
PERATURAN DAERAH KABUPATEN INDRAMAYU 
NOMOR  7 TAHUN 2003 

  
TENTANG 

  
KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM 

  
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

  
BUPATI INDRAMAYU 

  
  

Menimbang :   a.       Bahwa dengan berlakunya Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 Pasal 43 
huruf f serta Pasal 120 Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 Pasal 3 
ayat 5 butir 17 b, maka perlu segera  disusun Peraturan Daerah yang 
mengatur tentang Pemeliharaan Ketentraman dan Ketertiban di Kabupaten 
Indramayu; 

b.      Bahwa untuk mengoptimalkan penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban 
umum serta penegakan Peraturan Daerah sebagaimana dimaksud dalam  
butir a di atas dipandang perlu untuk menetapkan Peraturan Daerah;

Mengingat :   1.      Undang-undang  Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-
daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Barat (Berita Negara 
Tahun 1950); 

2.      Undang-undang  Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintah Daerah 
(Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara 
Nomor 3845); 

3.      Undang-undang  Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan 
Antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 
72, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3845); 

4.      Undang-undang  Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana 
(Lembaran Negara Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara 
Nomor 3037); 

5.      Undang-undang  Nomor 7 Tahun 1974 tentang Penertiban Perjudian 
(Lembaran Negara Tahun 1974 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara 
Nomor 3040); 

6.      Undang-undang  Nomor 23 Tahun 1992 tentang Kesehatan (Lembaran 
Negara Tahun 1992 Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara Nomor 
3459); 

7.      Undang-undang  Nomor 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika (Lembaran 
Negara Tahun 1997 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3671); 

8.      Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1988 tentang Koordinasi Kegiatan 
instansi Vertikal di Daerah (Lembaran  Negara Tahun 1988 Nomor 10, 
tambahan Lembaran Negara Nomor 3373); 

9.      Peraturan Pemerintah Nomor 105 Tahun 2000 tentang Pengelolaan 
Pertanggungjawaban Keuangan Daerah (Lembaran  Negara Tahun 2000 
Nomor 202, tambahan Lembaran Negara Nomor 4022); 

10.  Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Indramayu Nomor 1 Tahun 
1987 tentang Ketentuan Ijin Usaha Kepariwisataan di Kabupaten Daerah 
Tingkat II Indramayu sebagaimana telah diubah yang pertama dengan 
Peraturan Daerah Tingkat II Indramayu Nomor 4 Tahun 1995 (Lembaran 
Daerah Nomor 12  Tahun 1995 Seri B. 3); 

11.  Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II  Indramayu Nomor 19 
Tahun 1998 Tentang Retribusi Ijin Gangguan (Lembaran Daerah Nomor 6 
Tahun 1999 Seri B.6); 
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Dengan persetujuan 

  
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH 

KABUPATEN INDRAMAYU 
  

MEMUTUSKAN : 
  
  

Menetapkan :     PERATURAN DAERAH KABUPATEN INDRAMAYU TENTANG
KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM 

  
BAB I 

KETENTUAN UMUM 
  

Pasal 1 
  

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :  
1.      Daerah adalah Kabupaten Indramayu . 
2.      Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Indramayu yang terdiri dari Bupati beserta

Perangkat Daerah Otonom yang lain sebagai Badan Eksekutif  Daerah. 
3.      Bupati adalah Bupati Indramayu. 
4.      Dinas adalah Dinas Ketentraman dan Ketertiban Kabupaten Indramayu. 
5.      Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Ketentraman dan Ketertiban Kabupaten Indramayu.

