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PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 18 TAHUN 1977
TENTANG
PERATURAN GAJI ANGGOTA ANGKATAN BERSENJATA REPUBLIK INDONESIA
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
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Menimbang : bahwa Perat uran Gaj i Anggot a Angkat an Bersenj at a Republik
Indonesia sebagaimana diat ur dalam Perat uran Pemerint ah
Nomor 14 Tahun 1967 t ent ang Perat uran Gaj i Anggot a Angkat an
Bersenj at a Republik Indonesia (Lembaran Negara Tahun 1967
Nomor 26), yang t elah beberapa kali diubah dan dit ambah,
t erakhir dengan Perat uran Pemerint ah Republik Indonesia
Nomor 1 Tahun 1974 t ent ang Perubahan/ Tambahan Perat uran
Pemerint ah
Nomor 14 Tahun 1967 t ent ang Perat uran Gaj i
Anggot a Angkat an Bersenj at a Republik Indonesia (Lembaran
Negara Tahun 1974 Nomor 3), dipandang t idak sesuai lagi
dengan keadaan, sehingga perl u disempurnakan;
Mengingat : 1. Pasal 5 ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945;
2. Undang-Undang
Nomor 19 Tahun 1958 t ent ang Penet apan
Undang-Undang Darurat Nomor 26 Tahun 1957 t ent ang Anggot a
Angkat an Perang berdasarkan Ikat an Dinas Sukarela (Milit er
Sukarela) (Lembaran Negara Tahun 1957 Nomor 83) sebagai
Undang-Undang (Lembaran Negara Tahun 1958 Nomor 60,
Tambahan Lembaran Negara Nomor 1616);
3. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 t ent ang Pokok-pokok
Kepegawaian (Lembaran Negara Tahun 1974 Nomor 55,
Tambahan Lembaran Negara Nomor 3041);
4. Perat uran Pemerint ah
Nomor 24 Tahun 1973 t ent ang
Kepangkat an Milit er Polisi Dalam Angkat an Bersenj at a Republik
Indonesia (Lembaran Negara Tahun 1973 Nomor 30, Tambahan
Lembaran Negara Nomor 3006);
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MEMUTUSKAN :
Menet apkan : PERATURAN PEMERINTAH TENTANG PERATURAN GAJI ANGGOTA
ANGKATAN BERSENJATA REPUBLIK INDONESIA.

BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1
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Dalam Perat uran Pemerint ah ini yang dimaksud dengan Anggot a adalah Anggot a
Angkat an Bersenj at a Republik Indonesia yang t erdiri at as Perwira Tinggi,
Perwira Menengah, Perwira Pert amina, Bint ara, dan Tamt ama dari Tent ara
Nasional Indonesia Angkat an Darat , Tent ara Nasional Indonesia Angkat an Laut ,
Tent ara Nasional Indonesia Angkat an Udara, dan Kepolisian Negara Republik
Indonesia.
BAB II

ra
tu
ra
n

Pe

GAJI POKOK
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Pasal 2

Anggot a yang diangkat dalam suat u pangkat menurut perat uran perundangundangan yang berlaku, diberikan gaj i pokok berdasarkan golongan ruang yang
dit et apkan unt uk pangkat it u sebagaimana dimaksud dalam daf t ar lampiran
Perat uran Pemerint ah ini. Anggot a yang diangkat dalam suat u pangkat menurut
Pasal 2 diberikan gaj i pokok permulaan yang dit ent ukan unt uk pangkat it u,
kecuali dalam hal-hal yang dimaksud dalam Pasal 4, Pasal 5, Pasal 6, dan Pasal
7.
Pasal 4
(1)

Anggot a yang diangkat dalam suat u pangkat yang lebih t inggi dari
pangkat semula t ermasuk dalam golongan gaj i yang sama at au yang lebih
t inggi, diberikan gaj i pokok baru yang segaris dengan gaj i pokok dan
masa kerj a golongan dalam golongan ruang menurut pangkat lama.

(2)

Apabila yang bersangkut an mempunyai masa kerj a golongan yang lebih
t inggi dari j umlah masa kerj a golongan yang disyarat kan unt uk
menent ukan gaj i pokok menurut ayat (1), maka kelebihan masa kerj a
golongan it u diperhit ungkan unt uk kenaikan gaj i berkala berikut nya.

