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KATA PENGANTAR 

 
 
Alhamdulillah, puji dan syukur kami panjatkan ke Hadirat Illahi Robbi, Alloh 

SWT yang telah memberikan rahmat dan karunianya, sehingga kami dapat 
menyelesaikan penyusunan buku himpunan peraturan perundangan tentang 
pengelolaan persampahan ini. 

 Permasalan Lingkungan Hidup, terlebih lagi permasalahan pengelolaan 
persampahan adalah salah satu permasalahan yang paling rumit, komplek dan berat 
yang ada di Kabupaten Bandung. 

Rumit dan kompleknya permasalahan persampahan di Kabupaten Bandung 
tersebut disebabkan oleh berbagai hal  antara lain: 1) pesatnya pertumbuhan 
penduduk Kabupaten Bandung yang mengakibatkan semakin besarnya potensi 
timbunan sampah setiap tahunnya; 2) Kondisi geografis Kabupaten Bandung yang 
tersebar luas, dengan kondisi tofografi mulai dari dataran, berbukit-bukit  sampai 
bergunung-gunung, kondisi seperti ini  menjadi kendala tersendiri dalam 
pengelolaan sampah di Kabupaten Bandung, khususnya terkait penanganan 
persampahan melalui pelayanan pengangkutan; 3) Pesatnya pertumbuhan ekonomi 
yang mengakibatkan meningkatnya pola hidup dan pola konsumsi masyarakat, hal 
ini mengakibatkan semakin beragamnya pula jenis jenis sampah yang dihasilkan; 
4) hal ini semakin diperparah dengan kondisi perilaku dan budaya masyarakat yang 
cenderung tidak disiplin, tidak tertib dan tidak teratur didalam pengelolaan sampah 
yang dihasilkannya.  

Menjawab kondisi tersebut, pemerintah Kabupaten Bandung telah 
mengeluarkan berbagai aturan dan regulasi, membuat berbagai kebijakan dan 
strategi serta menjalankan berbagai program dan kegiatan terkait pengelolaan 
sampah di Kabupaten Bandung, dengan sasaran semua stakeholder  terkait yang 
ada di Kabupaten Bandung, pemerintah, masyarakat dan dunia usaha. Pengelolaan 
sampah di Kabupaten Bandung tidak akan pernah berhasil kalau hanya bertumpu 
pada pemerintah, tidak melibatkan stakeholder lainnya\, yaitu masyarakat dan 
dunia usaha.  

Oleh karena itu program dan kegiatan pengelolaan sampah di Kabupaten 
Bandung lebih diarahkan kepada upaya merubah perilaku dan budaya, 
meningkatkan kesadaran dan peran serta masyarakat dan dunia usaha sebagai 
penghasil sampah untuk dapat mengelola dan menangani sampah di sumbernya 
melalui program dan kegiatan sosialisasi, edukasi, bimbingan teknis serta dengan 
stimulasi berbagai sarana dan prasarana  pengelolaan persampahan.  

Untuk itulah didalam upaya membuka cakrawala, meluaskan wawasan dan 
pengetahuan berbagai stakeholder terkait pengelolaan persampahan di Kabupaten 
Bandung, Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Bandung melalui Bidang 
Pengelolaaan Sampah pada tahun 2018 ini menyusun Himpunan Peraturan 
Perundangan tentang Pengelolaan Persampahan.  

Harapan kami, semoga buku himpunan peraturan perundangan ini dapat 
bermanfaat dan dapat digunakan sebagai acuan dalam melaksanakan berbagai 
kegiatan penanganan persampahan di Kabupaten Bandung. 

 
 

Soreang,   Nopember 2018 
KEPALA BIDANG PENGELOLAAN SAMPAH 

 

 
 

Ir. FEBI SITI ZUBAEDAH, MT. 
NIP.19620219 199503 2 001 
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UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA 

NOMOR 18 TAHUN 2008 

TENTANG 

PENGELOLAAN SAMPAH 

 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

 

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA, 

 

Menimbang  : a. bahwa pertambahan penduduk dan perubahan pola 

konsumsi masyarakat menimbulkan  bertambahnya 

volume, jenis, dan karakteristik sampah yang 

semakin beragam; 

b. bahwa pengelolaan sampah selama ini belum sesuai 

dengan metode dan teknik pengelolaan sampah  

yang berwawasan lingkungan sehingga 

menimbulkan dampak negatif terhadap kesehatan 

masyarakat dan lingkungan; 

c. bahwa sampah telah menjadi permasalahan 

nasional sehingga pengelolaannya perlu dilakukan 

secara komprehensif dan terpadu dari hulu ke hilir 

agar memberikan manfaat secara ekonomi, sehat 

bagi masyarakat, dan aman bagi lingkungan, serta 

dapat mengubah perilaku masyarakat; 
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d. bahwa dalam pengelolaan sampah diperlukan  

kepastian hukum, kejelasan tanggung jawab dan 

kewenangan Pemerintah, pemerintahan daerah, 

serta peran masyarakat dan dunia usaha sehingga 

pengelolaan sampah dapat berjalan secara  

proporsional, efektif, dan efisien; 

e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana 

dimaksud dalam  huruf a, huruf b, huruf c, dan 

huruf d perlu membentuk Undang-Undang tentang 

Pengelolaan Sampah; 

 

Mengingat :  Pasal 5 ayat (1), Pasal 20, Pasal 28H ayat (1),  dan 

Pasal 33 ayat (3) dan ayat (4) Undang-Undang Dasar 

Negara Republik Indonesia Tahun 1945;  

 

Dengan Persetujuan Bersama 

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA 

dan 

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA 

MEMUTUSKAN: 

 

Menetapkan : UNDANG-UNDANG TENTANG PENGELOLAAN 

SAMPAH. 
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BAB I 

KETENTUAN UMUM 

 

Bagian Kesatu 

Definisi  

 

Pasal 1 

Dalam Undang-Undang ini yang dimaksud dengan: 

1.  Sampah adalah sisa kegiatan sehari-hari manusia dan/atau proses 

alam yang berbentuk padat. 

2.  Sampah spesifik adalah sampah yang karena sifat, konsentrasi, 

dan/atau volumenya memerlukan pengelolaan khusus. 

3.  Sumber sampah adalah asal timbulan sampah.  

4. Penghasil sampah adalah setiap orang dan/atau akibat proses 

alam yang menghasilkan timbulan sampah. 

5.  Pengelolaan sampah adalah kegiatan yang sistematis, 

menyeluruh, dan berkesinambungan yang meliputi pengurangan 

dan penanganan sampah. 

6. Tempat penampungan sementara adalah tempat sebelum sampah 

diangkut ke tempat pendauran ulang, pengolahan, dan/atau tempat 

pengolahan sampah terpadu.  

7. Tempat pengolahan sampah terpadu adalah tempat 

dilaksanakannya kegiatan pengumpulan, pemilahan, 

penggunaan ulang, pendauran ulang, pengolahan, dan 

pemrosesan akhir sampah.  

8. Tempat pemrosesan akhir adalah tempat untuk memroses dan 

mengembalikan sampah ke media lingkungan secara aman bagi 

manusia dan lingkungan.  
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9. Kompensasi adalah pemberian imbalan kepada orang yang 

terkena dampak negatif yang ditimbulkan oleh kegiatan  

penanganan sampah di tempat pemrosesan akhir sampah. 

10. Orang adalah orang perseorangan, kelompok orang, dan/atau 

badan hukum.  

11. Sistem tanggap darurat adalah serangkaian kegiatan yang 

dilakukan dalam rangka pengendalian yang meliputi pencegahan 

dan penanggulangan kecelakaan akibat pengelolaan sampah 

yang tidak benar.   

12. Pemerintah  pusat yang selanjutnya disebut Pemerintah adalah 

Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan 

pemerintahan Negara Republik Indonesia sebagaimana 

dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik 

Indonesia Tahun 1945. 

13. Pemerintah daerah adalah gubernur, bupati, atau walikota, dan 

perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan 

daerah. 

14. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan 

pemerintahan di bidang pengelolaan lingkungan hidup dan di 

bidang pemerintahan lain yang terkait. 

 

Bagian Kedua 

Ruang Lingkup 

 

Pasal  2 

(1)  Sampah yang dikelola berdasarkan Undang-Undang ini terdiri 

atas: 

a.  sampah rumah tangga;  

b.  sampah sejenis sampah rumah tangga; dan 

c.  sampah spesifik. 



 5 

(2)  Sampah rumah tangga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf 

a berasal dari kegiatan sehari-hari dalam rumah tangga, tidak 

termasuk tinja dan sampah spesifik. 

(3)  Sampah sejenis sampah rumah tangga sebagaimana dimaksud 

pada ayat (1) huruf b berasal dari kawasan komersial, kawasan 

industri, kawasan khusus, fasilitas sosial, fasilitas umum, dan/atau 

fasilitas lainnya.  

(4)  Sampah spesifik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c  

meliputi: 

a. sampah yang mengandung bahan berbahaya dan beracun; 

b. sampah yang mengandung limbah bahan berbahaya dan 

beracun; 

c. sampah yang timbul akibat bencana; 

d. puing bongkaran bangunan;  

e. sampah yang secara teknologi belum dapat diolah; dan/atau  

f.  sampah yang timbul secara tidak periodik. 

(5) Ketentuan lebih lanjut mengenai jenis sampah spesifik di luar 

ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diatur dengan 

peraturan menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan 

di bidang lingkungan hidup. 

 

BAB II 

ASAS DAN TUJUAN 

 

Pasal 3 

Pengelolaan sampah diselenggarakan berdasarkan asas tanggung jawab, 

asas berkelanjutan, asas manfaat, asas keadilan, asas kesadaran, asas 

kebersamaan, asas keselamatan, asas keamanan, dan asas nilai 

ekonomi.  
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Pasal  4 

Pengelolaan sampah bertujuan untuk meningkatkan kesehatan 

masyarakat dan kualitas lingkungan serta menjadikan sampah 

sebagai sumber daya. 

 

BAB III 

TUGAS DAN WEWENANG PEMERINTAHAN 

 

Bagian Kesatu 

Tugas 

 

Pasal 5 

Pemerintah dan pemerintahan daerah bertugas menjamin 

terselenggaranya pengelolaan sampah yang baik dan berwawasan 

lingkungan sesuai dengan tujuan sebagaimana dimaksud dalam 

Undang-Undang ini.  

 

Pasal 6 

Tugas Pemerintah dan pemerintahan daerah sebagaimana dimaksud 

dalam Pasal 5 terdiri atas: 

a. menumbuhkembangkan dan meningkatkan kesadaran masyarakat 

dalam pengelolaan sampah; 

b. melakukan penelitian, pengembangan teknologi pengurangan, dan 

penanganan sampah; 

c. memfasilitasi, mengembangkan, dan melaksanakan upaya 

pengurangan, penanganan, dan pemanfaatan sampah; 

d. melaksanakan pengelolaan sampah dan memfasilitasi penyediaan 

prasarana dan sarana pengelolaan sampah; 

e. mendorong dan memfasilitasi pengembangan manfaat hasil 

pengolahan sampah; 
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f. memfasilitasi penerapan teknologi spesifik lokal yang berkembang 

pada masyarakat setempat untuk mengurangi dan menangani 

sampah; dan 

g. melakukan koordinasi antarlembaga pemerintah, masyarakat, dan 

dunia usaha agar terdapat keterpaduan dalam pengelolaan sampah. 

 

Bagian Kedua 

Wewenang Pemerintah 

 

Pasal 7 

Dalam penyelenggaraan pengelolaan sampah, Pemerintah 

mempunyai kewenangan:   

a. menetapkan kebijakan dan strategi nasional pengelolaan 

sampah; 

b. menetapkan norma, standar, prosedur,  dan kriteria pengelolaan 

sampah; 

c. memfasilitasi dan mengembangkan kerja sama antardaerah, 

kemitraan, dan jejaring dalam pengelolaan sampah;  

d. menyelenggarakan koordinasi, pembinaan, dan pengawasan 

kinerja pemerintah daerah dalam pengelolaan sampah; dan 

e.   menetapkan kebijakan penyelesaian perselisihan antardaerah 

dalam pengelolaan sampah. 

 

Bagian Ketiga 

Wewenang Pemerintah Provinsi 

 

Pasal  8 

Dalam menyelenggarakan pengelolaan sampah, pemerintahan 

provinsi mempunyai kewenangan: 
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a. menetapkan kebijakan dan strategi dalam pengelolaan sampah 

sesuai dengan kebijakan Pemerintah; 

b. memfasilitasi kerja sama antardaerah dalam satu provinsi, 

kemitraan, dan jejaring dalam pengelolaan sampah; 

c. menyelenggarakan koordinasi, pembinaan, dan  pengawasan 

kinerja kabupaten/kota dalam pengelolaan sampah; dan  

d. memfasilitasi penyelesaian perselisihan pengelolaan sampah 

antarkabupaten/antarkota dalam 1 (satu) provinsi. 

 

Bagian Keempat 

Wewenang  Pemerintah  Kabupaten/Kota 

 

Pasal  9 

(1) Dalam menyelenggarakan pengelolaan sampah, pemerintahan 

kabupaten/kota mempunyai kewenangan: 

a. menetapkan kebijakan dan strategi pengelolaan sampah 

berdasarkan kebijakan nasional dan provinsi; 

b. menyelenggarakan pengelolaan sampah skala kabupaten/kota 

sesuai dengan norma, standar, prosedur, dan kriteria yang 

ditetapkan oleh Pemerintah; 

c. melakukan pembinaan dan  pengawasan kinerja pengelolaan 

sampah yang dilaksanakan oleh pihak lain; 

d. menetapkan lokasi tempat penampungan sementara, tempat 

pengolahan sampah terpadu, dan/atau tempat pemrosesan 

akhir sampah; 

e. melakukan pemantauan dan evaluasi secara berkala setiap 6 

(enam) bulan selama 20 (dua puluh) tahun terhadap tempat 

pemrosesan akhir sampah dengan sistem pembuangan terbuka 

yang telah ditutup; dan 
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f. menyusun dan menyelenggarakan sistem tanggap darurat 

pengelolaan sampah sesuai dengan kewenangannya.   

(2) Penetapan lokasi tempat pengolahan sampah terpadu dan tempat 

pemrosesan akhir sampah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 

huruf d merupakan bagian dari rencana tata ruang wilayah 

kabupaten/kota sesuai dengan peraturan perundang-undangan.  

(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai pedoman penyusunan sistem 

tanggap darurat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f 

diatur dengan peraturan menteri. 

  

Bagian Kelima 

Pembagian Kewenangan  

Pasal 10 

Pembagian kewenangan pemerintahan di bidang pengelolaan sampah 

dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-

undangan.  

BAB  IV 

HAK DAN KEWAJIBAN  

 

Bagian Kesatu 

Hak  

 

Pasal  11 

(1)  Setiap orang berhak: 

a. mendapatkan pelayanan dalam pengelolaan sampah secara 

baik dan berwawasan lingkungan dari Pemerintah, pemerintah 

daerah, dan/atau pihak lain yang diberi tanggung jawab untuk 

itu;  
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b. berpartisipasi dalam proses pengambilan keputusan, 

penyelenggaraan, dan pengawasan di bidang pengelolaan 

sampah;  

c. memperoleh informasi yang benar, akurat, dan tepat waktu 

mengenai penyelenggaraan pengelolaan sampah; 

d. mendapatkan pelindungan dan kompensasi karena dampak 

negatif dari kegiatan tempat pemrosesan akhir  sampah; dan 

e. memperoleh pembinaan agar dapat melaksanakan pengelolaan 

sampah secara baik dan berwawasan lingkungan. 

 (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penggunaan hak 

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan peraturan 

pemerintah dan peraturan daerah sesuai dengan 

kewenangannya. 

 

Bagian Kedua 

Kewajiban  

 

Pasal  12 

(1)  Setiap orang dalam pengelolaan sampah rumah tangga dan 

sampah sejenis sampah rumah tangga wajib mengurangi dan 

menangani sampah dengan cara yang berwawasan lingkungan. 

