangsa Indonesia serta lebih mcndekatkan 

diri kepada Tuhan Yang Maha Esa. 

BAB III 

HAK DAN KEW An BAN 

Pasal S 

(l) Lanjut usra mempunyai hak yang sama dalam kehidupan 

bcrmasyarakat, berbangsa, dan bemegara. 

(2) Sebagai penghormatan dan penghargaan kepada lanjut usia 

diberikan hak untuk meningkatkan kesejahteraan sosial yang 

meliputi : 

a. pelayanan keagamaan dan mental spiritual; 

b. pelayanan kesehatan; 

c. pelayanan kesempatan kerja; 

~ ;x!.'.?yir:::.n ~ndidik:?.n d:m pelatihan: 
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e. kernudahan <la lam penggunaa.n fas ti itas, sarana, dan 

prasarana umum; 

f. kemudahan dalam layanan dan bantuan hukum; 

g. perlindungan sosial; 

h. bantuan sosial. 

(J) Bagi lanjut us1a tidak potensial mendapatkan kcmudahan 

scbagaimana d1maksud pada ayat (2) kecu;:ili hurnf "c", huruf 

"d" d h f "h" , an uru . 

(4) Bagi lanjut us1a potensial mcndapatkrn ker.iu<lahan 

sebagaimana dimaksud pada ayat (2) kecuali huruf "g". 

Pasal 6 

(I) Lan jut us1a mempunyai kewaj iban yang sama dalam 

kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bemegara. 

(2) Selain kewaj iban sebagaimana dimaksud pad a ayat ( 1) sesuai 

dengan peran dan fungsinya, lanjut usia juga berkewajiban 

untuk: 

160 

a. mcmb1mbing dan membcri nasihat sccara arif d:rn 

bijaksana berdasarkan pc:ngetahuan dan pcngalamannya, 

terutama di lingkungan keluarganya dalam rangka menjaga 

martabat dan meningkatkan kesejahleraannya; 

h. mengamalkan dan mentransformasikan ilmu pengctahuan, 

keahlian, keterampilan, kemampuan dan pengalaman yang 

dimilikinya kepada generasi penerus; 

c. memberikan keteladanan dalam segala aspek kehidupan 

kepada generasi penerus. 



BAB IV 

TUGASDANTANGGUNGJAWAB 

Pasal 7 

Pemerintah bertugas mengarahkan, membimbing, dan menciptakan 

suasana yang menunjang bagi terlaksananya upaya peningkatan 

kesejahteraan sosial lanjut usia. 

Pasal 8 

Pcmerintah, masyarakat, clan keluarga bertanggungjawab atas 

tcrwujudnya upaya peningkatan kesejahteraan sosial lanjut usia. 

BABV 

PEMBERDA Y AAN 

Pasal 9 

Pembcrdayaan lanjut usia dimaksudkan agar lanjut usia tetap dapat 

melaksanakan fungsi sosialnya dan bcrpcran aktif sccara wajar dalam 

hidup bermasyarakat, bcrbangsa dan bemegara. 

Pas al 10 

Pt:mberdayaan scbagaimana dimaksudkan dalam Pasal 9 ditujukan p::ida 

lanj ut usia potcnsial dan Ian jut usia tidak potcnsial melalui upaya 

µcningkatan kesejahteraan sosial. 
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Pasal 11 

Upaya peningkatan kesejahteraan sosial bagi lanjut us1a potensial 

meliputi: 

a. pclayanan keagamaan dan mental spiritl..:al; 

b. pelayanan kesehatan; 

c. pelayanan kesempatan kerja; 

d. pclayanan pendid1kan dan pelatihan; 

c. pclayanan untuk mendapatkan kemudahan dalam penggunaan 

fasilitas, sarana, dan prasarana umum; 

f. pemberian kcmudahan dalam Iayanan dan bantuan hukum; 

g. bantuan sosial. 

Pas::il 12 

Upaya pcningkatan kesejahteraan sosial bagi lanjut usia tidak potensial 

meliputi: 

a. pelayanan keagamaan dan mental spiritual; 

b. pelayanan kesehatan; 

c. pelayanan untuk mendapatkan kemudahan dalam penggunaan 

fasilitas, sarana, dan prasarana umum; 

d. pemberian kemudahan dalam layanan dan bantuan hukum; 

e. perlindungan sosial. 

BAB V1 

PELAKSANAAN 

Pasal 13 

(I) Pelayanan keagamaan dan mental spiritual bagi lanjut usia 

dimaksudkan untuk mempertebal rasa keimanan dan ketakwaan 

terhadap Tuhan Yang Maha Esa. 
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(2) Pelayanan keagamaan dan mental spiritual sebaga1mana dimaksud 

pada ayat (I) diselenggarakan melalui peningkatan kegiatan 

keagamaan sesuai dengan agama dan keyakinannya masing

masmg. 

Pasal 14 

( l) Pelayanan kcsehatan dimaksudkan untuk memelihara dan 

mcningkatkan derajat kesehatan dan kemampuan Ianjut usia, agar 

kondis1 fis1k, mental, dan sosialnya dapat berfungsi secara wajar. 

(2) PdayanJn kesehatan bagi IanJul usia sebagaimana dimaksud pada 

ayat ( l) dilaksanakan melalui penmgkatan : 

a. penyuluhan dan penyebarluasan infom1asi kesehatan Ianjut 

us1a; 

b. upaya pcnyembuhan (kurati f), yang dipcrluas paJa bidang 

pclayanan geriatrik/gerontologik ; 

c. pcngembangan lembaga perawatan lanjut usia yang mendcnta 

penyakit kronis dan /atau penyakit terminal. 

(3) Untuk mendapatkan pelayanan kesehatan bagi lanjut usia yang 

tidak mampu, diberikan keringanan biaya sesuai dcngan ketentuan 

peraturan perundang-undangan yang berlaku. 

Pasal 15 

( 1) Pelayan:rn kesempatan kerja bagi Ian jut us1a potensial 

d1maksudkan memberi peluang untuk mendayagunakan 

pengetahuan, keahlian, kemampuan, keterampilan, dan 

pengalaman yang dimirikinya. 
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(2) Pclayanan kesempatan kerja sebagaimana dimaksud pada ayat ( l) 

dilaksanakan pada sektor formal dan non formal, melalui 

pcrseorangan, kelompok/organisasi, atau lembaga, baik 

Pemerintah maupun masyarakat. 

Pasal 16 

(I) Pelayanan pcndidikan dan pelatihan dimaksudkan untuk 

meningkatkan pengetahuan, keahlian, keterampilan, kcmampuan, 

dan pengalaman lanjut usia potensial sesuai dcngan potcnsi yang 

dimilikinya. 

(2) Pelayanan pendidikan dan pelatihan sebagaimana dimaksud pada 

ayat (I) dilaksanak:rn oleh lembaga pcndidikan dan pelatihan, 

ba1k yar.g d1sclenggarakan Pemcrintah mJupun masyarakat scsuai 

dcngan ketentuan peraturan perundang-undangan yang bcrlaku. 

Pasal 17 

( l) Pclayanan untuk mendapatkan kemudahan dalam penggunaan 

fosilitas, sarana, dan prasarana umum dimaksudkan sebagai 

perwujudan rasa honnat dan penghargaan kcpada lanjut usia. 

(2) l\:layan~rn untuk mendapatkan kcmudahar. dabm pcnggunaan 

fosilitas umum dilaksanakan melalui : 

a. pcmberian kemudahan dalam pelayanan administrasi 

pemerintahan dan masyarakat pada umumnya; 

b. pemberian kemudahan pelayanan dan keringanan biaya; 

c. pemberian kemudahan dalam melakukan perjalanan; 

d. penyediaan fasilitas rekreasi dan olahraga khusus. 

164 



(3) Pdayanan untuk mendapatkan kemudahan dalam penggunaan 

sarana dan prasarana umum dimaksudkan untuk membcrikan 

aksesibilitas terutama di tempat-tempat umum yang dapal 

menghambat mobilitas lanjut usia. 

Pasal 18 

(I) Pembcrian kemudahan layanan dan bantuan hukum dimaksudkan 

untuk melindungi dan memberikan rasa aman kepada lanjut usia. 

(2) Pemberian kemudahan layanan dan bantuan hukum scbagaimana 

dimaksud pada ayat (I) dilaksanakan mclalui : 

a. penyuluhan dan konsultasi hukum; 

b. layanan dan bantuan hukum di luar dan/atau di dalam 

pengadilan. 

Pasal 19 

( 1) Pemberian perlindungan sosial dimaksudkan untuk memberik:.m 

pelayanan bagi lanjut usia tidak potensial agar dapat mewujudkan 

taraf hid up yang wajar. 

(2) Perlindungan sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (I) 

dilaksanakan melalui pemeliharaan taraf kesejahteraan sosial yang 

diselcnggarakan baik di dalam maupun di luar panti. 

(3) Lan jut usia tidak potensial telantar yang mcninggal dunia 

dimakamkan sesuai dengan agamanya dan mcnjadi tanggung 

jawab Pemerintah dan/atau masyarakat. 
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Pasal 20 

(I) Bantuan sosial dimaksudkan agar lanjut usia potensial yang tidak 

mampu dapat meningkatkan taraf kesejahteraannya. 

(2) Bantuan sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (I) bersifat tidak 

tetap, berbentuk material, finansial, fasilitas pelayanan, dan 

informasi guna mendorong tumbuhnya kernandirian. 

Pasal 21 

(I) Pelaksanaan terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud dalam 

Pasal 13, Pasal 15, Pasal t 7, dan Pasal 20 Undang-undang ini 

diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah. 

(2) Pcmerintah melakukan pembinaan terhadap pelaksanaan upaya 

pcningkatan kesejahtcraan sosial lanjut usia. 

BAB Vll 

PERAN l\.1ASY ARA KAT 

Pasal 22 

(I) Masyarakat mempunyai hak dan kesempatan yang seluas-luasnya 

untuk berperan dalam upaya peningkatan kescjahteraan sosial 

lanjut usia. 

(2) Pcran masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat ( l) dapat 

dilakukan secara perseorangan, keluarga, kelompok, masyarakat, 

organisasi sosial, dan/atau organisasi kemasyarakatan. 
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Pasal 23 

Lanjut us1a potensial dapat membentuk organisasi/1embaga sosial 

berdasarkan kebutuhan sesuai dengan peraturan perundang-undangan 

yang berlaku. 

Pasal 24 

(I) Pernerintah rnemberikan penghargaan kepada masyarakat yang 

berperan dalam upaya peningkatan kesejahteraan sosial lanjut 

us1a. 

(2) Jenis, bentuk, dan tata cara pemberian penghargaan scbagairnana 

dimaksud pada ayat (I) diatur lebih l:mjut <lcngan Pcraturan 

Pemerintah. 

BAB VIII 

KOORDINASI 

Pasal 25 

( 1) Kebijakan pelaksanaan upaya peningkatan kesejahteraan sosial 

lanjut usia ditetapkan secara terkoordinasi antar instansi terkait, 

baik Pemerintah maupun masyarakat. 

(2) Koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat ( l) diwujudkan 

dalam satu wadah yang bersifat non struktural dan 

keanggotaannya ditetapkan dengan Keputusan Presiden. 
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BAB IX 

KETENTUAN PIDANA DAN SANKS! ADMINISTRASI 

Pasal 26 

Setiap orang atau badan/atau organisasi atau lembaga yang dengan 

scngJja tidak melakukan pelayanan dalam rangka peningkacan 

keseJahteraan sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (J ), 

Pasal 19 ayat (2) dan ayat (3), padahal menurut hukum yang berlaku 

baginya ia waj ib melakukan perbuatan terse but, diancam dengan pidana 

kurungan selama-lamanya l (satu) tahun atau denda sebanyak

banyaknya Rp. 200.000.0uO,OO (dua ratus juta rupiah). 

Pasal 27 

(I) Sctiap orang atau badan/atau organisasi atau lembaga yang 

dengan sengaja tidak mcnyediakan aksesibilitas bagi lanjut usia 

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (3) dapat dikenai 

sanksi administrasi berupa : 

. ..,) (-

a. teguran lisan; 

b. teguran tertulis; 

c. pencabutan izin. 

Tata cara pengenaan sanksi admimstrasi sebagaimana dirnaksud 

pada ayat (I) ditetapkan oleh Pemerintah. 

Pasal 28 

t l) Sdiap orang atau badan/atau organisJsi atau lcmbaga y~mg tcbh 

mcndapatkan izin untuk melakukan pelayanan terhadap lanjut usia 

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (2) dan ayal (J ), 

dan/atau mendapatkan penghargaan Pemerintah sebagaimana 

dimaksud dalam Pasal 24, menyalahgunakan izin dan/atau 
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penghargaan yang dipcrolehnya dikenai sanksi administras1 

berupa: 

a. teguran lisan; 

b. teguran tertulis; 

c. pencabutan penghargaan; 

d. penghentian pemberian bantuan; 

e. pencabutan izin operasional. 

(2) Tata cara pengenaan sanksi administrasi sebagaimana dimaksud 

pada ayat (I) ditetapkan oleh Pemerintah. 

BAB X 

KETENTUAN PERALIHAN 

Pasal 29 

Pada saat mula1 berlakunya Undang-undang ini segala ketentuan yang 

bcrkaitan dengan upaya peningkatan kesejahteraan sosial lanJut usia Jan 

pemberian bantuan penghidupan orang jompo yang mcrupakan 

pelaksanaan dari Undang-undang Nomor 4 Tahun 1965 tentang 

Pembenan Bantuan Penghidupan Orang Jompo scpanjang tidak 

bcrtcntangan dengan, atau belum diganti atau d1ubah bcrdasark:rn 

Undang-undang ini dinyatakan tetap berlaku. 

Pasal 30 

Semua kegiatan yang berkaitan dengan upaya peningkatan 

kesejahtcraan sosial lanjut usia yang sedang berlangsung discsuaikan 

dengan ketentuan Undang-undang ini. 
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BAB XI 

KETENTUAi'i PENUTUP 

Pasal 31 

Ocngan dtundangkannya Undang-undang ini. maka Undang-und;ing 
Nomor 4 Tahun 1965 tcntang Pemberian Bantuan P~nghidupan Orang 

Jompo ( Lcmbaran Negara Tahun 1965 Norn or 3 2, Tambahan Lemb:ir;in 
Negara Nomor 274 7) dinyatakan tidak berlaku lagi. 

Pasal 32 

UnJang-undang m1 mulai bcrlaku pada tanggal d1undangbn . 

• 1\gar sct1ap orang mengetahuinya memcrintahkan pengund~mg;in 

Undang-unJang ini dcngan pencmpatannya dalam Lembaran Negara 

Rcpublik Indon~sia. 

Disahkan di Jakarta 
pada t:rnggal 30 Nopember 1998 

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA 

ttd 

BACHARUDDIN JUSUF HAillilIE 

Diunc.Jangkan di Jakarta 
pac.Ja tanggal 30 Nopcmbcr 1998 

MENTERI NEGARA SEKRETARIS NEGARA 
REPUBLIK INDONESIA 

ltd 

AKBAR TANDJUNG 

LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESlA TAHUN 1998 NOMOR 190 
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Salinan sesuai dengan aslinya 

SEKRETARIAT KABINET R1 

Kepala Biro Hukum 

dan Perundang-undangan 

ttd 

Lambock V. Nahattands 
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U!\1Ul\1 

PENJELASAN 

ATAS 

UNDANG-UNDANG REPUilLIK INDONESIA 

NOJ\-IOR 13 TAHUN 1998 

TENT ANG 

KESEJAHTERAAN LANJUT USIA 

Bang\a Indonesia 'l'haga1 hangsa yang herhuJ1 luhur mcmpunyai iJ...,1ta11 

kekeluargaan yang mcncerminJ...an nilai-nilai keag:amaan Jan budaya 

hang-.<1. yairu mcnghormati serta menghargai pc1«111 Jan keduJukan lanjut 

usia y<rng memiliki kcbijaJ...(Jn d(Jn kearifan serla pengalaman berharga 
yang dapal ditcladan oleh g.enerasi penerusnya. 

Perwujud<m nilai-nilai keagamaan dan hudaya hangsa terscbut hams tetap 

Jipelihara. dipertahankan. Jan dikembangkan. 

Upaya memelihara, mempe11ahankan, dan mengcmbangkan nilai-nilai 

budaya tersebut dilaksanakan antara lain melalui upaya peningkatan 

kesejahteraan sosial lanjut usia yang bertujuan mewujudkan kernandirian 

dan kesejahteraan para lanjut usia. 

Agar upaya peningkatan kesejahteraan sosial lanjut us1a dapat 

dilaksanakan secara berdaya gun a dan berhasi I gun a serta menyeluruh 

dan berkesinambungan, diperlukan unqang-undang sebagai landasan 

hukum yang kuat dan merupakan arahan baik aparatur Pemerintah 

maupun masyarakat. 
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Undang-undang tersebut juga dimaksudkan ~ebagai pengga.:ti Undang

undang Nomor 4 Tahun 1965 tentang Pemberian Bantuan Penghidupan 

Orang Jompo (L\!mbaga Negara Tahun 1965 Nomor 32, Tambahan 
Lembaran Negara Nomor 2747). 

Secara umum materi yang diatur dalam Undang-undang ini, anlara lain 
meliputi : 

I. Tugas dan tanggung jawab Pemerin1ah dan masyarakat guna 

mewujudkan kesejahteraan sosial lanjut usia dalam kehidupan 

bennasyarakat, berbangsa, dan bemegara. 

' Upaya peningkatan kesejahteraan sosial Ian jut usia dilaksanakan 

melalui pelayanan : 

a. keagamaan dan menial spirnual: 

h. kesehatan 

c. kcsempatan kcrja: 
e. kemudahan dalam penggunaan fasilitas, sarana, dan prasarana 

umum; 

f. kemudahan dalam layanan dan bantuan hukum; 

g. perlindungan sosial~ 

h. bantuan sosial. 

3. Upaya peningkatan kesejahteraan sosial bagi Ianjut usia 

dilaksanakan oleh Pemerintah dan masyarakat. 

4. Ketentuan pidana dan sangsi administrasi dimaksudkan untuk 

lebih memberikan kepastian hukum terhadap upaya pelayanan 

dalam rangka peningkatan kesejahteraan sosial Ianjut usia, 

5. Ketentuan mengenai koordinasi dimaksudkan untuk memadukan 

penetapan dan pelaksanaan kebijakan Pemerintah dalam uapaya 

peniogkatan kesejahteraan sosial lanjut usia. 
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PASAL DEMI PASAL 

Pasal 1 

Cukup jelas 

Pasal 2 

Cukup jelas 

Pasal 3 

Cukup jelas 

Pasal 4 

Cukup jelas 

Pasal 5 

Cukup jelas 

Pasal 6 

Cukup jelas 

Pasal 7 

Cukup jelas 

Pasal 8 

Cukup jelas 

Pasal 9 

Cukup jelas 

Pasal 10 

Cukup jelas 
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Pasal 11 
Cukup jelas 

Pasal 12 

Cukup jelas 

Pasal 13 

Cukup jelas 

Pasal 14 

Ayat (1) 

Cukup jelas 

Ayat (2) 

Penyuluhan dan penyebarluasan infonnasi kesehatan dalam ayat 

ini diutamakan pacla upaya pemampatan penyakit : . 

Yang dimaksud dengan geriatrik adalah suatu ilmu yang 

mempclajari penyakit pada Icmjut usia (dcgenerritif), sedangkan 

gerontologi adalah suacu ilmu yang mempelajari aspek yang ada 

pada lanjut usia (fisik, mental dan psikososial). 

Penyakit terminal adalah penyakit yang cidak dapat disembuhkan, 

seperti kanker stadium akhir. 

Pasal 15 

Ayat (I) 

Ketentuan ini disamping untuk mcmberikan kesempatan 

kepada lanjut usia untuk bekerja sesuai dengan pengetahuan, 

keahlian, dan kemampuannya, juga dimaksudkan agar lanjut 

usia tersebut dapat mengalihkan keahlian dan kemampunnnya 

kepada generasi penerus. 
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Ayat (2) 

Yang dimaksud dengan sektor formal dalam ayat ini adalah 

bidang usaha yang menghasilkan barang dan atau jasa yang 
diatur secara normatif. 

