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NEWS VIDEO Jokowi Berencana Terapkan Darurat Sipil untuk Cegah Penyebaran 

Corona, Apa Maksudnya? 

 

Sumber: shorturl.at/txEX0 

 

TRIBUNKALTIM.CO - Jokowi berencana terapkan darurat sipil untuk Cegah penyebaran 

Corona, apa maksudnya? 

Mencegah penyebaran virus Corona atau covid-19, Presiden Joko Widodo berencana menerapkan 

langkah darurat sipil. 

Langkah tersebut untuk pembatasan pergerakan sosial berskala besar ( Phsycal distancing ), antara 

lain mudik Lebaran 2020. 

Presiden RI Joko Widodo ( Jokowi ) terus membangun komunikasi dengan para jajaran menteri 

dan pihak terkait untuk penanganan virus Corona tau Covid-19. 

Terbaru, Jokowi mengatakan perlunya diterapkan kebijakan darurat sipil untuk penanganan 

Covid-19. 

Kebijakan tersebut akan beriringan dengan kebijakam physical distancing. 

Lalu apa yang dimaksud dengan darurat sipil? 

Kebijakan darurat sipil diatur dalam Undang-Undang 

Dalam rapat terbatas bersama dengan Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19 via video 

conference pada Senin (30/3/2020), Jokowi menegaskan, kebijakan soal physical distanding perlu 

dilakukan dengan skala lebih besar. 
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Menurut Jokowi, kebijakan pembatasan sosial tersebut harus dipertegas kembali 

Selain itu, ia meminta kebijakan itu dilakukan lebih dispilin serta lebih efektif. 

Menurut Jokowi, kebijaka physical distancing harus disertai dengan kebijakan darurat sipil. 

"Saya minta kebijakan pembatasan sosial berskala besar, physical distancing, dilakukan lebih 

tegas, lebih disiplin dan lebih efektif lagi." 

"Sehingga tadi sudah saya sampaikan, bahwa perlu didampingi adanya kebijakan darurat sipil," 

kata Jokowi, dari Istana Bogor, Senin (30/3/2020), dikutip Tribunnews dari Kompas.com. 

Lebih lanjut, Jokowi meminta jajarannya untuk segera mempersiapkan aturan pelaksanaan 

pembatasan sosial berskala besar tersebut. 

Payung hukum tersebut diperlukan agar pemerintah daerah dapat segera bekerja. 

"Dalam menjalankan kebijakan pembatasan sosial berskala besar saya minta agar segera disiapkan 

aturan pelaksanaan yang jelas sebagai panduan provinsi kabupaten dan kota sehingga mereka bisa 

bekerja," katanya. 

Dinilai perlu oleh Jokowi, lalu apa sebenarnya kebijakan darurat sipil? 

Keadaan darurat sipil ternyata diatur dalam Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang 

Nomor 23 Tahun 1959 tentang Pencabutan Undang Undang No.74 Tahun 1957 dan Penetapan 

Keadaan Bahaya. 

Peraturan tersebut mengatur tentang keadaan bahaya suatu wilayah. 

Darurat sipil merupakan keadaan bahaya yang ditetapkan oleh Presiden/Panglima Tertinggi 

Angkatan Perang di seluruh atau sebagian wilayah NKRI. 

Dalam Pasal 1, disebutkan bahwa keadaan darurat sipil berlaku apabila keamanan atau ketertiban 

hukum di seluruh wilayah atau di sebagian wilayah Negara Republik Indonesia terncam oleh 

pemberontak, kerusuhan-kerusuhan atau akibat bencana alam, sehingga dikhawatirkan tidak dapat 

diatasi oleh alat-alat perlengkapan secara biasa. 