(2) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pelaksanaan  

kewajiban pengelolaan sampah rumah tangga dan sampah 

sejenis sampah rumah tangga sebagaimana dimaksud pada ayat 

(1) diatur dengan peraturan daerah. 

 

Pasal 13 

Pengelola kawasan permukiman, kawasan komersial,  kawasan 

industri, kawasan khusus, fasilitas umum,  fasilitas sosial, dan fasilitas 

lainnya wajib menyediakan fasilitas pemilahan sampah.  
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Pasal  14 

Setiap produsen harus mencantumkan label atau tanda yang 

berhubungan dengan pengurangan dan penanganan sampah pada 

kemasan dan/atau produknya.  

 

Pasal 15 

Produsen wajib mengelola kemasan dan/atau barang yang 

diproduksinya yang tidak dapat atau sulit terurai oleh proses alam.  

 

Pasal 16 

Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penyediaan fasilitas 

pemilahan sampah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13,  tata 

cara pelabelan atau penandaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 

14, dan  kewajiban produsen sebagaimana  dimaksud dalam Pasal  

15 diatur dengan peraturan pemerintah. 

 

BAB V 

PERIZINAN 

 

Pasal 17 

(1)  Setiap orang yang melakukan kegiatan usaha pengelolaan 

sampah wajib memiliki izin dari kepala daerah sesuai dengan 

kewenangannya. 

(2)  Izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan sesuai 

dengan ketentuan yang ditetapkan Pemerintah. 
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(3)  Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara memperoleh izin 

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan peraturan 

daerah sesuai dengan kewenangannya.  

 

Pasal 18 

(1) Keputusan mengenai pemberian izin pengelolaan sampah harus 

diumumkan kepada masyarakat. 

(2)  Ketentuan lebih lanjut mengenai jenis usaha pengelolaan 

sampah yang mendapatkan izin dan tata cara pengumuman 

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan peraturan 

daerah. 

 

BAB  VI 

PENYELENGGARAAN PENGELOLAAN SAMPAH 

 

Bagian Kesatu 

Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan  

Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga  

 

Pasal 19 

Pengelolaan sampah rumah tangga dan sampah sejenis sampah 

rumah tangga terdiri atas: 

a. pengurangan sampah; dan 

b. penanganan sampah.  
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Paragraf Kesatu 

Pengurangan sampah 

 

Pasal  20 

(1)  Pengurangan sampah sebagaimana dimaksud dalam Pasal  19 

huruf a meliputi  kegiatan:  

a.  pembatasan timbulan sampah; 

b. pendauran ulang sampah; dan/atau 

c.  pemanfaatan kembali sampah. 

(2)  Pemerintah dan pemerintah daerah wajib melakukan kegiatan 

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai berikut:  

a. menetapkan target pengurangan sampah secara bertahap 

dalam jangka waktu tertentu; 

b. memfasilitasi penerapan teknologi yang ramah lingkungan; 

c. memfasilitasi penerapan label produk yang ramah 

lingkungan; 

d.  memfasilitasi kegiatan mengguna ulang dan mendaur ulang; 

dan  

e. memfasilitasi pemasaran produk-produk daur ulang. 

(3)  Pelaku usaha dalam melaksanakan kegiatan sebagaimana 

dimaksud pada ayat (1) menggunakan bahan produksi yang 

menimbulkan sampah sesedikit mungkin, dapat diguna ulang, 

dapat didaur ulang, dan/atau mudah diurai oleh proses alam. 

(4) Masyarakat dalam melakukan kegiatan pengurangan sampah 

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menggunakan bahan yang 

dapat diguna ulang, didaur ulang, dan/atau  mudah diurai oleh 

proses alam. 
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(5) Ketentuan lebih lanjut mengenai pengurangan sampah 

sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), ayat (3), dan ayat 

(4) diatur dengan peraturan pemerintah.  

 

Pasal 21 

(1)  Pemerintah memberikan:  

a. insentif kepada setiap orang yang melakukan pengurangan 

sampah; dan 

b. disinsentif kepada setiap orang yang tidak melakukan 

pengurangan sampah. 

(2)  Ketentuan lebih lanjut mengenai jenis, bentuk, dan tata cara 

pemberian insentif dan disinsentif sebagaimana dimaksud pada 

ayat (1) diatur dengan peraturan pemerintah.  

 

Paragraf Kedua 

Penanganan Sampah  

 

Pasal 22 

(1) Kegiatan penanganan sampah sebagaimana dimaksud dalam 

Pasal 19 huruf b  meliputi: 

a. pemilahan dalam bentuk pengelompokan dan pemisahan sampah 

sesuai dengan jenis, jumlah, dan/atau sifat sampah;  

b.  pengumpulan dalam bentuk pengambilan dan pemindahan 

sampah dari sumber sampah ke tempat penampungan 

sementara atau tempat pengolahan sampah terpadu;  

c.  pengangkutan dalam bentuk membawa sampah dari sumber 

dan/atau dari tempat penampungan sampah sementara atau 

dari tempat pengolahan sampah terpadu menuju ke tempat 

pemrosesan akhir; 
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d.  pengolahan dalam bentuk mengubah karakteristik, komposisi, 

dan jumlah sampah; dan/atau  

e. pemrosesan akhir sampah dalam bentuk pengembalian sampah 

dan/atau residu hasil pengolahan sebelumnya ke media 

lingkungan secara aman. 

(2) Ketentuan lebih lanjut mengenai penanganan sampah 

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan atau 

berdasarkan peraturan pemerintah atau dengan peraturan 

daerah sesuai dengan kewenangannya. 

 

Bagian Kedua 

Pengelolaan Sampah Spesifik 

 

Pasal 23 

(1) Pengelolaan sampah spesifik adalah tanggung jawab Pemerintah. 

(2)  Ketentuan lebih lanjut mengenai pengelolaan sampah spesifik 

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan peraturan 

pemerintah. 

 

BAB VII 

PEMBIAYAAN DAN KOMPENSASI 

 

Bagian Kesatu 

Pembiayaan 

 

Pasal 24 

(1) Pemerintah dan pemerintah daerah wajib membiayai 

penyelenggaraan pengelolaan sampah. 
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(2) Pembiayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bersumber dari 

anggaran pendapatan dan belanja negara serta anggaran 

pendapatan dan belanja daerah. 

(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai pembiayaan sebagaimana 

dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur dengan peraturan 

pemerintah dan/atau peraturan daerah. 

 

Bagian Kedua 

Kompensasi 

 

Pasal 25 

(1) Pemerintah dan pemerintah daerah secara sendiri-sendiri atau 

bersama-sama dapat memberikan kompensasi kepada orang 

sebagai akibat dampak negatif yang ditimbulkan oleh kegiatan 

penanganan sampah di tempat pemrosesan akhir sampah.  

(2) Kompensasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa: 

a.  relokasi; 

b.  pemulihan lingkungan; 

c. biaya kesehatan dan pengobatan; dan/atau 

d.  kompensasi dalam bentuk lain. 

(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai dampak negatif dan kompensasi 

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur dengan 

peraturan pemerintah. 

(4) Ketentuan lebih lanjut mengenai pemberian kompensasi  oleh 

pemerintah daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur 

dengan peraturan pemerintah dan/atau peraturan daerah. 
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BAB  VIII 

KERJA SAMA DAN KEMITRAAN 

 

Bagian Kesatu 

Kerja Sama  antardaerah 

 

Pasal 26 

(1)  Pemerintah daerah dapat melakukan kerja sama 

antarpemerintah daerah dalam melakukan pengelolaan sampah. 

(2)  Kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat 

diwujudkan dalam bentuk kerja sama dan/atau pembuatan 

usaha bersama pengelolaan sampah.  

(3)  Ketentuan lebih lanjut mengenai pedoman kerja sama dan bentuk 

usaha bersama antardaerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1)  

diatur dalam peraturan menteri yang menyelenggarakan urusan 

pemerintahan dalam negeri. 

 

Bagian Kedua 

Kemitraan 

 

Pasal 27 

(1)  Pemerintah daerah kabupaten/kota secara sendiri-sendiri atau 

bersama-sama dapat bermitra dengan badan usaha pengelolaan 

sampah dalam penyelenggaraan pengelolaan sampah. 

(2)  Kemitraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan 

dalam bentuk perjanjian antara pemerintah daerah 

kabupaten/kota dan badan usaha yang bersangkutan. 

(3)  Tata cara pelaksanaan kemitraan sebagaimana dimaksud pada ayat 

(2) dilakukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan. 
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BAB IX 

PERAN MASYARAKAT 

 

Pasal 28 

(1) Masyarakat dapat berperan dalam pengelolaan sampah yang 

diselenggarakan oleh Pemerintah dan/atau pemerintah daerah.  

(2)  Peran  sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan 

melalui:  

a.  pemberian usul, pertimbangan, dan saran kepada Pemerintah 

dan/atau pemerintah daerah; 

b.  perumusan kebijakan pengelolaan sampah; dan/atau 

c.  pemberian saran dan pendapat dalam penyelesaian sengketa 

persampahan. 

(3)  Ketentuan lebih lanjut mengenai bentuk dan tata cara peran 

masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur 

dengan peraturan pemerintah dan/atau peraturan daerah. 

 

BAB  X 

LARANGAN 

 

Pasal 29 

(1) Setiap orang dilarang: 

a. memasukkan sampah ke dalam wilayah Negara Kesatuan 

Republik Indonesia;  

b. mengimpor sampah; 

c. mencampur sampah dengan limbah berbahaya dan beracun;  

d. mengelola sampah yang menyebabkan pencemaran dan/atau 

perusakan lingkungan; 
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e. membuang sampah tidak pada tempat yang telah ditentukan 

dan disediakan;  

f. melakukan penanganan sampah dengan pembuangan terbuka 

di tempat pemrosesan akhir; dan/atau 

g. membakar sampah yang tidak sesuai dengan persyaratan 

teknis pengelolaan sampah. 

(2) Ketentuan lebih lanjut mengenai larangan sebagaimana dimaksud 

pada ayat (1) huruf a,  huruf c, dan huruf d diatur dengan 

peraturan pemerintah.  

(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai larangan sebagaimana 

dimaksud pada ayat (1) huruf e, huruf f, dan huruf g diatur 

dengan peraturan daerah kabupaten/kota. 

(4) Peraturan daerah kabupaten/kota sebagaimana dimaksud pada 

ayat (3) dapat menetapkan sanksi pidana kurungan atau denda 

terhadap pelanggaran ketentuan sebagaimana dimaksud pada 

ayat (1) huruf e, huruf f, dan huruf g.  

 

BAB  XI 

PENGAWASAN 

 

Pasal 30 

(1)  Pengawasan terhadap kebijakan pengelolaan sampah oleh 

pemerintah daerah dilakukan oleh Pemerintah 

(2)  Pengawasan pelaksanaan pengelolaan sampah pada tingkat 

kabupaten/kota dilakukan oleh gubernur. 

 

Pasal 31 

(1) Pengawasan terhadap pelaksanaan pengelolaan sampah yang 

dilakukan oleh pengelola sampah dilakukan oleh pemerintah 
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daerah, baik secara sendiri-sendiri maupun secara bersama-

sama.  

(2)  Pengawasan  yang dilakukan oleh pemerintah daerah 

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didasarkan pada norma, 

standar, prosedur, dan kriteria  pengawasan yang diatur oleh 

Pemerintah. 

(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai pengawasan pengelolaan 

sampah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan 

peraturan daerah. 

 

BAB  XII 

SANKSI ADMINISTRATIF 

 

Pasal 32 

(1) Bupati/walikota dapat menerapkan sanksi administratif kepada 

pengelola sampah yang melanggar ketentuan persyaratan yang 

ditetapkan dalam perizinan.  

(2) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat  

berupa: 

a. paksaan pemerintahan;   

b. uang paksa; dan/atau  

c. pencabutan izin.  

(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai penerapan sanksi administratif 

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur dengan 

peraturan daerah kabupaten/kota. 
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BAB  XIII 

PENYELESAIAN  SENGKETA 

 

Bagian Kesatu 

Umum 

 

Pasal 33 

(1) Sengketa yang dapat timbul dari pengelolaan sampah terdiri 

atas: 

a. sengketa antara pemerintah daerah dan pengelola sampah; 

dan 

b.  sengketa antara pengelola sampah dan masyarakat. 

(2)  Penyelesaian sengketa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 

dapat dilakukan melalui penyelesaian di luar pengadilan 

ataupun melalui pengadilan. 

(3)  Penyelesaian sengketa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan 

ayat (2) dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-

undangan. 

 

Bagian Kedua 

Penyelesaian Sengketa di Luar Pengadilan 

 

Pasal 34 

(1) Penyelesaian sengketa di luar pengadilan dilakukan dengan 

mediasi, negosiasi, arbitrase, atau pilihan lain dari para pihak 

yang bersengketa. 

(2) Apabila dalam penyelesaian sengketa di luar pengadilan  

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak tercapai 
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kesepakatan, para pihak yang bersengketa dapat 

mengajukannya ke pengadilan. 

 

Bagian Ketiga 

Penyelesaian Sengketa di dalam Pengadilan 

 

Pasal 35 

(1) Penyelesaian sengketa persampahan di dalam pengadilan 

dilakukan melalui gugatan perbuatan melawan hukum. 

(2) Gugatan perbuatan melawan hukum sebagaimana dimaksud 

pada ayat (1) mensyaratkan penggugat membuktikan unsur-

unsur kesalahan, kerugian, dan hubungan sebab akibat antara 

perbuatan dan kerugian yang ditimbulkan. 

(3) Tuntutan dalam gugatan perbuatan melawan hukum 

sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat berwujud ganti 

kerugian dan/atau tindakan tertentu. 

 

Bagian Keempat 

Gugatan Perwakilan Kelompok  

 

Pasal 36 

Masyarakat yang dirugikan akibat perbuatan melawan hukum di 

bidang pengelolaan sampah berhak mengajukan gugatan melalui 

perwakilan kelompok. 
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Bagian Kelima 

Hak Gugat Organisasi Persampahan  

 

Pasal 37 

(1) Organisasi persampahan berhak mengajukan gugatan untuk 

kepentingan pengelolaan sampah yang aman bagi kesehatan  

masyarakat dan lingkungan. 

 

(2) Hak mengajukan gugatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 

terbatas pada tuntutan untuk melakukan tindakan tertentu, 

kecuali biaya atau pengeluaran riil. 

(3) Organisasi persampahan yang berhak mengajukan gugatan 

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi 

persyaratan: 

a.  berbentuk badan hukum; 

b. mempunyai anggaran dasar di bidang pengelolaan sampah; 

dan 

c.  telah melakukan kegiatan nyata paling sedikit 1 (satu) tahun 

sesuai dengan anggaran dasarnya.   

 

BAB XIV 

PENYIDIKAN  

 

Pasal 38 

(1) Selain  Penyidik Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia, pejabat 

pegawai negeri sipil tertentu di lingkungan instansi pemerintah 

yang lingkup tugas dan tanggung jawabnya di bidang pengelolaan 

persampahan diberi wewenang khusus sebagai penyidik 

sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Hukum Acara 

Pidana.  
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(2) Penyidik pegawai negeri sipil sebagaimana dimaksud pada ayat 

(1) berwenang: 

a. melakukan pemeriksaan atas kebenaran laporan atau 

keterangan berkenaan dengan tindak pidana di bidang 

pengelolaan sampah; 

b. melakukan pemeriksaan terhadap orang yang diduga 

melakukan tindak pidana di bidang pengelolaan sampah; 

c. meminta keterangan dan bahan bukti dari orang berkenaan 

dengan peristiwa tindak pidana di bidang pengelolaan 

sampah; 

d. melakukan pemeriksaan atas pembukuan, catatan, dan 

dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana di bidang 

pengelolaan sampah; 

e. melakukan pemeriksaan di tempat tertentu yang diduga 

terdapat bahan bukti, pembukuan, pencatatan, dan dokumen 

lain serta melakukan penyitaan terhadap bahan dan barang 

hasil kejahatan  yang dapat dijadikan bukti dalam perkara 

tindak pidana di bidang pengelolaan sampah; dan 

f. meminta bantuan ahli dalam pelaksanaan tugas penyidikan 

tindak pidana di bidang pengelolaan sampah. 