Sektor nonformal adalah suatu bentuk usaha yang mandiri dan 

tidak terikat secara resmi dengan aturan-aturan normatif. 

Misal : usaha kaki lima, kios, dan asongan. 

Pasal 16 

Cukup jelas 

Pasal 17 
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Ayat (I) 

Cukup jelas 

Ayat (2) 

a. Pada ayat ini yang dimaksudk~n dengan pelayanan 

admin!strasi adalah kemudahan bagi lanjut usia dalam 

urusan-urusan yang bersangkut-paut dengan urusan 

administrasi, seperti kartu tanda penduduk (KTP) scumur 

hidup, pelayanan mcmbayar pajJk, peng<:1mb!lan ua11g, dan 

pelayanan kesehatan. 

b. Pelayanan dan keringanan biaya merupakan suatu 

pengharg.aan bagi lanjut usia yang <lkan menikmati dan atau 

memenuhi berbagai kebutuhan baik transportasi maupun 

akomodasi seperti pelayanan tiket (bus, kereta api, pesawat, 

kapal laut) dan penginapan. 

c. Kemudahan melakukan perjalanan merupakan suatu 

penyediaan fas ii itas bagi Ian jut usia, dalam bentuk antara 

lain penyediaan loket khusus, tempat duduk khusus. dan 

kartu wisata khusus. agar mereka tidak mendapat hambatan 

dalam melakukan pe~jalanan seperti rnelaksanakan ihadah. 

ziarah arau wisala. 



d. Fasil1tas n.:kreasi Jan olahraga khusus dimaksudkan sehagai 

suatu upaya untuk memberikan rasa senang, bahagia. Jan 
kebugaran kepada lanjut usia agar dapat mengisi waktu 
luang dengan menikmati rckreasi dan olah raga yang secara 

khusus disediakan baginya. 

Ayat (3) 

Yang dimaksud dengan aksesibilitas pada ayat ini adalah 

tersedianya sarana dan prasarana umum yang dapal 

memudahkan mobilitas lanjut usia di tempat-tempat umum, 

sepcrti jalan untuk kursi roda, jalan bagi mereka yang 

bertongkat, pintu, tangga, lift khusus untuk bangunan 

bertingkat, dan tempat penyeberangan bagi pejalan kaki. 

Pasal 18 

Cukup jelas 

Pasal 19 

Ayat (I) 

Hakikat upaya perlindungan sosial terdiri alas serangkaian 

proses pemeliharaan, perawatan dan pemenuhan kebutuhan 

Ian jut usia sehingga perlu didahului dengan upaya penyuluhan 

dan bimbingan sosial agar perseorangan, keluarga, kelompok 

dan organisasi sosial/lembaga kemasyarakatan memiliki 

kesadaran dan tanggungjawab sosial serta kepedulian terhadap 

peningkatan taraf kesejahteraan sosial Ianjut usia. 

Ayat (2) 

Pemcliharaan taraf kesejahteraan sosial merupakan upaya 

pemeliharaan terhadap lanJLil usia tidak potensial mencakup 

pelayanan fisik, mental. sosial, kesehatan, dan pendekatan diri 

kepada Tuhan Yang Maha Esa. 

Pemeliharaan taraf kesejahteraan sosial diselenggarakan, baik 

di dalam maupun di luar panti sosial oleh Pemerintah dan 

masyarakat dalam kurun waktu tak terbatas sampai lanjut usia 

tersebut meninggal dunia. 
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Ayal (3) 
Tata cara pemakaman jenazah dilaksanakan sesuai dengan 
agama yang dianut oleh Ian jut usia yang bersangkutan; apabila 

tidak ditemukan identitasnya, pemakaman dilaksanakan sesuai 
dengan agama yang melakukan pemakaman tersebut. 

Pasal 20 

Cukup jelas 

Pasal 21 

Ayat (I) 

Cukup jelas 

Ayat (2) 

Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat ini berupa 

penetapan kebijakan, koordinasi, penyuluhan dan bimbingan, 

pemberian bantuan, perizina~ dan pengawasan. 

Pas al 22 

Ayat (1) 

Maksud seluas-tuasnya pada ayat ini ialah supaya masyarakat 

berperan sesuai dengan fungsinya selaku mitra Pemerintah 

dengan.~memperhatikan ketentuan peraturan perur.dang

undangan, pedoman dan garis-garis kebijaksanaan Pemerintah 

yang berlaku agar tidak menyimpang dari tujuan uapaya 

peningkatan kesejahteraan sosial lanjut usia. 

Ayat (2) 

Cukup jelas 

Pasal 23 

Cukup jelas 
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Pasal 24 

Cukup jelas 

Pasal 25 

Cukup jelas 

Pasal 26 

Cukup jelas 

Pasal 27 

Cukup jelas 

Pasal 28 

Cukup jelas 

Pasal 29 

Cukup jelas 

Pasal 30 

Cukup jelas 

Pasal 31 

Cukup jelas 

Pasal 32 

Cukup jelas 

TAMBAHAN LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA 
NOMOR 3796 
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PERATURAN PEMERJNTAH REPUBLIK INDONESIA 
NOMOR 31 TAHUN 1980 

TENTANG 

PENANGGULANGAN GELANDANGAN DAN PENGEMIS 

Mcnimbang 

Mengingat 

Menetapkan 

180 

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA 

a. bahwa gelandangan dan pcngcmis tidak scsuai dcngan 
norma kchidupan bangsa Indonesia yang bcrdasarkan 
Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945, karcna itu 
pcrlu diadakan usaha-usaha pcnanggulangan; 

b. bahwa usaha pcnanggulangan terscbut, di samping usaha
usaha penccgahan timbulnya gclandangan dan pengemis, 
bcrtujuan pula untuk memberikan rehabilitasi kepada 
gelandangan dan/atau pengemis, agar mampu mencapai 
taraf hidup, kehidupan, dan pcnghidupan yang layak 
scbagai seorang Warganegara Republik Indonesia; 

c. berdasarkan pertimbangan tersebut di alas dalam rangka 
pelaksanaan Undang-undang Nomor 6 Tahun 1974 tentang 
Ketcntuan-ketentuan Pokok Kcsejahteraan Sosial, 
dipandang perlu untuk mcnelapkan Peraluran Pemerinlah 
lenlang Penanggulangan Gelandangan dan Pengemis. 

1. Pasal 5 ayat (2), Pasal 27 dan Pasal 34 Undang-Undang 
Dasar 1945; 

2. Kele ta pan Majelis Perrnusyawaralan Rakyat Nomor IV I 
MPR/l 978 tentang Garis-garis Besar Haluan Negara. 

3. Undang-undang Nomor 6 Tahun 1974 ten tang Ketentuan
kelenluan Pokok Kesejahleraan Sosial (Lembaran Negara 
Tahun 1974 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara 
Nomor 3039); 

MEMUTUSKAN 

PERATURAN PEMERINTAH TENTANG PENANG
GUlANGAN GELANDANGAN DAN PENGEMIS. 



BABI 

KETENTUAN UMUM 

Pasal 1 

Dalam Peraturan Pcmcrintah ini yang dimaksud dengan : 

1. Gclandangan adalah orang-orang yang hidup dalam kcadaan tidak sesuai 
dcngan norma kehidupan yang Jayak dalam masyarakat sctcmpat, serta 
tidak mcmpunyai tempat tinggal dan pekerjaan yang tetap di wilayah 
tcrtcntu dan hidup mengembara di tempat umum. 

2. Pcngcmis adalah orang-orang yang mcndapatkan penghasilan dcngan 
mcminta-minta di muka umum dengan pclbagai cara dan alasan untuk 
mcngharapkan belas kasihan dari orang lain. 

3. Menteri adalah Menteri Sosial. 

4. Usaha preventif adalah usaha secara terorganisir yang mcliputi penyuluhan, 
bimbingan, latihan dan pendidikan, pembcrian bantuan, pengawasan serta 
pcmbinaan lanjut kepada berbagai pihak yang ada hubungannya dcngan 
pcrgclandangan dan pcngcmisan, schingga akan terccgah terjadinya : 

a. pergclandangan dan pcngcmisan oleh individu atau keluarga-keluarga 
terutama yang scdang berada dalam keadaan sulit pcnghidupannya; 

b. meluasnya pengaruh dan akibat adanya pcrgelandangan dan 
pengemisan di dalam masyarakat yang dapat mcngganggu ketertiban 
dan kesejahteraan pada umumnya; 

c. pcrgelandangan dan pengcmisan kembali oleh para gelandangan dan 
pengemis yang telah direhabilitir dan telah ditransmigrasikan ke 
daerah pemukiman baru ataupun telah dikembalikan ke tengah 
masyarakat. 

5. Usaha represif adalah usaha-usaha yang terorganisir, baik melalui lembaga 
maupun bukan dengan maksud menghilangkan pergelandangan dan 
pengemisan, serta mencegah meluasnya di dalam masyarakat. 

6. Usaha rehabilitatif adalah usaha-usaha yang tcrorganisir meliputi usaha
usaha penyantunan, pemberian latihan dan pendidikan, pemulihan 
kcmampuan dan penyaluran kembali baik ke daerah-dacrah pemukiman 
baru melalui transmigrasi maupun ke tengah-tengah masyarakat, 
pengawasan scrta pembinaan lanjut, sehingga dengan demikian para 
gelandangan dan pengemis, kembali memiliki kemampuan untuk hidup 
secara layak sesuai dengan martabat manusia scbagai Warganegara 
Republik Indonesia. 
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BAB II 

TUJUAN, WEWENANG DAN TANGGUNGJAWAB 

Pasal 2 

Pcnanggulangan gelandangan dan pengemisan yang meliputi usaha-usaha 
prevent if, represif, rehabilitatif bertujuan agar tidak terjadi pergelandangan dan 
pengemisan, serta mencegah meluasnya penguruh akibat pergelandangan dan 
pengemisan di dalam masyarakat dan memasyarakatkan kembali gelandangan 
dan pengemis menjadi anggota masyarakat yang menghayati harga diri, serta 
memungkinkan pengembangan para gelandangan dan pcngemis untuk memiliki 
kembali kemampuan guna mencapai taraf hidup, kehidupan dan penghidupan 
yang layak sesuai dengan harkat martabat manusia. 

Pasal 3 

(1) Kebijaksanaan di bidang penanggulangan gclandangan dan pengemis 
ditetapkan oleh Menteri berdasarkan kcbijaksanaun yang digariskan oleh 
Pemerintah. 

(2) Dalam menctapkan kebijaksanaan, Menteri dibantu olch sebuah badan 
koordinasi, yang susunan, tugas dan wewenangnya diatur dengan 
Keputusan Presiden. 

Pasal 4 

(1) Pemerintah Daerah dapat melaksanakan kebijaksanaan khusus berdasarkan 
kondisi daerah sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan Pemerintah 
ma. 

(2) Pelaksanaan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) berdasarkan 
petunjuk teknis dari Menteri Sosial dan petunjuk-petunjuk Menteri Dalam 
Negeri. 

BABIII 

USAHA PREVENTIF 

Pasal 5 

Usaha preventif dimaksudkan untuk mencegah timbulnya gelandangan dan 
pengemis di dalam masyarakat, yang ditujukan baik kepada perorangan maupun 
kelompok masyarakat yang diperkirakan menjadi sumber timbulnya 
gelandangan dan pengemis. 

182 



Pasal 6 

Usaha sebagaimana dimaksud Pasal 5, dilakukan antara lain dengan : 
a. Penyuluhan dan bimbingan sosial; 
b. Pembinaan sosial; 
c. Bantuan sosial; 
d. Perluasan kesempatan kerja; 
e. Pemukiman lokal; 
f. Peningkatan dcrajat kcsehatan. 

Pasal 7 

Pelaksanaan usaha-usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 diatur lcbih 
lanjut oleh Mcntcri Sosial, Menteri Dalam Negeri dan Menteri Tenaga Kcrja 
dan Transmigrasi, baik sccara bersama-sama atau sendiri-sendiri sesuai dengan 
bidang tugas masing-masing. 

BAB IV 

USAHA REPRESIF 

Pasal 8 

Usaha refresif dimaksudkan untuk mengurangi dan/atau meniadakan 
gelandangan dan pengemis yang ditujukan baik kepada seseorang maupun 
kelompok orang yang disangka melakukan pergelandangan dan pengemisan. 

Pasal 9 

Usaha represif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 meliputi : 
a. razia; 
b. penampungan sementara untuk diseleksi; 
c. pelimpahan. 

Pasal 10 

(1) Razia dapat dilakukan sewaktu-waktu baik oleh pejabat yang berwenang 
untuk itu maupun oleh pejabat yang alas perintah Menteri diberi wewenang 
untuk itu secara terbatas. 

(2) Razia yang dilakukan oleh pejabat yang diberi wewenang kepolisian 
terbatas dilaksanakan bersama-sama dengan kepolisian. 
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Pasal 11 

Gelandangan dan pcngcmis yang tcrkcna razia dilampung dalam pcnampungan 
semenlara untuk diselcksi. 

Pasal 12 

Seleksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 dimaksudkan untuk menctapkan 
kwalifikasi para gclandangan dan pcngemis dan scbagai dasar untuk mcnclapkan 
tindakan sclanjutnya yang terdiri dari : 
a. dilepaskankan dengan syarat; 
b. dimasukkan dalam Panti Sosial; 
c. dikcmhalikan kepada orang tua/wali/keluarga/kampung halamannya; 
d. diserahkan kc Pengadilan; 
e. dibcrikan pclayanan kcschatan. 

Pasal 13 

Dalam hal scscorang gclandangan dan/alau pcngcmis dikcmbalikan kepada 
orang tua/wali/keluarga/kampung halamannya baik karena hasil scleksi maupun 
karcna putusan pengadilan dapat diberikan bantuan sosial yang jenis dan 
jumlahnya ditetapkan olch Menteri. 

BABV 

USAHA REHABILITATIF 

Pasal 14 

Usaha rehabilitatif terhadap gelandangan dan pcngemis meliputi usaha-usaha 
pcnampungan, seleksi, penyantunan, penyaluran dan tindak lanjut, berlujuan 
agar fungsi sosial mereka dapat berperan kembali sebagai warga masyarakat. 

Pasal 15 

(1) Usaha rehabilitatif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 dilaksanakan 
melalui Panti Sosial. 

(2) Tatacara pelaksanaan ketentuan sebagaimana dimaksud ayat (1) diatur lebih 
lanjut oleh Menteri sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang 
bcrlaku. 
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Pasal 16 

Usaha pcnampungan ditujukan unluk mencliti/menselcksi gclandangan dan 
pengemis yang dimasukkan dalam Panti Sosial. 

Pasal 17 

Scleksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 bcrtujuan untuk mcnentukan 
kualifikasi pelayanan sosial yang akan dibcrikan. 

Pasal 18 

Usaha pcnyantunan ditujukan untuk mcngubah sikap mental gelandangan dan 
pengcmis dari kcadaan yang non produktif mcnjadi kcadaan y<1ng produktif. 

Pasal 19 

Dalam mclaksanakan usaha scbagaimana dimaksud dalam Pasal 18 para 
gelandangan dan pcngcmis dibcrikan bimhingan, pcndidikan dan latihan baik 
fisik, mental maupun sosial serta kctrampilan kerja sesuai dengan bakat dan 
kemampuannya. 

Pasal 20 

Tatacara pelaksanaan penyantunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 dan 
Pasal 19 diatur lebih lanjut olch Menteri. 

Pasal 21 

(1) Usaha penyaluran ditujukan kcpada gelandangan dan pengcmis yang telah 
mcndapatkan bimbingan, pendidikan, latihan dan keterampilan kcrja dalam 
rangka pendayagunaan mcreka lcrutama kesektor produksi dan jasa, mclalui 
jalur-jalur transmigrasi, swakarya dan pcmukiman lokal. 

(2) Tatacara pelaksanaan penyaluran sebagaimana dimaksud dalam ayat (I) 
diatur olch Mcntcri Sosial, Menteri Dalam Negeri dan Mentcri Tenaga 
Kerja dan Transmigrasi, baik secara bersama-sama atau sendiri-sendiri 
scsuai dengan bidang tugas masing-masing. 

Pasal 22 

Usaha tindak lanjut ditujukan kepada gelandangan dan pengemis yang telah 
disalurkan, agar mereka tidak kembali menjadi gelandangan dan pengemis. 
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Pasal 23 

Usah lindak lanjul sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 antara lain dilakkan 
dengan: 
a. meningkatkan kesadaran berswadaya; 
b. memelihara, memanlapkan dan meningkatkan kcmampuan sosial ekonomi; 
c. mcnumbuhkan kesadaran hidup bermasyarakat. 

Pasa124 

Pelaksanaan usaha lindak lanjut sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 dan 
Pasal 23 dialur lebih lanjut olch Menteri. 

BAB VI 

PARTISIPASI MASYARAKAT 

Pasal 25 

Organisasi Sosial masyarakat dapat menyelenggarakan usaha rehabililasi 
gelandangan dan pengemis dengan mendirikan Panti Sosial. 

Pasal 26 

Organisasi Sosial yang menyelenggarakan usaha rehabilitasi sebagaimana 
dimaksud dalam Pasal 25, wajib mendaftarkan dan memberikan laporan berkala 
kepada Menleri mclalui lnstansi dalam lingkungan Departemcn Sosial selempat. 

Pasal 27 

Menteri dapal memberikan bantuan/subsidi kepada Organisasi Sosial Masyarakal 
yang mcnyelenggarakan usaha rehabilitasi gclandangan dan pengemis. 

Pasal 28 

Menteri atau pejabat yang diberi wewenang oleh Menteri memberikan 
bimbingan dan pengarahan terhadap organisasi sosial masyarakat yang 
menyelenggarakan usaha rehabilitasi gelandangan dan pengemis. 

Pasal 29 

Pelaksanaan lebih lanjut sebagaimana dimaksud dalam bab ini diatur oleh 
Mcntcri. 
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BAB VII 

KETENTUAN PERALIHAN DAN PENUTUP 

Pasal 30 

Segala peraturan pcrundang-undangan tentang gelandangan dan pcngemis yang 
sudah ada tetap bcrlaku, sclama tidak bertentangan dengan Pcraturan Pemerinlah 
m1. 

Pasal 31 

Pcraturan Pemerintah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkannya. 
Agar supaya sctiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan 
Peraturan Pemcrintah ini dcngan penempatannya dalam Lcmbaran Negara 
Republik Indonesia. 

Ditetapkan di Jakarta 
Pada tanggal IO September 1980 

Diundangkan di J<Jkarta PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA, 
pada anggal 10 September 1980 

MENTERI/SEKRETARIS NEGARA, 
REPUBLIK INDONESIA, 

ttd. 

SUDHARMONO, S.H. 

ttd. 

SOEHARTO 

LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1980 
NOMOR51. 
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PENJELASAN 

ATAS 

PERATURAN PEMERJNTAH REPUBLIK INDONESIA 
NOMOR 31 TAHUN 1980 

TENTANG 

P£NANGGUIANGAN GELANDANGAN DAN PENGEMIS 

UMUM 

Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1974 tcntang Kctcnluan
ketentuan Pokok Kescjahteraan Sosial (Lembaran Negara Tah11n 1974 Nomor 
53, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3039) menyatakan "Kescj~!hleraan 
Sosial ialah suatu ta!a kchidupan dan penghidupan sosial materiil maupun 
spirituil yang diliputi oleh rasa kesclamatan, kcsl.!si!Jan dan kctcntraman lahir 
bathin, yang mcmungkinkan bagi setiap Warganegara untuk mcngadakan usaha 
pemenuhan kebutuhan-kebutuhan jasmaniah, rohaniah dan sosial yl\ng scbaik
baiknya bagi diri, keluarga serta masyarak.at dengan menjunjung tinggi ~ak
hak azasi serta kew2jiban manusia sesuai dengan Pancasila". 

Keadaan tcrsebut hanya akan tercapai dengan baik apabila kcadaan ma .. yuakat 
dan Negara berada dalam tard kesejahteraan sosial yang scbaik-baiknya scrta 
menyeluruh dan merata. 

