
BUPATI CIANJUR
PROVINSI JAWA BARAT

PERATURAN DAERAH KABUPATEN CIANJUR

NOM.OR 1 TAHUN 2OI9

TENTANG

PENYELENGGARAAN KETERTIBAN UMUM DAN KETENTRAMAN
MASYARAKAT

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

Menimbang: a.

C.

Mengingat:

b.

BUPATI CIANJUR,

bahwa guna mewujudkan Kabupaten Cianjur
yang tentram, tertib serta menumbuhkan rasa
disiplin dalam berperilaku bagi setiap masyarakat,
maka perlu adanya upaya dalam meningkatkan
ketentraman dan ketertiban umum;
bahr,r,a untuk meningkatkan pelayanan di bidang
ketentraman dan ketertiban umum sesuai dengan
perkembangan dinamika sosial, ekonomi dan budaya
di Kabupaten Cianjur;

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu
menetapkan : Peraturan Daerah tentang
Pen5relenggaraan Ketertiban Umum dan
Ketentraman Masyarakat;

Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Republik
Indonesia Tahun 1945;

Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang
Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam
Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor B),
sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang
Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan
Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang
Dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 14
Tahun 1950 tentang Penrbentukan Daerah- Daerah
Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968
Nomor 31, Tambahan Le.lnbaran Negara
Republik Indonesia Nomor 2851);
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Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang
Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 1960 Nomor 104,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 2OaQ;

Undang-Undang Nomor 7 Tahun lg74 tentang
Penertiban Perjudian (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 1974 Nomor 54, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 30a0);
Undang-Undang Nomor 11 Tahun lg74 tentang
Pengairan (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 1974 Nomor 65, Tambahan Lembaran
Negara 'Republik 

Indgnesia Nomor 3Oa6);

Undang-Undang Nomor 8-Tahun 1981 tentang
Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahyun 198l Nomor 76, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209);

Undang-L-lndang Nomor 5 Tahun lggT tentang
Psikotropika (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 1997 Nomor 10, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 3671);

Undang-Undang Nomor 36 Tahun lggg
tentang Telekomunikasi (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 1999 Nomor 154, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3881);

Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak
Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 1999 Nomor 165, Tambahan Lembaran
Negara Republik indonesia Nomor 3886);

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang
Kepclisian Negara Republik Indonesia (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2OO2 Nomor
2,Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor a168);

Undang-Undang Nomor 28 Tahun ZOOZ tentang
Bangunan Gedung (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2OO2 Nomor 134, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor4247\;
Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2OO4 tentang
Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2OO4 Nomor 132, Tambahan .Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor aaafl;



13.

-J

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang
Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 124,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4674) sebagaimana telah diubah dengan
Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2OI4 tentang
Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun
2006 tentang Administrasi Kependudukan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2Ol4 Nomor 232, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5a7il;
Undang-Undang Nomor 2l Tahun 2OOT tentang
Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang
(Lembaran Negara Repubtik Indonesia Tahun 2OOT
Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor a72O);

Undang-Undan! Nomor 26 Tahun 2OO7 tentang
Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik
Indonesia,. Tahun 2OO7 Nomor 68, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor aZ2S);

Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2OOB tentang
Pengelolaan Sampah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2008 Nomor 69, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4851);

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang
Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (Lembaran Negara
Tahun 2008 Nomor 93 Tambahan Lembaran Negara
Nomor 4866);

Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2OO9 tentang
Kepariwisataan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2OO9 Nomor l l,Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor a966);

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2OO9 tentang
Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2OO9 Nomor 12, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4967);

Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2OO9 tentang Lalu
Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2OOg Nomor 96,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5025);

Undang-Undang Nomor g2 Tahun 2OOg
tentangPerlindungan dan Pengelolaan Lingkungan
Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2OO9 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5059);

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2OO9 tentang
Narkotika (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2OO9 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5062);

14.

15.

16.

17.

18.

19.

20.

2t.

22.



24.

23.

4

Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2AO9 tentang
Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2OO9 Nomor 144, Tarnbahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5063);

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2}ll tentang
Perumahan dan Kawasan Permukiman (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2}ll Nomor Z,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5188);

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2)ll
tentang Pembentukan Peraturan Perundang-
undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia
tahun 21ll Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5 .23fl;

Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2OlL tentang
Penanganan Fpkir Miskin (Lembaran Negara
Tahun 2Ol1 Nomor 83 Tambahan Lembaran
Negara No,mor 5235);

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2oll tentang
Rumah Susun (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2oll Nomor 108, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5252);

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2Ol4 Nomor 244, Tambahan
Lembaran Negara Republik indonesia Nomor 5587)
sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir
dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015
tentarrg Perubahan Kedua Atas Undang-Undang
Nomor 23 Tahun 2074 tentang Pemerintahan Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015
Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5679);

Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1980
tentang Penanggulangan Gelandangan dan Pengemis
(Lembaran Negara Nomor 51 Tambahan Lembaran
Negara Nomor 3177);

Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2OO4
tentang Penatagunaan Tanah (Lembaran Negara
Republik IndonesiaTahun2OO4 Nomor 45, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4385);

Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2005 tentang
Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 28

25.

26.

27.

Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005
Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor a*\;

32. Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2006 tentang
Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2006 Nomor 86, Tambahan lembaran Negara
Repubiik Indonesia Nomor a655);

28.

29.

30.

31.
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Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2oll
tentang Sungai (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2oll Nomor 74, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5230);

Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang
Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2Ol4 Nomor 92,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5533);

Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2O1B tentang
Satuan Polisi Pamong Praja (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2OtB Nomor 92,
Tambahd,n Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5533);

Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2008 tentang
Penataan Rup"ng Kawasan Jakarta, Bogor, Depok,
Tangerang, Bekasi, Puncak, Cianjur;
Peraturan. Presiden Nomor l2S Tahun 2Ol2
tentang Koordinasi Penataan Pedagang Kaki Lima
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2Ot2
Nomor 29L);

Peraturan Presiden Nomor 74 tahun 2Ol3 tentang
Pengendalian dan Pengawasan Minuman Beralkohol
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2OlZ
Nomor 190);

Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 8
Tahun 2005 tentang Sempadan Sumber Air
(Lembaran Daerah Provinsi Jawa tsarat Tahun 2005
Nomor 16 Seri C, Tambahan Lembaran Daerah Jawa
Barat Nomor 19);

Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 3
Tahun 2OO9 tentang Garis Sempadan Jalan
(Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2OO9
Nomor 3 Seri E);

Peraturan Daerah Nomor B Tahun 2016 tentang
Pembentukan dan Susunan perangkat Daerah
Kabupaten Cianjur (Lembaran Daerah Kabupaten
Cianjur Tahun 2016 Nomor B);

36.

34"

J/.

38.

39.

40.

41.

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN CIANJUR

DAN BUPATI CIANJUR

MEMUTUSKAN:

: PERATURAN DAERAH TENTANG PENYELENGGARAAN
KETERTIBAN UMUM DAN KETENTRAMAN
MASYARAKAT,

Menetapkan
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BAB I

KETENTUAN LTMUM

Pasatr l"

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:
1. Daerah Kabupaten adalah Kabupaten Cianjur.
2. Pemerintah Daerah Kabupaten adalah Bupati sebagai unsur

penyelenggara Pemerintah Daerah yang memimpin pelaksanaan
urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
Kepala Daerah adalah Bupati Cianjur.

Kepala Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran adalah
Kepala satuan Polisi ''Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran
Kabupaten Cianjur

Ketertiban Umum Dan Ketentraman Masyarakat adalah suatu keadaan
dinamis yang memungkinkan ,Pemerintah, Pemerintah Daerah, dan
masyarakat dapat melakukan kegiatannya dengan tentram, tertib, dan
teratur.

Pejabat yang ditunjuk aaatin pegawai negeri yang ditunjuk dan diberi
tugas tertentu di bidang perijinan sesuai dengan Peraturan Perundang-
Undangan yang berlaku.

Penyidik Pegawai Negeri Sipil yang seianjutnya disingkat ppNS
adalah Pejabat yang memiliki kewenangan khusus untuk melakukan
penyidikan dan penyelidikan atas pelanggaran Peraturan Daerah.

Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan
kesatuan baik yang melakukan usaha maupun yang tidak
melakukan usaha yang meliputi perseroan Terbatas, Perseroan
Komanditer, Perseroan lainnya, badan usaha milik negara atau daerah
dengan nama dan dalam bentuk apapun, firma, kongsi, koperasi, dana
pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa,
organisasi sosial politik atau organisasi yang sejenis, lembaga, bentuk
usaha tetap dan bentuk Badan lainnya.

Pengemis adalah orang-orang yang mendapat penghasilan dengan
meminta-minta di muka umum dengan berbagai cara dan alasan untuk
mengharapkan belas kasihan dari orang lain.
Bangunan adalah wujud fisik hasil pekerjaan konstruksi yang menyatu
dengan tempat kedudukannya baik sebagian maupun keseluruhannya
berada di atas atau di dalam tanah dan/atau air, yang terdiri dari
Bangunan gedung dan Bangunan bukan gedung.

Jalan adalah prasarana transportasi darat yang meliputi segala
bagian jalan, termasuk Bangunan pelengkap dan perlengkapannya yang
diperuntukkan bagi lalu lintas, yang berada pada permukaan tanah, di
atas permukaan tanah, di bawah permukaan tanah danlatau air, serta
di atas permukaan air, kecuali jalan kereta api, jalan lori, dan jalan
kabel.