Berikut ini bunyi Pasal 1: 

Presiden/Panglima Tertinggi Angkatan Perang menyatakan seluruh atau sebagian dari wilayah 

Negara Republik Indonesia dalam keadaan bahaya dengan tingkatan keadaan darurat sipil atau 

keadaan darurat militer atau keadaan perang, apabila : 

1. Keamanan atau ketertiban hukum diseluruh wilayah atau disebagian wilayah Negara Republik 

Indonesia terancam oleh pemberontakan, kerusuhan-kerusuhan atau akibat bencana alam, 

sehingga dikhawatirkan tidak dapat diatasi oleh alat-alat perlengkapan secara biasa; 

2. Timbul perang atau bahaya perang atau dikhawatirkan perkosaan wilayah Negara Republik 

Indonesia dengan cara apapun juga; 

3. Hidup Negara berada dalam keadaan bahaya atau dari keadaan-keadaan khusus ternyata ada 

atau dikhawatirkan ada gejala-gejala yang dapat membahayakan hidup Negara. 
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Dalam Pasal 3 disebutkan bahwa penguasa tertinggi keadaan bahaya dilakukan oleh 

Presiden/Panglima Tertinggi selaku penguasa darurat sipil Pusat/Penguasa Darurat Militer 

Pusat/Penguasa Perang Pusat. 

Berikut ini badan yang akan membantu Presiden dalam keadaan darurat sipil: 

1. Menteri Pertama; 

2. Menteri Keamanan/Pertahanan; 

3. Menteri Dalam Negeri dan Otonomi Daerah; 

4. Menteri Luar Negeri; 

5. Kepala Staf Angkatan Darat; 

6. Kepala Staf Angkatan Laut; 

7. Kepala Staf Angkatan Udara; 

8. Kepala Kepolisian Negara. 

Pada Bab II mulai dari Pasal 8 hingga Pasal 21, dijelaskan mengenai keadaan darurat sipil, 

termasuk kewenangan-kewenangan dari Penguasa darurat sipil Pusat dan Daerah. 

Penguasa Darurat Sipil Daerah yang dimaksud yakni kepala daerah serendah-rendahnya kepala 

daerah tingkat II (bupati/wali kota). 

Kepala Daerah tersebut akan dibantu oleh Komandan Militer tertinggi daerah, Kepala Polisi 

daerah, serta Pengawas/Kepala Kejaksaan daerah. 

Namun, meski sempat disinggung Jokowi, penerapan darurat sipil disebut merupakan langkah 

terakhir yang akan diambil pemerintah. 

Hal ini disampaikan oleh Juru Bicara Presiden Fadjroel Rachman. 

Penerapan darurat sipil saat ini masih dalam tahap pertimbangan. 

"Penerapan Darurat Sipil adalah langkah terakhir yang bisa jadi tidak pernah digunakan dalam 

kasus Covid-19," kata Fadjroel dalam keterangan tertulis, Senin (30/3/2020), mengutip dari 

Kompas.com.(*) 

Sumber berita: 

1. https://kaltim.tribunnews.com/amp/2020/03/31/news-video-jokowi-berencana-terapkan-

darurat-sipil-untuk-cegah-penyebaran-corona-apa-maksudnya?page=all, NEWS VIDEO 

Jokowi Berencana Terapkan Darurat Sipil untuk Cegah Penyebaran Corona, Apa 

Maksudnya?, 31/03/2020 

2. https://www.suara.com/news/2020/03/31/085745/jokowi-rencanakan-darurat-sipil-warganet-

mangkir-dari-kewajiban, Jokowi Rencanakan Darurat Sipil, Warganet: Mangkir dari 

Kewajiban, 31/03/2020 

https://www.suara.com/news/2020/03/31/085745/jokowi-rencanakan-darurat-sipil-warganet-mangkir-dari-kewajiban
https://www.suara.com/news/2020/03/31/085745/jokowi-rencanakan-darurat-sipil-warganet-mangkir-dari-kewajiban
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3. https://voi.id/artikel/baca/4214/sana-sini-tolak-rencana-jokowi-tetapkan-status-darurat-sipil, 

Sana-sini Tolak Rencana Jokowi Tetapkan Status Darurat Sipil, 31/03/2020 

4. https://www.vivanews.com/berita/politik/43142-tagar-tolak-darurat-sipil-bergema-dan-

trending-di-twitter, Tagar Tolak Darurat Sipil Bergema dan Trending di Twitter, 31/03/2020 