Adalah merupakan kenyataan, bahwa kcadaan sosial ekonomi yang bclum 
mencapai taraf kesejahteraan sosial yang baik, mcnyeluruh dan mcrata dapat 
berakibat meningkatnya gelandangan dan pengemis terutama di kota-kota bcsar. 

Masalah gelandangan dan pengemis adalah merupakan salah satu masalah sosia:, 
yang antara lain sebaga! akibat sampingan dari proses JX!mbangunan Nasional, 
maka pcnanggulangan perlu dikoordinasibn dalam program-program lintas 
sektoral, regional, dengan pendekatan yang menyeluruh baik antar profesi 
maupun antar instansi disertai partisipasi aktif dari masyarakat (koordinasi, 
integrasi dan sinkorinisasi). 

Maksud Pemerintah mengikut sertakan partisipasi masyarakat, ~gar dapat 
ditingkatkan rasa kesadaran dan tanggung jawab, sosial masyarakat, sehingga 
potcnsi yang ada dalam masyarakat dapat berperan untuk menanggulangi 
masalah gelandangan dan pengemis. 
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Agar pdaks;inaannya lidak mcnimbulkan kcsimpang siuran <.bn dapat bcrjalan 
ckngan lancar, maka pcrlu untuk mcmbcrikan pcncgas.an 3paral (instansi) yang 
mcmpunyai wcwcnang dan langgung jawab dalam bidang pcnanggulangan 
gclandangan dan pt:ngcmis yang bcrd~sarkan Pcraturan Pcmcrinlah ini 
disuahkan kcpada Mcntcri Sosial. 

Pcraturan Pcmcrintah ini mcnckankan pa<la sasaran pokok dalam usaha 
pcnanggulangan gclandangan dan pcngcmis yaitu: 

l. Pcrorangan maupun kclompok masyarakal yang dipcrkirakan mcnjadi 
sumb\:r timbulnya gclandangan dan pcngemis. 

2. Kescluruhan gclandangan dan pcngcmis, baik yang masih memiliki potcnsi 
dan kcmampuan unluk dirchabilirasikan maupun yang mcngclami masalah 
atau gangguan jasmaniah, rohaniah dan alau sosial yang bcrsifal kronis. 

PASAL DEMI PASAL 

Pasal I 
. 

Cukup jclas. 

Pasal 2 

Cukup jclas. 

Pasal 3 

Ayat (1) 

Yang dimaksud dcngan kebijaksanaan dalam pasal ini dapat berupa 
pcngaturan, pembinaan clan pcngawasan, sebagai usaha pcngendalian 
terhadap usaha-usaha penanggulangan sehingga dapat mencapai 
tujuan yang sebaik-baiknya. 

Ayat (2) 

Gelandangan dan pen~mis adalah merupakan salah satu masalah yang 
mcnyangkut bidang kescjahteraan sosial yang berdasarkan Pasal 3 
ayat (1) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1974 penanggulangannya 
merupakan sebagian dari tugas pokok Departemen Sosial. 

Namun demikian mengingat pergelandangan dan pengemisan 
discbabkan olc:h keadaan yang berbeda-beda, maka agar usaha 
pcnanggulangan dapat berhasil, Menteri Sosial perlu dibantu oleh 
suatu badan koordinasi yang keanggotaannya tcrdiri bcrbagai unsur 
Dcpartemcn/Lembaga yang ada hubungannya dcngan pelak.sanaan 
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usaha-usaha pcnanggulangan gc!andangan clan pcngcmis. Sdanjutnya 
dalam usaha rchabilitasi gdandangan dan pengcmis, Dcpartemen 
Sosial memerlukan kcrjasama dengan lnstansi/Dcpartcmcn lain, 
misalnya: 

a. Pendidikan di bidang mental dcngan Dcprtemen Agama; 

b. Pendidikan di bidang pcrtanian dengan Dcpartcmcn Pcrtanian; 

c. Pendidikan di bidang kctrampilan dan pcncmpatan/pcnyaluran 
dengan Departemen Tenaga Kerja dan Transmigrasi. 

Pasal 4 

Bahwasanya masalah gclandangan dan pcngem is di dacrah-dacrah 
mempunyai latar bclakang dan situasi yang bcrbcda. Olch karcna ilu dalam 
usaha pcnanggulangan gelandangan dan pcngemis, kcpada Pcmcrintah 
Daerah pcrlu diberi wewcnang kebijaksanaan khusus schingga dapat 
mencrapkan rcncana dan usahanya scsuai dcngan situasi dan kondisi dacrah. 

Pasal 5 

Cukup jelas. 

Pasal 6 

Dalam rangka Penyuluhan dan Bimbingan Sosial scrta Pembinaan Sosial 
pcrlu ditekankan masalah kcbcrsihan, kerertiban sosial dan kcsc:-asian 
lingkungan. 

Pasal 7 

Cukup jelas. 

Pasal 8 

Cukup jelas. 

Pas.al 9 
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a. Cukup jelas. 

b. Cukup jelas. 

c. Pengertian .. Pelimpahan" dalam hal ini dimak.sudkan b.rcna usaha 

represifbagi gelandangan dan pengemis ad.a yang langsung ditangani 

oleh Departcmen Sosial, yaitu bagi mereka yang masih memungkinkan 

untuk direhabilitasikan, tetapi bagi mercka yang diduga melakukan 

tindak pidana penyelesaiannya diserahkan kc Pengadilan. 



Pasal 10 

Ayat (1) 

Yang dimaksud dengan pejabat yang berwenang untuk itu adalah 
petugas Kepolisian. 

Ayat (2) 

Pasal 11 

Yang dimaksud dengan pejabat yang diberi wewenang kcpolisian 
terbatas adalah petugas Saluan Pengamanan (Satpam) Sosial. 

Penampungan semcntara dimaksudkan sebagai tindakan sementara sampai 
selesainya seleksi. 

Pasal 12 

Pada umumnya timbulnya gelandangan dan pengemis diakibatkan oleh 
tckanan ckonomis, dcngan mempunyai latar belakang permasalahan yang 
bcrbeda-beda di antara daerah yang satu dengan daerah yang lain, sehingga 
mereka jadi gelandangan dan pengemis itu dilakukan dalam keadaan 
terpaksa satu dan Jain hal untuk mempertahankan hidupnya. Mengingat 
tujuan utama usaha pcnanggulangan gelandangan dan pengcmis adalah 
agar mereka kembali menjadi Warganegara yang berguna bagi bangsa dan 
Negara Rcpublik Indonesia, maka Menteri atau pejabat yang ditunjuk dapat 
mclakukan tindakan terhadap gelandang dan pengcmis, berupa : 

a. dilcpaskan dcngan syarat; 

b. dimasukkan dalam Pan ti Sosial apabila menurut pertimbangan pejabat 
yang bcrsangkutan akan lebih baik dan menguntungkan bagi dirinya 
daripada diserahkan ke Pengadilan; 

c. dikembalikan ke dalam masyarakat, antara lain kcpada orang tua/wali/ 
keluarga, ke tern pat asal, dipekerjakan dan sebagainya menurut bakat 
dan kemampuan masing-masing; 

d. penyerahan ke Pengadilan bagi yang diduga melakukan 
penggelandangan dan pengemissebagai mata pencahariannya dan atau 
yang diduga telah berulangkali melakukan perbuatan tersebut, 
sehingga perlu ada keputusan Hakim sesuai dengan peraturan 
perundang-undangan yang berlaku. 

e. cukup jelas. 
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Pasal 13 

Cukup jclas. 

Pasal 14 

Pcnampungnn disini dimaksudkan pcnampungan scmcnlara dalam asrama 
untuk diberi pendidikan, ketcrampilan bckcrja dlln sebagainya. 

Pcngcrtian scleksi dalam pasal ini berbeda dengan ix:ngcrtian seleksi di 
dalam Pasal 11 dan Pas la J 2. 

Scleksi d<tlam pasal ini dimaksudkan untuk mencntukan tcrapi sosial scsuai 
dcngan bakat dan kemampuannya. Pengertian tindak lanjut adalah 
pembinaan lanjut ("aftercare") sesudah penyaluran. 

Pasal 15 

Ayat(1) 

Cukup jelas. 

Ayat (2) 

Cukup jelas. 

Pasal 16 

Cukup jelas. 

Pasal 17 

Cukup jelas. 

Pasal 18 

Cukup jelas. 

Pasal 19 

Cukup jelas. 

Pasal 20 

Cukup jelas. 

Pasal 21 
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Swakarya, ialah suatu usaha rehabilitasi sosial melalui pcndidikan mental, 
sosial dan kctrampilan kcrja guna mengemhali!can fungsi sosialnya schingga 
setelc:h mereka dikembalikan kc dacrah asal mercka dalam waktu relatif 
singkat dapat me no long diri sendiri secara swakarya untuk berswascmbada. 



Untuk bcrhasilnya usaha tcrscbut pcrlu adanya kcrjasama sccara tcrpadu 
antara instansi Pcmcrin1ah cbn masyarakat. 

Pcmukiman lokal, ialah suatu usaha rehabililasi sosial mclalui pcndidikan 
mcnlal, sosial clan kctrampilan kerja guna mengcmbalikan fungsi sosialnya, 
schingga dalam pcmukimannya dalam waklu singkal bisa berdiri sendiri. 

Dal am hal ini pcrlu adanya sualu usaha sccara terpadu antara Departemen 
Sosial dcngan lnslansi-instansi Pemerinlah di dacrah, sehingga kebutuhan 
areal pemukiman, tambahan pcmbiayaan dan lain-lain fasislitas serta 
pcmbinaan lcbih lanjul akan mendapatkan dukungan sccara bcrsama. 

Pasal 22 

Cukup jclas. 

Pasal 23 

Cukup jclas. 

Pasal 24 

Pcngaturan lcbih lanju1 untuk pclak.sanaan tindak lanjut dilakukan oleh 
Mcntcri bcrdasarkan kebijak.sanaan scbagaimana dimaksud dalam Pasal 
3. 

Pasal 25 

Cukup jelas. 

Pasal 26 

Kewajiban untuk mcndaftarkan dan membcrikan laporan, dimak.sudkan 
agar usaha-usaha pcnanggulangan gelandangan dan pengemis yang 
dilakukan oleh masyarakat clap.at diawasi dan diarahkan deng.an sebaik
baiknya. 

Pasal 27 

Pcmberian subsidi;bantu.an. dimak.sudk.an untuk memberikan dorongan agar 
organisasi sosial masyarakat lcbih meningkarkan usahanya. 

Pasal 28 

Cukup jelas. 

Pasal 29 

Cukup jelas. 
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Pasal 30 

Cukup jclas. 

Pasal 31 
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Cukup jelas. 

TAMllAHAN LEMOARAN NEGARI\ REPUBLIK INDONESIA 
NOMOR3177. 



PERATURAN PEMERJNTAH REPUBLIK INDONESIA 
NOMOR 42 TAHUN 1981 

Menimbang 

Mengingat 

Menetapkan 

TENTANG 

PElA YANAN KESEJAHTERAAN SOSlAL 
BAGI FAKIR MISKJN 

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA 

a. bahwa masalah fakir miskin adalah mcrupakan masalah 
nasional yang harus ditanggulangi sccara terus mencrus 
dan bertahap. 

b. bahwa salah satu usaha untuk menanggulangi fakir miskin 
adalah dengan membcrikan pelayanan kcscjahteraan sosial 
bagi fakir misk.in; 

c. bahwa karena hal-hal terscbut diatas dan dalam rangka 
pclaksanaan Undang-undang Nomor 6 Tahun I 974 tcnrang 
Ketentuan-ketentuan Pokok Kcsejahtcraan Sosial 
(Lembaran Negara Tahun 1974 Nomor 53, Tambahan 
Lembaran Negara Nomor 3039) pcrlu mcngatur pclayanan 
kesejahteraan sosial bagi fakir miskin dalam Pcraturan 
Pemerintah. 

1. Pasal 5 ayat (2), Pasal 27 ayat (2), dan Pasal 34 Undang
Undang Dasar 1945; 

2. Undang-undang Nomor 6 Tahun 1974 tentang Ketentuan
kctentuan Pokok Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara 
Tahun 1974 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara 
Nomor 3039); 

M EMUTUSKAN: 

PERATU.RAN PEMERINTAH TENTANG PEI.A YANAN 
KESEJAHTERAAN SOSIAL BAGI FAKIR MISKIN. 
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BABJ 

KETENTUAN UMUM 

Pasal I 

Dalam Pcraluran Pcmcrin1ah ini yang dimaksud dcngan: 

l. Fakir Miskin adalah orang yang sama sekali tidak mcmpunyai sumbcr 
mala pcncaharian dan tidak mcmpunyai kemampuan mcmcnuhi kebutuhan 
pokok yang layak bagi kemanusiaan atau orang yang mcmpunyai sumbcr 
mata pcncaharian letapi tidak dapat memenuhi kcbutuhan pokok yang la yak 
bagi kcmanusiaan. 

2. Pelayanan Kescjahleraan Sosial Bagi Fakir Miskin adalah setiap upaya, 
program dan kcgiatan yang ditujukan untuk mcmulihkan, membina dan 
mcngembangkan kcsejahleraan sosial bagi fakir miskin. 

3. Dana Kescjahtcraan Sosial Bagi Fakir Miskin adalah semua dana yang 
bcrujud uang dan alau barang yang berasal dari masyarakat dan sumber
sumber lainnya berdasarkan pcraturan perundang-undangan yang bcrlaku 
dan digunakan untuk kcpcntingan pclayanan kesejahteraan sosial bagi fa
kir miskin. 

4. Bantuan Sosial adalah bantuan yang sifatnya semcntara yang dibcrikan 
kepada fakir miskin, dcngan maksud agar mereka dapat meningkatkan 
kehidupannya secara wajar. 

5. Rehabilitasi Sosial adalah suatu prof es refungsionalisasi dan pcngembangan 
untuk memungkinkan fakir miskin mampu melaksanakan fungsi sosialnya 
secara wajar dalam kehidupan masyarakat. 

6. Menteri adalah Menteri Sosial. 

BAB II 

PELA YANAN KESEJAHTERAAN SOSIAL 
BAGI FAKIR MISKIN 

Pasal 2 

(1) Fakir Miskin berhak mendapatkan pelayanan kesejahteraan sosial. 

(2) Pelayanan kesejahteraan sosial bagi fakir miskin sebagaimana dimaksud 
dalam ayat (1) meliputi: 
a. bantuan sosial; 
b. rehabilitasi sosial. 
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Pasal 3 

(l) Bantuan sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf a 
diberikan kepada fakir miskin dengan maksud agar mereka dapal bcrusaha 
meningkatkan taraf kesejahleraan sosialnya. 

(2) Jumlah, talacara dan pelaksanaan pemberian bantuan sosial sebagaimana 
dimaksud ayat (1) diatur lebih lanjut oleh Menteri. 

Pasal 4 

(J) Rehabilitasi sosial scbagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf b 
dilaksanakan terhadap fakir miskin dengan maksud agar mcreka mampu 
melaksanakan dan mengembangkan fungsi sosialnya dalam kchidupan 
rnasyarakat; 

(2) Rehabilitasi sebagaimana dimaksud dalarn ayat (1) meliputi usaha scleksi, 
pembinaan, pcngembangan dan pembinaan lanjutan. 

Pasal 5 

(1) Usaha seleksi dimaksudkan untuk dapat menetapkan jenis pcmbinaan 
terhadap fakir miskin di dalam rehabilitasi. 

(2) Usaha seleksi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) meliputi kegiatan 
antara lain : 
a. identifikasi; 
b. wawancara. 

Pasal 6 

Usaha pembinaan dimaksudkan untuk membina kemampuan fakir miskin agar 
dapat berperan meningkatkan kesejahteraannya. 

Pasal 7 

Usaha pembinaan sebagaimana dimaksud daJam Pasal 6 meliputi kegiatan antara 
lain: 
a. Pembinaan kesadaran berswadaya; 
b. pembinaan mental; 
c. pembinaan fisik; 
d. pembinaan ketrampilan; 
e. pembinaan kesadaran hidup bermasyarakat. 
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Pasal 8 

Fakir miskin yang tclah selesai menjalani pembinaan dikcmbangkan 
kemampuannya untuk berusaha sendiri agar dapat mcningkatkan tar<lf 
kescjahtcraan sosialnya. 

Pasal 9 

Dalam melaksanakan usaha pcngembangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 
8, Menteri dapat memberikan bantuan pcrmodalan. 

Pasal IO 

(1) Terhadap fakir miskin yang tel ah sclesai dirchabilitasi Lian telah bcrusaha 
sendiri di lengah-tengah masyarakat diikuti dcngan pcmbinaan lanjutan. 

(2) Pembinaan lanjutan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) meliputi 
kegiatan antara lain : 
a. pengawasan; 
b. bimbingan. 

(3) Pelaksanaan pembinaan lanjutan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) 
dan ayat (2) pasal ini diatur lebih Janjut olch Mcnteri. 

BAB III 

PELAYANAN KESEJAHTERAAN SOSIAL BAGI 
FAKIR MISKIN OLEH MASYARAKAT 

Pasal 11 

(1) Pelayanan kesejahteraan sosial bagi fakir miskin oleh masyarakat 
diselenggarakan oleh organisasi sosial maupun perseorangan sesuai dengan 
peraluran perundang-undangan yang berlaku. 

(2) Pelayanan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) meliputi usaha bantuan 
sosial dan rehabilitasi sosial. 

(3) Pelaksanaan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan ayat (2) 
pasal ini diatur oleh Menteri. 

Pasal 12 

(1) Organisasi sosial yang menyelenggarakan pelayanan kesejahteraan sosial 
bagi fakir miskin dapat diberikan bantuan atau subsidi. 
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(2) Jenis, jumlah, lalacara dan syarat-syarat pemberian banluan alau subsidi 
diatur olch Mcnteri. 

Pasal 13 

Menleri atau pejaba1 yang ditunjuk berwenang sewaktu-waktu melakukan 
pemeriksaan tentang pelaksanaan kesejahteraan sosial bagi fakir miskin yang 
dilakukan oleh organisasi sosial. 

Pasal 14 

Menteri dapal mengambil tindakan terhadap pengurus organisasi sosial maupun 
terhadap perseorangan yang menyelenggarakan pelayanan kesejahleraan sosial 
bagi fakir miskin yang menyimpang dari tujuan a tau tidak memenuhi persyaratan 
sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. 

BAB IV 

DANA KESEJAHTERAAN SOSlAL 
BAGI FAKIR MISKIN 

Pasal 15 

(1) Untuk kepentingan pelaksanaan kesejahteraan sosial bagi fakir miskin, 
Menteri dapat mengusahakan pengumpulan dana kesejahteraan sosial bagi 
fakir miskin yang berasal dari masyarakat dan dana-dana kesejahteraan 
sosial lainnya berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. 

(2) Tatacara pengumpulan dana kesejahteraan sosial bagi fakir miskin yang 
berada pada dan berasal dari masyarakat sebagaimana dimaksud dalam 
ayat (1) diatur oleh Menteri. 

(3) Penerimaan dana kesejahteraan sosial bagi fakir miskin yang berasal dari 
masyarakat sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diberitahukan secara 
tertulis kepada Menteri Keuangan. 

(4) Tatacara penggunaan dana sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan ayat 
(2) diatur oleh Menteri. 

BABV 

KETENTUAN PERALIHAN DAN PENUTUP 

Pasal 16 

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Pemerintah ini sepanjang mengenai 
pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut oleh Menteri. 
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Pasal 17 

Dengan bcrlakunya Peraluran Pcmerinlah ini, maka semua peraturan pcrundang
undangan yang mengalur tentang pelayanan kesejahteraan sosial bagi fakir 
miskin yang sudah ada tetap berlaku, sepanjang tidak bertcntangan dcngan 
Peraturan Pemerintah ini. 

Pasal 18 

Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. 

Agar supaya setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan 
Peraturan Pemerintah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara 
Republik Indonesia. 

Diundangkan di Jakarta 
pada tanggal 19 Nopember 1981 
MENTERJ/SEKRETARIS NEGARA 

REPUBLIK INDONESIA 

ttd. 

SUDHARMONO, SH. 

Ditetapkan di Jakarta 
Pada tanggal 19 Nopcmbcr 1981 

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA, 

ttd. 