(3) Penyidik pejabat pegawai negeri sipil sebagaimana dimaksud pada 

ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan hasil 

penyidikannya kepada Penyidik Pejabat Polisi Negara Republik 

Indonesia.  

(4) Penyidik pejabat pegawai negeri sipil sebagaimana dimaksud pada 

ayat (1) menyampaikan hasil penyidikan kepada penuntut umum 

melalui Penyidik Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia.  
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BAB XV 

KETENTUAN  PIDANA 

 

Pasal 39 

(1) Setiap orang yang secara melawan hukum memasukkan dan/atau 

mengimpor sampah rumah tangga dan/atau sampah sejenis 

sampah rumah tangga ke  dalam wilayah Negara Kesatuan Republik 

Indonesia diancam dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) 

tahun dan paling lama 9 (sembilan) tahun dan denda paling sedikit 

Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dan paling banyak 

Rp3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah); 

(2) Setiap orang yang secara melawan hukum memasukkan dan/atau 

mengimpor sampah spesifik ke wilayah Negara Kesatuan Republik 

Indonesia diancam dengan pidana penjara paling singkat 4 (empat) 

tahun dan paling lama 12 (dua belas) tahun dan denda paling 

sedikit Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dan paling banyak 

Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah); 

 

Pasal 40 

(1) Pengelola sampah yang secara melawan hukum dan dengan sengaja 

melakukan kegiatan pengelolaan sampah dengan tidak 

memperhatikan norma, standar, prosedur, atau kriteria yang dapat 

mengakibatkan gangguan kesehatan masyarakat, gangguan 

keamanan, pencemaran lingkungan, dan/atau perusakan 

lingkungan diancam dengan pidana penjara paling singkat 4 (empat) 

tahun dan paling lama 10 (sepuluh) tahun dan denda paling  sedikit 

Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dan paling banyak 

Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah). 

(2) Jika tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 

mengakibatkan orang mati atau luka berat, pengelola sampah 
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diancam dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan 

paling lama 15 (lima belas) tahun dan denda paling sedikit 

Rp100.000.000 (seratus juta rupiah) dan paling banyak 

Rp5.000.000.000 (lima miliar rupiah).  

 

Pasal 41 

(1)  Pengelola sampah yang karena kealpaannya melakukan kegiatan 

pengelolaan sampah dengan tidak memperhatikan norma, standar,  

prosedur, atau kriteria yang dapat mengakibatkan gangguan 

kesehatan masyarakat, gangguan keamanan, pencemaran 

lingkungan, dan/atau perusakan lingkungan diancam dengan 

pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan denda paling banyak 

Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah). 

(2)  Jika tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 

mengakibatkan orang mati atau luka berat, pengelola sampah 

diancam dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan 

denda paling banyak Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah). 

 

Pasal 42 

(1) Tindak pidana dianggap sebagai tindak pidana korporasi 

apabila tindak pidana dimaksud dilakukan dalam rangka 

mencapai tujuan korporasi dan dilakukan oleh  pengurus yang 

berwenang mengambil keputusan atas nama korporasi atau 

mewakili korporasi untuk melakukan perbuatan hukum atau 

memiliki kewenangan guna mengendalikan dan/atau 

mengawasi korporasi tersebut. 

(2) Jika tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 

dilakukan oleh  atau atas nama korporasi dan orang-orang, 

baik berdasarkan hubungan kerja maupun berdasarkan 

hubungan lain yang bertindak dalam lingkungan korporasi, 
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tuntutan pidana dan sanksi pidana dijatuhkan kepada mereka 

yang bertindak sebagai pemimpin atau yang memberi perintah, 

tanpa mengingat apakah orang dimaksud, baik berdasarkan 

hubungan kerja maupun hubungan lain, melakukan tindak 

pidana secara sendiri atau bersama-sama. 

(3) Jika tuntutan dilakukan terhadap korporasi, panggilan untuk 

menghadap dan penyerahan surat panggilan ditujukan kepada 

pengurus pada alamat korporasi atau di tempat pengurus 

melakukan pekerjaan yang tetap. 

(4) Jika tuntutan dilakukan terhadap korporasi yang pada saat 

penuntutan diwakili oleh bukan pengurus, hakim dapat 

memerintahkan pengurus agar menghadap sendiri ke 

pengadilan. 

 

Pasal 43 

Tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39, Pasal 40, 

Pasal 41, dan Pasal 42 adalah kejahatan.  

 

BAB  XVI 

KETENTUAN  PERALIHAN 

 

Pasal 44 

(1) Pemerintah daerah harus membuat perencanaan penutupan 

tempat pemrosesan akhir sampah yang menggunakan sistem 

pembuangan terbuka paling lama 1 (satu) tahun terhitung sejak 

berlakunya Undang-Undang ini. 

(2) Pemerintah daerah harus menutup tempat pemrosesan akhir 

sampah yang menggunakan sistem pembuangan terbuka paling 

lama  5 (lima) tahun terhitung sejak berlakunya Undang-Undang 

ini. 
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Pasal 45 

Pengelola kawasan permukiman, kawasan komersial, kawasan industri, 

kawasan khusus, fasilitas umum, fasilitas sosial, dan fasilitas lainnya 

yang belum memiliki fasilitas pemilahan sampah pada saat 

diundangkannya Undang-Undang ini wajib membangun atau 

menyediakan fasilitas pemilahan sampah paling lama 1 (satu) tahun.  

 

 

BAB XVII 

KETENTUAN LAIN-LAIN 

 

Pasal 46 

Khusus untuk daerah provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta, 

ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) dan ayat (2), 

Pasal 27 ayat (1) dan ayat (2), Pasal 29 ayat (3) dan ayat (4), serta Pasal 

32 merupakan kewenangan pemerintah daerah provinsi.  

 

BAB XVIII 

KETENTUAN  PENUTUP 

 

Pasal 47 

(1) Peraturan pemerintah dan peraturan menteri yang diamanatkan 

Undang-Undang ini diselesaikan paling lambat 1 (satu) tahun 

terhitung sejak Undang-Undang ini diundangkan. 

(2) Peraturan daerah yang diamanatkan Undang-Undang ini 

diselesaikan paling lama 3 (tiga) tahun terhitung sejak Undang-

Undang ini diundangkan. 
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Pasal 48 

Pada saat berlakunya Undang-Undang ini semua peraturan 

perundang-undangan yang berkaitan dengan pengelolaan sampah 

yang telah ada tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan 

ketentuan dalam Undang-Undang ini. 

 

Pasal 49 

Undang-Undang ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. 

 

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan 

Undang-Undang ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara 

Republik Indonesia. 

 

Disahkan di Jakarta 

pada tanggal 7 Mei 2008 

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA, 

 

 

DR. H. SUSILO BAMBANG YUDHOYONO 

 

Diundangkan di Jakarta 

pada tanggal 

MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA 

REPUBLIK INDONESIA, 

 

      ttd 

ANDI MATTALATTA 

 

LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2008 NOMOR 

69 
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DEWA� PERWAKILA� RAKYAT 
REPUBLIK I�DO�ESIA 

 

PENJELASAN  

ATAS  

UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA 

NOMOR 18 TAHUN 2008 

TENTANG 

PENGELOLAAN SAMPAH 

 

I. UMUM 

  

Jumlah penduduk Indonesia yang besar dengan tingkat 

pertumbuhan yang tinggi mengakibatkan bertambahnya volume 

sampah. Di samping itu, pola konsumsi masyarakat memberikan 

kontribusi dalam menimbulkan jenis sampah yang semakin 

beragam, antara lain, sampah kemasan yang berbahaya dan/atau 

sulit diurai oleh proses alam.  

 

Selama ini sebagian besar masyarakat masih memandang sampah 

sebagai barang sisa yang tidak berguna, bukan sebagai sumber daya 

yang perlu dimanfaatkan. Masyarakat dalam mengelola  sampah 

masih bertumpu pada pendekatan akhir (end-of-pipe), yaitu sampah 

dikumpulkan, diangkut, dan dibuang ke tempat pemrosesan akhir 

sampah. Padahal, timbunan sampah dengan volume yang besar di 

lokasi tempat pemrosesan akhir sampah berpotensi melepas gas 

metan (CH4) yang dapat meningkatkan emisi gas rumah kaca dan 
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memberikan kontribusi terhadap pemanasan global. Agar timbunan 

sampah dapat terurai melalui proses alam diperlukan jangka waktu 

yang lama dan diperlukan penanganan dengan biaya yang besar. 

 

Paradigma pengelolaan sampah yang bertumpu pada pendekatan 

akhir sudah saatnya ditinggalkan dan diganti dengan paradigma 

baru pengelolaan sampah. Paradigma baru memandang sampah 

sebagai sumber daya yang mempunyai nilai ekonomi dan dapat 

dimanfaatkan, misalnya, untuk energi, kompos, pupuk ataupun 

untuk bahan baku industri. Pengelolaan sampah dilakukan dengan 

pendekatan yang komprehensif dari hulu, sejak sebelum dihasilkan 

suatu produk yang berpotensi menjadi sampah, sampai ke hilir, 

yaitu pada fase produk sudah digunakan sehingga menjadi sampah, 

yang kemudian dikembalikan ke media lingkungan secara aman. 

Pengelolaan sampah dengan paradigma baru tersebut dilakukan 

dengan kegiatan pengurangan dan penanganan sampah. 

Pengurangan sampah meliputi kegiatan pembatasan, penggunaan 

kembali, dan pendauran ulang, sedangkan kegiatan penanganan 

sampah meliputi pemilahan, pengumpulan, pengangkutan, 

pengolahan, dan pemrosesan akhir. 

 

Pasal 28H ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 

Tahun 1945 memberikan hak kepada setiap orang untuk mendapatkan 

lingkungan hidup yang baik dan sehat. Amanat Undang-Undang Dasar 

tersebut memberikan konsekuensi bahwa pemerintah wajib 

memberikan pelayanan publik dalam pengelolaan sampah. Hal itu 

membawa konsekuensi hukum bahwa pemerintah merupakan pihak 

yang berwenang dan bertanggung jawab di bidang pengelolaan 

sampah meskipun secara operasional pengelolaannya dapat 

bermitra dengan badan usaha. Selain itu organisasi persampahan, 
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dan kelompok masyarakat yang bergerak di bidang persampahan 

dapat juga diikut sertakan dalam kegiatan pengelolaan sampah.  

 

Dalam rangka menyelenggarakan pengelolaan sampah secara 

terpadu dan komprehensif, pemenuhan hak dan kewajiban 

masyarakat, serta tugas dan wewenang Pemerintah dan 

pemerintahan daerah untuk melaksanakan pelayanan publik, 

diperlukan payung hukum dalam bentuk undang-undang. 

Pengaturan hukum pengelolaan sampah dalam Undang-Undang ini 

berdasarkan asas tanggung jawab, asas berkelanjutan, asas manfaat, 

asas keadilan, asas kesadaran, asas kebersamaan, asas keselamatan, 

asas keamanan, dan asas nilai ekonomi.  

 

Berdasarkan pemikiran sebagaimana diuraikan di atas, 

pembentukan Undang-Undang ini diperlukan dalam rangka: 

a. kepastian hukum bagi rakyat untuk mendapatkan pelayanan 

pengelolaan sampah yang baik dan berwawasan lingkungan;  

b. ketegasan mengenai larangan memasukkan dan/atau mengimpor 

sampah ke dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia; 

c. ketertiban dalam penyelenggaraan pengelolaan sampah;  

d. kejelasan tugas, wewenang, dan tanggung jawab Pemerintah dan 

pemerintahan daerah dalam pengelolaan sampah; dan 

e. kejelasan antara pengertian sampah yang diatur dalam undang-

undang ini dan pengertian limbah sebagaimana diatur dalam 

Undang-Undang tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup. 

 

II. PASAL DEMI PASAL 

 

Pasal 1 

 Cukup jelas 
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Pasal 2 

 Ayat (1) 

  Cukup jelas. 

 Ayat (2) 

  Cukup jelas. 

 Ayat (3) 

Yang dimaksud dengan sampah sejenis sampah rumah 

tangga adalah sampah yang tidak berasal dari rumah 

tangga. 

 

Kawasan komersial berupa, antara lain, pusat perdagangan, 

pasar, pertokoan, hotel, perkantoran, restoran, dan tempat 

hiburan. 

 

Kawasan industri merupakan kawasan tempat pemusatan 

kegiatan industri yang dilengkapi dengan prasarana dan 

sarana penunjang yang dikembangkan dan dikelola oleh 

perusahaan kawasan industri yang telah memiliki izin 

usaha kawasan industri. 

 

Kawasan khusus merupakan wilayah yang bersifat khusus 

yang digunakan untuk kepentingan nasional/berskala 

nasional, misalnya, kawasan cagar budaya, taman nasional, 

pengembangan industri strategis, dan pengembangan 

teknologi tinggi. 

Fasilitas sosial berupa, antara lain, rumah ibadah, panti 

asuhan, dan panti sosial. 

 

Fasilitas umum berupa, antara lain, terminal angkutan 

umum, stasiun kereta api, pelabuhan laut, pelabuhan 
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udara, tempat pemberhentian kendaraan umum, taman, 

jalan, dan trotoar. 

 

Yang termasuk fasilitas lain yang tidak termasuk kawasan 

komersial, kawasan industri, kawasan khusus, fasilitas 

sosial, fasilitas umum antara lain rumah tahanan, lembaga 

pemasyarakatan, rumah sakit, klinik, pusat kesehatan 

masyarakat, kawasan pendidikan, kawasan pariwisata, 

kawasan berikat, dan pusat kegiatan olah raga. 

 Ayat (4) 

  Cukup jelas. 

 Ayat (5) 

  Cukup jelas. 

 

Pasal 3 

Yang dimaksud dengan asas “tanggung jawab” adalah bahwa 

Pemerintah dan pemerintah daerah mempunyai tanggung 

jawab pengelolaan sampah dalam mewujudkan hak masyarakat 

terhadap lingkungan hidup yang baik dan sehat sebagaimana 

diamanatkan dalam Pasal 28H ayat (1) Undang-Undang Dasar 

Negara Republik Indonesia Tahun 1945.  

 

Yang dimaksud dengan asas “berkelanjutan” adalah bahwa 

pengelolaan sampah dilakukan dengan menggunakan metode 

dan teknik yang ramah lingkungan sehingga tidak 

menimbulkan dampak negatif terhadap kesehatan masyarakat 

dan lingkungan, baik pada generasi masa kini maupun pada 

generasi yang akan datang. 

 

Yang dimaksud dengan asas “manfaat” adalah bahwa 

pengelolaan sampah perlu menggunakan pendekatan yang 
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menganggap sampah sebagai sumber daya yang dapat 

dimanfaatkan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat. 

 

Yang dimaksud dengan asas “keadilan” adalah bahwa dalam 

pengelolaan sampah, Pemerintah dan pemerintahan daerah 

memberikan kesempatan yang sama kepada masyarakat dan 

dunia usaha untuk berperan secara aktif dalam pengelolaan 

sampah. 

 

Yang dimaksud dengan asas “kesadaran” adalah bahwa dalam 

pengelolaan sampah, Pemerintah dan pemerintahan daerah 

mendorong setiap orang agar memiliki sikap, kepedulian, dan 

kesadaran untuk mengurangi dan menangani sampah yang 

dihasilkannya. 

 

Yang dimaksud dengan asas “kebersamaan” adalah bahwa 

pengelolaan sampah diselenggarakan dengan melibatkan seluruh 

pemangku kepentingan. 

 

Yang dimaksud dengan asas “keselamatan” adalah bahwa 

pengelolaan sampah harus menjamin keselamatan manusia. 

 

Yang dimaksud dengan asas “keamanan” adalah bahwa 

pengelolaan sampah harus menjamin dan melindungi masyarakat 

dari berbagai dampak negatif. 

 

Yang dimaksud dengan asas “nilai ekonomi” adalah bahwa 

sampah merupakan sumber daya yang mempunyai nilai ekonomi 

yang dapat dimanfaatkan sehingga memberikan nilai tambah. 
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Pasal 4 

 Cukup jelas. 

Pasal 5 

 Cukup jelas.    