(3)

Apabila dalam golongan ruang gaj i pokok baru t idak t erdapat angka masa
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kerj a yang segaris dengan masa kerj a golongan dalam pangkat lama,
maka kepadanya diberikan gaj i pokok permulaan yang dit ent ukan unt uk
pangkat baru dan masa kerj a golongan yang sesuai dengan gaj i pokok
permulaan it u.

Pasal 5
Kepada Anggot a yang dit urunkan pangkat nya ke dalam suat u pangkat yang lebih
rendah dari pangkat semula, diberikan gaj i pokok berdasarkan pangkat baru
yang segaris dengan gaj i pokok dan masa kerj a golongan dalam golongan ruang
menurut pangkat lama.
Pasal 6
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Penet apan gaj i pokok dapat
menyimpang dari ket ent uan-ket ent uan
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dalam hal t erdapat alasan-alasan yang
cukup unt uk mengangkat Anggot a yang berpengalaman dengan memberikan
masa kerj a golongan berdasarkan perat uran khusus t ent ang penghargaan masa
kerj a/ pengalaman kerj a.
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Pasal 7
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Apabila seorang bekas Anggot a yang mendapat pensiun at au t unj angan bersif at
pensiun diangkat kembali menj adi Anggot a, maka
a.
kepadanya diberikan gaj i pokok berdasarkan pangkat nya yang baru
dengan masa kerj a golongan yang dit ent ukan berdasarkan perat uran
khusus t ent ang penghargaan pengalaman kerj a, dengan ket ent uan
bahwa penghasilan dari gaj i pokok yang dit erimanya t idak boleh kurang
dari penghasilan berdasarkan gaj i pokok dal am pangkat t erakhir dalam
dinas Angkat an Bersenj at a;
b.
pembayaran pensiun at au t unj angan bersif at pensiun dihent ikan.
Pasal 8
(1)

Kepada Anggot a diberikan kenaikan gaj i berkala apabila dipenuhi syarat syarat :
a.
t elah mencapai masa kerj a golongan yang dit ent ukan unt uk
kenaikan gaj i berkala;
b.
berkelakuan baik;
c.
menginsaf i akan t ugas dan kewaj ibannya.

(2)

Pemberian kenaikan gaj i berkala menurut ayat (1) dit et apkan secepat cepat nya 2 (dua) bulan sebelum berlakunya kenaikan gaj i berkala
t ersebut .
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Pasal 9
Apabila syarat -syarat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 t idak/ belum
dipenuhi, maka kenaikan gaj i berkala it u dit unda paling lama set ahun,
dilakukan dengan surat keput usan yang memuat alasan-alasan
penundaan it u.

(2)

Apabila sehabis wakt u penundaan t ersebut , syarat -syarat it u belum
dipenuhi j uga, maka kenaikan gaj i berkala it u dit unda lagi, t iap kali
paling lama sat u t ahun.

(3)

Apabila sehabis wakt u penundaan t ersebut , syarat -syarat it u t elah
dipenuhi, maka kenaikan gaj i berkala diberikan mulai bulan berikut nya
dan masa penundaan it u ikut dihit ung penuh unt uk kenaikan gaj i berkal a
berikut nya.

(4)

Pemberian kenaikan dan penundaan kenaikan gaj i berkala diat ur oleh
Ment eri Pert ahanan-Keamanan/ Panglima Angkat an Bersenj at a.
Pasal 10

(1)

Kepada Anggot a yang menurut Daf t ar Penilaian Pelaksanaan t ugasnya
menunj ukkan nilai "amat baik", sehingga ia pat ut dij adikan t eladan,
dapat diberikan kenaikan gaj i ist imewa sebagaimana penghargaan
dengan memaj ukan saat kenaikan gaj i berkala yang akan dat ang dan
saat . saat kenaikan gaj i berkala selanj ut nya dalam pangkat yang
dij abat nya pada saat pemberian kenaikan gaj i ist imewa it u.