SOEHARTO 

LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1981 
NOMOR59 
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UMUM 

PENJELASAN 
ATAS 

PERATURAN PEMERJNTAH REPUBLIK INDONESIA 
NOMOR 42 TAHUN 1981 

TENTANG 

PELAYANAN KESEJAHTERAAN SOSIAL 
BAGI FAKIR MISKIN 

Pasal 34 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 
menyatakan "Fakir Miskin dan Anak-anak terlantar dipelihara oleh Negara" 
dan sclanjutnya dalam Pasal 27 ayat (2) menyatakan "bahwa tiap-tiap 
wargancgara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi 
kemanusiaan. 

Dari ketentuan-ketentuan itu jelaslah maksud cita-cita yang terkandung dalam 
Undang-Undang Dasar yaitu menghcndaki agar sctiap warganegara mempunyai 
lapangan pekerjaan yang la yak, dan juga menghcndaki agar warganegara tidak 
hidup dalam keadaan fakir miskin dan bebas dari keterlanlaran anak-anak. 

Dengan menyadari akan tugas-tugas scbagaimana dimaksud oleh Undang
Undang Dasar, khususnya yang menyangkul kehidupan seseorang, kcluarga 
atau kelompok orang yang karena sebab-scbab tertentu, bcrada dalam keadaan 
sedemikian rupa sehingga tidak mampu memenuhi kebutuhan untuk 
mempcrtahankan hidup dan perkembangannya secara wajar, maka kcpada 
Pemerintah berc.lasarkan Undang-undang Nomor 6 Tahun 1974 ditugaskan unluk 
mengadakan usah-usaha sebagaimana tercantum dalam Pasal 4 ayat (1) sebagai 
berikut : 

Usaha pemerintah di bidang kesejahteraan sosial meliputi : 

a. bantuan sosial kepada warganegara baik secara perorangan maupun dalam 
kelompok yang mcngalami kehilangan peranan sosial a tau menjadi korban 
akibat terjadi bencana-bencana, baik sosial maupun alamiah, a tau peristiwa
peristiwa lain; 

b. pemeliharaan tarap kesejahteraan sosial melalui penyelenggaraan suatu 
sistim jaminan sosial; 

c. bimbingan, pembinaan dan rehabilitasi sosial, termasuk di dalamnya 
penyaluran ke dalam masyarakat, kepada wargancgara baik perorangan 
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maupun kclompok, yang terganggu kemampuannya untuk 
mcmpcrtahankan hidup, yang terlantar atau yang tcrscsat; 

d. pcngcmbangan dan pcnyuluhan sosial untuk meningkatkan pcradaban, pcri 
kcmanusiaan dan kcgotong royongan. 

Berdasarkan kctcntuan terscbut maka dipandang pcrlu mcnctapkan suatu 
Pcraturan Pcmcrintah tcntang Pclayanan Kescjahteraan Sosial Bagi Fakir Miskin, 
y:mg mcrupakan salah satu pclaksanaan dari Undang-undang Nomor 6 Tahun 
1974. 

Dcngan dcmikian pclayanan kesejahteraan sosial bagi fakir miskin dapat 
dilaksanak::rn sccara tcrus menerus dan bertahap. 

Pelayanan kcsejahtcraan sosial bagi fakir miskin scbagaimana diatur dalam 
Pcraturan Pcmcrintah ini yang mcliputi usaha bantuan sosial dan rehabilitasi 
sosial bagi fakir miskin, ditujukan baik kepada pcrorangan maupun kcp(Jda 
kcluarga scbagai satu kcsatuan. 

Pengaturan mengcnai dana kesejahteraan sosial bagi fakir miskin di samping 
didasarkan pada kcnyataan bahwa kemampuan Pcmerintah untuk menycdiakan 
biaya pclayanan fakir miskin masih sangal terbatas, juga didasarkan pada 
kenyataan bahwa masih banyak dana yang bcrasal dari masyarakat yang 
dipcruntukkan bagi usaha kesejahteraansosial umumnya dan fakir miskin pada 
khususnya belum dimanfaatkan sebagaimana mestinya sesuai dcngan peraturan 
perundang-undangan yang berlaku. Dana-dana tersebut tidak termasuk dana 
yang diwaj ibkan oleh hukum agama. 

Pengaturan mengenai partisipasi masyarakat dalam menyelenggrakan usaha 
pelayanan kesejahtcraan sosial bagi fakir miskin ini didasarkan pada hal-hal 
sebagai berikut : 
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Ketentuan Pasal 8 Undang-undang Nomor 6 Tahun 1974 ten tang Ketentuan
ketentuan Pokok Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Tahun 1974 

Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3039) yang berbunyi 
"Masyarakat mempunyai kesempatan yang seluas-luasnya untuk 
mengadakan usaha kesejahteraan sosial dengan mengindahkan garis 
kebijak.sanaan dan ketentuan-ketentuan sebagaimana ditetapkan dengan 
peraturan perundang-undangan". 

Secara kenyataan menunjukkan bahwa potensi yang ada pada masyarakat 
merupakan faktor menentukan berhasil usahanya kesejahteraan sosial bagi 
falcir miskin. 



PASAL DEMI PASAL 

Pasal 1 

Angka 1 

Pengertian fakir miskin ini diambil dari perpaduan 2 (dua) pcngcrtian yaitu 
fakir miskin. 

Fakir 

Miskin 

berasal dari kala Arab "faqir (Faqirun)" yang berarti orang 
yang tidak mampu bekerja dan berusaha untuk membiayai 
hidup dan lidak mempunyai harta unluk keperluan 
hidupnya; 

berasal dari kala Arab "miskin (miskinun)" yang bcrarti 
orang yang mampu bekerja untuk mencari kehidupan schari
hari dan mempunyai harta, akan tetapi penghasilannya tidak 
mencukupi keperluannya. 

Yang dimaksud dengan kebutuhan pokok adalah kebutuhan yang meliputi 
pangan, sandang, pemukiman, pendidikan dan keseharan. 

Angka 2 

Cukup jelas. 

Angka 3 

yang dimaksud dengan peraluran perundang-undangan yang berlaku 
adalah antara lain : 

1. Peraturan lelang atau vendu reglcmcnt (ordonansi tanggal 28 
Pebruari 1908 Sib. Nomor 198 Tahun 1908); 

2. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1954 tcntang Undian 
(Lembaran Negara Tahun 1954 Nomor 75, Tambahan Lembaran 
Negara Nomor 623); 

3. Undang-undang Nomor 9 Tahun 1961 tcntang Pengumpulan 
Uang atau Barang (Lembaran Negara Tahun 1961 Nomor 214, 
Tambahan Lembaran Negara Nomor 2273). 

Angka 4 

Cukup jclas. 

Angka 5 

Cukup jelas. 

203 



Angka 6 

Cukup jelas. 

Pasal 2 

Cukup jelas. 

Pasal 3 

Ayat (1) 

Bantuan sosial terutama dimaksudkan untuk memenuhi kcbutuhan 
pokok secara minimal, yang meliputi pangan, sandang, pemukiman, 
pendidikan dan kesehatan. 

Ayat (2) 

Cukup jelas. 

Pasal 4 

Ayat (1) 

Yang dimaksud dengan fungsi sosial adalah kcmampuan dan kcmauan 
seseorang atau sekelompok orang untuk secara aktif turut serta dalam 
kehidupan bermasyarakat. 

Ayat (2) 

Cukup jelas. 

Pasal 5 

Ayat {l) 

Cukup jelas. 

Ayat (2) 

Yang dimaksud dengan identifikasi adalah upaya untuk 
memperoleh keterangan tentang diri seseorang dalam rangka 
melaksanakan usaha rehabilitasi terhadap fakir miskin. 

Yang dimaksud dengan wawancara adalah upaya untuk 
memperoleh keterangan tentang diri seseorang dengan cara 
mengadakan tanya jawab dalam rangka melaksanakan usaha 
rehabilitasi terhadap fakir miskin. 

Pasal 6 

Cukup jelas. 
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Pasal 7 

Cukup jelas. 

Pasal 8 

Kelenluan ini dimaksudkan agar mcrcka yang telah mendapatkan 
rehabilitasi tidak kembali dalam keadaan semula. 

Pasal 9 

Cukup jelas. 

Pasal 10 

Cukup jelas. 

Pasal 11. 

Cukup jelas. 

Pasal 12. 

Ayat(l) 

Pemberian bantuan/subsidi dimaksudkan untuk mendorong agar 
masyarakat lebih meningkatkan partisipasi dalam pelayanan 
kesejahleraan sosial bagi fakir miskin. 

Ayat (2) 

Cukup jelas. 

Pasal 13 

Cukup jelas. 

Pasal 14. 

Pengertian kata "tindakan" dalam pasal ini antara lain berupa : 

pemberhentian pemberian bantuan/subsidi; 

melarang melakukan kegiatan atau mengalihkan usahanya kepada 
pihak lain. 

Pasal 15 

Ayat (1) 

Ketentuan ini dimaksudkan agar dana-dananya yang berada di dan 
berasal dari masyarakat dan Lembaga-lembaga Pemerintah dapat 
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dikoordinasikan dan dimanf<Jatkan guna kepcntingan kesejahtcraan 
sosial bagi fakir miskin. 

Ayat (2) 

Cukup jelas. 

Ayat (3) 

Cukup jelas. 

Ayat (4) 

Cukup jelas. 

Pasal 16 

Cukup jclas. 

Pasal 17 

Cukup jclas. 

Pasal 18 
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TAMBAHAN LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA 
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PERATURAN PEMERJNTAH REPUDLIK INDONESIA 
NOMOR 18 TAHUN 1986 

TENTANG 

PELAKSANAAN UNDANG-UNDANG NOMOR 8 TAHUN 1985 
TENTANG ORGANISASI KEMASYARAKATAN 

Menimbang 

Mcngingat 

Menctapkan 

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA, 

bahwa untuk melaksanakan Undang-undng Nomor 8 Tahun 
1985 tentang Organisasi Kemasyarakatan, dipandang perlu 
mcngeluarkan Peraturan Pemerintah yang mengatur ketentuan 
pelaksanaan Undang-undang tersebut; 

1. Pasal 5 ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945; 

2. Undang-undang Nomor 5 Tahun1974 tenlang Pokok
pokok Pemerintahan di Daerah (Lembaran Negara Tahun 
1974 Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara Nomor 
3037); 

3. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1985 tentang Organisasi 
Kemasyarakatan (Lembaran Negara Tahun 1985 Nomor 
44, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3298); 

MEMUTUSKAN: 

PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA 
TENTANG PELAKSANAAN UNDANG-UNDANG 
NOMOR 8 TAHUN 1985 TENTANG ORGANISASI 
KEMASYARAKATAN 

BABI 

KETENTUAN UMUM 

Pasal 1 

Dalam Pcraturan Pemerintah ini yang dimaksud dengan : 

1. Undang-undang adalah Undang-undang Nomor 8 Tahun 1985 tentang 
Organisasi Kemasyarakatan. 
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2. Organisasi Kemasyarakatan adalah sebagaimana dimaksud dalam Pasal I 
Undang-undang. 

3. Pemerintah adalah Pemerintah Pusat, Pcmerintah Daerah Tingkal I adalah 
Gubemur Kepala Daerah Tingkat I dan Pemerinlah Daerah Tingkal II adalah 
Bupati/Walikolamadya Kepala Dacrah Tingkat II. 

4. Pcmbinaan adalah setiap bentuk upaya unluk membimbing, mcngayomi 
dan mcndorong organisasi kemasyarakatan kearah pertumbuhan yang sehal 
dan mandiri, mampu berpcranserta dalam mclaksanakan fungsinya scsuai 
dcngan tujuan pcmbentukannya dalam rangka mencapai tujuan nasional. 

5. Pembinaan umum adalah pembinaan di bidang polilik dalam rangka 
memantapkan kesadaran kehidupan bcrmasyarakat, berbangsa dan 
bernegara berdasarkan Pancasila dan Undang- Unda ng Dasar 1945, 
menjamin persatuan dan kcsatuan bangsa, bcrperanscrla secara aktif dalam 
pembangunan nasional sebagai pengamolan Pancasila. 

6. Pembinaan teknis adalah pemhinaan yang berkailan dengan sifat 
kckhususan organisasi kemasyarakatan yang bcrsangkutan. 

IlAB II 

PEMilENTUKAN ORGANISASI KE!\1ASYARAKATAN 

Pasal 2 

(1) Anggota masyarakat warganegara Republik Indonesia secara sukarela dapat 
membentuk organisasi kemasyarakalan atas dasar kesamaan kcgiatan, 
profesi, fungsi, agama dan kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa. 

(2) Organisasi kemasyarakatan yang baru dibentuk, Pengurusnya 
memberitahukan secara tertulis kepada Pemerintah sesuai dengan ruang 
lingkup keberadaannya. 

(3) Pemberitahuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) selambat-lambatnya 
2 (dua) bulan sejak tanggal pembentukannya dengan melampirkan 
Anggaran Dasar/Anggaran Rumah Tangga dan Susunan Pengurus. 

Pasal 3 

(1) Setiap organisasi kemasyarakatan harus mempunyai Anggaran Dasar; 

(2) Dalam pasal Anggaran Dasar sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) wajib 
dicantumk.an Pancasila sebagai satu-satunya asas dan tujuan organisasi 
sesuai dengan sifat kek.hususannya. 
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(3) Dcngan dicantumkannya Pancasila scbagai satu-satunya asas scbagaimana 
dimaksudkan dalam ayat (2) tidak dibenarkan mcncantumkan kata lain 
scperti dasar, landasan, pcdoman pokok, atau kala lain yang dapat 
mcngaburkan pcngcrtian asas tcrsebut. 

(4) Sifat kckhususan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) adalah kesamaan 
dalam kcgiatan, profcsi, fungsi, agama dan kepcrcayaan terhadap Tuhan 
Yang Maha Esa dan tidak dibenarkan dicantumkan dalam pasal atau bab 
tentang asas. 

Pasal 4 

Dalam rangka mencapai tujuan nasional, organisasi kemasyarakalan dapat 
menetapkan program-programnya yang dirumuskan secara jelas dan rcalistis 
sesuai dcngan sifat kekhususannya. 

PasalS 

Pemcrintah melakukan penelirian berkas surat pembcritahuan dalam 
hubungannya dcngan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dan Pasal 
3. 

BAB III 

FUNGSI, HAK DAN KEWAJIBAN 

Pasal 6 

(1) Untuk mclaksanakan fungsinya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 
Undang-undang organisasi kemasyarakatan dapat melakukan : 
a. rapat. lokakarya, seminar dan perlemuan lain-lain; 
b. pendidikan dan latihan keterampilan; 
c. pclayanan masyarakat dalam bentuk bakti sosial dan lain-lain; 
d. kegialan lain-Iain sepanjang tidak bertenlangan dengan peraturan 

pcrundang-undangan yang berlaku. 

(2) Untuk mencapai tujuan organisasi dan mempertahankan hak hidupnya, 
organisasi kemasyarakatan berhak : 
a. menyusun rencana dan program kegiatan dan menyelenggarakan 

bcrbagai kcgiatan dalam rangka mencapai tujuan organisasi; 
b. membela dan menjunjung nama baik organisasinya dengan berbagai 

kegiatan yang berguna bagi anggotanya dan/atau masyarakat. 
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(3) Organisasi kcmasyarakatan berkcwajiban : 

a. mempunyai Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga; 

b. mcnghayati, mengamalkan dan mengamankan Pancasila dan Undang
Undang Dasar 1945 antara lain dengan bcrusaha mengikutkan 
anggotanya dalam pelaksanaan Penataran P4; 

c. mcmclihara pcrsatuan dan kesatuan bangsa dengan mcngutamakan 
kcpentingan nasional di atas kepentingan perorangan maupun 
golongan. 

BAB IV 

KEANGGOTAAN DAN KEPENGURUSAN 

Pasal 7 

(I) Anggota organisasi kemasyarakatan pada dasarnya terdiri alas wargancgara 
Republik Indonesia. 

(2) Hal-ha! mengenai keanggotaan organisasi kemasyarakatan ditentukan 
dalam Anggaran Dasar/atau Anggaran Rumah Tangga organisasi 
kemasyarakatan yang bersangkutan. 

Pasal 8 

Organisasi kcmasyarakatan melakukan pendaftaran anggota dan memelihara 
daftar anggota untuk menjaga tertib administrasi yang tata caranya diatur dan 
ditetapkan oleh organisasi kemasyarakatan yang bersangkutan. 

Pasal 9 

(1) Struktur Organisasi dan susunan kepengurusan diatur dalam Anggaran 
Dasar dan/atau Anggaran Rumah Tangga organisasi kemasyarakatan. 

(2) Organisasi kemasyarakatan bersifat mandiri, tidak menjadi anggota 
organisasi kekuatan sosial politik, serta tidak menggunakan atribut yang 
sama. 

(3) Tempat kedudukan Pengurus atau Pengurus Pusat organisasi 
kemasyarakatan ditetapkan dalam Anggaran Dasar. 

Pasal 10 

Penenluan organisasi kemasyarakatan yang mempunyai ruang lingkup Nasional, 
Propinsi, Kabupaten/Kotamadya sesuai dengan kebcradaanoya, diatur oleh 
Menteri Dalam Negeri. 
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Pasal 11 

Organisasi kemasyarakatan dapat memasang papan nama dan lambang 
organisasi pada semua tingkat kepengurusan yang pengaturannya dilakukan 
oleh Menteri Dalam Negeri. 

BABV 

KEUANGAN 

Pasal 12 

(1) Keuangan organisasi kemasyarakatan diperolch dari: 

a. iuran anggota yang pelaksanaannya diser<ihkan kepada organisasi 
kemasyarakatan yang bersangkutan; 

b. sumbangan yang tidak mengikat baik dari dalam negeri maupun luar 
negen; 

c. usaha lain yang sah. 

(2) Bantuan keuangan kepada organisasi kcmasyarakatan yang diperoleh dari 
luar negeri harus dengan persetujuan Pemerintah Pusat. 

BAB VI 

PEMBINAAN 

Pasal 13 

(1) Guna meningkatkan kegiatan organisasi kemasyarakatan, Pemerintah 
melakukan pcmbinaan umum dan pembinaan teknis dalam bentuk 
bimbingan, pengayoman dan pemberian dorongan dalam rangka 
pertumbuhan organisasi yang sehat dan mandiri. 

(2) Bimbingan dilakukan dengan cara memberikan saran, anjuran, petunjuk, 
pengarahan, nasehat, pendidikan dan latihan atau penyuluhan agar 
organisasi kemasyarakatan dapat tumbuh secara sehat dan mandiri serta 
dapat melaksanakan fungsinya dengan baik. 

(3) Pengayoman dilakukan dengan cara memberikan perlindungan hak sesuai 
dengan peraturan perundang~undangan yang berlaku. 

( 4) Pemberian dorongan dilakukan dengan cara menggairahkan, menggerakkan 
kreativitas dan aktivitas yang positip, memberikan penghargaan dan 
kesempatan untuk mengembangkan diri agar dapat melaksanakan fungsinya 
secara maksimal untuk mencapai tujuan organisasi. 
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Pasal 14 

Dalam r:rngka mcningkatkan daya guna dan hasil guna, pcmbinaan organisasi 
kemasyarakatan diupayakan untuk bcrhimpun dalam wadah pcmbinaan dan 
pcngembangan yang sejenis agar lcbih bcrperan dalam melaksanakan fungsinya. 

Pasal IS 

Pembinaan umum organisasi kemasyarakatan dilakukan olch Mcntcri Dalam 
Ncgeri, Gubcrnur, Bupati/Walikotamadya sesuai dcngan ruang lingkup 
keberadaan organisasi kcmasyarakatan yang bersangkutan. 

Pasal 16 

(1) Pcmbinaan tcknis organisasi kcmasyarakatan dilakukan olch Mcntcri <.Jan/ 
atau Pimpinan Lcmbaga non Dcpartcmen yang mcmbidangi sifat 
kekhususan organisasi kcmasyarakatan yang bcrsangkutan. 

(2) Pclaksanaan pembinaan teknis org<misasi kemasyarakatan di daerah 
dilakukan olch instansi teknis di bawah koordinasi Gubcmur, Bupali/ 
Walikotamadya. 