12.  Peraturan Daerah Kabupaten Indramayu Nomor 7 Tahun 1999 tentang 
Prostitusi sebagaimana telah diubah dalam peraturan Daerah Kabupaten 
Indramayu Nomor 4 Tahun 2002 (Lembaran Daerah Nomor 7 Tahun 2001 
Seri D. 5 ); 

13.  Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II  Indramayu Nomor 2 Tahun 
2001 Tentang Bangunan di Kabupaten Indramayu (Lembaran Daerah 
Nomor 5 Tahun 2001 Seri D. 3); 

14.  Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II  Indramayu Nomor 30 
Tahun 2001 Tentang Pelanggaran Peredaran dan Penggunaan Minuman 
Keras  (Lembaran Daerah Nomor 77 Tahun 2001 Seri C. 6); 

15.  Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II  Indramayu Nomor 14 
Tahun 2002 Tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) (Lembaran 
Daerah Nomor 28 Tahun 2002 Seri D. 11); 

16.  Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II  Indramayu Nomor 15 
Tahun 2002 Tentang Cara Pembuatan dan Peraturan Daerah dan 
Pengundangan Produk Hukum Daerah Kabupaten Indramayu  (Lembaran 
Daerah Nomor 29 Tahun 2002 Seri D. 12); 

17.  Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II  Indramayu Nomor 16 
Tahun 2002 Tentang Program Pembangunan Daerah (PROPEDA) 
Kabupaten Indramayu Tahun 2002-2004 (Lembaran Daerah Nomor 31 
Tahun 2002 Seri D. 14); 

18.  Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II  Indramayu Nomor 19 
Tahun 2002 Tentang Penataan dan Pembentukan Lembaga Perangkat 
Daerah Kabupaten Indramayu (Lembaran Daerah Nomor 36 Tahun 2002 
Seri D. 15); 

19.  Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II  Indramayu Nomor 19 
Tahun 2002 Tentang Penataan dan Pembentukan Lembaga Perangkat 
Daerah Kabupaten Indramayu (Lembaran Daerah Nomor 36 Tahun 2002 
Seri D. 1); 
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6.      Ketentraman adalah situasi dan kondisi yang mengandung arti bebas dari gangguan dan ancaman
baik pisik maupun psikis,  bebas dari rasa ketakutan dan kekhawatiran. 

7.      Ketertiban adalah suatu tatanan dalam suatu lingkungan yang terwujud oleh adanya perilaku
manusia baik pribadi maupun sebagai anggota masyarakat yang mematuhi kaidah, norma agama,
norma sosial dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. 

8.      Ketentraman dan Ketertiban umum adalah suatu tatanan yang sesuai dengan kaidah hukum,
norma agama, norma sosial dan peraturan perundang-undangan sehingga terselenggara sendi-
sendi kehidupan yang menjamin rasa aman dan tenang baik bagi masyarakat, bangsa dan negara. 

9.      Perlindungan masyarakat adalah upaya melindungi kepentingan masyarakat dari segala
gangguan dan ancaman ketentraman yang menimbulkan kerugian baik pisik maupun psikis. 

10.  Penegakan Peraturan Daerah adalah suatu upaya atau tindakan agar Peraturan Daerah di taati
semua pihak dan bagi pelanggaran dikenakan sanksi sesuai dengan sanksi yang tercantum dalam
Peraturan Daerah. 

11.  Perjudian adalah kegiatan permainan bersifat untung-untungan yang dilakukan melalui media
dan atau alat tertentu dalam bentuk pertaruhan oleh seorang atau sekelompok orang dengan
maksud mendapatkan keuntungan atau perbuatan yang dapat dipersamakan dengan itu. 

12.  Minuman keras adalah semua jenis minuman yang mengandung alkohol atau ethanol lebih dari
5% dan yang dapat memabukkan. 

13.  Pedagang Kaki Lima adalah pedagang ekonomi lemah yang menggunakan bagian dari fasilitas
umum sebagai tempat kegiatan usahanya menggunakan peralatan bergerak atau tidak bergerak. 

14.  Warung remang-remang adalah tempat yang digunakan untuk mengedarkan dan menjual
minuman yang mengandung alkohol dan menyediakan pelayanan wanita dengan fasilitas musik
dan tempat joged. 

15.  fasilitas umum adalah fasilitas yang disediakan untuk kepentingan umum berupa jalan, trotoar,
taman dan tempat-tempat umum lainnya. 