Tempat Umum adalah fasilitas umum yang menjadi milik, dikuasai
danlatau dikelola oleh Pemerintah Daerah.

Ruang Terbuka Hijau adalah area memanjang/jalur dan/atau
mengelompok, yang penggunaannya lebih bersifat terbuka, tempat
tumbuh tanaman, baik yang tumbuh secara alamiah maupun yang
sengaja ditanam.

-.).
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5.

6.

7.

B.
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11.

t2.

13.



(1)

(2)

74.

15.

16.

(s)

(4)

(s)

(B)

7

Jalur Hijau adalah salah satu jenis Ruang Terbuka Hijau fungsi
tertentu.

Taman adalah ruang terbuka dengan segala kelengkapannya yang
dipergunakan dan dikelola untuk keindahan dan antara lain berfungsi
sebagai paru-paru kota.

Ruang milik jalan yang selanjutnya disebut Rumija adalah ruang
manfaat Jalan dan sejalur tanah tertentu di luar manfaat Jalan yang
diperuntukkan bagi ruang manfaat Jaian, pelebaran Jalan, penambahan
jalur lalu lintas di masa datang serta kebutuhan ruangan untuk
pengamanan Jalan dan dibatasi oleh lebar, kedalaman dan tinggi
tertentu.

BAB iI
TERTIB JALAN, ANGKUTAN JALAN DAN ANGKUTAN SUNGAI

Pasal 2

Setiap pejalan kaki wajib berjalan di tempat yang telah ditentukan sesuai
dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Setiap pejalan kaki yang rhenyeberang Jalan wajib menyeberang di
tempat penyeberangan yang telah ditentukan.

Dalam hai belum tersedia fasilitas tempat penyeberangan, maka
pejalan kaki berhak menyeberang di tempat yang dipilih dengan
memperhatikan keselamatan dirinya dan pengguna Jalan lainnya.

Setiap orang yang akan menggunakan/menumpang kendaraan umum
wajib menunggu di halte atau tempat pemberhentian yang telah
ditetapkan.

Setiap pengemudi kendaraan umum wajib menunggu, menaikkan
dan/atau menurunkan orang dan/atau barang pada tempat
pemberhentian yang telah ditentukan sesuai ketentuan peraturan
perundang-undangan, kecuali dengan alasan yang patut dan mendesak,
maka dapat menurunkan penumpang selain di tempat pemberhentian
dan/atau di tempat tujuan.

Setiap kendaraan umum wajib berjalan pada trayek yang telah
ditetapkan.

Setiap orang atau Badan dilarang membuat, merakit atau
mengoperasikan kendaraan bermotor umum yang tidak memenuhi
kewajiban uji tipe sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-
undangan.

setiap orang atau Badan diiarang membuat keramba, rakit, dan
angkutan penyeberangan lainnya di sepanjang jalur sungai/ utatent-tay.

Pasal 3

Setiap orang dan/atau Badan dilarang:
a. membuat, memasang, memindahkan dan/atau membuat tidak

berfungsi rambu-rambu lalu lintas;
b. membuat atau mendirikan terminal bayangan;
c. membangun atau memasang reklame yang bersifat pornografi,

provokatif, diskriminatif, "dan Suku, Agama, Ras, dan Antar
Golongan;

d. membongkar, memotong, merusak, menambah dan/atau membuat
tidak berfungsi pagar pengaman Jalan.

(6)

(7)

(1)
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(2) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikecualikan bagi orang
danlatau Badan yang memperoleh rzin dari Kepala Daerah atau Pejabat
yang ditunjuk.

Pasal 4

Setiap orang dan/atau Badan dilarang:
a. mengangkut bahan berdebu dan/atau bahan berbau busuk dengan

menggunakan alat angkutan yang terbuka;
b. melakukan pekerjaan galian, urugan di Jalan dan/atau

menyelenggarakan angkutan tanah tanpa izin dari Kepala Daerah
atau Pejabat yang ditunjuk.

Pasal 5

(1) Setiap orang dan/atau Badhn dilarang .menghuni, melakukan aktifitas
berjualan dan/atau memanfaatkan rLtang terbuka di bawah
jembatan lJalan layang, diatas tepi saluran dan/atau Tempat Umum
lainnya secara terus-menerus/permanen.

(2\ Setiap orang d,an/atau Badan yr".rg'r-k^n memanfaatkan ruang terbuka di
bawah jembatanlJalan layang, diatas tepi saluran dan/atau Tempat
Umum lainnya sebagaimand' dimaksud pada ayat (1) yang dilakukan
secara tidak terus menerus wajib memperoleh izin dari Kepala Daerah
atau Pejabat yang ditunjuk.

Pasal 6

(1) Setiap orang danlatau sekelompok orang yang tidak memiliki
kewenangan dilarang melakukan pengaturan ialu lintas pada
persimpangan Jalan, tikungan atau tempat balik arah.

(2) Setiap orang danlatau sekelompok orang yang tidak memiliki
kewenangan dilarang melakukan pungutan uang dan/atau pengumpulan
uang terhadap kendaraan pribadi, kendaraan umum maupun angkutan
barang yang melintas di Jalan.

(3) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dikecualikan bagi orang
danlatau sekelompok orang yang memperoleh izin dari Kepala Daerah
atau Pejabat yang ditunjuk.

Pasal 7

Setiap pengendara kendaraan bermotor dilarang membunyikan klakson dan
wajib mengurangi kecepatan kendaraannya pada waktu melintasi tempat
ibadah, lembaga pendidikan danlatau rumah sakit.

Pasal 8

Setiap orang dilarang membuang sampah selain di tempat yang telah
ditentukan.

Pasal 9

(1) Setiap orang yang berada di dalam kendaraan umurn dilarang:
a. membuang sampah selain di tempat yang telah ditentukan;
b. meludah;
c. merokok;
d. mengamen; dan/atau
e. menjual barang-barang dikendaraan umum;

(2) Setiap kendaraan umum wajib menyediakan tempat sampah dan
kantong plastik di dalam kendaraan.
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Pasal 10

(1) Setiap orang atau Badan dilarang:
a. menambah, merubah dan/atau merusak marka Jaian;
b. merusak badan Jalan;
c" berjualan atau berdagang di badan Jalan dan tempat- tempat

lain yang tidak sesuai dengan peruntukannya; ,

d. menyimpan atau menimbnn barang di badan Jalan dan tempat lain
yang tidak sesuai dengan peruntukannya;

e. mengambil, memindahkan, membuang dan merusak tanda
peringatan, pot bunga, pipa air, pipa 8&s, kabel listrik, papan

nama Jalan, lampu penerangan Jalan dan alat-alat sejenis yang

telah dipasang oleh pihak yang berwenang;
f. mendirikan Bangunan', yang dapat mengakibatkan

fungsi Jalan;
mengangkut muatan dengan kendaraan terbuka
menimbulkan pengotoran Jalan;
membakar sampah; t
berdiri, dan/atau duduk di pagar pada Jalur Hijau, pagar di Taman
dan pagar Pemisah Ja1anl

j. -"rrj"*rr pada pagar Jalur Hijau, pagar di Taman dan/atau pagar

pemisah Jalan;
k. merusak, menerobos atau melompati pagar pemisah Jalan;
l. menempatkan d,an latau membiarkan kendaraan dalam keadaan

rusak, rongsokan, memperbaiki dan/atau mengecat kendaraan di
Jalan;

m. memasang perangkatlalatyang dapat mengganggu fungsi Jalan;_ 
_ .

n. melakukan-kegialan yang menyebabkan air menggenang ke Jalan
yang dapat mengganggu kelancaran lalu lintas;

o. membongkar/menaikkan barang muatan kendaraan di Jalan dan

trotoar;
p. menggunakan trotoar sebagai tempat parkir kendaraan;
q buang air besar dan/atau kecil di Jalan dan saluran;
r. menggunakan badan Jalan sebagai arena bermain;
s, -.-b.rr,t atau memasang portai/pintu/pagar Jalan yang bertujuan

untuk menutuP akses Jalan.

(2) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, r dan huruf s

dikecualikan bagi orang/Badan yang telah memperoleh izin dari Kepala

Daerah atau Pejabat yang ditunjuk'
BAB III

TtrRTIB JALUR HIJAU, TAMAN DAN TEMPAT UMUM

Pasal 1 1

(1) Setiap orang atau Badan dilarang: !

a. -.-u."rki atau berada di Jalur Hijau atau Taman yang bukan untuk
umum;

b. melakukan perbuatan atau tindakan dengan alasan apapun yang

berakibat tlrjadi kerusakan pagar taman, Jalur Hijau atau

Taman;
c. bertempat tinggal di Jalur Hrjau, Taman dan Tempat Umum;
d. menyalahg.r.r"t., atau mengalihkan fungsi Jalur Hijau, Taman dan

TemPat Umum;
e. berjualan atau berdagang, menyewakan permainan,

menyimpan atau menimbun barang di Jalur Hijau, Taman dan

Tempat Umum yang tidak sesuai dengan peruntukannya;

berubahnya

yang dapat

h.
i.
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f. membeli barang dagangan dan/atau menerima selebaran di Jalur
Hijau, Taman dan Tempat Umum yang tidak sesuai dengan
peruntukannya;

g. berdiri, bersandar danlatau duduk pada sandaran jembatan dan
pagar sepanjang Jalan, Jalur Hijau, Taman dan Tempat Umum;

h. meiompati, atau menerobos sandaran jembatan atau pagar
sepanjang Jalan, Jalur Hijau, Taman dan Tempat Umum;

i. melakukan pemotongan, penebangan, pemindahan atau perantingan
pohon/tanaman yang tumbuh di sepanjang Jalan, Jalur Hijau dan
Taman.

j. berjongkok, berdiri dan/atau tidur di atas bangku taman serta
membuang sisa sampah danlatau kotoran pada bangku taman;

k. buang air besar d,anl+au kecil di Ruang Terbuka Hijau publik,
kecuali pada fasilitas yang teiah disediakan;

1. mendirikan Bangunan yang dapat mengakibatkan
berubahnya fungsi Jalur Hijau, Taman dan Tempat Umum;

m. membakar sampah di Jalur Hlj,au, Taman dan Tempat Umum;
n. melakukan perbuatan asusila;'
o. menjual dan/atau meminum' minuman beralkohol di Jalur Hijau,

Taman dan I atau TemPat{Jmum;
p. berjudi;
q membangun atau memasang reklame yang bersifat pornografi,

provokatif, diskriminatif, dan suku; agama, ras, dan antar golongan;

r. membuat atau mendirikan terminal bayangan;

(2)

(3)

(2)

Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf
dikecualikan bagi orang/Badan yang memperoleh izin dari
atau Pejabat yang ditunjuk.