 

Pasal 6 

 Huruf a 

  Cukup jelas. 

 Huruf b 

  Cukup jelas. 

 Huruf c 

  Cukup jelas. 

 Huruf d 

  Cukup jelas. 

 Huruf e 

Hasil pengolahan sampah, misalnya berupa kompos, 

pupuk, biogas, potensi energi, dan hasil daur ulang lainnya. 

 Huruf f 

  Cukup jelas. 

 Huruf g 

  Cukup jelas. 

 

Pasal 7 

 Cukup jelas. 

 

Pasal 8 

 Cukup jelas. 

 

Pasal 9 

Ayat (1) 

  Huruf a 
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   Cukup jelas. 

  Huruf b 

Penyelenggaraan pengelolaan sampah, antara lain, 

berupa penyediaan tempat penampungan sampah, 

alat angkut sampah, tempat penampungan 

sementara, tempat pengolahan sampah terpadu, 

dan/atau tempat pemrosesan akhir sampah. 

  Huruf c 

   Cukup jelas. 

  Huruf d 

   Cukup jelas. 

  Huruf e 

   Cukup jelas. 

  Huruf f 

   Cukup jelas. 

 Ayat (2) 

  Cukup jelas. 

 Ayat (3) 

  Cukup jelas. 

 

Pasal 10 

 Cukup jelas. 

 

Pasal 11 

 Cukup jelas. 

 

Pasal 12 

 Ayat (1) 

  Cukup jelas 

 Ayat (2) 

  Cukup jelas. 
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Pasal 13 

Kawasan permukiman meliputi kawasan permukiman dalam 

bentuk klaster, apartemen, kondominium, asrama, dan 

sejenisnya. 

Fasilitas pemilahan yang disediakan diletakkan pada tempat yang 

mudah dijangkau oleh masyarakat. 

 

Pasal 14 

Untuk produk tertentu yang karena ukuran kemasannya tidak 

memungkinkan mencantumkan label atau tanda, penempatan 

label atau tanda dapat dicantumkan pada kemasan induknya. 

 

Pasal 15 

Yang dimaksud dengan mengelola kemasan berupa penarikan 

kembali kemasan untuk didaur ulang dan/atau diguna ulang. 

 

Pasal 16 

 Cukup jelas. 

 

Pasal 17 

 Ayat (1) 

  Cukup jelas. 

 Ayat (2) 

Lingkup perizinan yang diatur oleh Pemerintah, antara 

lain, memuat persyaratan untuk memperoleh izin,  

jangka waktu izin, dan berakhirnya izin. 

 Ayat (3) 

  Cukup jelas. 

 

Pasal 18 

 Cukup jelas. 
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Pasal 19 

 Cukup jelas. 

 

Pasal 20 

 Ayat (1) 

 Cukup jelas. 

 Ayat (2) 

  Huruf a 

Pemerintah menetapkan kebijakan agar para 

produsen mengurangi sampah dengan cara 

menggunakan bahan yang dapat atau mudah diurai 

oleh proses alam. Kebijakan tersebut berupa 

penetapan jumlah dan persentase pengurangan 

pemakaian bahan yang tidak dapat atau sulit terurai 

oleh proses alam dalam jangka waktu tertentu. 

  Huruf b 

Teknologi ramah lingkungan merupakan teknologi 

yang dapat mengurangi timbulan sampah  sejak awal 

proses produksi.  

  Huruf c 

   Cukup jelas. 

  Huruf d 

   Cukup jelas. 

  Huruf e 

   Cukup jelas. 

 Ayat (3) 

Yang dimaksud bahan produksi dalam ketentuan ini 

berupa bahan baku, bahan penolong, bahan tambahan, 

atau kemasan produk. 

 Ayat (4) 

  Cukup jelas. 
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 Ayat (5) 

  Cukup jelas. 

 

Pasal 21 

 Ayat (1)  

  Huruf a 

Insentif dapat diberikan misalnya kepada produsen 

yang menggunakan bahan produksi yang dapat atau 

mudah diurai oleh proses alam dan ramah 

lingkungan.  

  Huruf b 

Disinsentif dikenakan misalnya kepada produsen yang 

menggunakan bahan produksi yang sulit diurai oleh 

proses alam, diguna ulang, dan/atau didaur ulang, 

serta tidak ramah lingkungan.  

 Ayat (2) 

  Cukup jelas 

 

Pasal 22 

 Ayat (1) 

  Huruf a  

 Pemilahan sampah dilakukan dengan metode yang 

memenuhi persyaratan keamanan, kesehatan, 

lingkungan, kenyamanan, dan kebersihan. 

  Huruf b 

   Cukup jelas. 

  Huruf c 

   Cukup jelas. 

  Huruf d 

Pengolahan dalam bentuk mengubah karakteristik, 

komposisi, dan jumlah sampah dimaksudkan agar 
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sampah dapat diproses lebih lanjut, dimanfaatkan, 

atau dikembalikan ke media lingkungan secara 

aman bagi manusia dan lingkungan. 

  Huruf e 

   Cukup jelas. 

 Ayat (2) 

  Cukup jelas 

 

Pasal 23 

 Cukup jelas. 

 

Pasal 24 

 Cukup jelas. 

 

Pasal 25 

 Ayat (1)  

Kompensasi merupakan bentuk pertanggungjawaban 

pemerintah terhadap pengelolaan sampah di tempat 

pemrosesan akhir yang berdampak negatif terhadap 

orang. 

 Ayat (2) 

  Cukup jelas. 

 Ayat (3) 

  Cukup jelas. 

 Ayat (4) 

  Cukup jelas. 

 

Pasal 26 

 Cukup jelas. 
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Pasal 27 

 Cukup jelas. 

 

Pasal 28 

 Cukup jelas. 

 

Pasal 29 

 Ayat (1) 

  Cukup jelas. 

 Ayat (2) 

Hal-hal yang diatur dalam peraturan pemerintah memuat 

antara lain  jenis, volume, dan/atau karakteristik 

sampah.  

 Ayat (3) 

  Cukup jelas. 

 Ayat (4) 

  Cukup jelas. 

Pasal 30 

 Cukup jelas. 

 

Pasal 31 

 Cukup jelas. 

 

Pasal 32 

 Ayat (1) 

  Cukup jelas. 

 Ayat (2) 

  Huruf a 

Paksaan pemerintahan merupakan suatu tindakan 

hukum yang dilakukan oleh pemerintah daerah  

untuk memulihkan kualitas lingkungan dalam 
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keadaan semula dengan beban biaya yang ditanggung 

oleh pengelola sampah yang tidak mematuhi 

ketentuan dalam peraturan perundang-undangan. 

  Huruf b 

Uang paksa merupakan uang yang harus dibayarkan 

dalam jumlah tertentu oleh pengelola sampah yang 

melanggar ketentuan dalam peraturan perundang-

undangan sebagai pengganti dari pelaksanaan sanksi 

paksaan pemerintahan. 

  Huruf c 

   Cukup jelas. 

 Ayat (3) 

  Cukup jelas. 

 

Pasal 33 

 Ayat (1)  

Sengketa persampahan merupakan perselisihan antara 

dua pihak atau lebih yang ditimbulkan oleh adanya atau 

diduga adanya gangguan dan/atau kerugian terhadap 

kesehatan masyarakat dan/atau lingkungan akibat 

kegiatan pengelolaan sampah. 

 Ayat (2) 

  Cukup jelas. 

 Ayat (3) 

  Cukup jelas. 

 

Pasal 34 

 Ayat (1) 

Penyelesaian sengketa persampahan di luar pengadilan 

diselenggarakan untuk mencapai kesepakatan mengenai 

bentuk dan besarnya ganti rugi dan/atau mengenai 
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tindakan tertentu guna menjamin tidak akan terjadinya 

atau terulangnya dampak negatif dari kegiatan 

pengelolaan sampah. 

 Ayat (2) 

  Cukup jelas. 

 

Pasal 35 

 Ayat (1) 

  Cukup jelas. 

 Ayat (2) 

  Cukup jelas. 

 Ayat (3)  

Yang dimaksud dengan tindakan tertentu dalam ayat ini, 

antara lain, perintah memasang atau memperbaiki 

prasarana dan sarana pengelolaan sampah. 

 

Pasal 36  

Gugatan perwakilan kelompok dilakukan melalui pengajuan 

gugatan oleh satu orang atau lebih yang mewakili diri sendiri atau 

mewakili kelompok. 

 

Pasal 37  

 Ayat (1) 

Organisasi persampahan merupakan kelompok orang yang 

terbentuk atas kehendak dan keinginan sendiri di tengah 

masyarakat yang tujuan dan kegiatannya meliputi bidang 

pengelolaan sampah.  

 Ayat (2) 

Yang dimaksud dengan biaya atau pengeluaran riil 

adalah biaya yang secara nyata dapat dibuktikan telah 

dikeluarkan oleh organisasi persampahan. 
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 Ayat (3) 

  Cukup jelas. 

 

Pasal 38 

 Cukup jelas. 

 

Pasal 39 

 Cukup jelas. 

 

Pasal 40 

 Cukup jelas. 

 

Pasal 41 

 Cukup jelas. 

 

Pasal 42 

 Cukup jelas. 

 

Pasal 43 

 Cukup jelas. 

 

Pasal 44 

 Cukup jelas. 

 

Pasal 45 

 Cukup jelas. 

 

Pasal 46 

 Cukup jelas. 
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Pasal 47  

 Cukup jelas. 

 

Pasal 48 

 Cukup jelas. 

Pasal 49 

 Cukup jelas. 

 

TAMBAHAN LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA NOMOR 69 

 



PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA 

NOMOR 81 TAHUN 2012  

TENTANG 

PENGELOLAAN SAMPAH RUMAH TANGGA DAN SAMPAH SEJENIS SAMPAH 

RUMAH TANGGA  

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA, 

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 11 ayat (2), 
Pasal 16, Pasal 20 ayat (5), Pasal 22 ayat (2), Pasal 24 ayat (3), 
Pasal 25 ayat (3) dan ayat (4), dan Pasal 28 ayat (3) Undang-
Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah, 
perlu menetapkan Peraturan Pemerintah tentang Pengelolaan 
Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah 
Tangga; 

Mengingat : 1. Pasal 5 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik 
Indonesia Tahun 1945; 

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

MEMUTUSKAN: 

Menetapkan : PERATURAN PEMERINTAH TENTANG PENGELOLAAN 
SAMPAH RUMAH TANGGA DAN SAMPAH SEJENIS SAMPAH 
RUMAH TANGGA. 

BAB I 

KETENTUAN UMUM 

Pasal 1 

Dalam Peraturan Pemerintah ini yang dimaksud dengan: 

1. Sampah rumah tangga adalah sampah yang berasal dari 
kegiatan sehari-hari dalam rumah tangga yang tidak 
termasuk tinja dan sampah spesifik. 

   2.  Sampah … 
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2. Sampah sejenis sampah rumah tangga adalah sampah 
rumah tangga yang berasal dari kawasan komersial, 
kawasan industri, kawasan khusus, fasilitas sosial, 
fasilitas umum, dan/atau fasilitas lainnya. 

3. Pengelolaan sampah adalah kegiatan yang sistematis, 
menyeluruh, dan berkesinambungan yang meliputi 
pengurangan dan penanganan sampah.  

4. Sumber sampah adalah asal timbulan sampah. 

5. Produsen adalah pelaku usaha yang memroduksi barang 
yang menggunakan kemasan, mendistribusikan barang 
yang menggunakan kemasan dan berasal dari impor, 
atau menjual barang dengan menggunakan wadah yang 
tidak dapat atau sulit terurai oleh proses alam.  

6. Tempat penampungan sementara yang selanjutnya 
disingkat TPS adalah tempat sebelum sampah diangkut 
ke tempat pendauran ulang, pengolahan, dan/atau 
tempat pengolahan sampah terpadu. 

7. Tempat pengolahan sampah dengan prinsip 3R (reduce, 
reuse, recycle) yang selanjutnya disebut TPS 3R adalah 
tempat dilaksanakannya kegiatan pengumpulan, 
pemilahan, penggunaan ulang, dan pendauran ulang 
skala kawasan.  

8. Tempat pengolahan sampah terpadu yang selanjutnya 
disingkat TPST adalah tempat dilaksanakannya kegiatan 
pengumpulan, pemilahan, penggunaan ulang, pendauran 
ulang, pengolahan, dan pemrosesan akhir. 

9. Tempat pemrosesan akhir yang selanjutnya disingkat TPA 
adalah tempat untuk memroses dan mengembalikan 
sampah ke media lingkungan. 

10. Orang adalah orang perseorangan, kelompok orang, 
dan/atau badan hukum. 

11. Pemerintah pusat yang selanjutnya disebut Pemerintah 
adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang 
kekuasaan pemerintahan Negara Republik Indonesia 
sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar 
Negara Republik Indonesia Tahun 1945. 

12. Pemerintah daerah adalah gubernur, bupati, atau 
walikota, dan perangkat daerah sebagai unsur 
penyelenggara pemerintahan daerah. 

Pasal 2 … 
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Pasal 2 

Pengaturan pengelolaan sampah ini bertujuan untuk: 

a. menjaga kelestarian fungsi lingkungan hidup dan 
kesehatan masyarakat; dan 

b. menjadikan sampah sebagai sumber daya. 

Pasal 3 

Peraturan Pemerintah ini meliputi pengaturan tentang: 

a. kebijakan dan strategi pengelolaan sampah; 

b. penyelenggaraan pengelolaan sampah;  

c. kompensasi;  

d. pengembangan dan penerapan teknologi; 

e. sistem informasi; 

f. peran masyarakat; dan 

g. pembinaan.  

BAB II 

            KEBIJAKAN DAN STRATEGI PENGELOLAAN SAMPAH 

Pasal 4 

(1) Pemerintah menetapkan kebijakan dan strategi nasional 
dalam pengelolaan sampah. 

(2) Pemerintah provinsi menyusun dan menetapkan 
kebijakan dan strategi provinsi dalam pengelolaan 
sampah. 

(3) Pemerintah kabupaten/kota menyusun dan menetapkan 
kebijakan dan strategi kabupaten/kota dalam 
pengelolaan sampah. 

Pasal 5 

(1) Kebijakan dan strategi dalam pengelolaan sampah 
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 paling sedikit 
memuat: 

a. arah kebijakan pengurangan dan penanganan 
sampah; dan 

b.  program … 
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b. program pengurangan dan penanganan sampah. 

(2) Program sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b 
harus memuat: 

a. target pengurangan timbulan sampah dan prioritas 
jenis sampah secara bertahap; dan  

b. target penanganan sampah untuk setiap kurun waktu 
tertentu. 

Pasal 6 

Kebijakan dan strategi nasional dalam pengelolaan sampah 
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) ditetapkan 
dengan peraturan presiden.  

Pasal 7 

(1) Kebijakan dan strategi provinsi dalam pengelolaan 
sampah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) 
ditetapkan dengan peraturan gubernur.  

(2) Dalam menyusun kebijakan strategi provinsi 
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus berpedoman 
pada kebijakan dan strategi nasional dalam pengelolaan 
sampah. 

Pasal 8 

(1) Kebijakan dan strategi kabupaten/kota dalam 
pengelolaan sampah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 
4 ayat (3) ditetapkan dengan peraturan bupati/walikota.  

(2) Dalam menyusun kebijakan strategi kabupaten/kota 
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus berpedoman 
pada kebijakan dan strategi nasional serta kebijakan dan 
strategi provinsi dalam pengelolaan sampah. 

Pasal 9 

(1) Pemerintah kabupaten/kota selain menetapkan kebijakan 
dan strategi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat 
(3), juga menyusun dokumen rencana induk dan studi 
kelayakan pengelolaan sampah rumah tangga dan 
sampah sejenis sampah rumah tangga. 

(2)  Rencana … 
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(2) Rencana induk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 
paling sedikit memuat: 

a.  pembatasan timbulan sampah; 

b. pendauran ulang sampah; 

c. pemanfaatan kembali sampah; 

d. pemilahan sampah; 

e. pengumpulan sampah; 

f. pengangkutan sampah; 

g. pengolahan sampah;  

h. pemrosesan akhir sampah; dan 

i. pendanaan. 

