
PERATURAN DAERAH KOTA MEDAN 

NOMOR : 1 TAHUN 2004

 

TENTANG 

 

KEWAJIBAN MENYEDIAKAN FASILITAS PENGAMAN 

PADA OBJEK VITAL DAN FASILITAS PUBLIK DI KOTA MEDAN 

 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

 

WALIKOTA MEDAN,

 

Menimbang 

 

 

 

 

 Mengingat 

:

 

 

 

 

:

 

 

 

a.       bahwa salah satu upaya pemerintah Kota Medan dalam rangka mewujudkan suasana aman dan 
kondusif serta mengantisipasi kerawanan keamanan dan ketertiban masyarakat, maka dipandang 
perlu mengatur tentang kewajiban penyediaan fasilitas pengamanan pada objek-objek vital dan 
fasilitas publik di Kota Medan.

b.      bahwa untuk memenuhi maksud tersebut diatas perlu ditetapkan dalam satu peraturan daerah.

 

1.      Undang-undang Nomor 8 (Drt ) Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota-Kota 
Besar Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Utara.

2.      Undang-undang Nomor 8 Tahun (Drt) 1981 tentang Hukum Acara Pidana 

3.      Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah 

4.      Undang-undang Nomor 25 Tahun 1999 Perimbangan Keuangan Antara Pemerintahan Pusat dan 
Daerah 

5.      Peraturan pemerintah Nomor 20 Tahun 1960 tentang Kewenangan Perizinan yang Diberikan 
Menurut Undang-Undang Mengenai Sejata Api, Amunisi dan Mesiu

6.      Peraturan pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan 
Propinsi Sebagai Daerah Otonom

7.      Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2002 tentang Pemberantasan 
Tindak Pidana Teroris.

8.      Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Pemberlakuan 
Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2002 tentang Pemberantasan 
Tindak Pidana Teroris 

9.      Keputusan Presiden Nomor 44 Tahun 1999 tentang Teknik Penyusunan Peraturan Perundang-
Undangan, dan Bentuk Rancangan Undang-Undang, Rancangan Peraturan Pemerintah dan 
Rancangan Keputusan Presiden

10.  Keputusan Presiden Nomor 125 Tahun1999 tentang Bahan Peledak.

11.  Intruksi Presiden Nomor 9 Tahun 1976 tentang Peningkatan Pengawasan Dan Pengendalian 
Senjata Api



Dengan persetujuan

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA MEDAN

 

MEMUTUSKAN 

 

Menetapkan:    PERATURAN  DAERAH  KOTA  MEDAN  TENTANG  KEWAJIBAN  MENYEDIAKAN 
FASILITAS  PENGAMANAN  PADA  OBJEK  VITAL  DAN  FASILITAS  PUBLIK  KOTA  DI 
MEDAN

 

BAB I 

KETENTUAN UMUM 

 

Pasal 1 

 

Dalam peraturan daerah ini yang dimaksud dengan : 

a.       Daerah adalah Kota Medan

b.       Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kota Medan

c.       Kepala Daerah adalah Wali Kota Medan

d.       Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat 
Daerah Kota Medan selaku badan legislatif daerah 

e.       Fasilitas pengamanan adalah alat atau sarana yang  diperuntukan dan dipergunakan untuk mengantisipasi dan 
menangulangi keadaan yang dapat menimbulkan gangguan keamanan 

f.         Objek vital yang strategis adalah tempat, lokasi atau bangunan yang mempunyai nilai ekonomis, politik, 
sosial, budaya dan pertahanan serta keamanan yang sangat tinggi, termasuk fasilitas internasional seperti 
bandara, pelabuhan laut, gedung-gedung pemerintah, gedung-gedung bersejarah dan lain sejenisnya

g.       Fasilitas publik adalah tempat yang dipergunakan untuk kepentingan masyarakat secara umum seperti hotel, 
bank, plaza, mall, dan atau tempat-tempat umum lainnya

h.       Metal detector adalah alat pendeteksi logam baik yang diopersikan secara manual maupaun elektronik 
dipergunakan untuk mengetahui apakah benda logam tersebut merupakan benda yang dapat menimbulkan 
gangguaan keamanan dan atau membahayakan seperti senjata api, senjata tajam dan lain sebagainya 

i.         Security door adalah gerbang/pintu detektor yang dipergunakan untuk mendeteksi orang-orang yang 
membawa senjata api, senjata tajam dan lain sebagainya pada saat melewati gerbang pengamanan tersebut.