Dikecualikan dari ketentuan pada ayat (1) huruf i
pemerintah yang melaksanakan perintah jabatan.

d dan huruf I

Kepala Daerah

bagi petugas

BAB IV

TERTIB SUNGAI, SALURAN, KOLAM DAN LEPAS PANTAI

Pasal 12

(1) Setiap orang dan/atau Badan dilarang:
a. membangun tempat mandi cuci kakus, hunian/tempat tinggal

d,anlatau tempat usaha di atas saluran sungai dan bantaran sungai
serta di dalam kawasan bozem, waduk dan danau;

b. memasang/menempatkan kabel atau pipa di bawah atau melintasi
saluran, sungai serta di dalam kawasan bozem;

c. memasang/menempatkan keramba di dalam kawasan bozem,
waduk dan danau;

d. menutup saluran dan/atau gorong-gorong yang dapat
mengakibatkan saluran dan latau gorong-gorong tidak berfungsi.

Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikecualikan bagi orang

d,anlatau Badan yang memperoleh tzrn dari Kepala Daerah atau Pejabat

yang ditunjuk.
Pasal 13

setiap orang dilarang mandi,'membersihkan anggota badan, mencuci
pakaian, keidaraat ,.tr.r, bend.a-benda dan/atau memandikan hewan di

,Jr *at.ur, kolam-kolam dan/atau kelengkapan keindahan kota'

(1)
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(2) Setiap orang dilarang mengambil air dari air mancur, kolam kelengkapan
keindahan kota dan tempat lainnya yang sejenis, kecuali apabila hal ini
dilaksanakan oleh petugas untuk kepentingan dinas.

(3) Setiap orang atau Badan dilarang mengambil dan menggunakan air
sungai, saluran, situ/danau dan mata air untuk keperluan usaha yang
bersifat komersial tanpa izin dari pejabat yang berwenang"

(4) Dikecualikan dari ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) orang
d,anlatau Badan yang memperoleh izin dari Kepala Daerah atau Pejabat
yang ditunjuk.

Pasal 14

(1) Setiap orang danlatau Badan dilarang mengambil,
memindahkan atau merusak tutup selokan atau saluran lainnya serta
komponen Bangunan pelengkap Jalan danlatau fasilitas umum dan
fasilitas sosial.

(2) Dikecualikan dari ketentuan sgbagaimana dimaksud pada ayat (1)

bagi petugas yang melaksanakan perintah jabatan'

,Pasal 15

(1) Setiap orang danlatau Badan dilarang menangkap ikan dan hasil
perikanan iainnya dengan menggunakan bagan, bahan kimia, bahan
peledak atau bahan/aiat yang dapat merusak kelestarian lingkungan di
perairan lepas Pantai.

(2) Setiap orang atau Badan dilarang melakukan penambangan pasir di
laut dan/atau di sungai

(3) Setiap orang atau Badan dilarang melakukan aktifitas yang dapat
merusak kel[starian lingkungan biota laut dan/atau terumbu karang di
perairan lepas Pantai.

(4) Setiap orang atau Badan dilarang membuang limbah industri dan/atau
limUah bahan erbahaya dan beracun ke saluran pemukiman, sungai dan

laut yang dapat mengakibatkan pencemaran air'

Pasal 16

pemanfaatan sumber daya ikan pada kegiatan penangkapan dan pengolahan

ikan wajib mengikuti ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku'

BAB V

TERTIB LINGKUNGAN

Pasal 17

(1) Setiap orang dan/atau Badan dilarang menangkap, memelihara,
memburu, memperdagangkan atau membunuh hewan tertentu yang
jenisnya ditetapkan dan dilindungi oleh peraturan perundang-
undangan.

(2) Setiap pemilik hewan wajib menjaga hewan miliknya untuk tidak

berkeliaran di lingkungan pemukiman dan Tempat Umum.

(3) Setiap orang atau Badan pemilik hewan yang dilindungi wajib mempunyai

tanda daftar I sertifikasi.

(4) perolehan tanda daftar lsertifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3)

mengikuti ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku'
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Fasal 1B

(l) Setiap orang dan/atau Badan dilarang memanfaatkan taman hutan
raya yang dapat mengakibatkan terganggunya fungsi taman hutan
raya.

Setiap orang dan/atau Badan yang memanfaatkan taman hutan
raya yang tidak mengakibatkan terganggunya fungsi taman hutan raya
wajib memiliki izin d,ari Kepala Daerah atau Pejabat yang ditunjuk.

Pasal 19

Setiap orang dan/atau Badan diiarang membuat, menyimpan,
memperjual belikan danlatau membunyikan petasan dan sejenisnya.

(21

(2) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat
dan/atau Badan yang memperoleh izin dari

(1) dikecualikan bagi orang
Kepala Daerah atau Pejabat

(1)

(3)

(2\

(1)

(2)

(1)

yang ditunjuk.
Izin sebagaimana dimaksud pada ayat
rekomendasi dari KePolisian. t

(2) diterbitkan setelah memperoleh

Pasal 20

(1) Setiap orang dan/atau Bad'an dilarang :

a. mencoiet-coret, menulis, melukis, menempel iktan di dinding atau di
tembok, jembatan lintas, jembatan penyebrangan orang, halte, tiang
listrik, pohon, kendaraan umum dan sarana umum lainnya;

b. membuang dan menumpuk sampah dan/atau barang di Jalan,
Jalur Hijau, Tarrran, sungai dan tempat-tempat lain yang dapat
merusak keindahan dan kebersihan lingkungan;

c. membuang air besar danlatau kecil dt Jalan, Jalur Hijau,
Taman, sungai dan saluran air'

Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf b
dikecualikan bagi orang dan/atau Badan yang rnemperoleh izin dari

Kepala Daerah atau Pejabat yang ditunjuk.
Pasal 21

Setiap orang atau Badan dilarang merusak prasarana dan sarana umum
pada waktu berlangsungnya penyampaian pendapat, unjuk rasa

dan/ atau pengerahan massa'

Setiap orang atau Badan dilarang membuang benda-benda danf atau
sarana yang digunakan pada waktu penyampaian pendapat, unjuk rasa,
rapat-rapat umum dan pengerahan massa di Jalan, Jalur Hijau, dan
Tempat Umum lainnya.

Pasal22

Dalam hal perwujudan ketentraman dan ketertiban lingkungan, setiap
orang, bad"an hukum danlatau perkumpulan dilaranS:
a. mendirikan dan mengoperasionalkan tempat yang digunakan

untuk melakukan kegiatan permainan yang mengarah kepada

permainan peruntungan dan latau mengarah kepada perjudian;

b. membuat gaduh sekitar tempat tinggal atau membuat sesuatu yang

dapat menganggu ketentraman orang lain;
c. menimbun- atau memburing'benda yang berbau menyengat yang

dapat mengganggu penghuni sekitarnya;
d. mengotori d.n merusak drainase, Jaiur Hrjau dan fasilitas umum

e. Ht#il3i-unakan fasilitas umum yang bukan peruntukannya.
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(2) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikecualikan untuk
tempat-tempat yang ditetapkan oleh Kepala Daerah atau Pejabat yang

ditunjuk.
Pasal 23

(1) Untuk menumbuh kembangkan kesadaran masyarakat akan tanggung
jawab keindahan lingkungan, setiap orang, Badan hukum dan/atau
perkumpulan dilarang:
;. menyebarkan selebaran, brosur, pamflet dan sejenisnya di sepanjang

jalan umum;
b. memasang d,anlatau menempelkan kain bendera, kain bergambar,

spanduk 
-d,anlatau sejenisnya di sepanjang Jalan, rambu-rambu

taiu lintas, tiang penerangan jalan, pohon, Bangunan fasilitas
umum dan/atau fasilitas sosiai;

c. menebang, memangkas dan/atau merusak pohon pelindung
dan/atau tanaman iainnya yang berada di fasilitas umt-Lm

yang dimiliki dan/atau dikuasai Pemerintah Daerah;
d. mengotori, mencoret dan merr.rsak Jalan, dan/atau jembatan beserta

Bangunan pelengkapnya, rambu lalu iintas, pohon, fasilitas umum
dan fasilitas sosial. 1.