Pasal 17 

Untuk mempcrolch daya guna dan hasil guna dalam pembinaan umum dan 
pcmbinaan teknis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 dan Pasal 16, Mentcri 
Dala~ Negeri melakukan koordinasi sesuai dengan peraturan pcrundang
undangan yang berlaku. 

DAB VII 

TATA CARA PEMBEKUAN DAN PEMBUBARAN 

Pasal 18 

(1) Organisasi kemasyarakatan yang melakukan kegiatan yang mcngganggu 
kcamanan dan ketcrtiban umum, dan/atau menerima bantuan pihak asing 
tanpa pcrsetujuan Pemerintah Pusat, dan/atau mcmberi bantuan kepada 
pihak asing yang merugikan kepentingan bangsa dan negara, dapat 
dibekukan kepengurusanya. 

(2) Pembekuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilakukan oleh 
Pemerintah sesuai dengan ruang lingkup keberadaan organisasi yang 
bersangkutan. 
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Pasal 19 

Kcgiaian yang mcngganggu kcamanan dan kctcrtiban umum scbagaimana 
dimaksud dalam Pasal 18, mcliputi: 
a. menycbarluaskan pcrmusuhan an!ar suku, agama, ras dan antar golongan; 
b. memecah belah persatuan dan kcsatuan bangsa; 
c. mcrongrong kewibawaan dan/atau mcndiskreditkan Pcmcrintah; 
d. menghambat pclaksanaan program pcmbangunan; 
e. kcgiatan lain yang dapat mengganggu stabilitas politik dan kcamanan. 

Pasal 20 

Bantuan dari pihak asing yang harus mcndapat persetujuan Pcmcrintah Pusat 
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18, meliputi bantuan: 
a. keuangan; 
b. ixralatan; 
c. !enaga; 
d. fasilitas 

Pasal 21 

Bantuan kepada pihak asing yang merugikan kepentingan bangsa dan ncgara 
scbagaimana dimaksud dalam Pasal 18, meliputi bantuan : 

a. yang dapat merusak hubungan antara negara Indonesia c.Jcng<rn ncgara lain; 

b. yang dapat menimbulkan ancaman, tantangan, hambatan dan gangguan 
terhadap kcsclamatan ncgara; 

c. yang dapal mengganggu stabilitas nasional; 

d. yang dapat merugikan politik luar negeri. 

Pasal 22 

(1) Pemerintah sebelum melakukan tindakan pembckuan tcrlcbih dahulu 
melakukan tegoran secara tertulis sekurang-kurangnya 2 (dua) kali dengan 
jarak waktu 10 (sepuluh) hari kepada Pengurus, Pengurus Dacrah atau 
Pengurus Pusat organisasi kemasyarakatan yang bersangkutan. 

(2) Apabila tcgoran sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) tidak diindahkan 
dalam jangka waktu 1 (satu) bulan setelah diterima surat tcgoran, 
Pcmerintah memanggil Pengurus, Pengurus Daerah atau Pcngurus Pusat 
sesuai dengan ruang lingkup keberadaannya untuk didengar ketcrangannya. 

(3) Apabila panggilan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) tidak dipcnuhi 
atau sctelah didengar keterangannya temyata organisasi kemasyarakatan 
yang bcrsangkutan masih tetap melakukan tindakan sebagaimana dimaksud 
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dalam Pasal 18, Pasal 19, Pasal 20 dan Pasal 21, maka Pcmerintah 
mcmbekukan Pengurus, Pengurus Daerah alau Pcngurus Pusat organisasi 
kcmasyarakatan yang bersangkutan. 

(4) Scbclum melakukan tindakan pembekuan scbngnimana dimaksud dalam 
aya (3): 

a. Bagi organisasi kcmasyarakatan yang mcmpunyai ruang lingkup 
Nasional, Pcmcrintah Pusat meminta pcrtimbangan dan saran dalam 
segi hukum dari Milhkamah Agung. 

b. Bagi organisasi kcmasyarakatan yang mcmpunyai ruang lingkup 
Propinsi atau Kabupaten/Kotamadya, Gubernur, atau Bupati/ 
Walikotamadya minta pcrtimbilngan dari instansi yang berwenang di 
dacrah dan pctunjuk Mcntcri Dalam Negeri dcngan mengindahkan 
pcraluran pcrun<.l<.1ng-undangan yang berlaku. 

(5) Pembckuan yang dilakukan olch Pemcrintah Pusat, Gubcrnur, Bupati/ 
Walikotamadya sebagaimana dimaksud dalam ayat (4) diberitahukan 
kepada Pengurus, Pcngurus Daerah atau Pcngurus Pusat organisasi yang 
bersangkutan scrta diumumkan kepada masyarakat. 

Pasal 23 

(1) Tindakan pcmbekuan dapal juga dilakukan olch Gubcrnur atau Bupati/ 
Walikotamadya tcrhadap Pengurus Daerah dari organisasi kemasyarakatan 
yang mempunyai ruang lingkup Nasional yang bcrada di wilayahnya 
apabila melakukan tindakan scbagaimana dimaksud dalam Pasal 18, Pasal 
19, Pasal 20 dan Pasal 21. 

(2) Pembekuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilakukan sesuai dengan 
cara yang diatur dalam Pasal 22. 

(3) Sebclum melakukan tindakan pembekuan scbagaimana dimaksud dalam 
ayat (1) Gubcrnur atau Bupati/Walikotamadya meminta pcrtimbangan dan 
pctunjuk Menteri Dalam Negeri. 

(4) Menteri Dalam Ncgcri sebelum memberi pertimbangan dan petunjuk 
tcrlebih dahulu mcndengar keterangan dari Pcngurus Pusat organisasi 
kemasyarakatan yang bcrsangkutan. 

Pasal 24 

(1) Pemerintah dapat mempcrtimbangkan untuk mencabut kembali pembekuan 
Pengurus, Pengurus Daerah atau Pengurus Pusat apabila organisasi 
kcmasyarakatan yang bersangkutan dalam jangka waktu 3 (tiga) bulan 
memenuhi ketentuan sebagai berikut : 
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a. sccara nyata tidak lagi mclakukan kcgialan yang mengakibalkan 
pembekuannya. 

b. mcngakui kesalahannya dan bcrjanji tidak akan mclakukan 
pclanggaran lagi; 

c. mengganti Pengurus, Pengurus Daerah atau Pengurus Pusal yang 
melakukan kesalahan tcrsebut. 

(2) Pcncabutan pembekuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) 
diberitahukan sccara tertulis kepada Pengurus, Pengurus Dacrah atau 
Pengurus Pusat organisasi kcmasyarakatan yang berangkutan dan 
diumumkan kepada masyarakat. 

(3) Dcngan dicabutnya pembekuan sebagaimana dimaksud dalam ayat ( 1 ), 
maka organisasi kemasyarakatan yang bersangkutan dapat mclakukan 
kegiatan kembali. 

Pasal25 

Apabila Pcngurus, Pengurus Daerah atau Pengurus Pusat yang tlibckukan 
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (2) masih tetap mclakukan kcgiatan 
yang mengakibatkan pembekuan, organisasi kemasyarakatan yang lx:rsangkutan 
dapat dibubarkan oleh Pemerintah. 

Pasal 26 

(1) Organisasi kemasyarakatan kecuali yang tersebut dalam Pasal 28 yang 
melanggar ketentuan Pasal 2, Pasal 3, Pasal 4 dan Pasal 7 Undang-undang 
dapat dibubarkan oleh Pemerintah. 

(2) Pemerintah sebelum melakukan tindakan pembubaran, tcrlebih dahulu 
memberikan peringatan tertulis kepada organisasi kemasyarakatan yang 
bcrsangkutan untuk segera mcnyesuaikan diri dengan ketentuan Pasal 2, 
Pasal 3, Pasal 4 dan Pasal 7 Undang-undang. 

(3) Apabila dalam jangka waktu 3 (tiga) bulan setelah menerima peringatan 
tertulis organisasi kemasyarakatan tersebut, masih belum mcmenuhi 
kctentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2), Pemcrintah dapat 
membubarkan organisasi kemasyarakatn yang bersangkutan. 

(4) Sebclum melakukan tindakan pembubaran sebagaimana dimaksud dalam 
ayat (3) : 

a. Bagi organisasi kcmasyarakalan yang mempunyai ruang lingkup 
Nasional Pcmcrintah Pusat meminta pertimbangan dan saran dalam 
segi hukum dari Mahkamah Agung. 
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b. Bagi organisasi kemasyarakatan yang mcmpunyai ruang lingkup 
Propinsi atau Kabupatcn/Kotamadya, Gubernur atau Bupati/ 
Walikotamadya mcminta pcrtimbangan dan saran dari inst;lnsi yang 
bcrwenang di daerah scrta pctunjuk dari Mcnteri Dalam Negcri dcngan 
mcngindahkan pcraturan pcrundang-undangan yang berlaku. 

(5) Pembubaran yang dilakukan oleh Pcmerin1ah Pusat, Gubcrnur, Bupati/ 
Walikotamadya scbagaimana dimaksud dalam ayat (4) dibcritahukan 
kcpada Pcngurus, Pcngurus Dacrah atau Pengurus Pusat organisasi 
kemasyarakatan yang bcrsangkutan dan diumumkan kepada masyarakat. 

Pasal 27 

(1) Pcmerintah membubarkan organisasi kemasyarakatan yang mcng<rnut, 
mengembangkan dan mcnycbarkan paham atau ajaran Komunisme & 
Marxisme-Leninismc scrta idcologi, paham atau ajaran lain yang 
bcrtentangan dcngan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 dalam 
segala bcnluk dan perwujudannya, sesuai dcngan ruang lingkup kebcradaan 
organisasi kemasyarakatan yang bcrsangkutan. 

(2) Pembubaran dilakukan dcngan mempcrhatikan saran dan pertimbangan 
instansi yang bcrwenang scsuai dcngan peraturan pcrundang-undangan 
yang bcrlaku. 

(3) Sctclah dibubarkan, organisasi kemasyarakatan tcrscbul dinyatakan scbagai 
organisasi terlarang. 

(4) Keputusan pembubaran dan pernyataan sebagai organisasi terlarang 
disampaikan secara tertulis kcpada organisasi kemasyarakatan yang 
dibubarkan terscbut dan diumumkan kepada masyarakat. 

BAB VIII 

KETENTUAN PERALIHAN 

Pasal 28 

(1) Organisasi kcmasyarakatan yang tclah ada pada tanggal mulai berlakunya 
Undang-undang, wajib memberitahukan secara tcrtulis kcpada Pemerintah 
sesuai dengan ruang lingkup kebcradaannya tentang pcnyesuaian tcrhadap 
ketentuan Pasal 2, Pasal 3, Pasal 4 dan Pasal 7 sclambat-lambatnya tanggal 
17 Juni 1987. 

(2) Organisasi kemasyarakatan yang tclah memberitahukan secara tertulis tetapi 
ternyata belum sepenuhnya memcnuhi kctentuan Pasal 2, Pasal 3, Pasal 4 
dan Pasal 7 Undang-undang oleh Pemerintah diberikan peringatan secara 
tertulis agar menyesuaikan dengan ketentuan dan batas waktu sebagaimana 
dimaksud dalam ayat (1). 

216 



(3) Organisasi kcmasyarakatan yang setelah tanggal 17 Juni 1987 tidak 
membcritahukan sccara tertulis mcngcnai penyesuaian tcrhadap Pasal 2, 
Pasal 3, Pasal 4, dan Pasal 7 Undang-undang, atau organisasi 

kemasyarakatan yang diberi peringatan sebagaimana dimaksud dalam ayat 
(2) akan tctapi ternyata masih tetap belum memenuhi persyaratan maka 
organisasi kcmasyarakatan yang bersangkutan dibubarkan oleh Pcmcrintah. 

(4) Pcmbubaran scbagaimana dimaksud dalam ayat (3) dibcritahukan kepad<J 
organisasi yang dibubarkan lcrsebut dan diumumkan kcpada masyarakat. 

BABIX 

KETENTUANPENUTUP 

Pasal29 

Kctcntuan pclaksanaan Peraturan Pemerintah ini diatur lcbih lanjut olch Mcntcri 
Dalam Ncgeri 

Pasal 30 

Pcraturan Pemcrintah ini mulai bcrlaku pada tanggal diundangkan. Agar sctiap 
orang mengctahuinya, memcrintahkan pengundangan Peraturan Pcmcrintah ini 
dengan pcnempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia. 

Ditetapkan di : Jakarta 
pada tanggal : 4 April 1986 
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA, 

Diundangkan di jakarta 
pada tanggal 4 April 1986 

MENTERI/SEKRETARIAT NEGARA 
REPUBLIK INDONESIA, 

ttd. 

SUDHARMONO, S.H. 

ttd. 

SOE HAR TO 

LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1986 NOMOR 24 
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PENJELASAN 
ATAS 

PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA 
NOMOR 18 TAHUN 1986 

TENTANG 

PELAKSANAAN UNDANG-UNDANG NOMOR 8 TAHUN 1985 
TENTANG ORGANISASI KEMASYARAKATAN 

UMUM 

Unruk mclaksanakan Undang-undang Nomor 8 TL1hun 1985 tcntang Organisasi 
Kc.:m;1syL1rakatan agar dapat bcrlaku sccara bcrdayaguna dan bcrhasilguna di 
tc11gah-tcngah masynrnkat pcrlu dilclapkan Pc.:raluran Pcmc.:rintah. 

Dalam Pcraturan Pcmerintah ini diatur lcbih lanjut hal-hal mengcnai 
pcmbcnlukan, fungsi, hak dan kcwajiban, kcanggotaan dan kcpcngurusan, 
kcuangan, pcmbinaan, pcmbekuan dan pcmhubaran organisasi kcmasyarakatan 
dan pcnycsuaian bagi organisasi kcmasyaraklllan yang tclah ada. 

Pcmbcntukan organisasi kemasyarakatan aualah salah satu pcrwujudan dL1ri 
kcmerdckaan herscrikat dan bcrkumpul bagi warga ncgara Rcpublik Indonesia 
yang didL1sarkan atas sifat kckhususan organisasi kcmasyarakatan tcrscbut untuk 
berpcranscrta dalam pcmbangunan nasional scbagL1i pcngamalan Pancasila. Sifat 
kekhususan organisasi kcmasyarakatan adal<1h kcsamaan dalam kc.:giaran, profesi, 
fungsi, agama dan kepcrcayaan tcrhadap Tuhan Yang Maha Esa. 

Tujuan organisasi kcmasyarakatan disesuaikan dcngan sifat kckhususannya yang 
dijabarkan lcbih Janjut dalam program-programnya dalam r<rngka mcncapai 
tujuan nasional. 

Dalam rangka pcnataan dan pcningkatan pcranscrta organisasi kemasyarakatan 
dalam kchidupan bcrmasyarakat, bcrbangsa dan bcrnegara, pcmbcntukan 
organisasi kemasyarakatan olch pcngurusnya dibcritahukan kepada Pcmcrintah. 

Dalam menjalankan fungsinya untuk mcncapai tujuan organisasi, dipcrlukan 
kescimbangan antara hak dan kewajibannya yang dapat dipcrtanggungjawabkan, 
baik terhadap anggotanya, maupun terhadap masyarakat, bangsa dan negara. 

Keanggota organisasi kemasyarakatan adalah bersifat sukarela, yang 
pelaksanaannya diserahkan kepada organisasi yang bersangkutan, namun demi 
adanya tertib administrasi diperlukan pcndaftaran anggota. 

2f8 



Dalam pada itu ditilik dari ruang lingkup kchcradaannya organisasi 
kcmasyarakatan dapat dikclompokkan berdasarkan 3 (tiga) kritcria yakni 
organisasi kcmasyarakatan yang rncmpunyai ruang lingkup Nasional, ruang 
lingkup propinsi dan ruang lingkup Kabupatcn/Kotarnadya. 

Pcngclornpokkan dimaksud adalah dalam rangka pcngcrnbangan organisasi 
kernasyarakatan. 

Pcmcrintah mclakukan pcmbinaan tcrhadap organisasi kcmasyarakatan agar 
dapat tumbuh dan berkembar:g sccara schat dan mandiri, schingga dapat 
membcrikan pcngaruh positip dalam mendinamisasikan dan mcningkatkan 
swadaya scrta mcndorong kreativitas masyarakal yang merupakan sumbcr daya 
manusia yang sangat potensial. 

Schubungan dcngan ha! terscbut di alas maka organisasi kcmasyarakatan 
diupayakan bcrhimpun dalam wallah pcmbinaan d<.1n pengembangan yang 
scjenis. Untuk menccgah tindakan yang d;:ipal mcrugikan masyarakat, bangsa 
dan ncgara scrta organisasi kcmasyarakatan itu scndiri pcrlu diadakan sanksi 
berupa tindakan pcmbckuan Pcngurus organisasi yang bcrsangkutan. Pcmbckuan 
dimaksud merupakan langkah pcrlama agar tindakan yang mcrugikan tcrsebut 
tidak berkelanjutan; Apabila tindakan terscbut masih berlanjut maka terhadap 
organisasi kcmasyarakatan terscbut dapat diambil lindakan pcmbubaran. 
Kcputusan pembckuan dan pcmbubaran diambil sctelah scmua scgi dcngan 
mcngindahkan pcraturan perundang-undangan yang bcrlaku. 

Di samping itu bagi organisasi kcmasyarakatan yang tidak mcncantumkan 
Pancasila scbagai satu-satunya asas dalam pasal Anggaran Dasarnya, tidak 
mcnetapkan tujuan organisasi dan tidak melaksanakan kcwajibannya 
sebagaimana ditentukan dalam Undang-undang dapat dibubarkan sctelah mclalui 
proses tcrtcntu. Bahkan organisasi kcmasyarakatan yang menganut, 
mengembangkan dan menycbarkan faham atau ajaran Komunismc/Marxismc 
Lcninismc, serta ideologi atau faham atau ajaran lain yang bertentangan dcngan 
Pancasila dan Undang-Undang Dasar J 945 dalam scgala bentuk dan 
pcl'"\vujudannya langsung dibubarkan. Organisasi kcmasyarakatan yang sudah 
ada scbelum berlakunya Undang-Undang diberi kcscmpatan untuk 
mcnyesuaikan diri dengan ketentuan Undang-Undang. 

PASAL DEMI PASAL 

Pasal 1 

Angka I 

Cukup jelas. 
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Angka 2 

Perhimpunan yang bcrsifat kckernbatan yang mcmpunyai kcgiatan, 
tujuan yang bcrsifat scmcntara, scrta yang kc:rnggotaannya bcrsifat 
longgar, misalnya arisan tidak termasuk pengcrtian organisasi 
kcmasyarakatan. 

Angka 3 

Pcmcrintah Pusat adalah Mcntcri Dalam Ncgcri selaku pcmhin<J um urn 
tcrhadap organisasi kemasyarakatan, Pcmcrintah Dacrah Tingkal I 
dan Pemcrintah Daerah Tingkat II adalah Gubcrnur Kcpala Dacrah 
Tingkat I dan Bupati/Walikotamadya Kepala Dacrah Tingkat II snja, 
tidak termasuk Dewan Perwakilan Rakyat Tingkat I cJan Dewan 
Perwakilan Rakyat Daerah Tingkat II scbagaim<Jna dimaksucJ dalam 
Pasal 13 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 tcntang Pokok-pokok 
Pemerintahan di Dacrah. 

Angka 4 

Cukup jelas. 

Ayat 5 

Cukup jelas. 

Ayat 6 

Cukup jelas. 

Pasal 2 

Ayat (1) 

Cukup jelas. 

Ayat (2) 

Cukup jelas. 

Ayat (3) 

Cukup jelas. 

Pasal3 

Ayat {t) 

Cukup jelas. 

Ayat (2) 

Cukup jelas. 
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Ayat (3) 

Cukup jelas. 

Ayat (4) 

Apabila sifat kekhususan tersebut lcbih dari satu, maka organisasi 
kemasy;uakatan yang bcrsangkutan harus mcnegaskan titik bcral sifat 
kekhususannya dalam tujuan yang dicantumkan Anggaran Dasar 
scbagaimana dimaksud dalam ayat (2) 

Pasal 4 

Cukup jclas. 

Pasal 5 

Cukup jclas. 