(3) Rencana induk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 
ditetapkan untuk jangka waktu paling sedikit 10 
(sepuluh) tahun. 

BAB III 

PENYELENGGARAAN PENGELOLAAN SAMPAH 

Bagian Kesatu 

Umum 

Pasal 10 

(1) Penyelenggaraan pengelolaan sampah meliputi: 

a. pengurangan sampah; dan 

b. penanganan sampah. 

(2) Setiap orang wajib melakukan pengurangan sampah dan 
penanganan sampah. 

Bagian Kedua 

Pengurangan Sampah 

Pasal 11 

(1) Pengurangan sampah meliputi: 

a. pembatasan timbulan sampah; 

b.  pendauran … 
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b. pendauran ulang sampah; dan/atau 

c. pemanfaatan kembali sampah. 

(2) Pengurangan sampah sebagaimana dimaksud pada ayat 
(1) dilakukan dengan cara: 

a. menggunakan bahan yang dapat diguna ulang, bahan 
yang dapat didaur ulang, dan/atau bahan yang 
mudah diurai oleh proses alam; dan/atau 

b. mengumpulkan dan menyerahkan kembali sampah 
dari produk dan/atau kemasan yang sudah 
digunakan. 

(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara 
mengumpulkan dan menyerahkan kembali sampah 
diatur dengan peraturan menteri yang menyelenggarakan 
urusan pemerintahan di bidang perlindungan dan 
pengelolaan lingkungan hidup. 

Pasal 12 

Produsen wajib melakukan pembatasan timbulan sampah 
dengan:

a. menyusun rencana dan/atau program pembatasan 
timbulan sampah sebagai bagian dari usaha dan/atau 
kegiatannya; dan/atau 

b. menghasilkan produk dengan menggunakan kemasan 
yang mudah diurai oleh proses alam dan yang 
menimbulkan sampah sesedikit mungkin.  

Pasal 13 

(1) Produsen wajib melakukan pendauran ulang sampah  
dengan: 

a. menyusun program pendauran ulang sampah sebagai 
bagian dari usaha dan/atau kegiatannya;  

b. menggunakan bahan baku produksi yang dapat 
didaur ulang; dan/atau 

c. menarik kembali sampah dari produk dan kemasan 
produk untuk didaur ulang.  

(2) Dalam melakukan pendauran ulang sampah 
sebagaimana dimaksud pada ayat (1), produsen dapat 
menunjuk pihak lain. 

(3)  Pihak … 
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(3) Pihak lain, dalam melakukan pendauran ulang 
sebagaimana dimaksud pada ayat (2), wajib memiliki izin 
usaha dan/atau kegiatan. 

(4) Dalam hal pendauran ulang sampah untuk menghasilkan 
kemasan pangan, pelaksanaan pendauran ulang wajib 
mengikuti ketentuan peraturan perundangan-undangan 
di bidang pengawasan obat dan makanan. 

Pasal 14 
Produsen wajib melakukan pemanfaatan kembali sampah 
dengan: 
a. menyusun rencana dan/atau program pemanfaatan 

kembali sampah sebagai bagian dari usaha dan/atau 
kegiatannya sesuai dengan kebijakan dan strategi 
pengelolaan sampah;  

b. menggunakan bahan baku produksi yang dapat diguna 
ulang; dan/atau 

c. menarik kembali sampah dari produk dan kemasan 
produk untuk diguna ulang.  

Pasal 15 
(1) Penggunaan bahan baku produksi dan kemasan yang 

dapat diurai oleh proses alam, yang menimbulkan 
sesedikit mungkin sampah, dan yang dapat didaur ulang 
dan/atau diguna ulang sebagaimana dimaksud dalam 
Pasal 12 sampai dengan Pasal 14 dilakukan secara 
bertahap persepuluh tahun melalui peta jalan. 

(2) Pentahapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur 
oleh menteri yang menyelenggarakan urusan 
pemerintahan di bidang perlindungan dan pengelolaan 
lingkungan hidup. 

(3) Dalam menetapkan peta jalan sebagaimana dimaksud 
pada ayat (1) menteri yang menyelenggarakan urusan 
pemerintahan di bidang perlindungan dan pengelolaan 
lingkungan hidup berkoordinasi dengan menteri yang 
menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang 
perindustrian dan melakukan konsultasi publik dengan 
produsen. 

(4) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengurangan 
sampah diatur dengan peraturan menteri yang 
menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang 
perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup setelah 
berkoordinasi dengan menteri yang menyelenggarakan 
urusan pemerintahan di bidang perindustrian dan
melakukan konsultasi publik dengan produsen.  

Bagian Kedua … 
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Bagian Kedua 

Penanganan Sampah 

Pasal 16 

Penanganan sampah meliputi kegiatan:  

a. pemilahan; 

b. pengumpulan; 

c. pengangkutan; 

d. pengolahan; dan 

e. pemrosesan akhir sampah. 

Pasal 17 

(1) Pemilahan sampah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 
16 huruf a dilakukan oleh: 

a. setiap orang pada sumbernya; 

b. pengelola kawasan permukiman, kawasan komersial, 
kawasan industri, kawasan khusus, fasilitas umum, 
fasilitas sosial, dan fasilitas lainnya; dan 

c. pemerintah kabupaten/kota. 

(2) Pemilahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 
dilakukan melalui kegiatan pengelompokan sampah 
menjadi paling sedikit 5 (lima) jenis sampah yang terdiri 
atas: 

a. sampah yang mengandung bahan berbahaya dan 
beracun serta limbah bahan berbahaya dan beracun;  

b. sampah yang mudah terurai;  

c. sampah yang dapat digunakan kembali; 

d. sampah yang dapat didaur ulang; dan 

e. sampah lainnya. 

(3) Pengelola kawasan permukiman, kawasan komersial, 
kawasan industri, kawasan khusus, fasilitas umum, 
fasilitas sosial, dan fasilitas lainnya dalam melakukan 
pemilahan sampah wajib menyediakan sarana pemilahan 
sampah skala kawasan. 

(4) Pemerintah kabupaten/kota menyediakan sarana 
pemilahan sampah skala kabupaten/kota. 

(5) Pemilahan sampah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) 
dan ayat (4) harus menggunakan sarana yang memenuhi 
persyaratan: 

a. jumlah … 
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a. jumlah sarana sesuai jenis pengelompokan sampah 
sebagaimana dimaksud pada ayat (2); 

b. diberi label atau tanda; dan 

c. bahan, bentuk, dan warna wadah.  

Pasal 18 

(1) Pengumpulan sampah sebagaimana dimaksud dalam 
Pasal 16 huruf b dilakukan oleh: 

a. pengelola kawasan permukiman, kawasan komersial, 
kawasan industri, kawasan khusus, fasilitas umum, 
fasilitas sosial, dan fasilitas lainnya; dan 

b. pemerintah kabupaten/kota. 

(2) Pengelola kawasan permukiman, kawasan komersial, 
kawasan industri, kawasan khusus, fasilitas umum, 
fasilitas sosial, dan fasilitas lainnya dalam melakukan 
pengumpulan sampah wajib menyediakan: 

a. TPS; 

b. TPS 3R; dan/atau 

c. alat pengumpul untuk sampah terpilah.  

(3) Pemerintah kabupaten/kota menyediakan TPS dan/atau 
TPS 3R pada wilayah permukiman. 

(4) TPS dan/atau TPS 3R sebagaimana dimaksud pada ayat 
(2) dan ayat (3) harus memenuhi persyaratan: 

a. tersedia sarana untuk mengelompokkan sampah 
menjadi paling sedikit 5 (lima) jenis sampah; 

b. luas lokasi dan kapasitas sesuai kebutuhan; 

c. lokasinya mudah diakses; 

d. tidak mencemari lingkungan; dan  

e. memiliki jadwal pengumpulan dan pengangkutan. 

(5) Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan teknis 
pengumpulan dan penyediaan TPS dan/atau TPS 3R 
diatur dengan peraturan menteri yang menyelenggarakan 
urusan pemerintahan di bidang pekerjaan umum. 

Pasal 19 … 



- 10 -�

Pasal 19 

(1) Pengangkutan sampah sebagaimana dimaksud dalam 
Pasal 16 huruf c dilakukan oleh pemerintah
kabupaten/kota. 

(2) Pemerintah kabupaten/kota dalam melakukan 
pengangkutan sampah sebagaimana dimaksud pada ayat 
(1): 

a. menyediakan alat angkut sampah termasuk untuk 
sampah terpilah yang tidak mencemari lingkungan; 
dan 

b. melakukan pengangkutan sampah dari TPS dan/atau 
TPS 3R ke TPA atau TPST.  

(3) Dalam pengangkutan sampah, pemerintah 
kabupaten/kota dapat menyediakan stasiun peralihan 
antara. 

(4) Ketentuan mengenai persyaratan alat angkut 
sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a diatur 
dengan peraturan menteri yang menyelenggarakan 
urusan pemerintahan di bidang perhubungan. 

Pasal 20 

Dalam hal dua atau lebih kabupaten/kota melakukan 
pengolahan sampah bersama dan memerlukan pengangkutan 
sampah lintas kabupaten/kota, pemerintah kabupaten/kota 
dapat mengusulkan kepada pemerintah provinsi untuk 
menyediakan stasiun peralihan antara dan alat angkut. 

Pasal 21 

(1) Pengolahan sampah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 
16 huruf d meliputi kegiatan: 

a. pemadatan; 

b. pengomposan; 

c. daur ulang materi; dan/atau 

d. daur ulang energi. 

(2) Pengolahan sampah sebagaimana dimaksud pada ayat 
(1) dilakukan oleh: 
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a. setiap orang pada sumbernya; 

b. pengelola kawasan 
permukiman, kawasan 
komersial, kawasan industri, 
kawasan khusus, fasilitas umum, fasilitas sosial, dan 
fasilitas lainnya; dan 

c. pemerintah kabupaten/kota. 

(3) Pengelola kawasan permukiman, kawasan komersial, 
kawasan industri, kawasan khusus, fasilitas umum, 
fasilitas sosial, dan fasilitas lainnya wajib menyediakan 
fasilitas pengolahan sampah skala kawasan yang berupa 
TPS 3R. 

(4) Pemerintah kabupaten/kota menyediakan fasilitas 
pengolahan sampah pada wilayah permukiman yang 
berupa: 

a. TPS 3R; 

b. stasiun peralihan antara; 

c. TPA; dan/atau  

d. TPST. 

Pasal 22 

(1) Pemrosesan akhir sampah sebagaimana dimaksud dalam 
Pasal 16 huruf e dilakukan dengan menggunakan: 

a. metode lahan urug terkendali;  

b. metode lahan urug saniter; dan/atau  

c. teknologi ramah lingkungan. 

(2) Pemrosesan akhir sampah sebagaimana dimaksud pada 
ayat (1) dilakukan oleh pemerintah kabupaten/kota. 

Pasal 23 

(1) Dalam melakukan pemrosesan akhir sampah, 
pemerintah kabupaten/kota wajib menyediakan dan 
mengoperasikan TPA. 

(2) Dalam menyediakan TPA sebagaimana dimaksud pada 
ayat (1) pemerintah kabupaten/kota: 

a. melakukan pemilihan lokasi sesuai dengan rencana 
tata ruang wilayah provinsi dan/atau 
kabupaten/kota;  

b. pengelola … 
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b. menyusun analisis biaya dan teknologi; dan 

c. menyusun rancangan teknis. 

(3) Lokasi TPA sebagaimana 
dimaksud pada ayat (2) huruf a, 
paling sedikit memenuhi aspek: 

a. geologi; 

b. hidrogeologi; 

c. kemiringan zona; 

d. jarak dari lapangan terbang; 

e. jarak dari permukiman;  

f. tidak berada di kawasan lindung/cagar alam; 
dan/atau 

g. bukan merupakan daerah banjir periode ulang 25 
(dua puluh lima) tahun. 

(4) TPA yang disediakan oleh pemerintah kabupaten/kota 
sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus dilengkapi: 

a. fasilitas dasar; 

b. fasilitas perlindungan lingkungan; 

c. fasilitas operasi; dan 

d. fasilitas penunjang.  

Pasal 24 

(1) Pengoperasian TPA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 
23 ayat (1)  harus memenuhi persyaratan teknis 
pengoperasian TPA yang ditetapkan oleh menteri yang 
menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang 
pekerjaan umum. 

(2) Dalam hal TPA tidak dioperasikan sesuai dengan 
persyaratan teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1), 
harus dilakukan penutupan dan/atau rehabilitasi. 

(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai penutupan dan/atau 
rehabilitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur 
dengan peraturan menteri yang menyelenggarakan 
urusan pemerintahan di bidang pekerjaan umum setelah 
berkoordinasi dengan menteri yang menyelenggarakan 
urusan pemerintahan di bidang perlindungan dan 
pengelolaan lingkungan hidup. 

(3) Lokasi … 

Pasal 25 … 
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Pasal 25 

(1) Kegiatan penyediaan fasilitas pengolahan dan 
pemrosesan akhir sampah dilakukan melalui tahapan: 

a. perencanaan;  

b. pembangunan; dan 

c. pengoperasian dan pemeliharaan. 

(2) Pembangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 
huruf b meliputi kegiatan: 

a. konstruksi; 

b. supervisi; dan 

c. uji coba. 

(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penyediaan  
fasilitas pengolahan dan pemrosesan akhir sampah 
diatur dengan peraturan menteri yang 
menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang 
pekerjaan umum. 

Pasal 26 

(1) Dalam melakukan kegiatan pengangkutan, pengolahan, 
dan pemrosesan akhir sampah, pemerintah 
kabupaten/kota dapat: 

a. membentuk kelembagaan pengelola sampah;  

b. bermitra dengan badan usaha atau masyarakat; 
dan/atau 

c. bekerjasama dengan pemerintah kabupaten/kota 
lain. 

(2) Kemitraan dan kerjasama sebagaimana dimaksud pada 
ayat (1) huruf b dan huruf c dilaksanakan sesuai dengan 
peraturan perundangan-undangan. 

Pasal 27 

Dalam hal terdapat kondisi khusus, pemerintah provinsi 
dapat melakukan pengangkutan, pengolahan, dan 

Pasal 28 … 
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pemrosesan akhir sampah. 

Pasal 28 

Sampah yang tidak dapat diolah melalui kegiatan 
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (1) ditimbun di 
TPA. 

Pasal 29 

(1) Dalam penyelenggaraan penanganan sampah, 
pemerintah kabupaten/kota memungut retribusi kepada 
setiap orang atas jasa pelayanan yang diberikan.  

(2) Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 
ditetapkan secara progresif berdasarkan jenis, 
karakteristik, dan volume sampah. 

(3) Hasil retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 
digunakan untuk: 

a. kegiatan layanan penanganan sampah;  

b. penyediaan fasilitas pengumpulan sampah; 

c. penanggulangan keadaan darurat; 

d. pemulihan lingkungan akibat kegiatan penanganan 
sampah; dan/atau  

e. peningkatan kompetensi pengelola sampah. 

(4) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara perhitungan 
tarif retribusi berdasarkan jenis, karakteristik, dan 
volume sampah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) 
diatur dengan peraturan menteri yang 
menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang 
dalam negeri. 

Pasal 30 

(1) Setiap orang yang bertugas melakukan kegiatan 
pengangkutan, pengolahan, dan pemrosesan akhir 
sampah wajib memiliki sertifikat kompetensi. 

(2) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara memperoleh 
sertifikat kompetensi sebagaimana dimaksud pada ayat 
(1) diatur dalam peraturan menteri sesuai dengan 
kewenangannya. 

BAB IV … 
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BAB IV 

KOMPENSASI 

Pasal 31 

(1) Pemerintah kabupaten/kota secara sendiri atau secara 
bersama dapat memberikan kompensasi sebagai akibat 
dampak negatif yang ditimbulkan oleh kegiatan 
pemrosesan akhir sampah. 