16.  Jalan adalah jalan dalam bentuk apapun beserta kelengkapannya yang terbuka untuk lalu lintas
umum. 

17.  Jalur hijau adalah setiap jalur tanah yang terbuka (tanah bangunan) yang pembinaan dan
pengawasannya dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Indramayu yang menurut rencana
ditetapkan sebagai daerah yang tidak dibangun. 

18.  Taman adalah jalur hijau yang dipergunakan dan diolah oleh Kantor Kebersihan dan Pertamanan.
19.  Sempadan adalah garis yang ditetapkan oleh Peraturan Daerah,  sampai batas mana seseorang

dapat mendirikan bangunan atau pagar di tepi jalan umum. 
20.  Pembinaan adalah upaya dalam bentuk pemantauan, penyuluhan dan penindakan. 
21.  Pemantauan adalah upaya menyerap informasi baik langsung maupun tidak langsung, 
22.  Penyuluhan adalah penyampaian informasi dengan maksud mempengaruhi/memperbaiki. 
23.  Penindakan adalah upaya pencegahan (preventif) dan atau refresif non yustisial. 
24.  Penyidikan adalah upaya untuk mencari bukti yang dilakukan oleh aparat penyidik/PPNS. 
25.  Pencegahan (Preventif) adalah tindakan mencegah secara dini Pelanggaran Peraturan Daerah dan

peraturan pelaksanaannya serta gangguan ketentraman dan ketertiban. 
26.  Represif non yustisial adalah tindakan  terhadap anggota  masyarakat yang berupa peringatan

dan atau penghentian sementara kegiatan yang melanggar Peraturan Daerah dan Peraturan
Pelaksanaanya. 

27.  Polisi Pamong Praja adalah Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah  Kabupaten
yang diberi tugas khusus menyelenggarakan Ketentraman dan ketertiban di  daerah  serta 
penegakan Peraturan Daerah dan peraturan Pelaksanaannya. 

28.  Tenaga Bantuan Polisi Pamong Praja yang ada pada Dinas Ketentraman dan Ketertiban
Kabupaten Indramayu. 

29.  Pegawai Penyidik Negeri Sipil yang selanjutnya disebut PPNS adalah Pegawai Negeri Sipil
tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah yang diberi wewenang khusus oleh Undang-undang 
untuk melakukan penyidikan terhadap pelanggaran Peraturan Daerah. 

30.  Pengaturan adalah setiap langkah atau usaha yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah untuk
mengatur dan Menata tempat atau lokasi, waktu dan cara melakukan kegiatan  bagi pedagang 
kaki lima agar mereka dapat menjalankannya dengan sebaik-baiknya tanpa menggangu 
ketertiban atau kepentingan umum. 
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31.  Ijin adalah ijin yang dapat diberikan oleh Bupati. 
  

BAB  II 
MAKSUD DAN TUJUAN 

  
Pasal 2 

  
Maksud Peraturan Daerah ini adalah sebagai landasan hukum yang menyelaraskan kepentingan
masyarakat agar tidak saling mengganggu atau merugikan pihak lain, dengan tujuan mewujudkan
ketentraman dan ketertiban tata kehidupan bermasyarakat serta menegakakan Peraturan Daerah dan
Peraturan pelaksanaannya. 
  

BAB III 
RUANG LINGKUP 

  
Pasal 3 

  
Ruang lingkup Peraturan Daerah ini mencakup bidang ketertiban umum yang merupakan
ketentraman dan ketertiban umum yang merupakan kebutuhan hakiki warga masyarakat dalam
lingkup  kewenangan Pemerintah  Daerah. 
  

BAB IV 
SASARAN 

  
Pasal  4 

  
Sasaran Peraturan Daerah ini adalah setiap gerak aktivitas perorangan, kelompok, lembaga atau
institusi. 
  

BAB V 
TERTIB LINGKUNGAN PEMUKIMAN 

  
Pasal 5 

  
Tertib lingkungan pemukiman diarahkan pada kondisi aman, tentram, tenang, tertib dan teratur
hubungan interaksi antar warga masyarakat dalam lingkungan pemukiman dengan saling menghargai
hak dan kewajiban masing-masing. 