(2)

Pemberian kenaikan gaj i ist imewa dilakukan oleh Ment eri Pert ahananKeamanan/ Panglima Angkat an Bersenj at a.
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(1)

BAB III
TUNJANGAN
Pasal 11
(1)

Disamping gaj i pokok kepada Anggot a diberikan
a.
t unj angan kel uarga, yang t erdiri dari t unj angan ist eri/ suami dan
t unj angan anak;
b.
t unj angan j abat an.

(2)

Selain daripada t unj angan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) kepada
Anggot a dapat diberikan t unj angan pangan dan t unj angan-t unj angan
lain.
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Pasal 12
Anggot a yang berist eri/ bersuami diberikan
sebesar 5% (lima persen) dari gaj i pokok.

t unj angan

ist eri/ suami

(2)

Tunj angan anak diberikan kepada Anggot a yang mempunyai anak dan
at au anak angkat yang berumur kurang dari 21 (dua puluh sat u) t ahun
dan t idak kawin, at au belum pernah kawin, sebesar 2% (dua persen) dari
gaj i pokok unt uk t iap-t iap anak.

(3)

Ket ent uan yang t ersebut dalam ayat (2) dapat diperpanj ang sampai
umur 25 (dua puluh lima) t ahun j ikalau anak t ersebut masih bersekolah.

(4)

Tunj angan anak sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) dan (3) diberikan
sebanyak-banyaknya unt uk 3 (t iga) orang anak, t ermasuk 1 (sat u) orang
anak angkat .

(5)

Apabila suami/ ist eri dari Anggot a berkedudukan sebagai Pegawai Negeri,
maka t unj angan keluarga diberikan kepada yang mempunyai gaj i pokok
yang lebih t inggi.
ru
nd
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an

(1)

Pasal 13

Kepada Anggot a yang menj abat j abat an t ert ent u diberikan t unj angan
Jabat an.

(2)

Jabat an sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) sert a besarnya t unj angan
j abat an diat ur dengan Keput usan Presiden.
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(1)

Pasal 14
Tunj angan pangan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) Pasal 11 dit et apkan
oleh Ment eri Keuangan set elah mendengar pendapat Ment eri Pert ahananKeamanan/ Panglima Angkat an Bersenj at a Republik Indonesia.
Pasal 15
(1)

Tunj angan-t unj angan lain sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) Pasal 11
yang berlaku bagi Anggot a pada umumnya, dit et apkan dengan Perat uran
Pemerint ah.

(2)

Apabila t unj angan it u hanya berlaku unt uk anggot a at au segolongan
Anggot a t ert ent u, maka pemberian t unj angan dit et apkan dengan
Keput usan Presiden at as usul Ment eri Pert ahanan Keamanan/ Panglima
Angkat an Bersenj at a Republik Indonesia.
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BAB IV
MASA KERJA
Pasal 16
Masa kerj a golongan unt uk menet apkan gaj i pokok menurut Perat uran
Pemerint ah ini dihit ung penuh sebagai masa kerj a selama Anggot a :
a. mendapat gaj i penuh sebagai Anggot a;
b. mendapat izin ist irahat dalam Negeri dengan gaj i penuh, at au
sebagian menurut perat uran yang berlaku;
c. mendapat izin ist irahat luar Negeri dengan mendapat gaj i penuh at au
sebagian menurut perat uran yang berlaku;
d. menerima gaj i non akt if di dalam Negeri;
e. mendapat t ugas belaj ar baik di dalam maupun di luar negeri;
f . berada di luar Negeri unt uk menj alankan t ugas Pemerint ah;
g. dalam t ahanan sebagai t awanan perang;
h. hilang (vermist ) bukan karena desersi;
i. dalam t ahanan/ pemberhent ian sement ara dari j abat an karena
t uduhan kej ahat an, j ika oleh pengadilan kemudian dibebaskan dari
t unt ut an, karena t idak t erbukt i salah;
j . dalam t ahanan, apabila penunt ut an hukum dinyat akan gugur;
k. menj alankan t ugas sebagai pej abat Negara at au t ugas Negara lainnya;
l. selama dit ugaskan oleh Pemerint ah cq. Ment eri Pert ahananKeamanan/ Panglima Angkat an Bersenj at a pada suat u Yayasan at au
Badan lainnya.