Pasal 6 

Ayat(l) 

Cukup jelas. 

Ayat (2) 

Cukup jelas. 

Ayat (3) 

Cukup jelas. 

Pasal 7 

Ayat (1) 

Warganegara asing yang menjadi anggota organisasi kemasyarakatan 
harus memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan yang 
berlaku. 

Ayat (2) 

Cukup jelas. 

Pasal 8 

Cukup jelas. 

Pasal 9 

Ayat (1) 

Cukup jelas. 
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Ayat (2) 

Cukup jclas. 

Ayat (3) 

Cukup jelas. 

Pasal IO 

Cukup jclas. 

Pasal 11 

Cukup jelas. 

Pasal 12 

Ayat (I) 

Cukup jclas. 

Ayal (2) 

Yang dimaksud dcngan pcrsctujuan Pcmcrintah Pusat adalah 
pcrsctujuan yang dibcrikan olch Mcntcri Dal am Negcri, a tau Mcntcri/ 
Pimpinan Lcmbaga Non Dcpartcmcn lainnya sctclah mcndcngt1r 
pcrtimbangan Menleri Dalam Ncgcri. 

Pasal 13 

Ayat (1) 

Cukup jclas. 

Ayat(2) 

Cukup jclas. 

Ayat (3) 

Cukup jelas. 

Ayat (4) 

Cukup jelas. 

Pasal 14 
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Yang dimaksud dcngan wadah pcmbinaan dan pcngembangan yang scjcnis 
adalah suatu wadah yang dapat mcnghimpun organisasi kemasyarakatan 
yang sejenis, tanpa rnenghilangkan idcntitas masing-masing organisasi, 



baik dalam bentuk gabungan, perserikatan organisasi, atau pcrorangan yang 
mewakili unsur dari organisasi-organisasi yang bergabung seperti antara 
lain KOWANI, KNPI, HKTI. 

Berhimpun dalam satu wadah pembinaan dan pcngembangan yang scjenis 
scbagaimana dimaksud di alas adalah untuk memudahkan Pemerintah 
wlam rangka pemberian bimbingan, perlindungan dan dorongan tanpa 
mengurangi kemandirian organisasi yang bersangkutan. 

Pasal 15 

Cukup jelas. 

Pasal 16 

Ayat (1) 

Cukup jclas. 

Ayat (2) 

Cukup jelas. 

Pasal 17 

Cukup jclas. 

Pasal 18 

Ayat (1) 

Cukup jelas. 

Ayat (2) 

Cukup jelas. 

Pasal 19 

Cukup jelas. 

Pasal 20 

Cukup jelas. 

Pasal 21 

Cukup jelas. 

Pasal 22 

Ayat (1) 

Cukup jelas. 
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Ayat (2) 

Cukup jelas. 

Ayat (3) 

Cukup jelas. 

Ayat (4) 

Cukup jelas. 

Ayat (5) 

Cukup jelas. 

Pasal 23 

Ayat (1) 

Cukup jelas. 

Ayat (2) 

Cukup jelas. 

Ayat (3) 

Cukup jelas. 

Ayat(4) 

Cukup jelas. 

Pasal 24 

Ayat (1) 

Cukup jelas. 

Ayat (2) 

Cukup jelas. 

Ayat (3) 

Cukup jelas. 

Pasal25 

Cukup jelas. 

Pasal 26 

Ayat (1) 

Cukup jelas. 
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Ayat (2) 

Cukup jch1s. 

Ayat (3) 

Cukup jclas. 

Ayat (4) 

Cukup jclas. 

Ayat (5) 

Cukup jelas. 

Pasal 27 

Ayat (1) 

Cukup jelas. 

Ayat (2) 

Cukup jclas. 

Ayat (3) 

Cukup jelas. 

Ayat (4) 

Cukup jelas. 

Pasal 28 

Ayat (1) 

Cukup jelas. 

Ayat (2) 

Cukup jelas. 

Ayat (3) 

Cukup jclas. 

Ayat (4) 

Cukup jelas. 
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Pasal 29 

Cukup jclas. 

Pasal 30 

Cukup jelas. 

TAMBAHAN LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA NOMOR 33. 
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PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA 

NOMOR 43 TAHUN 1998 

TENTANG 

UPAYA PENINGKATAN 

KESEJAHTERAAN SOSIAL PENYANDANG CA CAT 

Menimbang 

Mengingat 

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA, 

a. bahwa penyandang cacat merupakan bagian dari 
masyarakat Indonesia yang mempunyai kedudukan, ha~ 
kewajiban dan peran yang sama dengan masyarakat In
donesia lainnya di segala aspek kehidupan dan 
penghidupan; 

b. bahwa untuk mewujudkan kesamaan kedudukan, hak. 
kewajiban clan peran penyandang cacat diperlukan sarana 
dan upaya yang lebih memadai, terpadu dan 
berkesinambungan yang pada akhimya akan menciptakan 
kemandirian clan kesejahteraan penyandang cacat; 

c. bahwa schubungan dengan hal-hal tersebut di alas serta 
dalam rangka melaksanakan ketentuan Undang-undang 
Nomor 4 Tahun 1997 tentang Penyandang Cacat~ 
dipandang perlu menetapk.an Peraturan Pemerintah tentang 
Upaya Peningkatan Kesejahteraan Sosial Penyandang 
Cacat; 

1. Pasal 5 ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945; 

2. Undang-undang Nomor 6 Tahun 1974 tentang Ketentuan
ketentuan Pokok Kesejahteraan SosiaJ (Lembaran Negara 
Tahun 1974 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara 
Nomor 3039); 
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3. Undang-undang Nomor 2 Tahun 1989 tentang Sistcm 
Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Tahun 1989 
Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3390); 

4. Undang-undang Nomor 23 Tahun 1992 tentang Kesehatan 
(Lcmbaran Negara Tahun 1992 Nomor 100, Tambahan 
Lembaran Negara Nomor 3495); 

5. Undng-undang Norn or 4 Tahun 1997 ten tang Penyandang 
Cacal (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 9, Tambahan 
Lembaran Negara Nomor 3670); 

6. Undang-undang Nomor 25 Tahun 1997 ten tang Ketenaga 
kerjaan (Lembran Negara Tahun 1997 Nomor 73, 
Tambahan Lembaran Negara Nomor 3702); 

MEMUTUSKAN: 

Menetapkan PERATURAN PEMERINTAH TENTANG UPAYA 
PENINGKATAN KESE'JAHTERAAN SOSIAL PENYAN
DANG CACAT. 

BAB I 

KETENTUAN UMUM 

Pasal 1 

Dalam Peraturan Pemerintah ini yang dimaksud dengan : 

1. Penyandang Cacat adalah setiap orang yang mempunyai kelainan fisik 
dan/atau mental, yang dapat mengganggu atau merupakan rintangan dan 
hambatan baginya untuk melakukan kegiatan secara selayaknya, yang 
terdiri dari : 

a. penyandang cacat fisik; 

b. penyandang cacat mental; 

c. penyandang cacat fisik dan mental. 

2 Derajat kecacatan adalah tingkat berat ringannya keadaan cacat yang 

disandang seseorang. 
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3. Kesamaan kesempatan adalah keadaan yang memberikan pcluang kepada 
pcnyandang cacat untuk mendapalkan kcsempatan yang sama dalam segala 
aspek kehidupan yang penghidupan. 

4. Aksesibilitas adalah kemudahan yang disediakan bagi pcnyandang cacat 
guna mewujudkan kesamaan kesempatan dalam segala aspek kehidupan 
dan penghidupan. 

5. Rchabilitasi adalah proses refungsionalisasi dan pengembangan untuk 
memungkinkan penyandang cacat mampu melaksanakan fungsi sosialnya 
secara wajar dalam kehidupan masyarakat. 

6. Rehabilitasi medik adalah kegiatan pelayanan kesehatan secara utuh dan 
terpadu melalui tindakan medik agar penyandang cacat dapat mencapai 
kemampuan fungsional semaksimal mungkin. 

7. Rehabilitasi pendidikan adalah kegiatan pelayanan pendidikan secara utuh 
clan terpadu melalui pross belajar mengajar agar penyandang cacat dapat 
mengikui pendidikan secara otpimal sesuai dengan bakat, minat, dan 
kemampuannya. 

8. Rehabilitasi pelatihan adalah kegiatan pelayanan pelatihan secara utuh dan 
tcrpadu agar pcnyandang cacat dapat memilik..i keterampilan kcrja scsuai 
dengan bakat, minat dan kemampuannya. 

9. Rehabilitasi sosial adalah kegiatan pelayanan sosial secara utuh clan terpadu 
melalui pendekatan fisik, mental, dan sosial agar penyandang cacat dapat 
melaksanak.an fungsi sosialnya secara optimal dalam hidup bcnnasyarak.at. 

10. Perusahaan adalah setiap bentuk usaha yang berbadan hukum atau tidak, 
yang mempekerjakan pekerja dengan tujuan mencari keuntungan atau tida~ 
milik orang perseorangan, persekutuan, atau badan hukum, baik milik 
swasta maupun milik negara. 

11. Pengusaha adalah : 

a. Orang perseorangan, persekutuan, atau badan hukum yang 
menjalankan suat perusahaan milik sendiri; 

b. Orang perseorangan, persekutuan, atau badan hukum yang secara 
berdiri sendiri menjalankan perusahaan bukan miliknya; 

c. Orang perseorangan, persekutuan, atau badan hukum yang berada di 
Indonesia mewak..ili perusahaan sebagaimana dimaksud daJam huruf 
a dan huruf b yang berkedudukan di luar wilayah Indonesia. 
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12. Menteri adalah Menteri yang bertanggung jawab di bidang kescjahteraan 
sosial. 

Pasal 2 

Pcnenruan jenis dan tingkat derajat kecacatan yang disandang oleh scseorang 
ditetapkan oleh Mentcri yang bertanggung jaw ab di bidang kesehatan. 

Pasal 3 

Upaya peningkatan kesejahteraan sosial penyandang cacat bertujuan untuk 
mewujudkan kemandirian dan kcsejahteraan penyandang cacat. 

Pasal 4 

Upaya peningkatan kesejahteraan sosial penyandang cacat dilaksanakan 
melalui: 

a. kesamaan kesempatan; 

b. rehabilitasi 

c. bantuan sosial; 

d. pemeliharaan taraf Jcesejahteraan sosial. 

BAB II 

KESAMAAN KESEMPATAN 

Bagian Pertama 

Um um 

Pasal S 

Sctiap penyandang cacat mempunyai kesamaan kesempatan dalam scgala aspek 
kchidupan dan penghidupan. 

Pasal 6 

Kesamaan kesempatan bagi penyandang cacat diarahkan untuk mewujudkan 
kesamaan kcdudukan, hak, kewajiban, dan peran penyandang cacat, agar dapat 
berperan dan berintegrasi secara total sesuai dengan kcmampuannya dalam 
segala aspek kehidupan dan penghidupan. 
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Pasal 7 

Kesamaan kesempatan bagi penyandang cacat dalam segala aspek kehidupan 
dan penghidupan dilaksanakan melalui penyediaan aksesibilitas. 

Bagian Kedua 

Aksesibilitas 

Pasal8 

Setiap pengadaan sarana dan prasarana umum yang diselenggarakan oleh 
Pemerintah dan/atau masyarakat, wajib menyediakan aksesibilitas. 

Pasal9 

Penyediaan aksesibilitas dimaksudkan untuk menciptakan keadaan dan 
lingkungan yang lebih menunjang penyandang cacat agar dapat sepenuhnya 
hidup bermasyarakat. 

Pasal 10 

Penyediaan aksesibilitas dapat berbentuk: 

a. fisik; 

b. non fisik. 

Pasal 11 

(1) Penyediaan aksesibilitas yang berbentuk fisilc sebagaimana dimaksud dalam 
Pasal 10 huruf a dilaksanakan pada sarana dan prasarana umum yang 
meliputi : 

a. aksesibilitas pada bangunan umum; 

b. aksesibilitas pada jalan um um; 

c. aksesibilitas pada pertamanan dan pemakaman umum; 

d. aksesibilitas pada angkutan urnum. 

(2) Penyediaan aksesibilitas yang berbentuk non fisik sebagaimana dimaksud 
dalam Pasal 10 huruf b meliputi 

a. pelayanan informasi; 

b. pelayanan khusus. 
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Pasal 12 

Akscsibilitas pada bangunan bangunan umum scbagaimana dimaksud dalam 
Pasal 11 ayat (1) huruf a dilaksanakan dalam menyediakan: 

a. akses ke, dari dan di dalam bangunan; 

b. pintu, tangga, lift khusus untuk bangunan bertingkat; 

c. tempat park.ir clan tempat naik turun pcnumpang; 

d toilet; 

e. tempat minum; 

f. tempat telepon; 

g. peringalan darurat; 

h. tanda-tanda atau signage. 

Pasal 13 

Aksesibilitas pada jalan um urn sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) 
huruf b dilaksanakan dengan menyediakan : 

a. akses ke, dan dari jalan um um; 

b. akses kc tcmpat pembcrhentian bis/kendaraan; 

c. jembatan penyeberangan; 

d jalur penyeberangan bagi pejalan kaki; 

c. tempat park.ir clan naik turun penumpang; 

f. tempat pemberhentian kendaraan umum; 

g. tanda-tanda/rambu-rambu dan/atau marka jalan; 

h. trotoar bagi pejalan kaki/pemakai kursi roda; 

1. tcrowongan penyeberangan. 

Pasal 14 

Aksesibilitas pada pertamanan dan pennakaman umum sebagaimana dimaksud 
dalam Pasal 11 ayat (1) huruf c dilaksanakan dengan menyediakan: 

a. akscs ke, dari, dan di dalam pertamanan clan pennakaman umum; 

b. tempat parkir dan tempat turun naik penumpang; 

c. tempat duduk/istirahat; 

d tempat minu.m; 
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c. tempat tele1xm; 

f. toilet; 

g. tanda-tanda atau signage. 

Pasal 15 

Aksesibilitas pada angkutan umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat 
(1) huruf d dilaksanakan dengan menycdiakan: 

a. tangga naik/turun; 

b. tempat duduk; 

c. tanda-tanda atau signage. 

Pasal 16 

Pelayanan informasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2) huruf a 
dilaksanakan untuk memberikan infonnasi kepada penyandang cacat berkenaan 
dengan aksesibilitas yang tersedia pada bangunan umum, jalan umum, 
pertamanan dan permakaman umum, clan angkutan umum. 

Pasal 17 

Pelayanan khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2) huruf b 
dilaksanakan untuk memberikan kemudahan bagi penyandang cacat dalam 
melaksanakan kegiatannya pada bangunan umum,jalan umum, pcrtamanan dan 
permakaman umum, dan angkutan umum. 

Pasal 18 

Standardisasi penyediaan aksesibilitas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 
sampai dengan Pasal 17 ditetapkan oleh Menteri dan Menteri lain baik secara 
bersama-sama maupun sendiri-sendiri sesuai dengan bi dang tugas dan fungsinya . . 
masmg-masmg. 

Passi 19 

Penyediaan aksebilitas yang berbentuk fisik dan non fisik dilaksanakan oleh 
dan menjadi tanggung jawab dari Pemerintah dan masyarakat. 

Pasal 20 

(1) Penyediaan aksesibilitas oleh Pemerintah clan masyarakat dilaksanakan 
secara bertahap dengan memperhatikan prioritas aksesibilitas yang 
dibutuhkan penyandang cacat. 
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2) Prioritas aksesibilitas yang dibutuhkan penyandang cacat sebagaimana 
dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Menteri setelah mcndapat 
persetujuan dari Mcnteri lain sesuai dcngan bidang tugas dan fungsinya 

. . 
masmg-masrng. 

Pasal 21 

Sarana dan prasarana umum yang telah ada dan belum dilengkapi dengan 
ak.sesibilitas, wajib dilengkapi dengan akscsibilitas sebagaimana diatur dalam 
Peraluran Pemerintah ini. 

Pasal 22 

(1) Pcngawasan dan pengendalian penyediaan aksesibilitas dilaksanakan oleh 
dan menjJdi tan&,oUng jawab dari Gubemur Kepnla Dae rah Tingkat I. 

(2) Pcngawasan dan pengendalian pcnyediaan aksesibilitas scbagaimana 
dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan memperhatikan ketentuan 
peraturan perundang-undangan yang berlaku. 

Bagian Ketiga 

Kesamaan Kesempatan Dalam Pendidikan 

Pasa123 

Setiap penyandang c.acat memiliki kesempatan dan perlakuan yang sama untuk 
memperoleh pendidikan pada satuan, jalur, jenis, dan jenjang pendidikan sesuai 
dengan jenis dan derajat kecacatannya. 

Pasal 24 

(1) Setiap penyelenggara satuan pendidikan bertanggungjawab atas pcmberian 
kesempatan clan perlakuan yang sama kepada penyandang cacat untuk 
memperoleh pendidikan. 

(2) Ketentuan lebih lanjut mengenai pemberian kesempatan dan perlakuan 
yang sama dalam bidang pendidik.an sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 
diatur oleh Menleri yang bertanggung jawab di bidang pendidikan. 

Pasa125 

(1) Penyandang cacat yang k.arena jenis dan derajat kecacatannya tidak dapat 
mengikuti pendidikan yang diselenggarakan untuk peserta didik pada 
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umumnya, dibcrikan pcndidikan yang khusus disclcnggarakan untuk 
peserta didik yang menyandang cacat. 

(2) Pelaksanaan pcndidikan sebagaimana dimaksud padaayat (1) dilak.sanakan 
sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. 

Bagian Keempat 

Kesamaan Kesempatan Dalam Ketenagakerjaan 

Paragraf Kesatu 

Tenaga Kerja Peoyaodaog Cacal 

Pasal 26 

Pengusaha wajib mcmberikan kesempatan yang sama kepada tenaga kerja 
penyandang cacat yang memenuhi pcrsyaratanjabatan dan kualifikasi pekerjaan 
untuk mempcroleh pekerjaan sesuai dcngan jenis dan derajat kecacatannya. 

Pasal27 

Pengusaha wajib memberikan perlakuan yang sama kepada pekerja penyandang 
ca cat. 

Pasal 28 

Pengusaha harus mempekerjakan sekurang-kurangnya 1 (satu) orang 
penyandang cacat yang memenuhi persyaratan jabatan dan kualifikasi pekerjaan 
sebagai pekerja pada perusahaannya untuk sctiap 100 (scratus) orang pekerja 
perusahaannya. 

Pasal 29 

(1) Pengusaha harus mempekerjakan sekurang-kurangnya 1 (satu) orang 
penyandang cacat yang memenuhi persyaratan jabatan dan kualifikasi 
pekerjaan sebagai pekerja pada perusahaanny~ bagi yang memilik.i pekerja 
kurang dari 100 (seratus) orang tetapi usaha yang dilakukannya 
menggunakan teknologi tinggi. 

(2) Penggunaan teknologi tinggi dalam usaha dan jumlah rasio pekerja 
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Menteri yang 
bertanggung jawab di bidang ketcnaga kerjaan setelah mendapat 
persetujuan dari Menteri yang bertanggungjawab di bidang perindustrian. 
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Pasal JO 

(I) Persyaratan jabatan dan kualifikasi pekerjaan bagi penyandang cacat 
ditetapkan dengan memperhatikan faktor: 

a. jenis clan dcrajat kecacatan; 

b. pendidikan; 

c. keterampilan dan/atau keahlian; 

d keschatan; 

c. fonnasi yang tersedia; 

f. jenis atau bidang usaha; 

g. faktor lain. 

(2) Persyaratan jabatan dan kualifikasi pckerjaan bagi penyandang cacat 
sebagaimana dimak.sud pada ayat (1) ditctapkan oleh Menteri yang 
bertanggung jawab di bidang ketenagakerjaan setelah mendapat 
pertimbangan dari Menteri. 

Pasal 31 

Setiap pekerja penyandang cacat mempunyai hak dan kewajiban yang sama 
dengan pekerja lainnya sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang 
berlaku. 

Paragrar Kedua 

lk.Jim Usaha 

Pasal 32 

(i) Pemerintah menumbuhkan iklim usaha bagi pcnyandang cacat yang 
mempunyai keterampilan dan/atau keahlian untuk melakuk.an usaha sendiri 
atau melalui kelompok usaha bersama. 