  
Pasal  6 

  
(1)    Dilarang bagi setiap orang/warga apabila : 

a.       Membunyikan dengan keras pesawat radio, televisi atau alat hiburan lainnya selain untuk
cukup didengar sendiri dalam rumah; 

b.      Menyelenggarakan pesta/hajatan baik yang menggunakan alat hiburan atau tidak pada jam
tertentu dimana masyarakat memerlukan rasa ketenangan untuk istirahat, terkecuali atas  ijin 
dari Bupati. 

c.       Di dalam perjamuan apapun dilarang menyediakan minuman keras; 
d.      Datang berkunjung (bertamu) hingga melewati waktu (jam) yang layak, dimana pemilik

rumah atau tetangga perlu untuk beristirahat; 
e.       Datang berkunjung hingga bermalam tanpa melaporkannya kepada pengurus Rukun

tetangga. 
f.       Menjadikan rumah, pekarangan, lapangan, kebun, sejenisnya sebagai tempat

memperdagangkannya, menyiapkan dan mengkonsumsi segala bentuk narkotika,
psikotropika, penyalahgunaan obat-obatan, melakukan perbuatan asusila dan perjudian. 

g.      Membuat, menyiapkan, memperdagangkan dan membakar mercon/petasan dan sejenisnya.
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(2)    Dilarang  bagi  setiap orang/warga apabila : 
a.       Melakukan perbuatan yang langsung atau tidak langsung menyebabkan  matinya pohon 

peneduh atau memotong habis, sebagian untuk keperluan yang tidak jelas, kecuali pekerjaan
pemangkasan atau membuang karena membahayakan keselamatan warga/fasilitas umum. 

b.      Menumpuk atau membuang sampah di lapangan, di tepi  gang, jalan dan di sungai/saluran
drainase. 

c.       Menutup saluran  drainase/limbah atau membuat jembatan di atasnya yang membuat
tersumbatnya aliran air. 

d.      Membiarkan pohon di mana dahan, ranting dan daunnya menjalar dan jatuh ke halaman
rumah tetangga yang menimbulkan  kerusakan atau menjadi sampah. 

e.       Menaruh mobil di lapangan, tepi jalan/gang sehingga menghalangi lalu lalangnya kendaraan
dan orang. 

f.       Bermain layang-layang di lapangan, halaman, pekarangan, jalan atau gang yang
mengakibatkan rusaknya jaringan kabel listrik, telepon, antena atau mencelakakan diri  
sendiri, kecuali pada tempat-tempat yang tidak  membahayakan. 

(3)    Mewajibkan pengurus lingkungan untuk senantiasa memantau, mengawasi dan memperingatkan
warga/masyarakat yang  melanggar ketentuan ayat (1) dan (2) Pasal ini beserta melaporkannya 
kepada  aparat berwajib jika tetap dilanggar. 

  
BAB VI 

TERTIB TEMPAT-TEMPAT UMUM/ 
FASILITAS UMUM 

  
Pasal7 

  
Tertib  tempat-tempat umum/fasilitas umum diarahkan guna melindungi tempat umum/fasilitas
umum yang dibangun,  disediakan dan ditempatkan  oleh Pemerintah  Daerah atau masyarakat tetap 
berfungsi sebagaimana mestinya, terawat, indah, bersih dan dapat digunakan  untuk kepentingan 
masyarakat umum. 