j.         Mirror security adalah kaca bantu pengamanan guna untuk dapat melihat benda-benda yang ditempat-tempat 
tersembunyi seperti di kolong mobil para-paradan lain sebagainya.

k.       Close cercuit television atau disingkat CCTV adalah kamera tersembunyi yang diletakkan ditempat tertentu 
untuk melihat atau memonitor melalui layer televisi tentang keadaan linhgkungan dan sekitar tempat kamera 
diletakkan

l.         Bahan peledak adalah suatu bahan atau zat yang berbentuk padat, cair, gas atau campurannya yang apabila 
dikenai suatu aksi brupa panas, benturan atau gesekan akan berubah secara kimiawi menjadi zat-zat lain yang 
sebagian besar atau seluruhnya berbaentuk gas dan perubahan tersebut berlangsung dalam waktu yang sangat 
singkat disertai efek panas dan tekanan yang sangat tinggi

m.     Pertugas security adalah personil pengaman yang terlatih dan bertugas untuk menjaga mengantisipasi dan 
menanggulangi segala macam jenis gangguan keamanan yang timbul dalam are personil tersebut ditugaskan



 

BAB II 

KEWAJIBAN

 

Pasal 2

 

(1)   Setiap pengusaha/pemilik/penanggung jawab objek-objek vital dan fasilitas publik di Kota Medan wajib 
menyediakan fasilitas pengamanan yang disesuaikan dengan kebutuhan masing-masing tempat seperti alat 
detektor bom, metal detektor, security door, mirror security dan atau circuit television CCTV untuk 
mengantisipasi dan atau mencegah terjadinya tindakan yang membahayakan yang dapat menimbulkan 
gangguan-gangguan keamanan ataupun bahaya 

(2)   Setiap pengusaha/pemilik/penanggung jawab objek-objek vital dan fasilitas publik di Kota Medan wajib 
menyediakan petugas security terlatih selama 24 (dua puluh empat) jam dengan system shaip guna untuk 
menjaga keamanan ketertiban dilokasinya masing-masing

(3)   Setiap pengusaha/pemilik/penanggung jawab objek-objek vital dan fasilitas publik di Kota Medan wajib 
melaporkan sesegera mungkin kepada pihak kepolisian setempat atas adanya sesuatu benda yang dicurigai 
sebagai bahan peledak, tindakan yang mencurigakan dan atau tindakan yang dapat mengganggu keamanan 
serta sekaligus mengamankan lokasi dan mengevakuasi masyarakat

(4)   Setiap pengusaha/pemilik/penanggung jawab objek-objek vital dan fasilitas publik di Kota Medan wajib 
menyediakan : 

a.      Membuat  dan menempelkan papan informasi  didedekat  pintu-pintu masuk tentang larangan membawa 
senjata api, senjata tajam, bahan-bahan yang dapat menimbulkan bahaya baik terhadap jiwa, harta benda, 
maupun peta lokasi gedung

b.      Menyediakan pintu darurat atau tangga darurat 

c.      Menyediakan racun api

d.      Menyediakan alarm emergency 

 

BAB III

PENGAWASAN 

 

Pasal 3 

 

(1)   Pengawasan terhadap peraturan daerah ini dilaksanakan secara terpadu oleh pihak pemerintah Kota Medan 
bersama instansi keamanan yang terkait lainnya, dibawah kordinasi kepala daerah 