(2) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikecualikan bagi orang

dan/atau Badan yang memperoleh izin dari Kepala Daerah atau Pejabat

yang ditunjuk.
BAB VI

TERTIB USAHA TERTENTU

Pasal24

(1) Setiap orang/Badan dilarang menempatkan benda-benda dengan

maksud untuk melakukan sesuatu usaha di Jalan, Jalur Hijau, Taman

dan Tempat Umum.

(2) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikecualikan bagi tempat
yang telah diizinkan oleh Kepala Daerah atau Pejabat yang ditunjuk.

Pasal 25

(1) Setiap orang dan/atau Badan dilarang melakukan pekerjaan atau

bertindak sebagai perantara karcis kendaraan umum, pengujian

kendaraan bermotor, karcis hiburan dan/atau kegiatan lainnya yang

sejenis.

(2\ Setiap orang danlatau Badan dilarang memanfaatkan danlatau
mempergunakan perantara sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

(3) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikecualikan bagi orang
d,anlatau Badan yang memperoleh izin dari Kepala Daerah atau Pejabat
yang ditunjuk.

Pasal 26

Setiap orang atau Badan dilarang melakukan usaha pembuatan, perakitan'

penjualan dtn memasukkan becak danlatau barang yang difungsikan

sebagai becak dan I atau sejenisnya'

Pasil27

setiap orang atau Badan dilarang menjual d,an/atau mengedarkan bahan

makanan/makanan/minumu.r, y"rg tidak memenuhi syarat kesehatan dan

tidak layak dikonsumsi.
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Pasatr 28

Setiap orang atau Badan yang membawa ternak masuk dan/atau keluar
Daerah harus disertai surat kesehatan hewan dan tujuan pengiriman dari
pejabat instansi yang berwenang dari daerah asal ternak.

Pasal 29

Setiap orang dan/atau Badan dilarang melakukan usaha pengumpulan,
penampungan, penyaluran tenaga kerja atau pengasuh tanpa memperoleh izin
dari Kepala Daerah atau Pejabat yang ditunjuk.

Pasal 30

(1) Setiap orang atau Badan dilarang:
a. melakukan usaha pengumpulan barang-barang bekas;
b. melakukan penampungan barang-barang bekas; dan/atau
c. mendirikan tempat kegiatan usaha yang - mengganggu ketertiban

umum;

(2) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikecualikan bagi usaha-
usaha yang memiliki izin dari Kepala Daerah atau Pejabat yang ditunjuk.

?asal 31

Setiap orang atau Badan dilarang:
a. melakukan usaha perdagangan manusia;
b. melakukan usaha pengLrmpulan, penyaluran tenaga kerja pembantu

rumah tangga atau pramuwisma dan pengasuh, tanpa tztn pejabat yang

berwenang; dan
c. melakukan usaha pengumpulan, penampungan barang-barang bekas dan

mendirikan tempat kegiatan usaha yang menimbulkan pencemaran serta

mengganggu ketertiban umum.

BAB VII

TERTIB BANGUNAN

Pasal 32

(1) Setiap orang atau Badan dilarang mendirikan Bangunan pada Rumija,
.,ru..rg milikiungai, ruang milik bozem, Taman dan Jalur Hijau.

(2\ Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikecualikan bagi

pendirian Bangunan guna kepentingan umum dengan berpedoman paqa

rertcana tata rrr..rg wilayah dan telah mendapatkan izln dati Kepala
Daerah atau Pejabat yang ditunjuk.

(3) Setiap orang atau Badan wajib menjaga serta memelihara lahan,
tanah, dan Bangunan di lokasi yang menjadi miliknya.

(4) Setiap orang atau Badan dilarang mendirikan Bangunan reklame
d,anlatau alat promosi lainnya yang dipasang tanpa izin datt pejabat
yang berwenang;

Pasal 33

(1) Setiap orang atau Badan dilarang membangun menara danlatau
tower komuriikasi, kecuali mendapat rzin dari Kepala Daerah atau Pejabat

yang ditunjuk.

(2) pemilik/pengelola menara d,anlatau tower komunikasi wajib menjamin

keamanan d.t keselamatan dari berbagai kemungkinan yang dapat

membahayakan d,anlatau merugikan orang lain danf atau Badan

dan latau fungsi menara/ tower komunikasi tersebut.
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Pasal 34

Setiap orang atau Bad,an pemilik Bangunan dan/atau rumah diwajibkan:
a. memelihara pagar pekarangan dan memotong pagar hidup yang

berbatasan dengan Jalan;
b. membuang bagian dari pohon, semak-semak dan tumbuh- tumbuhan

yang dapat mengganggu keamanan dan/atau ketertiban.

BAB VIII

TERTIB SOSIAL

Pasal 35

(1) Setiap orang d"anlatau Badan dilarang meminta bantuan dan/atau

"u*ba.rgan 
yang dilakukan.qorang diri dan/atau bersama-sama di Jalan,

pasar, kendaraan umum, lingkungan pernukiman, rumah sakit, sekolah,
kantor dan temPat ibadah

(2) Permintaan bantuan atau sumbangan untuk kepentingan sosial dan
kemanusiaan dapat dilakukan setelah mendapat izin dari Kepala Daerah
atau Pejabat yang ditunjuk.

?asal 36

Setiap orang dilarang:
a. beraktifitas sebagai pengamen, pedagang asongan, danf atau pengelap

mobil di jalanan, persimpangan, Jalan tol dan/atau kawasan tertentu
yang ditetapkan lebih lanjut oleh Kepala Daerah;

b. -..rgkoordinir untuk menjadi pengamen, pedagang asongan, dan latau
pengelap mobil;

c. -"rrrb"li dari pedagang asongan dan/atau memberikan sejumlah
uang dan/atau barang kepada pengamen, dan pengelap mobil di jalanan,
p"r"irrrpr"ngan d.anlatau kawasan tertentu yang ditetapkan lebih lanjut
oleh Kepala Daerah.

Pasal 37

Setiap orang dilarang:
a. beraktifitas sebagai Pengemis;
b. mengkoordinir untuk menjadi pengemis;
c. men[ekspolitasi anak danlatau bayi untuk menjadi pengemis;

d. memberikan sejumlah uang d,anlatau barang kepada pengemis.

Pasal 38

(1) Setiap orang dilarang bertingkah laku dan/atau berbuat asusila di Jalan,
Jalur Hijau, Taman atau dan Tempat Umum lainnya.

(2) Setiap orang dilarang:
a. menjadi penjaja seks komersial;
b. menyuruh, memfasilitasi, membujuk, memaksA orang lain untuk

menjadi penjaja seks komersial;
c. memakai jasa penjaja seks komersial;
d. melakukan aktivitas seks menyimpang lesbian, gay, biseksual dan

transgender.

Setiap orang dan/atau
melakukan segala bentuk

Pasal 39

Badan' dilarang menyelenggarakan dan/atau
kegiatan perjudian.



(i) Setiap orang danlatau
menyelenggarakan segala
dalam bentuk apapun.

t6

Pasal 40

Badan dilarang menyediakan tempat dan
bentuk undian dengan memberikan hadiah

(2) Dikecualikan dari ketentuan sebagaimana pada ayat (1) orang dan/atau
Badan yang memiliki izin dari Kepala Daerah atau Pejabat yang ditunjuk
sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 41

Setiap orang, Badan, pemilik rumah dan/atau Bangunan/gedung wajib
memasang bendera Merah Putih pada peringatan hari besar nasional dan
daerah pada waktu tertentu sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Pasal 42

Setiap orang dilarang:
a. mengkonsumsi minuman beralkohol dan/ atau minuman yang

memabukkan di Tempat Umum; t
b. melakukan pesta minuman beralkohol dan latau minuman yang

memabukkan; dan latau ,.

c" membeli baranglmakanan/minuman dari pedagang Asongan di Rumija.

Pasal 43

Setiap pengelola lembaga pendidikan wajib:
a, mengawasi agar tidak terjadi praktek asusila, penyalahgunaan

narkotika, psikotropika dan zat adiktif lainnya, tawuran pelajar dan
tindak pidana lainnYa; dan

b. berkoordinasi dengan Pemerintah Daerah, Badan Nasional Narkotika dan
Kepolisian dalam melaksanakan pencegahan, penindakan, dan
pemberantasan asusila, pencegahan penyalahgunaan narkotika,
psikotropika dan zat adiktif lainnya dan tindak pidana lainnya.

Pasal 44

Setiap orang dilarang melakukan tawuran pelajar, tawuran antar kampung,
tawuran antar kelompok dan kebut-kebutan kendaraan bermotor.

BAB IX

TERTIB USAHA PARIWISATA

Pasal 45

(1) Pengelola tempat hiburan dan rekreasi wajib:
a. mengawasi dan menyampaikan himbauan kepada pengunjung

untuk tidak membawa senjata tajam, minuman keras, narkotika,
psikotropika dan zat adrktif lainnya serta tidak melakukan praktek
asusila dan tindak pidana lainnYa;

b. menjaga kebersihan, ketentraman dan
usahanya.

ketertiban di lingkungan

(2\ Pengelola jasa penyediaan akomodasi wajib:
a, tt..rg"*u."i dan menyampaikan himbauan kepada pengunjung

untuk tidak membawa qenjata tajam, minuman keras, narkotika,
psikotropika dan zat adlktif lainnya serta untuk tidak melakukan
praktek asusila dan tindak pidana lainnya;

b. memeriksa kelengkapan identitas setiap pengunjung yang datang;
dan



c. menjaga kebersihan,
tringkungan usahanya.

t/

ketentraman dan ketertiban di

(3) Pengelola daya tarik wisata dan jasa makanan dan minul4an wajib:
a. mengawasi dan menyampaikan himbauan kepada pengunjung

untuk tidak membawa senjata tajam, minuman keras, narkotika,
psikotropika dan zat adiktif lainnya serta untuk tidak melakukan
praktek asusila dan tindak pidana lainnya; dan

b. menjaga kebersihan,
lingkungan usahanya.

ketentraman dan ketertiban di

(4) Pengelola jasa penyediaan akomodasi dilarang menyediakan fasiiitas dan
layanan tambahan yang bertentangan dengan norma agama, norma
kesusilaan, dan norma hukum.