 

Catatan: 

Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1959 Tentang Pencabutan 

Undang Undang No. 74 Tahun 1957 (Lembaran Negara No. 160 Tahun 1957) Dan Penetapan 

Keadaan Bahaya 

Bab I Peraturan Umum 

Pasal 1 

(1) Presiden/Panglima Tertinggi Angkatan Perang menyatakan seluruh atau sebagian dari 

wilayah Negara Republik Indonesia dalam keadaan bahaya dengan tingkatan keadaan 

darurat sipil atau keadaan darurat militer atau keadaan perang, apabila: 

a. keamanan atau ketertiban hukum di seluruh wilayah atau disebagian wilayah Negara 

Republik Indonesia terancam oleh pemberontakan, kerusuhan-kerusuhan atau akibat 

bencana alam, sehingga dikhawatirkan tidak dapat diatasi oleh alat-alat perlengkapan 

secara biasa; 

b. timbul perang atau bahaya perang atau dikhawatirkan perkosaan wilayah Negara 

Republik Indonesia dengan cara apapun juga; 

c. hidup Negara berada dalam keadaan bahaya atau dari keadaan- keadaan khusus 

ternyata ada atau dikhawatirkan ada gejala- gejala yang dapat membahayakan hidup 

Negara. 

(2) Penghapusan keadaan bahaya dilakukan oleh Presiden/ Panglima Tertinggi Angkatan 

Perang. 

 

Pasal 2 

(1) Keputusan yang menyatakan atau menghapuskan keadaan bahaya mulai berlaku pada hari 

diumumkan, kecuali jikalau ditetapkan waktu yang lain dalam keputusan tersebut. 

(2) Pengumuman pernyataan atau penghapusan keadaan bahaya dilakukan oleh Presiden. 

 

Pasal 3 

https://voi.id/artikel/baca/4214/sana-sini-tolak-rencana-jokowi-tetapkan-status-darurat-sipil
https://www.vivanews.com/berita/politik/43142-tagar-tolak-darurat-sipil-bergema-dan-trending-di-twitter
https://www.vivanews.com/berita/politik/43142-tagar-tolak-darurat-sipil-bergema-dan-trending-di-twitter
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(1) Penguasaan tertinggi dalam keadaan bahaya dilakukan oleh Presiden/Panglima Tertinggi 

Angkatan Perang selaku penguasa Darurat Sipil Pusat/Penguasa Darurat Militer 

Pusat/Penguasa Perang Pusat. 

(2) Dalam melakukan penguasaan keadaan darurat sipil/keadaan darurat militer/keadaan perang, 

Presiden/Panglima Tertinggi Angkatan Perang dibantu oleh suatu badan yang terdiri dari: 

1. Menteri Pertama; 

2. Menteri Keamanan/Pertahanan; 

3. Menteri Dalam Negeri dan Otonomi Daerah; 

4. Menteri Luar Negeri; 

5. Kepala Staf Angkatan Darat; 

6. Kepala Staf Angkatan Laut; 

7. Kepala Staf Angkatan Udara; 

8. Kepala Kepolisian Negara. 

(3) Presiden/Panglima Tertinggi Angkatan Perang dapat mengangkat Menteri/Pejabat lain 

selain yang tersebut dalam ayat (2) pasal ini, apabila ia memandang perlu. 

 

Pasal 4 

(1) Di daerah-daerah penguasaan keadaan darurat sipil dilakukan oleh Kepala Daerah serendah-

rendahnya dari Daerah tingkat II selaku Penguasa Darurat Sipil Daerah yang daerah 

hukumnya ditetapkan oleh Presiden/Panglima Tertinggi Angkatan Perang. 

(2) Penguasa Darurat Sipil Daerah yang dimaksud dalam ayat (1) pasal ini dibantu oleh suatu 

badan yang terdiri dari: 

1. Seorang Komandan Militer tertinggi dari daerah yang bersangkutan.; 

2. Seorang Kepala Polisi dari daerah yang bersangkutan; 

3. Seorang Pengawas/Kepala Kejaksaan dari daerah yang bersangkutan. 

(3) Penunjukan anggota-anggota badan tersebut dalam ayat (2) pasal ini dilakukan oleh 

Presiden/Panglima Tertinggi Angkatan Perang. 