(2)   Dalam hal-hal tertentu dan dipandang perlu kepala daerah dapat membentuk tim pengawasan dan pengamanan 
secara terpadu 

(3)   Teknik pengawasan akan diatur lebih lanjut dengan keputusan kepala dearah 

 

BAB IV 



SANKSI ADMINISTASI

 

Pasal 4 

 

Pelanggaran atas ketentuan Peraturan Daeran ini pemerintah Kota Medan dapat menjatuhkan sanksi administrasi 
kepada pengusaha/pemilik/penanggung jawab objek-objek vital  dan fasilitas  publik di  Kota Medan merupakan 
pencabutan ijin yang diterbitkan oleh pemerintah Kota Medan atas usahanya 

 

BAB V

KETENTUAN PIDAN 

 

Pasal 5

 

(1)     Setiap  pengusaha/pemilik/penanggung  jawab  objek-objek  vital  dan  fasilitas  publik  di  Kota  Medan  yang 
melanggar  ketentuan  Pasal  2 diancam pidana  kurungan paling  6 (enam)  bulan dan atau denda sebanyak-
banyaknya Rp.5.000.000.- (lima juta rupiah) 

(2)      Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelanggaran 

 

BAB VI

PENYIDIK 

 

Pasal 6 

 

(1)               Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan pemerintah Kota Medan di beri wewenang sebagai 
penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana di bidang pelanggaran Peraturan Daerah ini.

(2)               Wewenang sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) adalah 

a.       Menerima, mencari, mengumpulkan, dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak 
pidana di bidang pelanggaran peraturan daerah ini agar keterangan atau laporan tersebut lebih lengkap 
dan jelas 

b.      Meneliti, mencari dan mengumpulkan keterangan orang pribadi atau badan tentang kebenaran 
perbuatan yang yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana Pelanggaran Peraturan Daerah ini.

c.       Meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau badan sehubungan dengan tindak pidana 
di bidang pelanggaran Peraturan Daerah ini.

d.      Melakukan penggeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan, pencatatan dan dokumen-
dokumen lain serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut 

e.       Meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka melaksanakan tugas penyidikan tindak pidana di bidang 
pelanggaran Peraturan Daerah ini 

f.        Menyuruh berhenti seseorang, meningggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang 
berlangsung dan memeriksa identitas orang dan atau dokumen sebagaimana dimaksud pada huruf e

g.       Memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana pelanggaran Peraturan Daerah ini.



h.       Memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai saksi

i.         Menghentikan penyidikan

j.        Melakukan tindakan lain untuk kelancaran penyidikan tindak pidana di bidang pelanggaran Peraturan 
Daerah ini menurut hukum yang dapat dipertanggung jawabkan 

 

(3)               Penyidik  sebagaimana  dimaksud  dalam  ayat  (1)  memberitahukan  dimulainya  penyidikan  dan 
menyampaikan  hasil  penyidikan  kepada  penuntut  umum,  sesuai  dengan  ketentuan  yang  diatur  dalam 
Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana 

 

BAB VII

KETENTUAN PENUTUP

 

Pasal 7

 

(1)   Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini akan diatur kemudian dengan keputusan Kepala Daerah 
sepanjang mengenai teknis maupun pelaksanaannya 

(2)   Peraturan Daerah ini mulai berlaku sejak tanggal di undangkan 

 

Agar setiap orang mengetahuinya,  memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini  dengan penempatannya 
dalam Lembaran Daerah Kota Medan 

 

Ditetapkan            : Medan

Pada tanggal  : 7 Oktober 2004

WALI KOTA MEDAN

Dto                              
                         

DRS.H.ABDILLAH,AK.MBA

 

Diundangkan dalam Lembaran Daerah Kota Medan Nomor      : 9 seri : E  Tanggal : 7 oktober 2004