(5) Pengelola tempat hiburan dan rekreasi, jasa penyediaan akomodasi,
daya tarik wisata dan jasa makanan dan - minuman sebagaimana
dimaksud pada ayat (1), ayat (2) dan ayat (3), dilarang:
a. melaksanakan kegiatan usahaltidak sesuai dengan yang tercantum

dalam tanda daftar usaha pariwisata dan perizinan lainnya;
b. membiarkan terjadinya p:aktek asusiia dan tindak pidana lainnya;

dan/atau
c. menyediakan fasilitas yang dapat mengundang terjadinya praktek

asusila dan tindak pidana lainnya.

(6) Setiap orang dan/atau Badan diiarang menyelenggarakan usaha
pariwisata tanpa izin Bupati atau Pejabat yang berwenang, kecuali usaha
y.rrg tidak memerlukan izin sesuai ketentuan peraturan perundang-
undangan.

BAB X

TERTIB KESEHATAN

Pasal 46

Setiap orang danlatau Badan dilarang:
a. *"rry"Grrggarakan d,anlatau melakukan pelayanan kesehatan tanpa izin;
b. menyelen[[arakan d,anlatau melakukan praktek pengobatan tradisional

yang dapai membahayakan kesehatan dan melanggar norma susila dan

kaidah agama;
c. merokok di dalam kawasan tanpa rokok;
d. mernbuat, meracik, menyimpan dan menjual obat-obat illegal dan/atau

obat palsu;
e. menyimpan, memproduksi dan mengedarkan minuman beralkohol

tanpa tzin dari pejabat yang berwenang; dan
f. memproduksi, mengedarkan, memperdagangkan, menimbun,

menyimpan, mengoplos, menjual dan menyajikan minuman .dan/atau
makanan yang memabukkan atau berbahaya.

BAB XI

TERTIB KEPENDUDUKAN

Pasal47

(1) Setiap orang wajib memiliki kartu tanda penduduk dan dokumen

administrasi kependudukan ' lainnya sesuai ketentuan peraturan
perundang-undangan.

(2) Setiap orang yang berkunjung atau bertamu lebih dari lx24 (satu kali
dua iuluh empatl jam wajib melaporkan diri kepada pengurus rukun
tetanggaf rukun warga setemPat.
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(3) Setiap penghuni rumah kost/kontrakan wajib melaporkan diri kepada
pengurus rukun tetangga /rukun warga setempat dan mengurus
administrasi kependudukan sesuai ketentuan peraturan perundang-
undangan.

(4\ Setiap pemilik/pengelola rumah kost/kontrakan, rumah susun dan
apartemen wajib melaporkan penghuninya kepada kepala desa/lurah
melalui pengurus rukun tetangga/rukun warga setempat secara periodik.

(5) Setiap orang yang bermaksud atau telah tinggal dan menetap di Daerah
wajib memenuhi persyaratan administrasi kependudukan serta dilarang
menyalahgunakan data dan dokumen kependudukan.

BAB XII

TERTIB PBN,qN SERTA MASYARAKAT

Pasal 48

Setiap orang dan/atau Badan dapat .melakukan laporan kepada petugas
Satuan Polisi Pamong Praja dan Perhadam Kebakaran dan/atau aparat
Pemerintah Daerah apabila ter"ladi pelanggaran di masyarakat.

Pasal 49

(1) Setiap orang danlatau Badan yang melihat, mengetahui dan/atau
menemukan terjadinya pelanggaran atas ketertiban umum dapat
melaporkan kepada petugas yang berwenang.

(2) Setiap orang atau Badan yang melaporkan sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) berhak mendapat perlindungan hukum sesuai dengan ketentuan
peraturan perundang-undangan.

(3) Petugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib menindaklanjuti
dan memproses secara hukum terhadap laporan yang disampaikan oleh

orang d,anlatau Badan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

(4) Petugas yang tidak menindaklanjuti dan memproses secara hukum
terhadap 1rpo.", sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dikenakan sanksi
sesuai dengu.r, ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB XIII

PENGAWASAN DAN PENEGAKAN HUKUM

Pasal 50

(1) Kepala Daerah berwenang untuk melakukan pembinaan,
pengendalian dan pengawasan terhadap penyelenggaraan ketertiban
umum dan ketentraman umum.

. (2\ Kewenangan sebagaimana dimaksud dalam ay?t (1) dilaksanakan
oleh Satuan Polisi Pamong Praja dan PPNS dehgan Satuan kerja
perangkat daerah terkait lainnya.
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BAB XIV

TINDAKAN PENERTIBAN

Bagian Kesatu

Penertiban Terhadap Pelaku Pelanggaran

Pasal 51

(1) Penertiban terhadap pelaku pelanggaran yang melanggar ketentuan
sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Daerah ini dilakukan dengan
cara"
a. peringatan dan/atau himbauan yang dilakukan secara lisan dan

f atau tertulis oleh petugas untuk tidak melakukan kegiatan yang
dilarang danl atau .,membahayakan bagi pelanggar, serta
mengganggu kepentingan masyarakat danf atau lingkungan;

b. penyerahan penyandang masalah kesejahteraan sosial ke panti
sosial dalam rangka pembinaan, setelah sebelumnya dibuat Berita
Acara Pemeriksaan oleh PPNS.;

c. penghalauan yang dilakukin petugas jika pelanggar tidak
mengindahkan peringatan, setelah diberitahu secara lisan dan/atau
tertulis; '

d. pengajuan proses yustisial sesuaiketentuan peraturan perundang-
undangan; dan

e. penyimpanan dan pengamanan barang bukti berupa benda
dan/atau barang hasil penertiban pada tempat/gudang milik
Pemerintah Daerah setelah sebelumnya dibuatkan tanda terima
dan/atau berita acara penyitaan oleh PPNS.

Terhadap setiap orang yang patut diduga kemudian melakukan
perbuatan asusila sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf n
dilakukan penertiban berupa penghalauan yang dilakukan oleh petugas
jika yang bersangkutan tidak mengindahkan teguran/himbauan lisan
dari petugas.

Barang bukti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e, dapat diambil
atau dimusnahkan setelah ada putusan dari pengadilan.

Terhadap pelanggaran atas ketentuan yang bersifat pidana umum,
dilakukan penangkapan oleh instansi penegak hukum, serta dilanjutkan
dengan proses sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedua

Penertiban Terhadap Bangunan

Pasai 52

Setelah dilakukan langkah-langkah oleh satuan kerja perangkat
daerah teknis sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan,
terhadap Bangunan tanpa izin dan pemanfaatan Bahgunan tidak sesuai
ketentuan izin dilakukan penertiban sebagai berikut:
a. diberikan Surat Peringatan I;
b. jika dalam jangka waktu 10 (sepuluh) hari t"tJl - peringatan

sebagaimana dimaksuddalamhuruf a tidak diindahkan, maka
diberikan Surat Peringatan II;

c. jika dalam jangka waktu 7'(tu.;uh) hari kerja peringatan sebagaimana
dimaksuddalamhuruf b tidak diindahkan, maka diberikan Surat
Peringatan III;

(2)

(3)

(41

(1)



(2)

(3)

(4)

(s)

2A

d" jika dalam jangka waktu 3 (tiga) hari kerja peringatan sebagaimana
dimaksud dalarn huruf c tidak diindahkan, dilakukan penghentian
secara paksa berupa penyegelan kegiatan pembangunan,
selanjutnya dituangkan dalam berita acara penyegelan yang
ditandatangani oleh penyidik pegawai negeri sipil dan
pemilik/penanggung jawab Bangunan ;

e. jika dalam jangka waktu 3 (tiga) hari kerja setelah penyegelan
sebagaimana dimaksud pada huruf d, pemilik Bangunan tidak
menyatakan kesanggupan untuk membongkar sendiri Bangunan
nya, maka Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran
dapat membongkar Bangunan tersebut;

f. sebelum dilaksanakan pembongkaran, barang-barang yang berada
didalam Bangunan tersebut dicatat jenis dan jumlahnya yang
selanjutnya dikeluarkan dan' pengamanannya diserahkan kepada
pemilik danfatau penanggungjawab Bangunan, sedangkan puing-
puing pembongkaran diserahkan kepada pemilik dan/atau
penanggung jawab Bangunan; dan

g. pengamanan dan penyimpdnan barang bukti berupa benda- dan-latau barang hasil penertiban pada tempat/gudang milik
Pemerintah Daerah, setdlah sebelumnya dibuatkan tanda terima
danlatau berita acara PenYitaan.

Dalam hal pemilik/penanggungjawab Bangunan tidak ada atau tidak
bersedia menandatangani berita acara sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) huruf d, maka berita acara ditandatangani oleh aparat setempat.