(4) Untuk sesuatu daerah, Penguasa Darurat Sipil Pusat dapat menentukan susunan penguasaan 

dalam keadaan darurat sipil yang berlainan dari pada ketentuan dalam ayat (2) pasal ini, 

apabila ia memandang perlu berhubung dengan keadaan. 

 

Pasal 5 

(1) Di daerah-daerah penguasaan keadaan darurat militer dilakukan oleh Komandan Militer 

tertinggi serendah-rendahnya Komandan kesatuan Resimen Angkatan Darat atau Komandan 

Kesatuan Angkatan Laut/Angkatan Udara yang sederajat dengan itu selaku Penguasa 
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Darurat Militer Daerah yang daerah hukumnya ditetapkan oleh Presiden/Panglima Tertinggi 

Angkatan Perang. 

(2) Penguasa Darurat Militer Daerah yang dimaksud dalam ayat (1) pasal ini dibantu oleh: 

1. Seorang Kepala Daerah dari daerah yang bersangkutan; 

2. Seorang Kepala Polisi dari daerah yang bersangkutan; 

3. Seorang Pengawas/Kepala Kejaksaan dari daerah yang bersangkutan. 

(3) Penunjukan anggota-anggota badan tersebut dalam ayat (2) pasal ini dilakukan oleh 

Presiden/Panglima Tertinggi Angkatan Perang. 

(4) Untuk sesuatu daerah, Penguasa Darurat Militer Pusat menentukan susunan penguasaan 

dalam keadaan darurat militer yang berlainan dari pada ketentuan dalam ayat (2) pasal ini, 

apabila ia memandang perlu berhubung dengan keadaan. 

 

Pasal 6 

(1) Di daerah-daerah penguasaan keadaan perang dilakukan oleh Komandan Militer tertinggi 

serendah-rendahnya Komandan kesatuan Resimen Angkatan Darat atau Komandan 

Kesatuan Angkatan Laut/Angkatan Udara yang sederajat dengan itu selaku Penguasa Perang 

Daerah yang daerah hukumnya ditetapkan oleh Presiden/Panglima Tertinggi Angkatan 

Perang. 

(2) Penguasa Perang Daerah yang dimaksud dalam ayat (1) pasal ini dibantu oleh suatu badan 

yang terdiri dari: 

1. Seorang Kepala Daerah dari daerah yang bersangkutan; 

2. Seorang Kepala Polisi dari daerah yang bersangkutan; 

3. Seorang Pengawas/Kepala Kejaksaan dari daerah yang bersangkutan. 

(3) Penunjukan anggota-anggota badan tersebut dalam ayat (2) pasal ini dilakukan oleh 

Presiden/Panglima Tertinggi Angkatan Perang. 

(4) Untuk sesuatu daerah, Penguasa Perang Pusat dapat menentukan susunan penguasaan dalam 

keadaan perang yang berlainan dari pada ketentuan dalam ayat (2) pasal ini, apabila ia 

memandang perlu berhubung dengan keadaan. 

Pasal 7 

(1) Dalam melakukan wewenang-wewenang dan kewajiban- kewajibannya. Penguasa Darurat 

Sipil Daerah/Penguasa Darurat Militer Daerah/Penguasa Perang Daerah menuruti petunjuk-

petunjuk dan perintah-perintah yang diberikan oleh Penguasa Darurat Sipil Pusat/Penguasa 

Darurat Militer Pusat/Penguasa Perang Pusat dan bertanggung jawab kepadanya. 

(2) Jika dalam bagian wilayah yang dinyatakan dalam tingkatan keadaan darurat sipil, terdapat 

beberapa orang Kepala Daerah yang menjabat Penguasa Darurat Sipil Daerah, maka tiap-

tiap Kepala Daerah yang menjabat Penguasa Darurat Sipil Daerah diwajibkan menjalankan 

petunjuk-petunjuk dan perintah-perintah dari Kepala Daerah yang menjabat Penguasa 

Darurat Sipil Daerah yang lebih tinggi kedudukannya dalam wilayah tersebut, kecuali 

apabila Penguasa Darurat Sipil Pusat menentukan lain. 