(2) Penumbuhan iklim usaha bagi pcnyandang cacat oleh Pemerintah 
scbagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dcngan mcmperhatikan 
ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. 

Pasal33 

Dunia usaha clan masyarakat berperan serta secara aktif dalam mcnumbuhkan 

ikJim usaha bagi penyandang cacat. 
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Pasal 34 

(1) Dalam rangka mewujudkan iklim usaha bagi pcnyandang cacat, kcpada 
penyandang cacat yang mempunyai keterampilan dan/atau keahlian yang 
melakukan usaha sendiri atau melalui kelompok usaha bersama dapat 
dibcrikan bantuan oleh Menteri. 

(2) Bantuan bagi pcnyandang cacat sebagaimana dimak.sud pada ayat (1) 
dibcrikan dalam bentuk : 

a. pcrmodalan; 

b. fasilitas usaha; 

c. jasa. 

(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara dan pclak.sanaan pemberian 
bantuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur oleh 
Menteri. 

BAB II 

REHABILITASI 

Bagian Pertama 

Um um 

Pasal 35 

Rehabilitasi diarahkan untuk memfungsikan kcmbali dan mengembangkan 
kemampuan fisik, mental, dan sosial pcnyandang cacat agar dapat melaksanakan 
fungsi sosialnya secara wajar sesuai dengan bakat, kemampuan, pcndidikan. 
clan pengalaman. 

Pasal 36 

Rehabilitasi bagi pcnyandang cacat meliputi rchabililasi medik. pendidikan, 
pelatihan, dan sosial. 

Pasal 37 

(1) Rehabilitasi dilaksanakan pada fasilitas rehabilitsi yang diselenggarakan 
oleh Pemerintah dan/atau masyarakat. 

(2) Pendirian fasilitas rehabilitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 
dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang 
berlaku. 
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Pasal38 

(1) Pcnyclengaraan rchabilitasi yang dilaksanakan sccara tcrpadu dalam satu 
atap oleh masyarakat hanya dapat dilakukan alas dasar izin dari Mcn!eri. 

(2) Kctentuan lebih lanjut mengenai persyaratan, tata cara pcrizinan, dan 
pclaksanaan rchabilitasi scbagaimana dimaksud dalam ayat (1) diatur oleh 
Mcntcri setclah mendapat persetujuan dari Mcnteri lain tcrkait scsuai 
dcngan bidang tugas dan fungsinya masing-masing. 

Pasal 39 

(1) Tcrhadap penyandang cacat yang tidak mampu dapat mcmpcrolch 
keringanan pcmbiayaan rehabilitasi sesuai dengan kcten!uan pcraturan 
perundang-undangan yang berlaku. 

(2) Persyaralan kctidakmampuan seorang pcnyandang cacat ditetapkan olch 
Menteri. 

Pasal 40 

(1) Pclaksanaan rchabilitasi yang diperuntukkan bagi anggota atau yang 
dipcrsamakan dcngan anggota Angk.atan Berscnja1a Republik Indonesia 
dilakukan dcngan mempcrhatikan kctentuan mengcnai rchabilitasi yang 
diatur dalam Pcraturan Pcmerintah ini. 

(2) Kctcntuan tcknis pclak.sanaan rehabilitasi sebagaimana dimaksud pada ayat 
(I) di(\tur lcbih Ian jut olch Mcnteri yang bertanggung jawab di bi dang 
pertahanan dan Kcamanan. 

Bagian Kedua 

Rehabilitasi Mcdik 

Pasal 41 

Rchabilitasi mcdik dimaksudkan agar pcnyandang cacat dapat mcncapai 
kcmampuan fungsional s.ccara maksimal. 

Pa.cml 42 

Rchabilitasi mcdik dilakukan dcng.an pclayanan kcschatan secara utuh dan 
tcrpadu mclalui tim.l<Jk'-ln mcdik ya11i; bc1 up;i pclayanan : 

a. doktcr, 



b. psikologi; 

c. fisiotcrapi; 

d. okupasi terapi; 

c. terapi wicara; 

f. pcmberian alat bantu atau alat pengganti; 

g. sosial medik; 

h. pelayanan medik lainnya. 

Pasal 43 

Ketcntuan lcbih Ian jut mengenai pelaksanaan rehabilitasi mcdik bagi penyandang 
cae<1t diatur olch Mcntcri yang bcrtanggungjawab di bidang keschatan dcngan 
memperhatikan ketentuan pcraturan perundang-undangan yang berlaku. 

Bagian Ketiga 

Rehabilitasi Pendidikan 

Pasal 44 

Rchabilitasi pcndidikan dimaksudkan agar penyandang cacal dapat mengikuti 
pcndidikan sccara optimal sesuai dengan bakat, minat, dan kemampuannya. 

Pasal 45 

Rchabilitasi pcndidikan dilakukan dengan pemberian pelayanan pcndidikan 
secara utuh dan terpadu melalui proses belajar mengajar. 

Pasal 46 

Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan rehabilitasi pendidikan bagi 
pcnyandang cacat diatur oleh Menteri yang bertanggung jawab di bidang 
pendidikan dcngan memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan 
yang berlaku. 

Bagian Keempat 

Rehabilitasi Pelatihan 

Pasal47 

Rehabilitasi pelatihan dimaksudkan agar penyandang cacat dapat memiliki 
keterampilan kerja sesuai dengan bakat dan kemampuannya. 
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Pasal 48 

Rehabilitasi pelatihan dilakukan dengan pcmberian pclayanan pelatihan sccara 
utuh dan terpadu melalui kcgiatan yang bcrupa : 

a. asesmen pelatihan; 

b. bimbingan dan penyuluhan jabatan; 

c. latihan keterampilan dan permagangan; 

d. penempatan; 

e. pembinaan lanjut. 

Pasal49 

Ketentuan lebih lanjut mcngenai pelaksanaan rehabilitasi pclatihan bagi 
penyandang cacat diatur oleh Menteri yang bcrtanggung jawab di bidang 
ketenaga kerjaan dengan memperhatikan ketentuan peraturan perundang
undangan yang berlaku. 

Bagian Kelima 

Rehabilitasi Sosial 

Pasal 50 

Rehabilitasi sosial dimaksudkan untuk memulihkan dan mengembangkan 
kemauan dan kemampuan penyandang cacat agar dapat melaksanakan fungsi 
sosialnya secara optimal dalam hidup bermasyarakat. 

Pasal51 

Rehabilitasi sosial dilakukan dcngan pembcrian pelayanan sosial secara utuh 
dan terpadu melalui kegitan pcndekatan fisik, mental dan sosial yang bcrupa : 

a. motivasi dan diagnosas psikososial; 

b. bimbingan mental; 

c. bimbingan fisik; 

d. bimbingan sosial; 

e. birnbingan keterampilan; 

f. terapi penunjang; 

g. bimbingan resosialisasi; 

h. bimbingan dan pernbinaan usaha; 

1. birnbingan lanjut. 
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Pasal 52 

Ketcntuan lebih lanjut mengenai pelak.sanaan rehabilitasi sosial bagi penyandang 
cacat diatur oleh Menteri. 

BAB IV 

BANTUAN SOSIAL 

Pasal SJ 

Bantuan sosial diarahkan untuk membantu penyandang cacat agar dapal bcrusaha 
meningkatkan taraf kesejahteraan sosialnya. 

Pasal S4 

Bantuan sosial bagi penyandang cacat bertujuan untuk : 

a. memenuhi kcbutuhan hidup dasar penyandang cacat; 

b. mengembangkan usaha dalam rangka kemandirian penyandang cacat; 

c. mendapatkan kemudahan dalam mcmperoleh kesempatan berusaha. 

Pasal SS 

Bantuan sosial diberikan kepada : 

a. penyandang cacat yang tidak mampu, sudah direhabilitasi, dan belum 
bekerja; 

b. penyandang cacat yang tidak mampu, belum direhabilitasi, memiliki 
keterampilan, dan belum bekerja. 

Pasal 56 

Bantuan sosial diberikan dalam bentuk : 

a. materiil; 

b. finansial; 

c. fasilitas pelayanan; 

d. informasi. 
Pasal 57 

(1) Pemberian bantuan sosial dalam bentuk sebgaimana dimaksud dalam Pasal 
56 oleh Menteri, sifatnya tidak tetap dan dilaksanakan sesuai dengan arah 
dan tujuan bantuan sosial. 
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(2) Kclenluan lebih lanjul mengcnai lala cara pcmbcrian banluan sosial 
sebagaimana dimaksud dalam ayal (1) dialur olch Mcnleri. 

BABV 

PEMELIHARAAN TARAF KESEJAHTERAAN 

SOSIAL 

Pasal 58 

Pcmeliharaan taraf kcscjahteraan sosial diarahkan pada pcmbcrian pcrl indungan 
dan pelayanan agar penyandang cacat dapat memperolch taraf hidup yang wajar. 

Pasal 59 

Pcmcliharaan laraf kcsejahteraan sosial dibcrikan kepada penyandang cacat yang 
dcrajat kecacatannya tidak dapatdirehabilitasi dan kchidupannya sccara mutlak 
tergantung pada bantuan orang lain. 

Pasal 60 

(1) Perlindungan dan pclayanan dalam rangka pcmclihraan taraf kcsejahteraan 
sosial diberikan dalam bentuk matcriil, finansial, dan pclayanan. 

(2) Pcrlindungan dan pelayanan dalam rangka pcmcliharaan taraf kescjahteraan 
sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan mclalui kcluarga 
alau kelurga pengganti dan panti sosial yang mcrawat pcnyandang cacat 
yang bcrsangkutan. 

Pasal 61 

(1) Pembcrian perlindungan dan pclayanan dalam bcntuk materiil, finansial 
dan pelayanan dilaksanakan olch Menleri. 

(2) Bcntuk pclayanan sebagaimana dimaksud pada ayal (1) dilaksanakan pada 
panti sosial yang diselenggarakan oleh Pemerintah sesuai dcngan kctentuan 
peraturan perundang-undangan yang bcrlaku. 

(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara dan persyaralan perlindungan 
clan pelayanan dalam bentuk materiil dan finansial diatur oleh Menleri. 

Pasal62 

(1) Menteri melakukan pembinaan pemelihraan taraf kesejahteraan sosial 
penyandang cacat. 
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(2) Pembinaan scbagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui: 

a. penctapan peraturan perundang-undangan clan kebijaksanaan di bi dang 
pemeliharaan taraf kesejahteraan sosial bagi penyandang cacat; 

b. bimbingan dan penyuluhan kepada keluarga atau keluarga pcngganti 
dan panti sosial yang merawat penyandangcacat tentang pemeliharaan 
taraf kcsejahteraan sosial. 

(3) Ketcntuan lebih lanjut mengenai pembinaan pemeliharaan taraf 
kesejahtcraan sosial penyandang cacat sebagaimana dimaksud pada ayat 
(1) dan ayat (2) diatur oleh Menteri. 

BAB VI 

PERAN MASYARAKAT 

Pasal 63 

Masyarakat mempunyai kesempalan yangseluas-luasnya untuk berperan dalam 
upaya peningktan kesejahteraan sosial penyandang cacat. 

Pasal 64 

Pcran masyarakat dalam upaya peningkatan kesejahteraan sosial penyandang 
cacat bertujuan untuk mendayagunakan kemampuan yang ada pada masyarakat 
guna mcwujudkan kemandirian dan kesejahteraan bagi penyandang cacat. 

Pasal 65 

Peran masyrakat dapat dilakukan oleh perorangan, kelompok, badan hukum 
atau usaha, dan lembaga arau organisasi yang bergerak di bidang sosial. 

Pasal 66 

Peran masyarakat dilakukan melalui : 

a. pcmberian saran dan pertimbangan kepada Pemerintah dalam rangka 
penyusunan peraturan perundang-undangan dan kebijaksanaan di bidang 
kesejahteraan sosial pcnyandang cacat; 

b. pengadaan aksesibilitas bagi penyandang cacat; 

c. pendirian fasilitas dan penyelenggaraan rehabilitasi penyandang cacat; 
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d. pengadaan dan pemberian bantuan lenaga ahli atau sosial untuk 
melaksanakan atau membantu mclaksanakan pcningkatan kcscjahteraan 
sosial bagi penyandang cacat; 

e. pcmberian bantuan yang berupa materiil, finansial, dan pelayanan bagi 
penyandang cacal; 

f. pemberian kesempatan dan perlakuan yang sama bagi penyandang cacat 
di segala aspek kehidupan dan penghidupan; 

g. pengadaan lapangan pekerjaan bagi penyandang cacat; 

h. pengadaan sarana dan prasarana bagi pcnyandang cacat; 

1. kegiatan lain dalam rangka upaya peningkatan kesejahteraan sosial 
penyandang cacat. 

Pasal 67 

(1) Peran masyarakat dapat bersifat wajib atau sukarela. 

(2) Peran masyarakat yang bersifat wajib dilaksanakan bcrdasarkan ketentuan 
peraluran perundang-undangan yang berlaku. 

Pasal 68 

{I) Menteri mcnyebarluaskan informasi mengenai ix:ran masyarakat dalam 
rangka upaya peningkatan kesejahteraan sosial penyandang cacat. 

(2) Ketcntuan lebih lanjut mengenai tata cara penyebarluasan informasi 
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur oleh Menteri. 

Pasal 69 

Peran masyarakat dalam upaya peningkatan kesejahteraan sosial penyandang 
cacat dilaksanakan dengan berpedoman kepada kcbijaksanaan Pcmerintah dan 
ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. 

BAB VII 

KOORDINASI 

Pasal70 

Dalam rangka pelaksanaan clan pengendalian upaya peningkatan kesejahteraan 
sosial penyandang cacat dibentuk lembaga koordinasi dan pengendalian 
peningkatan kesejahteraan sosial penyandang cacat. 
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Pasal 71 

Lcmbaga koordinasi dan pengcndalian pcningkatan kcsejahtcraan sosial 
penyandang cacat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 70 merupakan lembaga 
yang bersifat non struktural yang dipimpin oleh Menteri yang anggota
anggotanya terdiri dari unsur Pemeirntah, pcngusaha, tcnaga ahli, tokoh 
masyarakal, dan organisasi yang bergerak di bidang sosial. 

Pasal 72 

Lembaga koordinasi dan pengendalian peningkatan kesejahteraan sosial 
pcnyandang cacat bertugas menyusun kebijaksanaan dan program pclaksanaan 
pcmantauan, evaluasi, serta pengendalian umum terhadap pclaksanaan upaya 
peningkatan kescjahteraan sosial. 

Pasal 73 

Rincian tugas, fungsi, susunan organisasi, keanggotaan, dan tata kcrja lcmbaga 
koordinasi dan pengcndalian pcningkatan kesejahteraan sosial penyandang 
cacat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 70, Pasal 71, dan Pasal 72 diletapkan 
dengan Keputusan Presiden. 

BAil VIII 

PEMBINAAN DAN PENGAWASAN 

Bagian Pertama 

Pembinaan 

Pasal 74 

Pemerintah dan masyarakat mclakukan pcmbinaan upaya peningkatan 
kesejahtcraan sosial penyandang cacat. 

Pasal 75 

Pembinaan upaya peningkatan kesejahteraan sosial penyandang cacat olch 
Pemerintah dilaksanakan melalui : 

a. penetapan peraturan perundang-undangan dan kebijaksanaan; 

b. penyuluhan; 

c. bimbingan; 

d. pemberian bantuan; 

e. penzman. 
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Pasal 76 

Pembinaan melalui pcnetapan peraturan pcrundang-undangan dan kcbijaksanaan 
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 75 huruf a dilaksanakan dcngan menyusun 
dan menctapkan pcraturan perundang-undangan dan kcbijaksanaan upaya 
peningkatan kesejahtcraan sosial pcnyandang cacat dalam segala aspek 
kehidupan dan pcnghidupan. 

Pasal 77 

Pembinaan melalui penyuluhan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 75 huruf b 
dilakukan untuk : 

a. menumbuhkan rasa kepedulian masyarakat terhadap penyandang cacat; 

b. memberikan penerangan bcrkenaan dengan pclaksanaan upaya pcningkatan 
kesejahteraan sosial penyandang cacat; 

c. meningkatkan peran para pcnyandang cacat dalam pcmbangunan nasional. 

Pasal 78 

Pcmbinaan melalui bimbingan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 75 huruf c 
dilakukan untuk : 

a. mcningkatkan kualitas penyelenggaraan upaya pcningkatan kesejahteraan 
sosial penyandang cacat; 

b. menumbuhkan dan mengembangkan kemampuan pcnyandangcacat secara 
optimal. 

Pasal 79 

Pembinaan melalui pemberian bantuan sebagaimana dimaksud pada Pasal 75 
huruf d dilakukan untuk : 

a. membantu penyandang cacat agar dapat berusaha meningkatkan taraf 
kesejahtcraan sosialnya; 

b. membantu penyandang cacat agar dapat memelihara taraf hid up yang wajar. 

Pasal 80 

Pembinaan melalui perizinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 75 huruf e 
dilakukan dengan : 

a. penetapan peraturan perundang-undangan yang mempersyaratkan 
pengadaan aksesibilitas bagi penyandang cacat dalam pemberian ij in untuk 
mendirikan bangunan atau ijin lainnya; 
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b. memberikan kemudahan dalam memperoleh perizinan dalam 
penyelenggaraan rehabilitasi bagi penyandang cacat. 

Pasal 81 

(1) Pembinaan upaya peningkatan kesejahteraan sosial oleh masyarakat 
dilaksanakan melalui kegiatan-kcgiatan dalam upaya peningkatan 
kesejahteraan sosial penyandang cacat. 

(2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh 
pimpinan atau penyelengaraan kegiatan dalam upaya peningkatan 
kesejahteraan sosial penyandang cacat terhadap unit kerja pelak.sana 
kegiatan yang bersangkutan agar berdaya guna dan bcrhasil guna. 

Pasal 82 

(1) Dalam rangka pembinaan, Menteri dapat melakukan kerja sama dengan badan 
atau lembaga internasional dan/atau instansi Pemerintah asing berkenaan 
dengan upaya peningkatan kesejahteraan sosial penyandang cacat. 

(2) Pelaksanaan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih 
lanjut oleh Menteri. 

Pasal 83 

(1) Dalam rangka pembinaan, Menteri dapat memberikan penghargaan kepada 
masyarakat yang telah berjasa dalam mewujudkan upaya pcningkatan 
kesejahteraan sosial penyandang cacal. 

(2) Penghargaan sebagaimana dimaksud pada yat (1) dapat berupa: 

a. piagam atau sertifikat; 

b. lencana atau medali kepedulian; 

c. tropi atau miniatur kemanusiaan; 

d. insentif. 

(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan dan tata cara pemberian 
penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur oleh 
Menteri. 

Bagian Kedua 

Pengawasan 

Pasal 84 

Pemerintah melakukan pengawasan pelaksanaan upaya peningkatan 
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kesejahteraan sosial pcnyandang cacat. 

Pasal 85 

Pengawasan upaya peningkatan keseja hteraan sosial penyandang 
cacat dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan pcrundang-undangan 
yang berlaku. 

BABIX 

KETENTUAN PENUTUP 

Pasla 86 

Segala ketentuan yang berkaitan dengan usaha kescjahtcraan sosial bagi 
penyandang cacat yang merupakan pelaksanaan dari Pcraturan Pcmerintah 
Nomor 36 Tahun 1980 tenang Usaha Kesejahteraan Sosial Bagi Penderita Cacal, 
sepanjang tidak bertentangan dan bclum diganti/diubah berdasarkan Peraturan 
Pemerintah ini dinyatakan tetap berlaku. 

Pasal 87 

Dengan diundangkannya Peraturan Pemerintah ini maka Peraturan Pemerintah 
Nomor 36 Tahun 1980 ten tang Usaha Kcsejahteraan Sosial Bagi Pendcrita Cacat 
(Lembaran Negara Tahun 1980 Norn or 59, Tambahan Lembaran Negara Nomor 
3179) dinyatakan tidak berlaku lagi. 

Pasal 88 

Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan. 