Terhadap Bangunan yang dilarang sebagaimana dimaksud dalam Pasal

12 huruf a, huruf b dan huruf c, dilakukan penertiban sebagai berikut: '

a. teguran tertulis yang diberikan kepada pemilik Bangunan danlatau
pengguna Bangunan untuk membongkar sendiri Bangunan nya;
dan

b. jika dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari kerja teguran sebagaimana
dimaksud dalarn huruf a tidak diindahkan, maka Satuan Poiisi
Pamong Praja dapat membongkar Bangunan tersebut.

Terhadap Bangunan yang digunakan sebagai tempat untuk melakukan
perbuatan asusila sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45, dilakukan
penyegelan dan pencabutan lzin Mendirikan Bangunan '

Jika pemilik/pengguna Bangunan tetap menggunakan Bangunan
untuk kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (4), maka Bangunan
tersebut dibongkar secara paksa oleh Satuan Polisi Pamong Praja sesuai
ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Ketiga

Penertiban Reklame

Pasal 54

Tindakan penertiban terhadap orang atau Badan yang melakukan
pelanggarn., pettu.sangan reklame dilakukan dengan cara sebagai berikut:
a. penutupan oleh aparat Satuan Polisi Pamong Praja dan bersama

instansi terkait terhadap reklame yang tidak dilengkapi dokumen
pertzinan;

b. pembongkaran oleh aparat Satuan Polisi Pamong Praja bersama
instansi terkait terhadap reklame yang tidak berizin danlatau telah
habis masa izinnya, dan terhadap pemilik dan/atau pengelola yang

tidak mengindahkan peringatan untuk melakukan pembongkaran
sendiri rekiamenYa;

(1)



(2)

(1)

2l

c. hasil penertiban reklame sebagaimana dimaksud dalam huruf b,
dikumpulkan sebagai barang bukti dan disirnpan di tempat/gudang
milik Pemerintah Daerah; dan

d. jika dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari tidak ada
pernilik/penanggung jawab yang datang untuk mengambitr hasil
penertiban reklame, maka barang bukti sebagaimana dimaksud
pada huruf cuntuk spanduk, umbul-umbuldan baliho dimusnahkan,
dan untuk reklame jenis lainnya menjadi milik Pemerintah Daerah.

Tindakan penertiban reklame yang bersifat pornografi, provokatif,
diskriminatif, dan Suku, Agama, Ras, dan Antar Golongan berupa
penurunan dan pemusnahan reklame.

Bagian Keempat

Penertiban Tempat Usaha Pariwi:sata

Pasal 55

Tindakan penertiban terhadap rtempat Usaha Pariwisata, dimulai
dengan pemeriksaan dan pengawasan, yang meliputi:
a. pertzinani ,.

b. kegiatan dan wakt-u penyelenggaraan; dan c. kondisi lingkungan
sekitarnya.

(2\ Berdasarkan hasil pemeriksaan dan pengawasan, jika diketahui
terjadi pelanggaran ketertiban umum, maka dilakukan tindakan
penertiban, dengan cara:
a. peringatan untuk menghentikan kegiatan, sarana dan menutup

tempat hiburan, yang diberikan kepada pengelola dan/atau pemilik
tempat hiburan untuk mematuhi ketentuansebagaimana tercantum
dalam TandaDaftar Usaha Pariwisata (TDUP);

b. jika dalam jangka waktu 3 (tiga) hari setelah diberikan peringatan
sebagaimana dimaksuddalamhuruf a kegiatan tidak dihentikan,
maka Pemerintah Daerah menghentikan secara paksa dengan
menutup temPat usaha;

c. penghentian secara paksa sebagaimana dimaksuddalamhuruf b,

dituangkan dalam berita acara Penghentian Kegiatan; dan

d. jika setelah penghentian secara paksa kegiatan sebagaimana
d.imaksuddaiamhuruf c, pengelola dan/atau pemilik tempat usaha
tetap tidak memenuhi ketentuan sebagaimana tercantum dalam
Tanda Daftar Usaha Pariwisata (TDUP) dan/atau pertzinanlainnya,
maka Pemerintah Daerah mencabut Tanda Daftar Usaha Pariwisata
(TDUP) yang bersangkutan, dan dilanjutkan dengan proses yustisial
sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

(3) Terhadap penyelenggaraan hiburan yang dilakukan oleh masyarakat,
Pemerintah Daerah bersama instansi terkait dapat menghentikan
kegiatan hiburan pada saat diketahui terjadinya pelanggaran ketertiban
uml]m.

Bagian Kelima

Penertiba4 Kegiatan Usaha

Pasal 56

(1) Tindakan penertiban terhadap kegiatan usaha yang tidak memiliki
izin,sebagai berikut:
a. pemeriksaan setemPat terhadaP:
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1. jenis usaha;
2. perizinan; dan
3. kondisi lingkungan sekitarnya.

b. peringatan untuk menghentikan kegiatan usaha dan mengurus
p errzlnan yan g diPe rlukan.

c. proses penindakan:
1. pemeriksaan awal;
2. pembuatan berita acara Pemeriksaan;
3. pemanggilan;
4. penyegelan;
5. penutupan dan/atau pengosongan; dan
6. apabila dianggap perlu pengajuan perkara ke pengadilan sesuai

ketentuan peraturan perundang- undangan'

(2) Tind,akan penertiban terhadap kegiatan usaha yang tidak sesuai dengan
per:tzinan, sebagai berikut:
a. pemeriksaan awal;
b. pembuatan berita acara Pemer{ksaan;
c. pemanggilan;
d. penyegelan; t'

e. rekomendasi Pencabutan izin;
f. penutupandan/atau pengosongan; dan
g, apabila- dianggap perlu pengajuan perkara kepengadilan sesuai

ketentuan peraturan perundang-undangan'

(3) Jenis tempat usaha yang ditertibkan, meliputi seluruh kegiatan
usaha yang perizinannya merupakan kewenangan Pemerintah Daerah

sesuai ketentuan peraturan perundang- undangan.

Bagian Keenam

Penertiban Menara Telekomunikasi

Pasal 57

(1) Tind.akan penertiban terhadap menara telekomunikasi yang tidak
memiliki izin, sebagai berikut:
a. pemeriksaan setemPat terhadaP:

1. jenis Bangunan ;

2. Perizinan;
3. kondisilingkungan sekitarnya;dan
4. peringatan untuk menghentikan kegiatan dan mengurus

perizinan yan g dipe rlukan.

b. proses penindakan:
1. pemeriksaan awal;
2. pembuatan berita acara pemeriksaan;
3. pemanggilan; !

4. penyegelan termasuk pemutusan instaiasi/aliran listrik untuk
penghentian kegiatan;

5. penutupan dan/atau pengosongan; dan
6. pengajuan perkara ke pengadilan sesuai ketentuan peraturan

perundang-undangan.

(2) Tindakan penertiban terhadap.menara telekomunikasi yang tidak sesuai

dengan periztnan, sebagai berikut:
a. pemeriksaan awal;
b. pembuatan berita acara pemeriksaan;
c. pemanggilan;
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d. penyegelan termasuk pemutusan instalasi/aliran listrik untuk
penghentian kegiatan;

e. rekomendasi pencabutan izin;
f. penutupan danlatau pengosongan; dan
g. pengajuan perkara ke pengadilan sesuai ketentuan peraturan

perundang-undangan.

Bagian Ketujuh

Penertiban Kependudukan

Pasal 58

Tindakan penertiban terhadap orang yang tidak memiliki Kartu Tanda
penduduk dan dokumen administrasi kependudukanlainnyadilaksanakan
sesuai ketentuan peraturan peruildang- undangan'

Bagian KedelaPan

Penertiban Terhadap Pelanggaran Atas Kegiatan Yang Perizinannya Bukan
Kewenangan Pemerintah Daerah.

Pasal 59

(1) Tindakan penertiban terhadap pelanggaran atas kegiatan yang
perrzinannya bukan kewenangan Pemerintah Daerah, sebagai berikut:
a. pemeriksaansetemPat,meliPuti:

1. identitas penanggung jawab;
2. lokasi dan jenis kegiatan yang dilakukan; dan
3. kelengkapanPerrzinan;

b. proses penindakan, meliPuti:
1. meminta kehadiran penanggung jawab kegiatan;
2. pembuatan berita acara pemeriksaan;
3. penghentiankegiatan;
4. perintah untuk memperbaiki kerusakan lingkungan dan

menyelesaikan Perizinan; dan
S. pengajuan saran tindak kepada instansi yang berwenang. (2)

Tindakan penertiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

Dilakukan terhadap kegiatan yang perizinannya bukan
kewenangan Pemerintah Daerah, namun akibat peiaksanaannya
berdampak terhadap ketertiban umum di Daerah'

Bagian Kesembilan

Koordinasi Tindakan Penertiban

Pasal 6b

Dalam melaksanakan tindakan penertiban, Satuan Polisi Pamong Praja
melakukan koordinasi dengan instansi/satuan kerja perangkat daerah
terkait.