(2)

Dihit ung set engah sebagai masa kerj a selama Anggot a :
a. mendapat izin ist irahat luar Negeri dengan mendapat gaj i ist irahat ,
dengan ket ent uan bahwa dalam hal it u j umlah masa kerj a golongan
yang dapat diperhit ungkan t idak boleh melebihi sat u t ahun;
b. menerima gaj i non akt if di luar negeri.

(3)

Tidak dihit ung sebagai masa kerj a selama Anggot a :
a. non akt if t idak at as t anggungan Negara;
b. hilang (vermist ) karena desersi;
c. menj alani hukuman penj ara;
d. berada dalam t ahanan/ pemberhent ian sement ara dari j abat an
karena t uduhan kej ahat an dan oleh pengadil an dij at uhi hukuman;
e. berada dalam penahanan sebagai sandera (gij zeling);
f . dalam pendidikan pert ama unt uk menj adi anggot a Angkat an
Bersenj at a;
g. berada dalam kedudukan yang t ermasuk dalam ayat ini, yang diat ur
t ersendiri dengan perat uran perundangundangan.
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(1)
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BAB V
ATURAN PERALIHAN
Pasal 17
Ket ent uan-ket ent uan mengenai penyesuaian pangkat dan gaj i pokok
berdasarkan Perat uran Gaj i lama ke dalam pangkat dan gaj i pokok berdasarkan
Perat uran Pemerint ah ini diat ur dengan Keput usan Ment eri Pert ahananKeamanan/ Panglima Angkat an Bersenj at a.
BAB VI
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 18
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Hal-hal yang belum cukup diat ur dalam Perat uran Pemerint ah ini diat ur lebih
lanj ut dengan Keput usan Presiden.
Pasal 19
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Dengan berlakunya Perat uran Pemerint ah ini, maka Perat uran Pemerint ah
t ersebut dibawah ini dinyat akan t idak berlaku lagi :
a.
Perat uran Pemerint ah Nomor 14 Tahun 1967 t ent ang Perat uran Gaj i
Anggot a Angkat an Bersenj at a Republik Indonesia (Lembaran Negara
Tahun 1967 Nomor 26) dengan semua perat uran-perat uran t ambahan dan
perubahannya;
b.
Perat uran Pemerint ah Nomor 7 Tahun 1975 t ent ang Berlakunya
Perat uran Gaj i Angkat an Bersenj at a Republ ik Indonesia Tahun 1968 di
Propinsi Irian Jaya (Lembaran Negara Tahun 1975 Nomor 7).
Pasal 20
Perat uran Pemerint ah ini disebut "Perat uran Gaj i Anggot a Angkat an Bersenj at a
Republik Indonesia Tahun 1977" disingkat "PG-ABRI 1977".
Pasal 21
Perat uran Pemerint ah ini mulai berlaku pada t anggal 1 April 1977.
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gar supaya set iap orang menget ahuinya, memerint ahkan pengundangan
Perat uran Pemerint ah ini dengan penempat annya dalam Lembaran Negara
Republik Indonesia.

Dit et apkan di Jakart a
pada t anggal 29 Maret 1977
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,
SOEHARTO
Diundangkan di Jakart a
pada t anggal 29 Maret 1977
MENTERI/ SEKRETARIS NEGARA
REPUBLIK INDONESIA,
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SUDHARMONO, SH.
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PENJELASAN
ATAS
PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 18 TAHUN 1977
TENTANG
PERATURAN GAJI ANGGOTA ANGKATAN BERSENJATA
REPUBLIK INDONESIA
UMUM

ru
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Agar aparat ur Negara mampu melaksanakan t ugas-t ugas umum
pemerint ah, maupun unt uk menggerakkan dan memperlancar pelaksanaan
pembangunan sesuai dengan Garis-garis Besar Haluan Negara (Ket et apan
Maj elis Permusyawarat an Rakyat Republik Indonesia Nomor IV/ MPR/ 73) sert a
dalam rangka usaha-usaha penert iban dan penyempurnaan aparat ur dit ingkat
pusat maupun daerah, pengat uran penggaj ian Pegawai Negeri baik yang
berkedudukan sebagai Pegawai Negeri Sipil maupun yang berkedudukan sebagai
Anggot a Angkat an Bersenj at a Republik Indonesia (anggot a ABRI), perlu dit inj au
kembali baik sist im maupun st rukt urnya karena t idak sesuai lagi dengan
perkembangan keadaan.