(2) Dampak negatif yang ditimbulkan oleh kegiatan 
pemrosesan akhir sampah sebagaimana dimaksud pada 
ayat (1) diakibatkan oleh: 

a. pencemaran air; 

b. pencemaran udara; 

c. pencemaran tanah; 

d. longsor; 

e. kebakaran; 

f. ledakan gas metan; dan/atau 

g. hal lain yang menimbulkan dampak negatif. 

(3) Bentuk kompensasi sebagaimana dimaksud pada ayat 
(1) berupa: 

a. relokasi penduduk;  

b. pemulihan lingkungan; 

c. biaya kesehatan dan pengobatan;  

d. penyediaan fasilitas sanitasi dan kesehatan; 
dan/atau  

e. kompensasi dalam bentuk lain. 

                                 Pasal 32

(1) Kompensasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 ayat 
(1) harus dianggarkan dalam anggaran pendapatan dan 
belanja negara dan anggaran pendapatan dan belanja 
daerah. 

(2) Dalam hal anggaran untuk kompensasi pada pemerintah 
kabupaten/kota sudah tidak tersedia lagi, kompensasi 

(3) Dalam … 
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diberikan oleh pemerintah provinsi.  

(3) Dalam hal anggaran untuk kompensasi pada pemerintah 
provinsi sudah tidak tersedia lagi, kompensasi diberikan 
oleh Pemerintah. 

(4) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemberian 
kompensasi oleh pemerintah kabupaten/kota dan 
pemerintah provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat 
(2) diatur dengan peraturan daerah. 

BAB V 

   PENGEMBANGAN DAN PENERAPAN TEKNOLOGI 

Pasal 33 

(1) Dalam rangka mendukung kegiatan pengelolaan 
sampah, menteri yang menyelenggarakan urusan 
pemerintahan di bidang pekerjaan umum melakukan:  

a. penelitian dan pengembangan teknologi ramah 
lingkungan sesuai dengan kebijakan dan strategi 
nasional dalam pengelolaan sampah; dan 

b. fasilitasi pemerintah daerah dalam penelitian dan 
pengembangan teknologi ramah lingkungan.  

(2) Dalam rangka mendukung kegiatan pengelolaan 
sampah, menteri yang menyelenggarakan urusan 
pemerintahan di bidang penelitian, pengembangan, dan 
penerapan ilmu pengetahuan dan teknologi melakukan 
fasilitasi:  

a. kegiatan penelitian, pengembangan, dan penerapan 
teknologi ramah lingkungan sesuai dengan kebijakan 
dan strategi nasional dalam pengelolaan sampah; 
dan 

b. pemerintah daerah dalam mengembangkan dan 
menerapkan teknologi ramah lingkungan.  

(3) Penelitian dan pengembangan teknologi sebagaimana 
dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dapat dilakukan 
dengan mengikutsertakan: 

a. perguruan tinggi; 

b. lembaga penelitian dan pengembangan;  

c. badan … 
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c. badan usaha; dan/atau 

d. lembaga swadaya masyarakat yang bergerak di 
bidang pengelolaan sampah. 

BAB VI 

SISTEM INFORMASI 

Pasal 34 

(1) Pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten/kota 
menyediakan informasi mengenai pengelolaan sampah 
rumah tangga dan sampah sejenis sampah rumah 
tangga. 

(2) Informasi pengelolaan sampah sebagaimana dimaksud 
pada ayat (1) paling sedikit memberikan informasi 
mengenai:  

a. sumber sampah; 

b. timbulan sampah; 

c. komposisi sampah; 

d. karakteristik sampah; 

e. fasilitas pengelolaan sampah rumah tangga dan 
sampah sejenis sampah rumah tangga; dan 

f. informasi lain terkait pengelolaan sampah rumah 
tangga dan sampah sejenis sampah rumah tangga 
yang diperlukan dalam rangka pengelolaan sampah. 

(3) Informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 
terhubung sebagai satu jejaring sistem informasi 
pengelolaan sampah rumah tangga dan sampah sejenis 
sampah rumah tangga yang dikoordinasikan oleh 
menteri yang menyelengarakan urusan pemerintahan di 
bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup. 

(4) Informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) harus 
dapat diakses oleh setiap orang. 

BAB VII … 
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BAB VII 

PERAN MASYARAKAT 

Pasal 35 

(1) Masyarakat berperan serta dalam proses pengambilan 
keputusan, penyelenggaraan, dan pengawasan dalam 
kegiatan pengelolaan sampah rumah tangga dan sampah 
sejenis sampah rumah tangga yang diselenggarakan oleh 
Pemerintah dan/atau pemerintah daerah. 

(2) Peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud pada 
ayat (1) dapat berupa:

a. pemberian usul, pertimbangan, dan/atau saran 
kepada Pemerintah dan/atau pemerintah daerah 
dalam kegiatan pengelolaan sampah;  

b. pemberian saran dan pendapat dalam perumusan 
kebijakan dan strategi pengelolaan sampah rumah 
tangga dan sampah sejenis sampah rumah tangga; 

c. pelaksanaan kegiatan penanganan sampah rumah 
tangga dan sampah sejenis sampah rumah tangga 
yang dilakukan secara mandiri dan/atau bermitra 
dengan pemerintah kabupaten/kota; dan/atau 

d. pemberian pendidikan dan pelatihan, kampanye, dan 
pendampingan oleh kelompok masyarakat kepada 
anggota masyarakat dalam pengelolaan sampah 
untuk mengubah perilaku anggota masyarakat. 

(3) Peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud pada 
ayat (2) huruf a dan huruf b disampaikan melalui forum 
yang keanggotaannya terdiri atas pihak-pihak terkait. 

BAB VIII 

PEMBINAAN  

Pasal 36 

(1) Para menteri secara terkoordinasi melakukan pembinaan 
kepada pemerintah daerah dalam pengelolaan sampah. 

(2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 
dilakukan melalui: 

a. pemberian … 
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a. pemberian norma, standar, prosedur, dan kriteria; 

b. diseminasi peraturan perundang-undangan di bidang 
pengelolaan sampah; 

c. pendidikan dan pelatihan di bidang pengelolaan 
sampah; 

d. fasilitasi penyelesaian perselisihan antardaerah; 

e. fasilitasi kerja sama pemerintah daerah, badan 
usaha dan masyarakat dalam penyelenggaraan 
prasarana dan sarana pengelolaan sampah; 
dan/atau  

f. fasilitasi bantuan teknis penyelenggaraan 
pengembangan prasarana dan sarana pengelolaan 
sampah. 

(3) Gubernur melakukan pembinaan kepada pemerintah 
kabupaten/kota dalam pengelolaan sampah melalui: 

a. bantuan teknis; 

b. bimbingan teknis;   

c. diseminasi peraturan daerah di bidang pengelolaan 
sampah;  

d. pendidikan dan pelatihan di bidang pengelolaan 
sampah; dan/atau 

e. fasilitasi penyelesaian perselisihan pengelolaan 
sampah antarkabupaten/kota. 

Pasal 37 

Menteri, gubernur, dan/atau bupati/walikota dapat 
melakukan pembinaan kepada masyarakat dalam pengelolaan 
sampah melalui:  

a. bantuan teknis; 

b. bimbingan teknis;   

c. diseminasi peraturan perundang-undangan dan pedoman 
di bidang pengelolaan sampah; dan/atau 

d. pendidikan dan pelatihan di bidang pengelolaan sampah. 

BAB IX … 
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BAB IX 

KETENTUAN PERALIHAN 

Pasal 38 

(1) Penyediaan fasilitas pemilahan sampah yang terdiri atas 
sampah yang mudah terurai, sampah yang dapat didaur 
ulang, dan sampah lainnya oleh pemerintah 
kabupaten/kota dilakukan paling lama 3 (tiga) tahun 
sejak Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku.

(2) Penyediaan fasilitas pemilahan sampah yang terdiri atas 
sampah yang mengandung bahan berbahaya dan 
beracun dan limbah bahan berbahaya dan beracun, 
sampah yang mudah terurai, sampah yang dapat 
digunakan kembali, sampah yang dapat didaur ulang, 
dan sampah lainnya oleh pemerintah kabupaten/kota 
dilakukan paling lama 5 (lima) tahun sejak Peraturan 
Pemerintah ini mulai berlaku. 

BAB X 

KETENTUAN PENUTUP 

    Pasal 39 

Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku pada tanggal 
diundangkan. 

Agar . . . 
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Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan 
pengundangan Peraturan Pemerintah ini dengan 
penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia. 

Ditetapkan di Jakarta 

pada tanggal 12 Oktober 2012 

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA, 

                         

                        ttd 

DR. H. SUSILO BAMBANG YUDHOYONO 

Diundangkan di Jakarta 

pada tanggal 15 Oktober 2012 

MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA  
REPUBLIK INDONESIA, 

ttd 

                       AMIR SYAMSUDIN  

LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2012 NOMOR 188 

�

�

�

�

�

�

Salinan sesuai dengan aslinya
KEMENTERIAN SEKRETARIAT NEGARA 

REPUBLIK INDONESIA 
Asisten Deputi Perundang-undangan 

Bidang Perekonomian, 

Lydia Silvanna Djaman�
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PENJELASAN 

ATAS 

PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA 

NOMOR 81 TAHUN 2012 0000     

TENTANG 

PENGELOLAAN SAMPAH RUMAH TANGGA DAN SAMPAH SEJENIS SAMPAH 

RUMAH TANGGA 

I. UMUM 

Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah 
mengamanatkan perlunya perubahan yang mendasar dalam pengelolaan 
sampah yang selama ini dijalankan.  Sesuai dengan Pasal 19 Undang-
Undang Nomor 18 Tahun 2008 tersebut, pengelolaan sampah dibagi dalam 
dua kegiatan pokok, yaitu pengurangan sampah dan penanganan sampah.  
Pasal 20 menguraikan tiga aktivitas utama dalam penyelenggaraan 
kegiatan pengurangan sampah, yaitu pembatasan timbulan sampah, 
pendauran ulang sampah, dan pemanfaatan kembali sampah.  Ketiga 
kegiatan tersebut merupakan perwujudan dari prinsip pengelolaan sampah 
yang berwawasan lingkungan yang disebut 3R (reduce, reuse, recycle).  
Dalam Pasal 22 diuraikan lima aktivitas utama dalam penyelenggaraan 
kegiatan penanganan sampah yang meliputi pemilahan, pengumpulan, 
pengangkutan, pengolahan, dan pemrosesan akhir sampah. 

Kegiatan pengelolaan sampah rumah tangga dan sampah sejenis sampah 
rumah tangga yang diamanatkan oleh Undang-Undang Nomor 18 Tahun 
2008 tersebut bermakna agar pada saatnya nanti seluruh lapisan 
masyarakat dapat terlayani dan seluruh sampah yang timbul dapat dipilah, 
dikumpulkan, diangkut, diolah, dan diproses pada tempat pemrosesan 
akhir. 

Dengan ditetapkannya Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang 
Pengelolaan Sampah, kebijakan pengelolaan sampah dimulai.  Kebijakan 
pengelolaan sampah yang selama lebih dari tiga dekade hanya bertumpu 
pada pendekatan kumpul-angkut-buang (end of pipe) dengan 
mengandalkan keberadaan TPA, diubah dengan pendekatan reduce at 
source dan resource recycle melalui penerapan 3R.  Oleh karena itu seluruh 
lapisan masyarakat diharapkan mengubah pandangan dan 
memperlakukan  sampah sebagai sumber daya alternatif yang sejauh 
mungkin dimanfaatkan kembali, baik secara langsung, proses daur ulang, 
maupun proses lainnya. 

Lima …
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Lima tahap penanganan yaitu pemilahan, pengumpulan, pengangkutan, 
pengolahan, dan pemrosesan akhir sampah dilakukan oleh seluruh lapisan 
masyarakat secara bertahap dan terencana, serta  didasarkan pada 
kebijakan dan strategi yang jelas.  Pemerintah dan pemerintah daerah 
sesuai dengan kewenangannya memegang peran penting dalam 
melaksanakan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008.  Sehubungan 
dengan itu, Peraturan Pemerintah ini berperan penting guna melindungi 
kesehatan masyarakat dan kualitas lingkungan, menekan terjadinya 
kecelakaan dan bencana yang terkait dengan pengelolaan sampah rumah 
tangga dan sampah sejenis sampah rumah tangga, serta mendukung 
pembangunan ekonomi yang berkelanjutan. Selain itu, Peraturan 
Pemerintah  ini  juga  diharapkan menjadi rujukan dalam menyusun 
peraturan daerah. 

II. PASAL DEMI PASAL 

Pasal 1 

Cukup jelas. 

Pasal 2 

Cukup jelas. 

Pasal 3 

Cukup jelas. 

Pasal 4 

Cukup jelas.  

Pasal 5 

 Cukup jelas.  

Pasal 6 

Cukup jelas.  

Pasal 7 

Cukup jelas. 

Pasal 8 

Cukup jelas. 

 Pasal 9 … 
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Pasal 9  

Cukup jelas. 

Pasal 10 

Cukup jelas. 

Pasal 11 

Ayat (1) 

Huruf a 

Yang dimaksud dengan “pembatasan timbulan sampah” adalah 
upaya meminimalisasi timbulan sampah yang dilakukan sejak 
sebelum dihasilkannya suatu produk dan/atau kemasan produk 
sampai dengan saat berakhirnya kegunaan produk dan/atau 
kemasan produk.  Contoh implementasi pembatasan timbulan 
sampah antara lain: 

1. penggunaan barang dan/atau kemasan yang dapat di daur 
ulang dan mudah terurai oleh proses alam; 

2. membatasi penggunaan kantong plastik; dan/atau 

3. menghindari penggunaan barang dan/atau kemasan sekali 
pakai. 

Huruf b 

Yang dimaksud dengan “pendauran ulang sampah” adalah upaya 
memanfaatkan sampah menjadi barang yang berguna setelah 
melalui suatu proses pengolahan terlebih dahulu. 

Huruf c 

Yang dimaksud dengan “pemanfaatan kembali sampah” adalah 
upaya untuk mengguna ulang sampah sesuai dengan fungsi 
yang sama atau fungsi yang berbeda dan/atau mengguna ulang 
bagian dari sampah yang masih bermanfaat tanpa melalui suatu 
proses pengolahan terlebih dahulu. 

Ayat (2) 

Cukup jelas. 

Ayat (3) 

Cukup jelas. 

 Pasal 12 … 
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Pasal 12 

Cukup jelas. 

Pasal 13 

Cukup jelas. 

Pasal 14 

Cukup jelas. 

Pasal 15 

 Cukup jelas. 

Pasal 16 

Huruf a 

Yang dimaksud dengan “pemilahan” adalah kegiatan 
mengelompokkan dan memisahkan sampah sesuai dengan jenis.  

Huruf b 

Yang dimaksud dengan “pengumpulan” adalah kegiatan 
mengambil dan memindahkan sampah dari sumber sampah ke 
TPS atau TPS 3R. 

Huruf c 

Yang dimaksud dengan “pengangkutan” adalah kegiatan membawa 
sampah dari sumber atau TPS menuju TPST atau TPA dengan 
menggunakan kendaraan bermotor atau tidak bermotor yang 
didesain untuk mengangkut sampah. 

Huruf d 

Yang dimaksud dengan “pengolahan” adalah kegiatan mengubah 
karakteristik, komposisi, dan/atau  jumlah sampah. 

Huruf e 

Yang dimaksud dengan “pemrosesan akhir sampah” adalah 
kegiatan mengembalikan sampah dan/atau residu hasil 
pengolahan sebelumnya ke media lingkungan secara aman. 

Pasal 17 

Ayat (1)  

Huruf a 

Cukup jelas. 

Huruf b … 
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Huruf b 

Yang dimaksud dengan “kawasan permukiman” adalah bagian 
dari lingkungan hidup di luar kawasan lindung, baik yang 
berupa kawasan perkotaan maupun perdesaan yang berfungsi 
sebagai lingkungan tempat tinggal atau lingkungan hunian dan 
tempat kegiatan yang mendukung perikehidupan dan 
penghidupan. 

Yang dimaksud dengan kawasan komersial antara lain, pusat 
perdagangan, pasar, pertokoan, hotel, perkantoran, restoran, 
dan tempat hiburan. 