  
Pasal 8 

  
Dilarang setiap orang/warga apabila : 
a.       Menetapkan barang/benda dilingkungan sendiri/bukan sebagai usaha/bukan atau mendirikan

bangunan darurat/permanen pada tempat-tempat umum seperti trotoar, lapangan, taman, jalur
hijau di tepi/badan jalan, di atas sungai, saluran drainase/air limbah. 

b.      Mencoret-coret atau mengotori dinding, pagar, bodi kendaraan dan fasilitas umum lainnya (pot
bunga, box telepon, tiang listrik, penerangan jalan, selter). 

c.       Merusak fasilitas umum (lampu penerangan jalan umum, telepon umum, selter, pot bunga, kotak
sampah, papan-papan petunjuk lalu lintas). 

d.      Menyelenggarakan reklame usaha/bukan usaha (reklame tempelan, reklame spanduk, reklame
baliho, reklame stiker, reklame selebaran, reklame umbul-umbul atau bendera bukan bendera 
kebangsaan dan sejenisnya) pada tempat-tempat umum/fasilitas umum, kecuali pada tempat-
tempat dan memenuhi perijinan yang telah ditentukan. 

e.       Menggunakan badan jalan, lapangan dan taman untuk menyelenggarakan keramaian/pesta atau
pameran terbuka, tanpa memenuhi perizinan yang  ditentukan, kecuali keramaian/pesta atau 
pameran terbuka yang diselenggarakan oleh Instansi Pemerintah atau Pemerintah Daerah. 

f.       Menggunakan badan jalan, lapangan dan taman sebagai tempat parkir kendaraan, kecuali pada
tempat-tempat yang telah ditentukan. 

  
BAB VII 

TERTIB USAHA 
  

Pasal 9 
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Tertib usaha diarahkan pada cara-cara berusaha, teratur, melindungi/menghargai hak-hak  
konsumen/masyarakat serta proses jual beli yang wajar 
  

Pasal 10 
  

Dilarang bagi setiap orang/warga apabila : 
a.       Mengkonsumsi narkotika, psikotropika, dan menyalahgunakan obat-obatan. 
b.       Melakukan usaha, produksi, distribusi dan penjualan minuman keras, kecuali memenuhi

ketentuan perundang-undangan yang berlaku. 
c.       Melakukan usaha produksi, distribusi, dan penjualan narkotika, psikotropika serta obat-obatan

terlarang kecuali sesuai dengan perundang-undanagan yang berlaku. 
d.      Menyediakan tempat usaha untuk menyelenggarakan perjudian, undian usaha penjualan kupon

judi/undian atau segala bentuk sarana terselenggaranya perjudian/undian. 
e.       Melakukan usaha pada tempat-tempat yang bukan peruntukan usaha (di trotoar, di atas sungai,

saluran drainase/air limbah, jalur hijau, taman, badan hijau, lapangan baik sementara maupun
tetap, kecuali tempat-tempat yang ditentukan menurut perundang-undangan yang berlaku). 

f.        Melakukan usaha angkutan umum dengan kendaraan pribadi. 
g.       Melakukan usaha sebagai petugas parkir di badan jalan maupun pada tempat parkir khusus,

kecuali telah memenuhi ketentuan perundang-undangan yang berlaku. 
h.       Melakukan usaha penjualan/penyewaan film porno atau berbau porno dalam kemasan VCD, pita

kaset atau tekhnologi lainnya dan film palsu hasil bajakan. 
i.         Melakukan usaha warung remang-remang, diskotik dan sejenisnya. 
j.         Menjual makana/minuman dengan ramuan bahan kimia/alami  yang membahayakan kesehatan

manusia, kecuali telah memenuhi persyaratan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan 
yang berlaku. 

k.       Melakukan usaha mempekerjakan orang lain sebagai pengemis/peminta-minta. 
l.         Melakukan usaha mempekerjakan orang lain untuk memungut swadaya tanpa izin instansi yang

berwenang. 
m.     Melakukan usaha untuk mempekerjakan wanita sebagai Calon Pekerja Seks Komersial (CPCK)

maupun Pekerja Seks Komersial (PSK). 
  