BAB XV

SANKSI ADMINISTRATIF'

Pasal 61

(1) Setiap orang atau Badan yang melanggar ketentuan dalam Pasal 2

ayat (t;, uyV71Z1, ayat (4), ayat (5), ayat (6), ayat (7\, ayat (8), Pasal 3 ayat

1iy, easat 4, pasat 5, Pasal 6 ayat (1), ayat (2), Pasal 7, Pasal B, Pasal 9,

Pasal 10 ayat (1), Pasal 1 1 ayat (1), Pasal 12 ayal ([), Pasal 13 ayat (1),

ayat (2), ayat (3), Pasal 14 ayat (1), Pasal 15, Pasal 17 ayat (1), aya_t

121, ayat (i), rasal 18, Pasal 19 ayat (1), Pasal 20 ayat (1), Pasal 21, Pasal
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22 ayat (1), Pasal 23 ayat (1), Pasal 24 ayat (1), Pasal 25 ayat (1), ayat (2),

Pasal 26, Pasal27, Pasal 28, Pasal 29, Pasal 30 ayat (1), Pasal 31,
Pasal 32 ayat (1), ayat (3), ayat (4), Pasal 33, Pasal 34, Pasal 35 ayat (1),
Pasal 36, Pasal 37, Pasal 38, Pasal 39, Pasal 40, Pasal 41, Pasal 42,Pasal
43, Pasal 44, Pasal 4.5, Pasal 46, Pasal 47, Peraturan Daerah ini
dikenakan hukuman sanksi administratif berupa:
a. Teguran lisan;
b. Peringatan tertulis;
c. Penggantian pohon;
d. Penertiban;
e. Penghentian sementara dari kegiatan;
f. Denda administrasi; dan latau
g. Pencabutan rzin, pembekuan izin, dan/atau penyegelan'
h. Pembongkaran dan Penutupan.

(2) Tata cara penerapan sanksi administratif did"tur lebih lanjut dengan
Peraturan Bupati.

BAB KVI

KETENTUAN PENYIDIKAN

Pasal 62

(1) Penyidikan terhadap pelanggaran Peraturan Daerah ini dilakukan oleh
PPNS Daerah,

(2) Daiam melaksanakan tugas penyidikan, PPNS Daerah berwenang:
a. menerima laporan atau pengaduan dari seseorang tentang adanya

pelanggaran tindak pidana pelanggaran Perda;
b. melakukan tindakan pertama pada saat itu ditempat 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 orang latnlseseorang;
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

bahwa tidak terdapat cukup bukti atau peristiwa tersebut bukan
merupakan tindak pidana pelanggaran Perda serta selanjutnya
memberitahukan hal tersebut kepada penuntut umum, tersangka
atau keluarganya;

i. mengadakan tindakan lain menurut hukum yang dapat
dipertanggungj awabkan.

(3) Penyidik Pegawai Negeri Sipil Daerah tidak berwenaflg untuk melakukan
penangkapan dan/ atau penahanan.

(4) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan
d.imulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya pada
penuntut umum meiaiui Penyidik Pejabat Polisi Negara Republik
indonesia sesuai dengan ketentuap yang diatur dalam Kitab Undang-
Undang Hukum Acara Pidana.



PENJELASAN ATAS

PERATURAN DAERAH KABUPATEN CIANJUR

NOMOR 1 TAHUN 2019

TENTANG

PENYELENGGARAAN KETERTIBAN UMUM DAN KETENTRAMAN
MASYARAKAT

I. UMUM

undang-Undang Nomor 2s rlhun 2oL4 tentang pemerintahan
Daerah, merupakan salah Aatu wujud reformasi otonomi daerah dalam
rangka meningkatkan efisiensi dan efektivitas penyelenggaraan otonomi
daerah untuk memberdayakan'daerah dan meningkatkin kesejahteraan
rakyat.

Dalam rangka mengantisipasi perkembangan dan dinamika kegiatan
masyarakat seirama dengan tuntuan era globafisasi dan otonomi daerah,
maka kondisi ketentraman dan ketertiban umum daerah yang kondusii
merupakan suatu kebutuhan mendasar bagi seluruh masyarakat untuk
meningkatkan mutu kehidupannya. Kondisi masyarakat yang tumbuh,.
berkembang serta surut mempengaruhi keadaan pemerintah daerah
untuk selalu bertindak cepat mengatur dinamika kehidupan masyarakat
yang tidak terlepas dari gangguan ketentraman dan ketertiban umum.
Segala kebiasaan masyarakat yang kurang tertib bahkan tidak tertib periu
dicegah dan ditanggulangi dalam suatu suatu perangkat hukum yang
memberikan sanksi-sanksi sehingga dapat memberikan efek jera bagi
masyarakat. Sehingga tujuan dalam percepatan penyelenggaraan
ketentraman dan ketertiban umum dapat tercapai, sehingga masyarakat
dapat menjalankan kehidupan sehari- hari dengan tertib dan tentram
serta roda pemerintahan dapat berjalan dengan lancar.

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, Pemerintah Daerah membentuk
Peraturan Daerah tentang penyelenggaraan Ketertiban umum dan
Ketentraman Masyarakat yang befungsi untuk mengatur masyarakat
Kabupaten Cianjur agar terwujud kehidupan berirasyarakat lebih
tentram, tertib, nyaman, bersih dan indah,

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup Jelas
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Pasal 2

Ayat

Ayat

Ayat

Ayat

Ayat

Ayat

Ayat

Pasal 3

Ayat

(1)

contoh tempat yang telah ditentukan sesuai dengan
ketentuan peraturan perundang-undangan adalah trotoar,
atau apabila tidak terdapat trotoar, maka pejalan kaki
dapat berjalan pada jalan yang paling tepi dari jalan
yang telah tersedia

(2)

Cukup Jelas

(s)

Cukup Jelas

(4)

Yang dimaksud dengan fralte adalah tempat yang berfungsi
untuk menaikkan dan rnenurunkan orang.
(5) ..

Yang dimaksud dengan tempat pemberhentian yang terah
ditetapkan antara lain adalah terminal yaitu tempafuntuk
menunggu, menaikkan dan menurunkan orang/barang.
(6)

Yang dimaksud dengan kendaraan umum adalah
kendaraan umum dalam trayek.

Ayat (7)

Yang dimaksud dengan kendaraan bermotor umum yang
tidak memenuhi kewajiban uji tipe sesuai dengan ketentuan
peraturan perundang-undangan antara lain adalah becak
dan Delman.

(B)

Cukup Jelas

(1)

Huruf a

Cukup jelas

Huruf b

Yang dimaksud dengan ,.poryrografi,, adalah
gambar, sketsa, ilustrasi, foto, tulisan, suara, bunyi,
gambar bergerak, animasi, kartun, percakapan,
gerak tubuh, atau bentuk pesan lainnya melalui
berbagai bentuk media komunikasi dan/atau
pertunjukan dimuka umum, yang memuat
kecabulan dan eksploitasi seksual yang melanggar
norma kesusilaan dalam masyarakat;
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Yang dimaksud dengan"provokatif' adalah
merangsang untuk bertindak sesuatu, baik itu
bersifat menghasut, himbauan, ajakan maupun
pengerahan massa;

Yang dimaksud dengan "diskriminatif' adalah
perbuatan yang berkenaan dengan segala bentuk
pembedaan, pengecualian, pembatasan, atau
pemilihan berdasarkan unsur-unsur tertentu, yang
mengakibatkan pencabutan atau pengurangan
pengakuan, perolehan, atau pelaksanaan hak
asasi manusia dan kebebasan dasar dalam suatu
kesetaraan di bidang sipil, politik, ekonomi, sosial,
dan budaya;

Huruf c

Cukup jelas (

Huruf d :

Cukup jelaS

Pasal 4

Cukup Jelas

Pasal 5

Cukup Jelas

Pasal 6

Ayat (i)
Cukup Jelas

Ayat (2)

Cukup Jelas

Ayat (3)

lztn Kepala Daerah hanya diberikan untuk kegiatan yang
bersifat menggalang dana urrtuk bantuan sosial.

Pasal 7

Cukup Jelas

Pasal 8

Cukup Jelas

Pasal 9

Cukup Jelas

Pasal 10

Ayat (1)

Huruf a

Cukup Jelas.' i



Huruf b
Yang dimaksud dengan badan jalan meiiputi jalur
lalu lintas dengan atau tanpa jalur pemisah dan
bahu jalan termasuk jalur pejalan kaki/trotoar.

Huruf c

Cukup Jelas

Huruf d
Cukup Jelas.

Huruf e

Cukup Jeias.

Huruf f
Cukup Jelas.

Huruf g ,'
Cukup Jelas.

Huruf h
Cukup Jelas.

Huruf i
Cukup Jelas.

Huruf j
Cukup Jelas.

Huruf k
Cukup Jelas.

Huruf I

Cukup Jelas.

Huruf m
Cukup Jelas.

Huruf n

Cukup,Jelas.

Huruf o

Yang dimakqud dengan kendaraan adalah
kendaraan angkutan barang.

Huruf p

Cukup Jelas.

Huruf q

Cukup Jelas.
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Huruf r
Cukup Jelas.

Huruf s

Cukup Je1as.

Ayat (2)

Izin menggunakan badan jalan untuk sebagai arena
bermain antara lain pada saat dilaksanakannya
kegiatan car free da.y.

Pasal 1 1

Cukup Jelas

Pasal 12

Ayat (1)

Huruf a ,'
Yang dimaksud dengan bozern adalah kolam besar
tempat menampung air, baik yang berasal dari air
hujan maupun aliran sungai agar tidak banjir.
Yang dimaksud dengan waduk adalah danau
buatan manusia sebagai tempat menampung dan
tangkapan air yang umumnya dibentuk dari
sungai atau rawa dengan tujuan tertentu.
Yang dimaksud dengan danau adalah cekungan
besar di permukaan bumi yang digenangi oleh air
bisa tawar ataupun asin yang seluruh cekungan
tersebut dikelilingi oleh daratan.

Huruf b
Cukup Jelas.