Yang dimaksud dengan “kawasan industri” adalah kawasan 
tempat pemusatan kegiatan industri yang dilengkapi dengan 
prasarana dan sarana penunjang yang dikembangkan dan 
dikelola oleh perusahaan kawasan industri yang telah memiliki 
izin usaha kawasan industri. 

Yang dimaksud dengan “kawasan khusus” adalah wilayah yang 
bersifat khusus yang digunakan untuk kepentingan 
nasional/berskala nasional, misalnya, kawasan cagar budaya, 
taman nasional, pengembangan industri strategis, dan 
pengembangan teknologi tinggi. 

Yang dimaksud dengan fasilitas umum antara lain, terminal 
angkutan umum, stasiun kereta api, pelabuhan laut, 
pelabuhan udara, tempat pemberhentian kendaraan umum, 
taman, jalan, dan trotoar. 

Yang dimaksud dengan fasilitas sosial antara lain, rumah 
ibadah, panti asuhan, dan panti sosial. 

Yang dimaksud dengan “fasilitas lainnya” adalah yang tidak 
termasuk kawasan komersial, kawasan industri, kawasan 
khusus, fasilitas sosial, fasilitas umum, antara lain rumah 
tahanan, lembaga pemasyarakatan, rumah sakit, klinik, pusat 
kesehatan masyarakat, kawasan pendidikan, kawasan 
pariwisata, kawasan berikat, dan pusat kegiatan olahraga.  

Huruf c 

Cukup jelas. 

Ayat (2)  

Huruf a  

Yang dimaksud dengan sampah yang mengandung bahan 
berbahaya dan beracun dan limbah bahan berbahaya dan 
beracun misalnya kemasan obat serangga, kemasan oli, 
kemasan obat-obatan, obat-obatan kadaluarsa, peralatan 
listrik, dan peralatan elektronik rumah tangga. 

 Huruf b … 
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Huruf b  

Yang dimaksud dengan sampah yang mudah terurai antara 
lain sampah yang berasal dari tumbuhan, hewan, dan/atau 
bagian-bagiannya yang dapat terurai oleh makluk hidup 
lainnya dan/atau mikroorganisme, misalnya sampah makanan 
dan serasah. 

Huruf c  

Cukup jelas.  

Huruf d  

Cukup jelas.  

Huruf e  

Cukup jelas.  

Ayat  (3) 

Cukup jelas. 

Ayat  (4) 

Cukup jelas. 

Ayat  (5) 

Cukup jelas. 

Pasal 18 

Ayat (1)  

Huruf a 

Yang dimaksud dengan “kawasan permukiman” adalah bagian 
dari lingkungan hidup di luar kawasan lindung, baik yang 
berupa kawasan perkotaan maupun perdesaan yang berfungsi 
sebagai lingkungan tempat tinggal atau lingkungan hunian dan 
tempat kegiatan yang mendukung perikehidupan dan 
penghidupan. 

Yang dimaksud dengan kawasan komersial antara lain, pusat 
perdagangan, pasar, pertokoan, hotel, perkantoran, restoran, 
dan tempat hiburan. 

Yang dimaksud dengan “kawasan industri” adalah kawasan 
tempat pemusatan kegiatan industri yang dilengkapi dengan 
prasarana dan sarana penunjang yang dikembangkan dan 
dikelola oleh perusahaan kawasan industri yang telah memiliki 
izin usaha kawasan industri. 

 Yang dimaksud … 
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Yang dimaksud dengan “kawasan khusus” adalah wilayah yang 
bersifat khusus yang digunakan untuk kepentingan 
nasional/berskala nasional, misalnya, kawasan cagar budaya, 
taman nasional, pengembangan industri strategis, dan 
pengembangan teknologi tinggi. 

Yang dimaksud dengan fasilitas umum antara lain, terminal 
angkutan umum, stasiun kereta api, pelabuhan laut, 
pelabuhan udara, tempat pemberhentian kendaraan umum, 
taman, jalan, dan trotoar. 

Yang dimaksud dengan fasilitas sosial antara lain, rumah 
ibadah, panti asuhan, dan panti sosial. 

Yang dimaksud dengan “fasilitas lainnya” adalah yang tidak 
termasuk kawasan komersial, kawasan industri, kawasan 
khusus, fasilitas sosial, fasilitas umum antara lain rumah 
tahanan, lembaga pemasyarakatan, rumah sakit, klinik, pusat 
kesehatan masyarakat, kawasan pendidikan, kawasan 
pariwisata, kawasan berikat, dan pusat kegiatan olah raga. 

Huruf b 

Cukup jelas.  

Ayat (2) 

Cukup jelas. 

Ayat (3) 

Cukup jelas. 

Ayat (4) 

Cukup jelas.  

Ayat (5) 

Cukup jelas.  

Pasal 19 

Cukup jelas. 

Pasal 20 

Cukup jelas. 

Pasal 21 

Ayat (1)  

Cukup jelas.   

 Ayat (2) … 
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Ayat (2) 

Huruf a 

Cukup jelas. 

Huruf b 

Yang dimaksud dengan “kawasan permukiman” adalah bagian 
dari lingkungan hidup di luar kawasan lindung, baik yang 
berupa kawasan perkotaan maupun perdesaan yang berfungsi 
sebagai lingkungan tempat tinggal atau lingkungan hunian dan 
tempat kegiatan yang mendukung perikehidupan dan 
penghidupan. 

Yang dimaksud dengan kawasan komersial antara lain, pusat 
perdagangan, pasar, pertokoan, hotel, perkantoran, restoran, 
dan tempat hiburan. 

Yang dimaksud dengan “kawasan industri” adalah kawasan 
tempat pemusatan kegiatan industri yang dilengkapi dengan 
prasarana dan sarana penunjang yang dikembangkan dan 
dikelola oleh perusahaan kawasan industri yang telah memiliki 
izin usaha kawasan industri. 

Yang dimaksud dengan “kawasan khusus” adalah wilayah yang 
bersifat khusus yang digunakan untuk kepentingan 
nasional/berskala nasional, misalnya, kawasan cagar budaya, 
taman nasional, pengembangan industri strategis, dan 
pengembangan teknologi tinggi. 

Yang dimaksud dengan fasilitas umum antara lain, terminal 
angkutan umum, stasiun kereta api, pelabuhan laut, pelabuhan 
udara, tempat pemberhentian kendaraan umum, taman, jalan, 
dan trotoar. 

Yang dimaksud dengan fasilitas sosial antara lain, rumah ibadah, 
panti asuhan, dan panti sosial.  

Yang dimaksud dengan “fasilitas lainnya” adalah yang tidak 
termasuk kawasan komersial, kawasan industri, kawasan 
khusus, fasilitas sosial, fasilitas umum antara lain rumah 
tahanan, lembaga pemasyarakatan, rumah sakit, klinik, pusat 
kesehatan masyarakat, kawasan pendidikan, kawasan 
pariwisata, kawasan berikat, dan pusat kegiatan olahraga. 

Huruf c 

Cukup jelas. 

Ayat (3)  

Cukup jelas.  

 Ayat (4) … 
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Ayat (4) 

Cukup jelas. 

Pasal 22  

Ayat (1)  

 Huruf a 

Metode lahan urug terkendali (controlled landfill) yaitu metode 
pengurugan di areal pengurugan sampah, dengan cara 
dipadatkan dan ditutup dengan tanah penutup sekurang-
kurangnya setiap tujuh hari.  Metode ini merupakan metode 
yang bersifat antara, sebelum mampu menerapkan metode 
lahan urug saniter (sanitary landfill).  

 Huruf b  

Yang dimaksud dengan lahan urug saniter (sanitary landfill) 
yaitu sarana pengurugan sampah ke lingkungan yang 
disiapkan dan dioperasikan secara sistematis, dengan 
penyebaran dan pemadatan sampah pada area pengurugan, 
serta penutupan sampah setiap hari. 

 Huruf c  

   Cukup jelas.  

Ayat (2) 

Cukup jelas. 

Pasal 23  

Ayat (1)  

Cukup jelas.  

Ayat (2)  

Cukup jelas.  

Ayat (3)  

Huruf a  

Yang dimaksud dengan “kondisi geologi” adalah kondisi yang 
tidak berada di daerah sesar atau patahan yang masih aktif, tidak 
berada di zona bahaya geologi misalnya daerah gunung berapi, 
tidak berada di daerah karst, tidak berada di daerah berlahan 
gambut, dianjurkan berada di daerah lapisan tanah kedap air 
atau lempung. 

 Huruf b … 
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Huruf b 

Yang dimaksud dengan kondisi hidrogeologi antara lain kondisi 
muka air tanah yang tidak kurang dari tiga meter, kondisi 
kelulusan tanah tidak lebih besar dari 10-6 cm/detik, dan jarak 
terhadap sumber air minum lebih besar dari 100 m (seratus 
meter) di hilir aliran.  

Huruf c 

Yang dimaksud dengan kemiringan zona yaitu kemiringan lokasi 
TPA berada pada kemiringan kurang dari 20% (dua puluh 
perseratus). 

Huruf d 

Yang dimaksud dengan jarak dari lapangan terbang yaitu lokasi 
TPA berjarak lebih dari 3000 m (tiga ribu meter) untuk lapangan 
terbang yang didarati pesawat turbo jet dan berjarak lebih dari 
1500 m (seribu lima ratus meter) untuk lapangan terbang yang 
didarati pesawat jenis lain. 

Huruf e  

Yang dimaksud dengan jarak dari permukiman yaitu jarak lokasi 
TPA dari pemukiman lebih dari 1 km (satu kilometer) dengan 
mempertimbangkan pencemaran lindi, kebauan, penyebaran 
vektor penyakit dan aspek sosial.   

Huruf f 

Cukup jelas. 

Huruf g 

Cukup jelas.  

Ayat (4)  

Huruf a 

Fasilitas dasar misalnya jalan masuk, listrik atau genset, 
drainase, air bersih, pagar, dan kantor. 

Huruf b 

Fasilitas perlindungan lingkungan misalnya lapisan kedap air, 
saluran pengumpul dan instalasi pengolahan lindi, wilayah 
penyangga, sumur uji atau pantau, dan penanganan gas. 

Huruf c 

Fasilitas operasi misalnya alat berat serta truk pengangkut 
sampah dan tanah. 

 Huruf d … 
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Huruf d 

Fasilitas penunjang misalnya bengkel, garasi, tempat 
pencucian alat angkut dan alat berat, alat pertolongan pertama 
pada kecelakaan, jembatan timbang, laboratorium, dan tempat 
parkir.  

Pasal 24 

Cukup jelas. 

Pasal 25 

Ayat (1) 

Cukup jelas. 

Ayat (2) 

Huruf a 

Yang dimaksud dengan “konstruksi” adalah kegiatan 
pembangunan baru, rehabilitasi, dan revitalisasi prasarana 
penanganan sampah meliputi TPA dan/atau TPST. 

Huruf b 

Yang dimaksud dengan “supervisi” adalah kegiatan pengawasan 
pembangunan prasarana penanganan sampah. 

Huruf c 

Yang dimaksud dengan “uji coba” adalah kegiatan percobaan 
pengoperasian prasarana penanganan sampah. 

Ayat  (3) 

Cukup jelas. 

Pasal 26 

Cukup jelas.  

Pasal 27 

Kondisi khusus dalam ketentuan ini misalnya terjadi bencana alam, 
bencana nonalam, dan terjadi perselisihan pengelolaan sampah lintas 
kabupaten/kota. 

Pasal 28 

Cukup jelas. 

 Pasal 29 … 
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Pasal 29 

Cukup jelas. 

Pasal 30 

Cukup jelas.  

Pasal 31 

Ayat (1) 

Cukup jelas. 

Ayat (2) 

Huruf a 

Cukup jelas. 

Huruf b  

 Cukup jelas.  

Huruf c  

 Cukup jelas.  

Huruf d  

Cukup jelas.  

Huruf e 

  Cukup jelas.  

Huruf f  

  Cukup jelas. 

Huruf g  

Yang dimaksud dengan hal lain yang menimbulkan dampak 
negatif antara lain sumber penyebaran penyakit. 

Ayat (3)  

Huruf a 

Yang dimaksud dengan “relokasi penduduk” adalah 
memindahkan penduduk yang terkena dampak negatif ke tempat 
yang lebih aman. 

Huruf b … 
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Huruf b 

 Yang dimaksud dengan “pemulihan lingkungan” adalah kegiatan 
mengembalikan kondisi lingkungan hidup sehingga lingkungan 
hidup tersebut dapat berfungsi kembali sesuai peruntukannya.  

Huruf c 

Yang dimaksud dengan biaya kesehatan dan pengobatan berupa 
biaya perawatan dan pengobatan di rumah sakit atau puskesmas. 

Huruf d 

Yang dimaksud dengan penyediaan fasilitas sanitasi dan 
kesehatan antara lain penyediaan prasarana mandi, cuci, dan 
kakus, sarana air bersih, dan prasarana pengolahan air limbah. 

Huruf e 

Yang dimaksud dengan kompensasi dalam bentuk lain antara lain 
biaya pendidikan, beasiswa, bantuan rehabilitasi rumah tinggal, 
dan bantuan rehabilitasi jalan. 

Pasal 32 

Cukup jelas. 

Pasal 33 

Cukup jelas.  

Pasal 34 

Cukup jelas.  

Pasal 35 

Cukup jelas.  

Pasal 36 

Cukup jelas. 

Pasal 37 

Cukup jelas.  

Pasal 38 

  Cukup jelas.  

Pasal 39  Pasal 39 … 
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Cukup jelas. 

TAMBAHAN LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA NOMOR 5347 
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MENTERI DALAM NEGERI
REPUBLIK INDONESIA

MENTERI DALAM NEGERI
REPUBLIK INDONESIA

PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI
NOMOR 33 TAHUN 2010

TENTANG

PEDOMAN PENGELOLAAN SAMPAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI DALAM NEGERI,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka mewujudkan lingkungan yang sehat dan bersih
dari sampah, perlu dilakukan penanganan sampah secara komprehensif
dan terpadu dari hulu ke hilir;

b. bahwa dalam rangka penanganan sampah secara komprehensif dan
terpadu, perlu melibatkan peran serta masyarakat dan dunia usaha
secara proporsional, efektif, dan efisien;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf
a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Menteri tentang Pedoman
Pengelolaan Sampah;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437),
sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-
Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas
Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

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

3. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916);

4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan
Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5059);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian
Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi,
dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4737);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2007 tentang Tata Cara
Pelaksanaan Kerjasama Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia



Tahun 2007 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4761);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan
Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4502);

8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 61 tahun 2007 tentang
Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum
Daerah;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI TENTANG PEDOMAN
PENGELOLAAN SAMPAH.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal  1
Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:
1. Sampah adalah sisa kegiatan sehari-hari manusia dan/atau proses alam yang

berbentuk padat yang terdiri atas sampah rumah tangga maupun sampah sejenis
sampah rumah tangga.

2. Sampah rumah tangga adalah sampah yang berasal dari kegiatan sehari-hari dalam
rumah tangga yang sebagian besar terdiri dari sampah organik, tidak termasuk tinja dan
sampah spesifik.

3. Sampah sejenis sampah rumah tangga adalah sampah yang tidak berasal dari rumah
tangga dan berasal dari kawasan permukiman, kawasan komersial, kawasan industri,
kawasan khusus, fasilitas umum, fasilitas sosial, dan/atau fasilitas lainnya.

4. Kawasan permukiman adalah kawasan hunian dalam bentuk klaster, apartemen,
kondominium, asrama, dan sejenisnya.

5. Kawasan komersial adalah kawasan tempat pemusatan kegiatan usaha perdagangan
dan/atau jasa yang dilengkapi dengan sarana dan prasarana penunjang.

6. Kawasan industri adalah kawasan tempat pemusatan kegiatan industri yang dilengkapi
dengan sarana dan prasarana penunjang.

7. Kawasan khusus adalah wilayah yang bersifat khusus yang digunakan untuk
kepentingan nasional/berskala nasional.

8. Tempat sampah rumah tangga adalah wadah penampungan sampah yang berupa
bak/bin/tong/kantong/keranjang sampah.

9. Pengelolaan sampah adalah kegiatan yang sistematis, menyeluruh, dan
berkesinambungan yang meliputi perencanaan, pengurangan, dan penanganan
sampah.