(3) Jika dalam bagian wilayah yang dinyatakan dalam tingkatan keadaan darurat militer/keadaan 

perang, terdapat beberapa orang Komandan Militer yang menjabat Penguasa Darurat Militer 
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Daerah/Panguasa Perang Daerah, maka tiap-tiap Komandan Militer yang menjabat Penguasa 

Darurat Militer Daerah/Penguasa Perang Daerah diwajibkan menjalankan petunjuk-petunjuk 

dan perintah-perintah dari Komandan Militer yang menjabat Penguasa Darurat Militer 

Daerah/Penguasa Perang Daerah yang lebih tinggi kedudukannya dalam wilayah tersebut, 

kecuali apabila Penguasa Darurat Militer Pusat/Penguasa Perang Pusat menentukan lain. 

(4) Jika dalam bagian wilayah yang dinyatakan dalam tingkatan keadaan darurat militer/keadaan 

perang, terdapat Komandan Militer yang menjabat Penguasa Darurat Militer Daerah/ 

Penguasa Perang Daerah dan Komandan Militer lain yang menjadi atasan dari Komandan 

Militer tersebut, tetapi yang tidak menjabat Penguasa Darurat Militer Daerah/Penguasa 

Perang Daerah, maka Komandan Militer Penguasa Darurat Militer Daerah/ Penguasa perang 

Daerah itu tetap menjalankan perintah-perintah dan petunjuk-petunjuk dari Komandan 

Militer atasannya, kecuali apabila Penguasa Darurat Militer Pusat/Penguasa Perang Pusat 

menentukan lain. 

(5) Penguasa Darurat Sipil Pusat/Penguasa Darurat Militer Pusat/Penguasa Perang Pusat dapat 

mencabut sebagian dari kekuasaan Yang diberikan oleh Peraturan ini kepada Penguasa 

Darurat Sipil Daerah/Penguasa Darurat Militer Daerah/Penguasa Perang Daerah. 

(6) Wewenang-wewenang yang oleh Peraturan ini diberikan kepada seorang Penguasa dalam 

rangka keadaan bahaya, tidak boleh dilimpahkan kepada pihak lain. 

 

Bab II Tentang Keadaan Darurat Sipil 

Pasal 8 

(1) Selama keadaan darurat sipil berlangsung, ketentuan- ketentuan dalam Bab ini berlaku untuk 

wilayah atau sebagian wilayah Negara Republik Indonesia yang dinyatakan dalam keadaan 

darurat sipil. 

(2) Apabila keadaan darurat sipil dihapuskan dengan tidak disusul dengan pernyataan keadaan 

darurat militer atau keadaan perang, maka pada saat penghapusan itu, peraturan-peraturan 

yang telah dikeluarkan dan tindakan-tindakan yang telah diambil oleh Penguasa Darurat 

Sipil tidak berlaku lagi, kecuali yang tersebut dalam ayat (3). 

(3) Apabila dipandangnya perlu, Kepala Daerah yang bersangkutan dapat mempertahankan 

untuk daerahnya seluruh atau sebagian dari peraturan-peraturan/tindakan-tindakan Penguasa 

Darurat Daerah, dengan ketentuan bahwa peraturan- peraturan/tindakan-tindakan yang 

dipertahankan itu dapat berlaku terus selama-lamanya empat bulan sesudah penghapusan 

keadaan darurat sipil. 

(4) Dalam hal seluruh atau sebagian dari peraturan-peraturan/tindakan-tindakan Penguasa 

Darurat Sipil Daerah dipertahankan menurut ayat (3) di atas, maka tugas dan wewenang 

Penguasa Darurat Sipil Daerah yang berhubungan dengan peraturan- peraturan/tindakan-
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tindakan itu diselenggarakan oleh Kepala Daerah yang mempertahankannya, kecuali jika 

ditetapkan lain oleh Presiden/Panglima Tertinggi Angkatan Perang. 