Huruf c

Cukup Jelas.

Huruf d

Cukup Jelas.

Ayat (21

Cukup Jelas.

Pasal 13

Ayat (1)

Cukup Jelas

Ayat (2)

Untuk kepentingan pemadaman kebakaran, petugas yang
berwenang dapat mengambil air dan kolam air mancur.

Ayat (3)

Cukup Jelas
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Ayat (4)

Cukup Jelas

Pasal 14

Cukup Jelas

Pasal 15

Ayat (1)

Cukup Jelas.

Ayat (2)

Cukup Jelas.

Ayat (3)

Cukup Jelas.

Ayat (4) t

Yang dimaksud dengan timbah industri adalah bahan sisa
yang dikeluarkan akibat proses industri.

Pasal 76

Cukup Jelas

Pasal 17

Cukup Jelas

Pasal 18

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan memanfaatkan hutan mangrove
adalah kegiatan memotong, menebang, membakar atau
kegiatan-kegiatan yang dapat menyebabkan rusaknya
hutan mangrove.

Ayat (2)

Cukup Jelas

Pasal 19

Ayat (1)

Cukup Jelas

Ayat (2)

Izin diberikan dalam rhngka acara ceremonial pemerintah,
pemerintah daerah, orang atau badan.

Ayat (3)

Cukup Jelas

Pasal 20

Cukup Jelas

Pasal 2l ' t

Cukup Jelas
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Pasal 22

Cukup Jelas

Pasal 23

Cukup Jelas

Pasal 24

Cukup Jelas

Pasal 25

Cukup Jelas

Pasal 26

Yang dimaksud dengan barang yang - difungsikan sebagai
becak dan/atau sejenisnya antara lain adalah becak bermotor.

Pasal 27 
.1^^ ,. 

'

Cukup Jelas

Pasal 28

Cukup Jelas

Pasal 29

Cukup Jelas

Pasal 30

Ayat (1)

Larangan pengumpulan dan penampungan barang-
barang bekas selain menimbulkan pencemaran serta
rTlenganggu ketertiban dan ketentraman umum juga dapat
merusak sarana dan keindahan kota.

Ayat (2)

Cukup Jelas.

Pasal 31

Cukup Jelas.

Pasal 32

Cukup Jelas.

Pasal 33

Cukup Jelas.

Pasal 34

Ayat (1)

Permintaan sumbangan yang diperbolehkan di lingkungan
pemukiman, sekolah dan kantor antara lain adalah
sumbangan untuk .kepentingan lingkungannya, tempat
ibadah, kematian dan bencana alam sesuai dengan
ketentuan peraturan perundang-undangan.



8

Ayat (2)

Cukup Jelas.

Pasal 35

Cukup Jelas.

Pasal 36

Cukup Jelas

Pasal 37

Cukup Jelas

Pasal 38

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan bertingkah raku dan/atau
berbuat asusila adalahrperbuatan yang menyinggung rasa
kesusilaan sesuai norma yang berlaku di masyarJiat.

Ayat (2) t

Cukup Jelas

Pasal 39

Cukup Jelas

Pasal 40

Cukup Jelas

Pasal 4l
Cukup Jelas

Pasal 42

Cukup Jelas

Pasal 43

Cukup Jelas

Pasal 44

Cukup Jelas

Pasal 45

Ayat (1)

Pengelola tempat hiburan dan rekreasi adalah setiap orang
111" badan y?rg menyelenggarakan usaha kegiataihiburan dan rekreasi dimana- kegiatan tersebut birupa
usaha seni pertunjukan, arena permainan, studio ,rrr.ik,
serta kegiatan hiburan dan rekreasi lainnya yang bertujuan
untuk pariwisata.
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Ayat (2\

Pengelola Jasa penyediaan Akomodasi adalah setiap orangatau badan yang menyelenggarakan usah apenyediaan
pelayanan penginapan untuk wisatawan yang d.apat
dilengkapi dengan pelayanan pariwisata lainn1l, yrit,
fasilitas pariwisata pada hotel yang merupakan 

-satu
kesatuan dengan Tanda Daftar usaha pariwisata (TDUp
)seper tihiburan, olahraga, kesehatan, penyewaaan ruangan
dan peralatan yang secara fisik tidak melebihi 4oo/o d,arifisik bangunan. Jenis turunan usaha akomodasi sepertil
osmen, gubug pariwisata, resort, pesanggrahan, wisma
dan rumah penginapan dapat menjadi jinis aicomodasi
lainnya.

Ayat (3)

Cukup jelas

Ayat (4) :

Pengelola Daya Tdrik wisata adalah setiap orang atau
badan yang menyelenggarakan usaha pengerolaari daya
tarik wisata a1am, daya tarik wisata budaya, Jan/atau daya
tarik wisata buatan/ binaan manusia.
Pengelola Usaha Jasa Makanan dan Minuman adalah setiap
orang atau badan yang menyelenggarakan usaha jasa
penyediaan makanan dan minuman yang dilengkapi dengan
peralatan dan perlengkapan untuk proses pembuatrn du"r,
penyimpanan atau sejenisnya, sub bidang usaha makan
minum khususnya usaha restoran dapat dilengkapi dengan
pelayanan pariwisata lainnya seperti karaoke, pLrmainan
anak, penyedian souvenir, dan lain-lainnya yang tidak
melebihi 40% dari total bangunan, sed"angkan l""i usaha
makan dan minum seperti kantin, warung dan
sejenisnya tetap merupakan turunan usaha makan dan
minum yang dapat dikelompokkan menjadi usaha mikro
dan kecil.

Ayat (5)

Cukup Jelas.

Ayat (6)

Pengusaha perorangan yang tergorong usaha mikro atau
kecil

sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan
dibebaskan dari kewajiban untuk melakukan pendaftaian
usaha pariwisata.
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Pengusaha perorangan yang tergolong usaha mikro atau
kecil adalah pengusaha pariwisata yang menjalankan
kegiatan usaha:

Usaha Jasa Perjalanan Wisata;

Usaha Penyediaan Akomodasi;

Usaha Jasa Makanan dan Minuman;

Usaha Jasa Transportasi Wisata;

Usaha Daya Tarik Wisata;

Usaha Penyelenggaraan Kegiatan Hiburan dan Rekreasi;

Usaha Wisata Tirth; dan

Usaha Spa.

Pengusaha perorangan yang tergolong usaha mikro atau
kecil tersebut dapat n{endaftarkan usaha pariwisatanya
berdasarkan keinginan sendiri.

Yang dimaksud dbngan "usaha mikro atau kecil" adalah
kegiatan ekonomi rakyat yang berskala kecil dengan bidang
usaha yang secara mayoritas merupakan kegiatan usaha
kecil dan perlu dilindungi untuk mencegah dari persaingan
usaha yang tidak sehat.

Pasal 46

Cukup Jelas

Pasal 47

Cukup Jelas

Pasal 48

Cukup Jelas

Pasal 49

Ayat

Ayat

Ayat

(1)

Yang dimaksud dengan petugas yang berwenang adalah
Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran serta
Penyidik Pegawai Negeri Sipil di lingkungan pemerintah
Kabupaten Cianjur. Laporan dapat juga disampaikan
kepada aparat kelurahan,, kecamatan atau Satuan Kerja
Perangkat Daerah terkait untuk ditindaklanjuti oleh
Satuan Polisi Pamong Praja dan pemadam Kebakaran
serta Penyidik Pegawai Negeri Sipil.

(2\

Cukup Jelas.

(3)

Laporan yang disampaikan harus dapat
dipertanggungjawabkan' kebenarannya dengan
melampirkan bukti-bukti berupa antara lain foto, lokasi
pelanggaran dan/atau identitas pelanggar.
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Ayat (4)

Cukup Jelas.

Pasal 50

Cukup Jelas

Pasal 51

Cukup Jelas

Pasal 52

Cukup Jelas

Pasal 53

Cukup Jelas

Pasal 54

Cukup Jelas

Pasal 55

Ayat (1) 4

Cukup Jelas

Ayat (2)

Cukup Jelas

Ayat (3)

Penyelenggaraan hiburan yang dilakukan masyarakat tidak
secara tetap atau rutin dan hanya pada kesempatan atau
waktu tertentu saja, seperti: penyelengg.raa, hiburan
organ tunggal, pertunjukan musik,bioskop terbuka (layar
tancap) dan penyelenggaraan pasar malam.

Pasal 56

Cukup Jelas

Pasal 57

Cukup Jelas

Pasal 58

Cukup Jelas

Pasal 59

Cukup Jelas

Pasal 60

Cukup Jelas

Pasal 6l
Cukup Jelas

Pasal 62

Cukup Jelas
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Pasal 63

Cukup Jelas

Pasal 64

Cukup Jelas

Pasal 65

Cukup Jelas

Pasal 66

Cukup Jelas

Pasal 67

Cukup Jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KEBUPETEN CIANJUR NOMOR 1
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BAB XVII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 63

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan peraturan
Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten
Cianjur.

Ditetapkan di Cianjur
pada tanggal 28 Maret 2Ol9
PELAKSANA TUGAS
BUPATI CIANJUR,

ttd.

HERMAN SUHERMAN

Diundangkan di Cianjur
pada tanggal 28 Maret 2019
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN CIANJUR,

ttd.

ABAN SUBANDI

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN CIANJUR TAHUN 2019 NOMOR 1

NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN CIANJUR,
PROVTNST JAWA BARAT (1 I s7 l2OL9)

qi{_g$}lir, sFn