BAB VIII 
PEMBINAAN, PENGENDALIAN DAN PENGAWASAN 

Pasal 11 
(1)   Pembinaan, Pengendalian dan pengawasan atas pelaksanaan Peraturan Daerah ini dilaksanakan 

oleh Dinas berkoordinasi dengan Kepolisian dan unit-unit kerja Pemerintah Daerah sesuai 
dengan bidang tugas pokok dan  fungsi masing-masing; 

(2)   Pembinaan, pengendalian dan pengawasan dilakukan dalam bentuk pengarahan, sosialisasi, 
pelatihan, rehabilitasi, penyuluhan dan penindakan terhadap perorangan/kelompok orang yang 
patut diduga terkait dengan perbuatan yang di larang dalam Peraturan Daerah ini. 

  
BAB IX 

PEMANTAUAN 
Pasal 12 

Pemantauan situasi ketentraman dan ketertiban umum  dilakukan setiap saat yang dilaksanakan oleh 
Satuan Polisi Pamong Praja. 
  

Pasal 13 
Polisi Pamong Praja yang melaksanakan pemantauan ketentraman dan ketertiban umum melaporkan
hasilnya secara tertulis  kepada atasan langsung yang selanjutnya dilaporkan kepada Pimpinan secara
berjenjang. 
  

BAB X
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PENYULUHAN 
  

Pasal 4 
  

Polisi Pamong Praja dan PPNS berkewajiban melakukan penyuluhan kepada masyarakat serta
aparatur pemerintah untuk mewujudkan ketentraman dan ketertiban umum. 
  

Pasal 15 
  

Penyuluhan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 Peraturan  Daerah ini dilakukan baik secara 
formal maupun informal pada berbagai kesempatan. 
  

BAB XI 
PENEGAKAN 

  
Pasal 16 

  
Apabila ditemukan adanya pelanggaran Peraturan Daerah dan atau peraturan pelaksanaan, PPNS
melakukan penyidikan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. 
  

Pasal 17 
  
Berita Acara Hasil Pemeriksaan disampaikan kepada Kepolisian dan atau Kejaksaan bilamana
terdapat pelanggaran pidana untuk ditindaklanjuti sesuai dengan ketentuan yang berlaku. 
  

BAB XII 
PENINDAKAN 

  
Pasal 18 

  
Penindakan atau pelanggaran Peraturan Daerah ini dapat berupa : 
a.        Tindakan Pembinaan. 
b.        Tindakan Administrasi dan tindakan preventif lainnya. 
c.        Tindakan  Hukum 
  

Bagian Pertama 
Tindakan Pembinaan 

  
Pasal 19 

  
(1)   Tindakan Pembinaan dilakukan terhadap pelanggaran Pasal 6 Peraturan Daerah ini dengan

membawa pelanggar untuk diberikan  pelatihan kerja, rehabilitasi perawatan pembinaan lainnya
pada tempat-tempat pelatihan, perawatan, rehabilitasi yang telah ditentukan. 

(2)   Tindakan pembinaan  dimaksud pada  ayat (1) Pasal ini tidak menghapus pengenaan pidana jika
pelanggaran yang dilakukan telah memenuhi persyaratan sebagai tindak kejahatan atau
pelanggaran. 

  
Bagian Kedua 

Tindakan Administrasi dan 
Tindakan Preventif Lainnya 

  
Pasal 20 

  
(1)   Tindakan Administrasi dilakukan dalam  bentuk  pencabutan ijin-ijin atas tempat usaha atau 

lokasi yang digunakan untuk terjadinya pelanggaran terhadap Peraturan Daerah, yang disusul 
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dengan penutupan tempat usaha atau lokasi yang dimaksudkan. 
(2)   Pencabutan ijin-ijin usaha dilakukan oleh pimpinan Instansi Pemerintah Daerah terkait sesuai 

dengan ketentuan Peraturan Daerah yang mengatur perijinan dimaksud. 
(3)   Penutupan Tempat-tempat usaha atau lokasi dimaksud pada ayat (1) Pasal ini serta 

pengawasannya dilakukan oleh Kepala Dinas berkoordinasi dengan pimpinan instansi terkait. 
(4)   Apabila diperlukan Dinas atas  nama Pemerintah Kabupaten Indramayu dapat melakukan 

pembongkaran dan penyitaan barang-barang/alat-alat yang terkait  dengan tindak pelanggaran 
terhadap Pasal 6 ayat (1) huruf g, Pasal 8 huruf a dan d,Pasal 10 huruf h, I, j, dan m dengan 
ketentuan terlebih dahulu diberikan peringatan. 

