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UNDANG-UNDANG TENTANG KEOLAHRAGAAN 

ABSTRAK:  - Keolahragaan harus mampu menjamin pemerataan kesempatan olahraga, 
peningkatan mutu, serta relevansi dan efisiensi manajemen olahraga secara 
berkelanjutan untuk menghadapi tantangan sesuai dengan tuntutan dan 
dinamika perubahan dalam keolahragaan, termasuk perubahan strategis di 
lingkungan internasional. Selain itu, UU Nomor 3 Tahun 2005 tentang Sistem 
Keolahragaan Nasional sudah tidak sesuai dengan perkembangan dan 
kebutuhan keolahragaan sehingga perlu diganti. 

 
- Dasar hukum Undang-Undang ini adalah: UUD 1945 Pasal 20 dan Pasal 28C 

ayat (1). 
 

- Dalam Undang-Undang ini diatur mengenai 1) dasar, fungsi, tujuan, dan 
prinsip; 2) hak dan kewajiban; 3) tugas, wewenang, dan tanggung jawab 
pemerintah pusat dan pemerintah daerah; 4) ruang lingkup olahraga; 5) 
pembinaan dan pengembangan olahraga; 6) pengelolaan keolahragaan; 7) 
penyelenggaraan kejuaraan olahraga; 8) pelaku olahraga; 9) prasarana 
olahraga dan sarana olahraga; 10) pendanaan keolahragaan; 11) 
pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi keolahragaan dan informasi 
keolahragaan; 12) peran serta masyarakat; 13) kerja sama dalam bidang 
keolahragaan; 14) industri olahraga; 15) standardisasi, akreditasi, dan 
sertifikasi; 16) doping; 17) penghargaan olahraga dan jaminan sosial; 18) 
pengawasan atas penyelenggaraan keolahraagaan; 19) penyelesaian sengketa 
di bidang olahraga; dan 20) ketentuan pidana terkait keolahragaan. 

 
 

CATATAN:  - Undang-Undang ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan, 16 Maret 2022. 
- Pada saat Undang-Undang ini mulai berlaku, semua peraturan perundang-

undangan yang berkaitan dengan Keolahragaan dinyatakan masih tetap 
berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan dalam Undang-
Undang ini. 

- Pada saat Undang-Undang ini mulai berlaku, Badan Arbitrase Olahraga 
Indonesia dan Badan Arbitrase Keolahragaan Indonesia yang telah ada tetap 
menjalankan tugas dan fungsi masing-masing sampai dengan terbentuknya 
badan arbitrasi keolahragaan berdasarkan ketentuan dalam Undang-Undang 
ini. 

-  Pada saat Undang-Undang ini mulai berlaku, semua peraturan perundang-
undangan yang berkaitan dengan Keolahragaan dan peraturan pelaksanaan 
dari Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 dinyatakan masih tetap berlaku 
sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan dalam Undang-Undang ini. 

- Peraturan pelaksanaan Undang-Undang ini harus ditetapkan paling lama 2 
(dua) tahun terhitung sejak Undang-Undang ini mulai berlaku. 

- Pemerintah Pusat harus melaporkan pelaksanaan Undang-Undang ini kepada 
Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia melaui alat kelengkapan dewan 
yang menangani bidang legislasi paling lambat 3 (tiga) tahun terhitung sejak 
Undang-Undang ini mulai berlaku. 
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- Pada saat Undang-Undang ini mulai berlaku, Undang-Undang Nomor 3 Tahun 
2005 tentang Sistem Keolahragaan Nasional, dicabut dan dinyatakan tidak 
berlaku. 

- Penjelasan : 72 hlm 