di
tje
n

Pe

ra
tu
ra
n

Pe

Sist im pemberian t unj angan kerj a yang j auh melebihi gaj i pokok harus
diperbaiki, dengan cara
a. Gaj i pokok dij adikan penghasilan ut ama;
b. Tunj angan-t unj angan dij adikan penghasilan t ambahan, yang bersumber
kepada gaj i pokok t ersebut .
Jumlah penghasilan harus disesuaikan dengan t ingkat perkembangan kebut uhan
pisik daripada anggot a, dan mengingat keadaan keuangan Negara, gaj i pokok
t erendah dit et apkan dalam Perat uran Pemerint ah ini sebesar 30 X Rp. 480, - =
Rp. 14. 400, - sedangkan gaj i pokok t ert inggi dinaikkan 12 kali sehingga menj adi
12 X Rp. 10. 000, - = Rp. 120. 000, Dengan perubahan gaj i pokok ini, maka diharapkan para Anggot a akan mampu
dan harus bekerj a lebih baik, bukan saj a karena ada kenaikan gaj i, t et api
t erlebih-lebih unt uk menghadapi masa depannya pada saat nya berhak pensiun.
Diharapkan para Anggot a akan t idak t erlalu t akut lagi unt uk dipensiun dan yang
j uga t idak kalah pent ingnya, akan berusaha agar j angan sampai kehilangan hak
pensiunnya, sehingga akan selalu berusaha unt uk bekerj a dengan raj in, t ert ib
dan j uj ur.
Pembagian dalam golongan t idak mengalami perubahan, masih t et ap
mempergunakan 4 (empat ) golongan, yakni:
a. Golongan I unt uk TAMTAMA;
b. Golongan II unt uk BINTARA;

legalitas.org

www.djpp.depkumham.go.id

c. Golongan III unt uk PERWIRA PERTAMA;
d. Golongan IV unt uk PERWIRA MENENGAH DAN PERWIRA TINGGI.
Ruang kepangkat an diubah dari 21 (dua puluh sat u) ruang menj adi 20
(duapuluh) ruang, dengan menggabungkan ruang CALON PERWIRA (CAPA)
kedalam ruang Pembant u Let nan Sat u (PELTU).
Pert imbangannya adalah bahwa pangkat CAPA menunj ukkan suat u pangkat
dalam golongan BINTARA yang merupakan pangkat peralihan unt uk menj adi
Perwira (LETDA) dan berlaku hanya paling lama 2 (dua) t ahun, sehingga layak
bila CAPA dipersamakan penghasilannya dengan penghasilan Bint ara yang
t ert inggi, yakni Pembant u Let nan Sat u (PELTU).
Jumlah t ahun masa kerj apun mengalami perubahan dengan cara
menyamakannya pada semua golongan/ ruang, yakni dari 0 - 24 t ahun dengan
maksud agar dapat lebih kenyal (f leksibel) menampung kemungkinankemungkinan yang t imbul dalam pembinaan personil Angkat an Bersenj at a
Republik Indonesia dengan cara :
ru
nd
an
gun
da
ng
an

Penet apan masa kerj a ( t ahun bagi semua gol ongan dengan maksud agar
dalam hal-hal pengangkat an dalam rangka waj ib milit er at au pemberian
pangkat Tit uler dapat diangkat t enaga-t enaga non-ABRI yang diperlukan
dengan:
Memberikan uang saku kepada Milit er Waj ib sebesar gaj i pokok
pada golongan pangkat nya sebesar 0 t ahun.
di
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1)
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a.

Cont oh :
Seorang Nakoda Kapal Perusahaan Pelayaran Swast a diangkat
dalam rangka Waj ib milit er menj adi mayor ALRI. Kepadanya
diberikan uang saku sebesar gaj i pokok Mayor dengan masa kerj a
0 t ahun.
2)

b.

Memberikan gaj i pokok kepada Milit er Tit uler sebesar gaj i pokok
berdasarkan pangkat nya sesuai dengan masa kerj a yang
sebenarnya.