  
Bagian Ketiga 

Tindakan hukum 
  

Pasal 21 
  
Tindakan hukum (pemidanaan) berupa pelanggaran terhadap ketentuan pasal 10 huruf a, b, c, d, h, I,
j, k, l dan m Peraturan Daerah ini dilaksanakan menurut perundang-undangan yang berlaku di 
bidangnya sebagai kejahatan. 
  

Pasal 22 
  
(1)   Pelanggaran terhadap  ketentuan  Pasal 6 ayat (1) huruf c, Pasal 8 huruf d, Pasal 10 huruf b, d, h, 

I. j. k. l. dan m Peraturan Daerah ini, diancam dengan pidana kurungan selama-lamanya 3 (tiga) 
bulan atau denda sebanyak-banyaknya sebesar Rp 5000.000,00 (lima juta rupiah).  

(2)   Tindak pidana dimaksud  pada ayat (1) Pasal ini adalah pelanggaran. 
  

BAB  XIII 
KETENTUAN PENYIDIKAN 

  
Pasal 23 

  
(1)   Penyidikan sebagaimana dimaksud pada Pasal 22 ayat(1) Peraturan Daerah ini dilaksanakan oleh

penyidik atau penyidik Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Daerah yang 
pengangkatannya ditetapkan sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku. 

(2)   Wewenang Penyidik Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat(1) Pasal ini adalah ;
a.       Menerima laporan atau pengaduan dari seseorang atau badan tentang adanya tindak pidana; 
b.      Melakukan tindakan pertama pada saat itu di tempat kejadian dan melakukan pemeriksaan; 
c.       Menyuruh berhenti seorang tersangka dan memeriksa tanda pengenal diri tersangka; 
d.      Melakukan penyitaan benda atau surat; 
e.       Mengambil sidik jari dan memotret tersangka; 
f.       Memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi; 
g.      Mendatangkan orang ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara;
h.      Mengadakan penghentian penyidikan setelah mendapat petunjuk dari penyidik bahwa tidak

terdapat cukup bukti atau peristiwa tersebut bukan merupakan tindak pidana dan selanjutnya
melalui penyidik memberitahukan hal tersebut kepada Penuntut Umum, Tersangka atau
Keluarganya; 

i.        Mengadakan tindakan lain menurut hukum yang dapat dipertanggungjawabkan; 
(3)   Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini dalam melaksanakan tugasnya

memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada
penuntut umum sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-undang Hukum Acara 
Pidana; 

  
BAB XIV 

KETENTUAN PERALIHAN 
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Pasal 24 
  

Bagi setiap orang/warga yang melakukan usaha warung remang-remang, diskotik dan sejenisnya 
pada saat Peraturan Daerah ini diundangkan masih tetap menjalankan usahanya sampai habis masa
perijinannya. 
  

BAB  XV 
KETENTUAN PENUTUP 

  
Pasal 25 

  
Hal-hal lain yang belum cukup diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai teknis 
pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut dengan  keputusan Bupati. 
  

Pasal 26 
  
Peraturan Daerah ini mulai berlaku sejak tanggal di undangkan. Agar setiap orang dapat
mengetahuinya,  memerintahkan pengundangan Peraturan  Daerah ini dengan penempatannya dalam 
Lembaran Daerah Kabupaten Indramayu. 
  
  

                                                      Ditetapkan di  
Indramayu 
                                                      Pada tanggal 4 
April 2003 

 
                                                BUPATI 
INDRAMAYU, 

 
Cap/ttd 

  
IRIANTO MAHFUDZ 

SIDIK SYAFIUDDIN 
  

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN INDRAMAYU 
TAHUN 2003 NOMOR 10 
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