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan 
Pemerintah ini dengan penernpatannya dalam Lembaran Negara Republik 
Indonesia. 
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UMUM 

PENJELASAN 

ATAS 

PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA 

NOMOR 43 TAHUN 1998 

TENTANG 

UPAYA PENINGKATAN 

KESEJAHTERAAN SOSIAL PENYANDANG CACAT 

Dalam pembangunan nasional, pcnyandang cacat mempunyai kedudukan, hak, 
kewajiban, dan peran yang sama dengan warga negara Indonesia lainnya. Olch 
karena itu peran penyandang cacat dalam pembangunan nasional perlu untuk 
lebih ditingkatkan serta didayagunakan seoptimal mungkin. 

Undang-undang Nomor 4 Tahun 1997 tentang Penyandang Cacat yang 
diundangkan pada tanggal 28 Februari 1997 merupakan suatu bcntuk upaya 
dari Pemcrintah bersama-sama dengan masyarakat untuk meningkatkan peran 
penyandang cacat dalam pembangunan nasional. Dalam Undang-undang Nomor 
4 Tahun 1997 tentang Penyandang Cacal tersebut menitikberatkan kepada upaya 
peningkatan kesejahteraan sosial penyandang cacat di segala aspek kehidupan 
dan penghidupan guna rnewujudkan kesamaan kedudukan, hak, kewajiban, dan 
pcran penyandang cacat. 

Untuk melaksanakan upaya peningkatan kesejahteraan sosial penyandang cacat, 
Undang-undang Nomor 4 Tahun 1997 tentang Penyandang Cacal 
mengamanatkan untuk menetapkan Peraturan Pemerintah sebagai peraturan 
pelaksanaan clari Undang-undang Nomor 4 Tahun 1997 tentang Penyandang 
ca cat. 
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Sehubungan dengan hat tersebut, Peraturan Pemerintah ini disusun untuk 
mcmberikan kejelasan serta menjabarkan secara utuh Undang-undang Nomor 
4 Tahun 1997 tersebut berkenaan dengan upaya peningkatan kesejahteraan sosial 
penyandang cacat agar pelaksanaannya dapat memberikan hasil yang optimal 
schingga dapat tcrwujud kemandirian dan kesejahteraan penyandang cacat. 

Upaya peningkatan kesejahteraan sosial penyandang cacat yang diatur dalam 
Peraturan Pemerintah ini meliputi kesamaan kesempatan, rehabilitasi, pemberian 
bantuan sosial, dan pemeliharaan taraf kesejahteraan sosial yang dilaksanakan 
oleh dan menjadi tanggung jawab bersama dari Pemerintah, masyarakal, 
keluarga, dan pcnyandang cacat sendiri. 

Kesamaan kesempatan diwujudkan melalui penyediaan aksesibilitas bagi 
penyandang cacat baik yang berbentuk fisik maupun yang berbentuk non fisik 
pada sarana dan prasarana umum. 

Pengaturan mengenai pembinaan dimaksudka agar pelaksanaan upaya 
peningkatan kesejahteraan sosial penyandang cacat dapal dilakukan sesuai 
dengan ketentuan pcraturan perundang-undangan yang berlaku serta 
kebijaksanaan Pemerintah. 

Selain hal tersebut di atas, Peraturan Pemerintah ini juga mengatur mengcnai 
pengawasan, lembaga koordinasi, dan pengendalian peningkatan kesejahteraan 
sosial penyandang cacat. 

PASALDEMI PASAL 

Pasal 1 

Angka I 

Cukup jelas 

Angka 2 

Cukup jelas 

Angka 3 

Cukup jelas 

Angka 4 

Cukup jelas 
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Angka 5 

Cukup jelas 

Angka 6 

Cukupjelas 

Angka 7 

Cukup jelas 

Angka 8 

Cukup jelas 

Angka 9 

Cukup jclas 

Angka 10 

Cukup jelas 

Angka 11 

Cukup jelas 

Angka 12 

Cukup jelas 

Pasal 2 

Jen is kecacatan sebagaimana diatur dalam Undang-undang Nomor 4 Tahun 
1997 tentang Penyandang Cacal adalah terdiri dari cacat fisik, cacat men
tal, dan cacat fisik dan menal. 

Penentuan jenis dan tingkat derajat kecacatan yang dimak.sud dalam Pasal 
ini dilakukan apabila terjadi keragu-raguan tentang kecacatan yang 
disandang seseorang. 

Pasal 3 
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Yang dimaksud dengan kesejahteraan sosial adalah suatu tata kehidupan 
dan penghidupan sosial materiil maupun spiritual yang diliputi oleh rasa 
keselamatan, kesusilaan, dan ketenteraman lahir batin yang memungkinkan 
bagi setiap warga negara untuk mengadakan usaha pemenuhan kebutuhan 



jasmaniah, rohaniah, dan sosial yang sebaik-baiknya bagi diri, kclurga, 
serta masyarakat dcngan menjunjung tinggi hak dan kewajiban warga 
negara sesuai dengan Pancasila. 

Penjelasan pengertian kesejahteraan sosial ini berlaku seterusnya untuk 
pengertian yang sama, kecuali ditentukan lain dalam penjelasan Peraturan 
Pemerintah ini. 

Pasal 4 

Cukup jelas 

Pasal 5 

Yang dimaksud dengan aspek kehidupan dan penghidupan meliputi antara 
lain aspek agama, kesehatan, pendidikan, sosial, ketenagakerjaan, ekonomi, 
pelayanan umum, budaya, politik, pertahanan keamanan, olah raga. 
rckrcasi, dan inforrnasi. 

Penjclasan pcngertian aspck kehidupan dan penghidupan ini berlaku 
seterusnya untuk pengertian yang sama, kecuali ditentukan lain dalam 
pcnjelasan Peraturan Pemerintah ini. 

Pasal 6 

Cukup jelas 

Pasal 7 

Cukup jelas 

Pasal8 

Kewajiban pcnyediaan akscsibilitas yang dimaksud dalam Pasal ini tidak 
dikenakan sanksi pidana, namun dapat dikenakan sanksi administrasi sesuai 
dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. 

Pasal 9 

Dengan adanya akscsibilitas, maka penyandang cacat dapat memperoleh 
dan mcmanfaatkan kesamaan kescmpatan seperti anggota masyarakat 
lainnya dalam berbagai aspek kehidupan dan penghidupan sehingga dapat 
menunjang mobilitas dan kemandirian penyandang cacaL 

Pasal 10 

Cukup jelas 
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Pnsnl tt 

Aynt(l) 

( "ukup jrl:1s 

Aynt (.?.) 

I luruf a 

Pclay;rnan informasi dapat clibcrikan mclalui antara lain suara, 
hunyi. ntau tulisan yang dipcruntukkan bagi pcnyandang cacat. 

lluruf b 

Pdayanan khusus misalnya tern pat lokct pcnjualan tikct angkutan 
umum yang dipcruntukkan khusus bagi pcnyandang cacat. 

Pasal 12 

Cukup jclas 

Pasal 13 

Cukup jclas 

Pasal 14 

Cukup jclas 

Pasal 15 

Cukupjelas 

Pasal 16 

Cukupjelas 

Pasal 17 

Cukup jelas 

Pasal 18 
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Yang dirnak.sud dengan Manteri lain adalah para Menteri selain Menteri 
yang bertanggungjawab dibidang kesejahteraan sosial, yang bidang tugas 
dan fungsinya terkait secara langsung dalam pelaksanaan upaya 
peningkatan kesejahteraan sosial penyandang cacat. 



Penjelasan pengertian Menteri lain berlaku scterusnya untuk pengertian 
yang sama, kecuali ditentukan lain dalam pcnjelasan Pcraturan Pemcrintah 
tnl. 

Pasal 19 

Cukup jelas 

Pasal 20 

Ayat (1) 

Yang dimaksud dengan penyediaan aksesibilitas yang dilakukan secara 

bertahap adalah dcngan mempertimbangkan kemampuan Pemerintah 
dan masyarakat serta didasarkan kepada kebutuhan dan prioritas 
penyandang cacat. 

Ayat (2) 

Cukup jclas 

Pasal 21 

Penyediaan aksesibilitas pada sarana dan prasarana umum yang telah ada 
tersebut pelaksanaannya secara bertahap serta memperhatikan prioritas 
aksesibilitas yang dibutuhkan penyandang cacat. Sekalipun secara bertahap, 
penyediaan aksesibilitas tersebut merupakan kewajiban yang harus 
dilaksanakan oleh penyelenggara/pengelola sarana dan prasarana umum. 

Pasal 22 

Ayat (1) 

Cukup jelas 

Ayat (2) 

Cukup jelas 

Pasal 23 

Perlakuan yang sama dimaksudkan agar penyandang cacat sebagai peserta 
didik mendapatkan kesamaan perlalruan scbagaimana peserta didik lainnya, 
termasuk di dalamnya kesamaan perlakuan untuk mendapatkan sarana dan 
prasarana pendidik.an. 

Sedangkan yang dimaksud dengan satuan, jalur, jenis, dan jenjang 
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pcndidikan adalah sebagaimana diatur dalam Undang-undang Nomor 2 
Tahun 1989 lentang Sistem Pendidikan Nasional. 

Pasal24 

Ayat (1) 

Yang dimaksud dengan penyelenggara satuan pendidikan adalah 
Pemerintah alau masyarakal yang menyelenggarakan kegiatan 
pendidikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan 
yang bcrlaku di bidang pendidikan. 

Ayat (2) 

Cukup jelas 

Pasal25 

Ayat (1) 

Pendidikan yang khusus diselcnggarakan untuk peserta didik yang 
menyandang cacat adalah pendidikan luar biasa. 

Yang dimaksud dengan pendidikan luar biasa adalah pendidikan yang 
khusus disclenggarakan bagi peserta didik yang menyandang kelainan fisik 
dan/atau mental. 

Ayat (2) 

Peraturan perundang-undangan yang berlaku dalam ayat ini adalah 
Peraturan Pemcrintah Nomor 72 Tahun 1991 lentang Pcndidikan Luar 
Biasa. 

Pasal 26 

Ketentuan dalam Pasal ini mempertegas kembali ketentuan yang diatur 
dalam Undang-undang Nomor 25 Tahun 1997 tentang Ketenagakerjaan. 

Setiap tenaga kerja mempunyai hak dan kesempatan yang sama untuk 
memperoleh pekerjaan dan penghidupan yang layak tanpa membedakan 
jenis kelamin, suku, ras, dan agama, sesuai dengan min at dan kemampuan 
tenaga kerja yang bersangkutan. Hal ini tennasuk tenaga kerja penyandang 
ca cat. 

Pasal 27 

Ketentuan dalam Pasal ini mempertegas kembali ketentuan yang diatur 
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Huruf g 

Cukupjelas 

Ayat (2) 

Cukup jelas 

Pasal31 

Kctcntuan pcraturan pcrundang-undangan yang bcrlaku dalam Pasal ini 
adalah Undang-undang Nomor 25 Tahun 1997 tentang Kctcnagakerjaan 
dan pcraturan pcrundang-undangan lainnya di bidang kctcnagakcrjaan. 

Pasal 32 

Ayat (1) 

Cukup jelas 

Ayal (2) 

Penumbuhan iklim usaha tclah diatur dalam berbagai pcraturan 
perundang-undangan dan kcbijaksanaan Pcmerintah, antara lain 
Undang-undang Nomor 9 Tahun 1995 ten tang Usaha Keci I. 

Pelaksanaan penumbuhan iklim usaha bagi penyandang cacat 
didasarkan kepada peraturan perundang-undangan dan kebijaksanaan 
Pemcrinlah yang ada dan juga kondisi scrta keterampilan dan/atau 
keahlian penyandang cacat yang bersangkutan. 

Pasal 33 

Cukup jelas 

Pasal 34 
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Ayat (1) 

Bantuan yang diberikan oleh Menteri merupakan stimulan untuk 
mendorong dan menggiatkan penyandang cacat dalam menciptakan 
clan mengembangkan lapangan pekerjaan bagi penyandang cacat. 

Ayat (2) 

Cukup jelas 



Ayat (3) 

Cukup jelas 

Pasal 35 

Yang dimaksud dcngan fungsi sosial adalah kemampuan dan peran 
sescorang untuk berintegrasi melalui komunikasi dan interaksi dalam hidup 
bermasyarakat secara wajar. 

Pasal 36 

Cukup jelas 

Pasal 37 

Ayat (1) 

Yang dimaksud dengan fasilitas rchabilitasi adalah sarana dan 
prasarana pelayanan rehabilitasi, antara lain pusat rehabilitasi, panti 
sosial, rumah sakit, lembaga pelatihan, dan unit rehabilitasi sosial 
keliling. 

Ayat (2) 

Cukup jelas 

Pasal 38 

Ayat (1) 

Yang dimaksud dengan rehabilitasi yang dilaksanakan secara terpadu 
adalah penanganan rehabilitasinya baik medik, pcndidikan, pelatihan, 
dan sosial dilakukan sebagai satu kesatuan di dalam satu lembaga 
rchabilitasi. 

Ayat (2) 

Pasal 39 

Menteri lain terkait dalam Pasal ini adalah Menteri yang bertanggung 
jawab di bidang kesehatan, pendidikan dan ketenaga kerjaan. 

Ayat (1) 

Yang dimaksud dengan tidak mampu adalah tidak mampu dari segi 
kondisi serta keadaan finansial untuk membiayai pelaksanaan 
rehabilitasi. 
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Keringanan pcmbiayaan dapat scluruh atau sebagian bi;:iya 
pclaksanaan rchabilitasi. 

Ayat (2) 

Cukup jelas 

Pasal 40 

Ayat (1) 

Cukup jelas 

Ayat (2) 

Cukup jclas 

Pasal 41 

Yang dimaksud dcngan kemampuan fungsional secara maksimal adalah 
dapat melaksanakan fungsi organ tubuhnya dalam rangka melaksanakan 
kegiatan dcngan selayaknya sesuai dcngan kecacatan yang disandang. 

Pasal 42 

Cukup jelas 

Pasal 43 

Kctentuan peraturan pcrundang-undangan yang berlaku dalam Pasal ini 
adalah Undang-undang Nomor 23 Tahun 1992 tentang Keschatan, beserta 
peratuan pelaksanaannya. 

Pasal 44 

Cukup jelas 

Pasal 45 

Cukup jelas 

Pasal 46 

Kctcntuan pcraturan perundang-undangan yang berlaku dalam Pasal ini 
adalah Undang-undang Nomor 2 Tahun 1989 tentang Sistem Pendidikan 
Nasional beserta peraturan pelak.sanaannya. 

Pasal47 

Cukup jelas 
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Pasal 48 

Huruf a 

Ascsmen pelatihan dimaksudkan scbagai kegiatan pendaftaran bagi 
penyandang cacat dalam rangka menemukenali bakat, minat untuk 
mcnentukan jenis keterampilan yang akan diberikan. 

Huruf b 

Bimbingan dan penyuluhan jabatan dimaksudkan scbagai proses 
pemberian pcnerangan tcntang potensi diri yang mcliputi intelcgcnsia, 
bakat, minat, dan kepribadian. 

Huruf c 

Latihan keterampilan ini dimaksudkan sebagai upaya pcningkatan 
mutu/kualitas tenaga kerja penyandang cacat agar pemakai jasa tcnaga 
kerja pcnyandang cacat merasa saling membutuhkan dan ditangani 
secara profesional. 

Huruf d 

Pencmpatan di sini dimaksudkan sebagai upaya penggunaan tenaga 
kerja pcnyandang cacat secara optimal dan produktif berdasarkan 
prinsip penempatan tenaga kerja yang tepat pada pekerjaannya. 

Huruf e 

Pembinaan lanjut ini dimaksudkan sebagai upaya pemantapan dan 
pengembangan kemampuan penyandang cacat. 

Pasal 49 

Cukupjelas 

Pasal SO 

Cukup jclas 

Pasal 51 

Huruf a 

Kegiatan ini dimaksudkan untuJc menumbuhkembangkan/mendorong 
penyandang cacat dalam mengikuti program rehabilitasi sosia). 
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Huruf b 

Kegiatan ini dimaksudkan untuk mendorong kemauan dan 
kemampuan pcnerimaan pelayanan serta pembinaan ketaqwaan. 

Huruf c 

Kcgiatan ini dimaksudkan untuk memelihra kesehatan jasmani dan 
perkembangannya. 

Huruf d 

Kegiatan ini dimaksudkan untuk mcnumbuhkembangkan kcmampuan 
peserta latih sccara perseorangan agar dapat mcngatasi segala 
permasalahan sosial yang dihadapi. 

Huruf e 

Kcgiatan ini dimaksudkan untuk memulihkan clan mengembangkan 
kemampuan fisik, mental, dan sosial penyandang cacat agar mau dan 
mempu belcerja scsuai dengan bakat, kemampuan, dan 
pcngalamannya. 

Huruf f 

Kegiatan ini ditujulcan kepada penyandang cacat yang mcmpunyai 
kclainan tambahan agar dapat mcnunjang dlaam kegiatan lainnya. 

Huruf g 

Kegiatan ini dimaksudkan untuk mempersiapkan penyandang cacat 
dan masyarakat lingkungannya agar terjadi integrasi sosial dalam 
hidup bermasyarakat. 

Huruf h 

Kegiatan ini dimaksudkan untuk meningkatkan dan mengembangkan 
kcmampuan dan lceterampilan agar usaha/kerja yang dilakukan dapat 
berdaya guna clan berhasil guna. 

Huruf i 

Kegiatan ini dimahudkan sebagai upaya pemantapan dalam 
kehidupan dan penghidupan penyandang cacat dalam hidup 
bennasyarakat. 





Ayat (2) 

Cukup jelas 

Ayat (3) 

Cukup jclas 

Pasal 62 

Ayat {1) 

Cukup jelas 

Ayat (2) 

Huruf a 

Penetapan pcraturan perundang-undangan dan kebijaksanaan 
oleh Mcnteri dilakukan dcngan memperhatikan ketcntuan 
peraturan pcrundang-undangan yang bcrlaku. 

Huruf b 

Ayat (3) 

Bimbingan dan penyuluhan dilakukan agar bagi yang merawat 
pcnyandang cacat yang bersangkutan dapal memberikan 
perlindungan dan pelayanan sosial secara tepat dan benar 
sehingga dapat terwujud taraf hidup yang wajar bagi penyandang 
cacat. 

Cukup jelas 

Pasal 63 

Cukup jelas 

Pasal 64 

Cukupjelas 

Pasal 65 

Cukupjelas 

Pasal 66 

Cukupjelas 
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Pasal 67 

Ayat (1) 

Cukup jelas 

Ayat (2) 

Pasal 68 

Pcran masyarakat yang bersifat wajib misalnya keharusan bagi 
pengusaha untuk mempckerjakan penyandang cacat sebagaimana 
dialur dalam Undang-undang Nomor 4 Tahun 1997 tcntang 
Penyandang Cacat. 

Ayat(l) 

Cukup jelas 

Ayat (2) 

Cukup jelas 

Pasal 69 

Cukup jelas 

Pasa170 

Cukup jelas 

Pasal 71 

Cukup jelas 

Pasal 72 

Cukup jelas 

Pasal 73 

Cukup jelas 

Pasal 74 

Cukup jelas 

Pasa175 

Cukup jelas 



Pasal 76 

Cukup jclas 

Pasa177 

Cukup jelas 

Pasal 78 

Cukup jelas 

Pasal 79 

Cukup jclas 

Pasal 80 

Cukup jelas 

Pasal 81 

Ayat (1) 

Cukup jelas 

Ayat (2) 

Cukup jelas 

Pasal 82 

Ayat (1) 

Cukup jelas 

Ayat (2) 

Cukup jelas 

Pasal 83 

Ayat (1) 

Yang dimaksud dengan masyarakat adalah perorangan termasuk 
penyandang cacat, kelom(X>k, badan hukum atau usaha, dan lembaga 
atau organisasi yang bergerak di bidang sosial 

Ayat (2) 

Cukup jelas 



Ayat (3) 

Cukup jelas 

Pasal 84 

Cukup jelas 

Pasal 85 

Cukup jelas 

Pasal 86 

Cukup jelas 

Pasal 87 

Cukup jelas 

Pasa188 

Cukup jelas 

TAMBAHAN LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA NOMOR 3754 
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