(5) Dalam hal sesuatu peraturan/tindakan dipertahankan sebagai dimaksud dalam ayat (3) pasal 

ini, maka lembaga-lembaga, badan-badan dan lain sebagainya yang terbentuk karena 

peraturan/tindakan tersebut tetap mempunyai kedudukan dan tugas seperti semula. 

(6) Apabila keadaan darurat sipil diganti dengan keadaan darurat militer atau keadaan perang, 

maka peraturan-peraturan dan tindakan-tindakan dari Penguasa Darurat Militer atau 

Penguasa perang. 

 

Pasal 9 

(1) Peraturan-peraturan Penguasa Darurat Sipil berlaku mulai saat pengundangannya, kecuali 

apabila ditentukan waktu yang lain untuk itu. Pengumuman yang seluas-luasnya dilakukan 

menurut cara yang ditentukan oleh Penguasa Darurat Sipil. 

(2) Ketentuan dalam pasal 1 ayat (2) Kitab Undang-undang Hukum Pidana tidak berlaku dalam 

hal peraturan-peraturan Penguasa Darurat Sipil tidak berlaku lagi menurut pasal 8, diubah 

atau dicabut. 

 

Pasal 10 

(1) Penguasa Darurat Sipil Daerah berhak mengadakan peraturan-peraturan yang dianggap perlu 

untuk kepentingan ketertiban umum atau untuk kepentingan keamanan daerahnya, yang 

menurut perundang-undangan pusat boleh diatur dengan peraturan yang bukan perundang-

undangan pusat. 

(2) Penguasa Darurat Sipil Pusat berhak mengadakan segala peraturan-peraturan yang dianggap 

perlu untuk kepentingan ketertiban umum dan untuk kepentingan keamanan. 

 

Pasal 11 

(1) Kecuali apabila Penguasa Darurat Sipil Daerah berdasarkan ketentuan-ketentuan dalam 

Peraturan ini berhak mengatur suatu soal dengan peraturan atau mengambil tindakan-

tindakan lain yang dimaksudkan oleh ketentuan-ketentuan itu, maka peraturan-

peraturan/tindakan-tindakan tersebut tidak boleh bertentangan dengan peraturan perundang-

undangan pusat. 

(2) Jika bertentangan dengan peraturan perundang-undangan pusat, maka peraturan-

peraturan/tindakan-tindakan itu tidak berlaku. 

 

Pasal 12 
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(1) Di daerah yang menyatakan dalam keadaan darurat sipil, setiap pegawai negeri wajib 

memberikan segala keterangan yang diperlukan oleh Penguasa Darurat Sipil, kecuali apabila 

ada alasan yang sah untuk tidak memberikan keterangan-keterangan itu. 

(2) Kewajiban memberikan keterangan ditiadakan, jika orang yang bersangkutan, 

isteri/suaminya atau keluarganya dalam keturunan lurus atau keluarganya sampai cabang 

kedua, dapat dituntut karena keterangan itu. 

(3) Pejabat-pejabat yang di dalam melakukan tugasnya memperoleh keterangan-keterangan 

yang dimaksud dalam ayat (1) pasal ini,wajib merahasiakan, kecuali apabila peraturan 

perundang-undangan pusat yang lain menentukan sebaliknya. 

 

Pasal 13 

Penguasa Darurat Sipil berhak mengadakan peraturan-peraturan untuk membatasi pertunjukan-

pertunjukan,percetakan, penerbitan, pengumuman, penyampaian, penyimpanan, penyebaran, 

perdagangan dan penempelan tulisan-tulisan berupa apapun juga, lukisan-lukisan, klise-klise dan 

gambar-gambar. 

 

Pasal 14 

(1) Penguasa Darurat Sipil berhak atau dapat menyuruh atas namanya pejabat-pejabat polisi atau 

pejabat-pejabat pengusut lainnya atau menggeledah tiap-tiap tempat, sekalipun bertentangan 

dengan kehendak yang mempunyai atau yang menempatinya, dengan menunjukkan surat 

perintah umum atau surat perintah istimewa. 