Cont oh :
Seorang Pegawai Negeri Sipil Sarana Ahli Nuklir diperlukan
t enaganya unt uk diangkat menj adi seorang Brigadir Jenderal TNI
Tit uler. Kepadanya dapat diberikan penghasil an berdasarkan gaj i
pokok Brigadir Jenderal TNI sesuai dengan masa pengalaman yang
dapat diperhit ungkan sebagai masa kerj a unt uk penet apan gaj i.
Penet apan masa kerj a maksimum bagi semua golongan sebesar 24
(duapuluh empat ) t ahun dengan maksud :
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1)

Agar Anggot a yang t idak dapat dinaikkan pangkat nya berdasarkan
ket ent uan-ket ent uan yang berlaku sedangkan t enaganya nasib
diperlukan dapat menikmat i kenaikan dalam penghasilan sampai
saat ia mendekat i pemberhent iannya dengan hak pensiun.

2)

Agar mereka yang berdasarkan perat uran gaj i lama t elah
menerima gaj i pokok maksimal dalam pangkat nya, masih
dimungkinkan menerima kenaikan penghasilan berdasarkan masa
kerj a yang sebenarnya.

PASAL DEMI PASAL
Pasal 1
Penggolongan ini adalah sesuai dengan mat eri dari Perat uran Pemerint ah
Nomor 24 Tahun 1973 dan dit egaskan kembali dalam Daf t ar Lampiran
Perat uran Pemerint ah ini.
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Pasal 2
Cukup j elas.
Pasal 3
Cukup j elas.
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Pasal 4
Cukup j elas.

Pasal 5
Pasal ini mengat ur penet apan gaj i pada wakt u t erj adi penurunan
pangkat yang hanya berlaku bagi golongan TAMTAMA dan BINTARA.
Penet apan gaj i pokok dalam pangkat yang lebih rendah it u dilakukan
dengan memberikan gaj i pokok yang segaris dengan gaj i pokok dalam
pangkat lama (dit arik kekiri).
Pasal 6
Cukup j elas.
Pasal 7
Ket ent uan menurut pasal ini disesuaikan dengan ket ent uan t ermaksud
dalam Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1966 (Lembaran
Negara Tahun 1966 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2812)
t ent ang Pemberian Pensiun, Tunj angan Bersif at Pensiun dan Tunj angan
kepada Milit er Sukarela.
Pasal 8
Cukup j elas.
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Pasal 9
Cukup j elas.
Pasal 10
Cukup j elas.
Pasal 11
Cukup j elas.
Pasal 12
Tunj angan-t unj angan disini adalah unt uk set iap bulan.
Anak adalah anak yang sah/ disahkan dan anak t iri. Anak angkat adalah
bukan anak sendiri yang diangkat menurut adopsi at au yang diangkat
menurut keput usan Pengadilan.
Anak Anggot a karena sif at mobilit as t ugas orang t uanya pada umumnya
baru dapat menamat kan Sekolah Lanj ut an Tingkat At as pada usia (dua
puluh) t ahun at au lebih, maka t unj angan anak dibat asi sampai 25 (dua
puluh lima) t ahun j ika masih sekolah.
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Unt uk anak Anggot a yang unt uknya t elah diberikan t unj angan pada bulan
Maret Tahun 1973 (sej ak berlakunya Keput usan Presiden Nomor 11 Tahun
1973) t et ap diberikan t unj angan, sepanj ang memenuhi syarat -syarat
t ersebut pada ayat (2) dan (3).

Pasal 13
Cukup j elas.
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Ket ent uan ayat (5) adalah unt uk mencegah adanya pembayaran ganda.

Pasal 14
Cukup j elas.
Pasal 15
Yang dimaksud disini adalah kemungkinan pemberian t unj angan unt uk
ant ara lain :
1)

Tugas/ j abat an yang bersif at khusus, umpamanya yang
dihubungkan dengan :
a.
Risiko kemat ian yang lebih besar;
b.
Keahlian,
c.
Risiko kesehat an.

2)

Lain-lain.

Pasal 16 sampai dengan Pasal 21
Cukup j elas.
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