(2) Pejabat yang memasuki, menyelidiki atau yang mengadakan penggeledahan tersebut dibuat 

laporan pemeriksaan dan menyampaikan kepada Penguasa Darurat Sipil. 

(3) Pejabat yang dimaksudkan di atas berhak membawa orang-orang lain dalam melakukan 

tugasnya. Hal ini disebutkan dalam surat laporan tersebut. 

 

Pasal 15 

(1) Penguasa Darurat Sipil berhak akan dapat menyuruh memeriksa dan mensita semua barang 

yang diduga atau akan dipakai untuk mengganggu keamanan serta membatasi atau melarang 

pemakaian barang itu. 

(2) Pejabat yang melakukan pensitaan tersebut di atas harus membuat laporan pensitaan dan 

menyampaikannya kepada Penguasa Darurat Sipil dalam waktu tiga kali dua puluh empat 

jam. 

(3) Terhadap tiap-tiap pensitaan, pembatasan atau larangan, maka yang bersangkutan dapat 

mengajukan keberatan kepada Penguasa Darurat Sipil. 

 

Pasal 16 

Penguasa Darurat Sipil berhak mengambil atau memakai barang-barang dinas umum. 
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Pasal 17 

Penguasa Darurat Sipil berhak: 

1. mengetahui,semua berita-berita serta percakapan-percakapan yang dipercakapkan kepada 

kantor tilpon atau kantor radio, pun melarang atau memutuskan pengiriman berita-berita atau 

percakapan-percakapan dengan perantaraan tilpon atau radio. 

2. membatasi atau melarang pemakaian kode-kode, tulisan rahasia, percetakan rahasia, tulisan 

steno, gambar-gambar,tanda-tanda, juga pemakaian bahasa-bahasa lain dari pada bahasa 

Indonesia; 

3. menetapkan peraturan-peraturan yang membatasi atau melarang pemakaian alat-alat 

telekomunikasi sepertinya tilpon,  tilgrap, pemancar radio dan alat-alat lainnya yang ada 

hubungannya dengan penyiaran radio dan yang dapat dipakai untuk mencapai rakyat banyak, 

pun juga mensita atau menghancurkan perlengkapan-perlengkapan tersebut. 

 

Pasal 18 

(1) Penguasa Darurat Sipil berhak mengadakan ketentuan bahwa untuk mengadakan rapat-rapat 

umum, pertemuan-pertemuan umum dan arak-arakan harus diminta idzin terlebih dahulu. 

ldzin ini oleh Penguasa Darurat Sipil diberikan penuh atau bersyarat. Yang dimaksud dengan 

rapat-rapat umum dan pertemuan-pertemuan umum adalah rapat-rapat dan pertemuan-

pertemuan umum yang dapat dikunjungi oleh rakyat umum. 

(2) Penguasa Darurat Sipil berhak membatasi atau melarang memasuki atau memakai gedung-

gedung, tempat-tempat kediaman atau lapangan-lapangan untuk beberapa waktu yang 

tertentu. 

(3) Ketentuan-ketentuan. dalam ayat (1) dan (2) pasal ini tidak berlaku untuk peribadatan, 

pengajian, upacara-upacara agama dan adat dan rapat-rapat Pemerintah. 

 

Pasal 19 

Penguasa Darurat Sipil berhak membatasi orang berada di luar rumah. 

 

Pasal 20 

Penguasa Darurat Sipil berhak memeriksa badan dan pakaian tiap-tiap orang yang dicurigai serta 

menyuruh memeriksanya oleh pejabat-pejabat Polisi atau pejabat-pejabat pengusut lain. 

 

Pasal 21 
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Untuk pelaksanaan peraturan-peraturan dan tindakan-tindakan Penguasa Darurat Sipil, anggota-

anggota Kepolisian, badan- badan pencegah bahaya udara, dinas pemadam kebakaran dan dinas-

dinas atau badan-badan keamanan lainnya ada di bawah perintah Penguasa Darurat Sipil. 

 