10. Tempat penampungan sementara, yang selanjutnya disingkat TPS, adalah tempat
sebelum sampah diangkut ke tempat pendauran ulang, pengolahan, dan/atau tempat
pengolahan sampah terpadu.

11. Tempat pengolahan sampah terpadu, yang selanjutnya disingkat TPST, adalah tempat
dilaksanakannya kegiatan penggunaan ulang, pendauran ulang, pemilahan,
pengumpulan, pengolahan, dan pemrosesan akhir sampah.

12. Tempat pemrosesan akhir, yang selanjutnya disingkat TPA, adalah tempat untuk
memproses dan mengembalikan sampah ke media lingkungan secara aman bagi
manusia dan lingkungan.

13. Kompensasi adalah bentuk pertanggungjawaban pemerintah terhadap pengelolaan
sampah di tempat pemrosesan akhir yang berdampak negatif terhadap orang.

14. Retribusi daerah, yang selanjutnya disebut retribusi, adalah pungutan daerah sebagai
pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau
diberikan oleh pemerintah daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan.



15. Satuan kerja perangkat daerah, yang selanjutnya disingkat SKPD, adalah satuan kerja
perangkat daerah yang bertanggungjawab terhadap pelaksanaan tugas pemerintahan
di bidang persampahan di daerah.

16. Badan Layanan Umum Daerah Persampahan, yang selanjutnya disingkat BLUD
Persampahan, adalah Unit Kerja pada SKPD di lingkungan pemerintah daerah yang
dibentuk untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat berupa penyediaan barang
dan/atau jasa yang dijual tanpa mengutamakan mencari keuntungan dan dalam
melakukan kegiatannya didasarkan pada prinsip efisiensi dan produktivitas.

BAB II
PENGELOLAAN SAMPAH

Bagian Kesatu
Perencanaan

Pasal  2
(1) Pemerintah daerah menyusun rencana pengurangan dan penanganan sampah yang

dituangkan dalam rencana strategis dan rencana kerja tahunan SKPD.
(2) Rencana pengurangan dan penanganan sampah sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

sekurang-kurangnya memuat:
a. target pengurangan sampah;
b. target penyediaan sarana dan prasarana pengurangan dan penanganan sampah

mulai dari sumber sampah sampai dengan TPA;
c. pola pengembangan kerjasama daerah, kemitraan, dan partisipasi masyarakat;
d. kebutuhan penyediaan pembiayaan yang ditanggung oleh pemerintah daerah dan

masyarakat; dan
e. rencana pengembangan dan pemanfaatan teknologi yang ramah lingkungan dalam

memenuhi kebutuhan mengguna ulang, mendaur ulang, dan penanganan akhir
sampah.

Bagian Kedua
Pelaksanaan

Pasal  3
(1) Pemerintah daerah dalam mengurangi sampah dilakukan dengan cara pembatasan

timbulan sampah, pendauran ulang sampah, dan/atau pemanfaatan kembali sampah.
(2) Pengurangan sampah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui

kegiatan:
a. pemantauan dan supervisi pelaksanaan rencana pemanfaatan bahan produksi

ramah lingkungan oleh pelaku usaha; dan
b. fasilitasi kepada masyarakat dan dunia usaha dalam mengembangkan dan

memanfaatkan hasil daur ulang, pemasaran hasil produk daur ulang, dan guna ulang
sampah.

Pasal  4
Pemerintah daerah dalam menangani sampah dilakukan dengan cara:
a. pemilahan;
b. pengumpulan;
c. pengangkutan;
d. pengolahan; dan
e. pemrosesan akhir sampah.

Pasal  5
(1) Pemilahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a dilakukan melalui memilah

sampah rumah tangga sesuai dengan jenis sampah.
(2) Pemilahan sampah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan

menyediakan fasilitas tempat sampah organik dan anorganik di setiap rumah tangga,



kawasan permukiman, kawasan komersial, kawasan industri, kawasan khusus, fasilitas
umum, fasilitas sosial, dan fasilitas lainnya.

Pasal  6
Pengumpulan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf b dilakukan sejak pemindahan
sampah dari tempat sampah rumah tangga ke TPS/TPST sampai ke TPA dengan tetap
menjamin terpisahnya sampah sesuai dengan jenis sampah.

Pasal  7
(1) Pengangkutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf c dilaksanakan dengan

cara:
a. sampah rumah tangga ke TPS/TPST menjadi tanggung jawab lembaga pengelola

sampah yang dibentuk oleh RT/RW;
b. sampah dari TPS/TPST ke TPA, menjadi tanggung jawab pemerintah daerah;
c. sampah kawasan permukiman, kawasan komersial, kawasan industri, dan kawasan

khusus, dari sumber sampah sampai ke TPS/TPST dan/atau TPA, menjadi tanggung
jawab pengelola kawasan; dan

d. sampah dari fasilitas umum, fasilitas sosial, dan fasilitas lainnya dari sumber sampah
dan/atau dari TPS/TPST sampai ke TPA, menjadi tanggung jawab pemerintah
daerah.

(2) Pelaksanaan pengangkutan sampah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tetap
menjamin terpisahnya sampah sesuai dengan jenis sampah.

(3) Alat pengangkutan sampah harus memenuhi persyaratan keamanan, kesehatan
lingkungan, kenyamanan, dan kebersihan.

Pasal  8
(1) Pengolahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf d dilakukan dengan

mengubah karakteristik, komposisi, dan jumlah sampah yang dilaksanakan di
TPS/TPST dan di TPA.

(2) Pengolahan sampah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memanfaatkan kemajuan
teknologi yang ramah lingkungan.

Pasal  9
Pemrosesan akhir sampah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf e dilakukan dengan
pengembalian sampah dan/atau residu hasil pengolahan ke media lingkungan secara aman.

Pasal  10
(1) Pemerintah daerah menyediakan TPS/TPST dan TPA sesuai dengan kebutuhan.
(2) Penyediaan TPS/TPST dan TPA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memenuhi

persyaratan teknis sistem pengolahan sampah yang aman dan ramah lingkungan
sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

(3) Penyediaan TPS/TPST dan TPA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan
rencana tata ruang wilayah kabupaten/kota, dan untuk Provinsi Daerah Khusus Ibukota
Jakarta tertuang dalam rencana tata ruang wilayah provinsi.

Pasal  11
(1) Pemerintah daerah memfasilitasi pengelola kawasan untuk menyediakan TPS/TPST di

kawasan permukiman, kawasan komersial, kawasan industri, dan kawasan khusus.
(2) Penyediaan TPS/TPST sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memenuhi persyaratan

teknis sistem pengolahan sampah yang aman dan ramah lingkungan sesuai ketentuan
peraturan perundang-undangan.

(3) Penyediaan TPS/TPST sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan rencana
tata ruang kawasan.

Pasal  12
TPS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 dan Pasal 11 dapat diubah menjadi TPST
dengan pertimbangan efektif dan efisien.



Bagian Ketiga
Lembaga Pengelola

Pasal  13
Pemerintah daerah dalam melakukan pengurangan dan penanganan sampah sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 3 dan Pasal 4 dapat membentuk lembaga pengelola sampah.

Pasal  14
(1) Pemerintah daerah memfasilitasi pembentukan lembaga pengelola sampah

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 di desa/kelurahan atau nama lainnya, kawasan
komersial, kawasan industri, fasilitas umum, fasilitas sosial, dan fasilitas lainnya, sesuai
dengan kebutuhan.

(2) Pemerintah daerah dapat membentuk BLUD Persampahan setingkat unit kerja pada
SKPD untuk mengelola sampah.

Pasal  15
(1) Lembaga pengelola sampah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1) tingkat

rukun tetangga (RT) mempunyai tugas:
a. memfasilitasi tersedianya tempat sampah rumah tangga di masing-masing rumah

tangga dan alat angkut dari tempat sampah rumah tangga ke TPS; dan
b. menjamin terwujudnya tertib pemilahan sampah di masing-masing rumah tangga.

(2) Lembaga pengelola sampah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1) tingkat
rukun warga (RW) mempunyai tugas:
a. mengkoordinasikan lembaga pengelolaan sampah tingkat rukun tetangga; dan
b. mengusulkan kebutuhan tempat penampungan sementara ke lurah.

(3) Lembaga pengelola sampah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1) tingkat
kelurahan mempunyai tugas:
a. mengkoordinasikan lembaga pengelolaan sampah tingkat rukun warga;
b. mengawasi terselenggaranya tertib pengelolaan sampah mulai dari tingkat rukun

tetangga sampai rukun warga; dan
c. mengusulkan kebutuhan tempat penampungan sementara dan tempat pengolahan

sampah terpadu ke camat.
(4) Lembaga pengelola sampah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1) tingkat

kecamatan mempunyai tugas:
a. mengkoordinasikan lembaga pengelolaan sampah tingkat kelurahan;
b. mengawasi terselenggaranya tertib pengelolaan sampah mulai dari tingkat rukun

warga sampai kelurahan dan lingkungan kawasan; dan
c. mengusulkan kebutuhan tempat penampungan sementara dan tempat pengolahan

sampah terpadu ke SKPD atau BLUD yang membidangi persampahan.

Pasal  16
Lembaga pengelola sampah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1) pada kawasan
komersial, kawasan industri, fasilitas umum, fasilitas sosial, dan fasilitas lainnya mempunyai
tugas:
a. menyediakan tempat sampah rumah tangga di masing-masing kawasan;
b. mengangkut sampah dari sumber sampah ke TPS/TPST atau ke TPA; dan
c. menjamin terwujudnya tertib pemilahan sampah.

Pasal  17
(1) BLUD Persampahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (2) mempunyai tugas

melaksanakan kebijakan, strategi, dan rencana SKPD yang membidangi persampahan.
(2) BLUD Persampahan dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

didasarkan atas:
a. terlaksananya pengelolaan sampah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-

undangan;
b. tersedianya barang dan/atau jasa layanan untuk meningkatkan kualitas dan kuantitas

pelayanan pengelolaan persampahan;



c. tertib administrasi pengelolaan persampahan dan pertanggungjawaban kepada
SKPD yang membidangi persampahan.

Pasal  18
BLUD Persampahan dapat memungut dan mengelola biaya atas barang dan/atau jasa
layanan pengelolaan sampah sesuai tarif yang ditetapkan dengan keputusan kepala daerah.

Pasal  19
Ketentuan lebih lanjut mengenai pembentukan dan pengelolaan BLUD Persampahan
berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Keempat
Insentif dan Disinsentif

Pasal  20
(1) Pemerintah daerah dapat memberikan insentif kepada lembaga dan badan usaha yang

melakukan:
a. inovasi terbaik dalam pengelolaan sampah;
b. pelaporan atas pelanggaran terhadap larangan;
c. pengurangan timbulan sampah; dan/atau
d. tertib penanganan sampah.

(2) Pemerintah daerah dapat memberikan insentif kepada perseorangan yang melakukan:
a. inovasi terbaik dalam pengelolaan sampah; dan/atau
b. pelaporan atas pelanggaran terhadap larangan.

Pasal  21
Pemerintah daerah memberikan disinsentif kepada lembaga, badan usaha, dan
perseorangan yang melakukan:
a. pelanggaran terhadap larangan; dan/atau
b. pelanggaran tertib penanganan sampah.

Pasal  22
(1) Insentif kepada lembaga dan perseorangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20

ayat (1) dan ayat (2) dapat berupa:
a. pemberian penghargaan; dan/atau
b. pemberian subsidi.

(2) Insentif kepada badan usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (1) dapat
berupa:
a. pemberian penghargaan;
b. pemberian kemudahan perizinan dalam pengelolaan sampah;
c. pengurangan pajak daerah dan retribusi daerah dalam kurun waktu tertentu;
d. penyertaan modal daerah; dan/atau
e. pemberian subsidi.

Pasal  23
(1) Disinsentif kepada lembaga dan perseorangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21

dapat berupa:
a. penghentian subsidi; dan/atau
b. denda dalam bentuk uang/barang/jasa.

(2) Disinsentif kepada badan usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 dapat berupa:
a. penghentian subsidi;
b. penghentian pengurangan pajak daerah dan retribusi daerah; dan/atau
c. denda dalam bentuk uang/barang/jasa.

Pasal  24
(1) Kepala daerah melakukan penilaian kepada perseorangan, lembaga, dan badan usaha

terhadap:



a. inovasi pengelolaan sampah;
b. pelaporan atas pelanggaran terhadap larangan;
c. pengurangan timbulan sampah;
d. tertib penanganan sampah;
e. pelanggaran terhadap larangan; dan/atau
f. pelanggaran tertib penanganan sampah.

(2) Dalam melakukan penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibentuk Tim Penilai
dengan keputusan kepala daerah.

Pasal  25
Pemberian insentif dan disinsentif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 dan Pasal 21
disesuaikan dengan kemampuan keuangan dan kearifan lokal.

Bagian Kelima
Kerja sama dan Kemitraan

Pasal  26
Pemerintah daerah dapat melakukan kerja sama antarpemerintah daerah atau pemerintah
daerah bermitra dengan badan usaha dalam pengelolaan sampah.

Pasal  27
(1) Kerja sama antar pemerintah daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 dapat

melibatkan dua atau lebih daerah kabupaten/kota pada satu provinsi atau antarprovinsi.
(2) Lingkup kerja sama bidang pengelolaan sampah mencakup:

a. penyediaan/pembangunan TPA;
b. sarana dan prasarana TPA;
c. pengangkutan sampah dari TPS/TPST ke TPA;
d. pengelolaan TPA; dan/atau
e. pengolahan sampah menjadi produk lainnya yang ramah lingkungan.

Pasal  28
(1) Pemerintah daerah dapat bermitra dengan badan usaha dalam pengelolaan sampah.
(2) Lingkup kemitraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) antara lain:

a. penarikan retribusi pelayanan persampahan;
b. penyediaan/pembangunan TPS atau TPST, TPA, serta sarana dan prasarana

pendukungnya;
c. pengangkutan sampah dari TPS/TPST ke TPA;
d. pengelolaan TPA; dan/atau
e. pengelolaan produk olahan lainnya.

Pasal  29
Pelaksanaan kerja sama antar daerah dan kemitraan dengan badan usaha dilakukan sesuai
dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB III
RETRIBUSI PELAYANAN PERSAMPAHAN

Pasal  30
(1) Pemerintah daerah dapat mengenakan retribusi atas pelayanan persampahan.
(2) Retribusi pelayanan persampahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digolongkan

pada retribusi jasa umum.
(3) Komponen biaya perhitungan retribusi pelayanan persampahan meliputi:

a. biaya pengumpulan dan pewadahan dari sumber sampah ke TPS/TPST;
b. biaya pengangkutan dari TPS/TPST ke TPA;
c. biaya penyediaan lokasi pembuangan/pemusnahan akhir sampah; dan
d. biaya pengelolaan.



(4) Penyelenggaraan retribusi atas pelayanan persampahan berpedoman pada peraturan
perundang-undangan.

BAB IV
KOMPENSASI

Pasal  31
(1) Pemerintah daerah memberikan kompensasi kepada orang sebagai akibat dampak

negatif yang ditimbulkan oleh penanganan sampah di tempat pemrosesan akhir
sampah.

(2) Kompensasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa:
a. relokasi;
b. pemulihan lingkungan;
c. biaya kesehatan dan pengobatan;
d. ganti rugi; dan/atau
e. bentuk lain.

Pasal  32
Tata cara pemberian kompensasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 ayat (2) sebagai
berikut:
a. pengajuan surat pengaduan kepada pemerintah daerah;
b. pemerintah daerah melakukan investigasi atas kebenaran aduan dan dampak negatif

pengelolaan sampah;
c. menetapkan bentuk kompensasi yang diberikan berdasarkan hasil investigasi dan hasil

kajian.

BAB V
PERAN MASYARAKAT

Pasal  33
Pemerintah kabupaten/kota meningkatkan peran masyarakat dalam pengelolaan sampah.

Pasal  34
Bentuk peran masyarakat dalam pengelolaan sampah meliputi:
a. menjaga kebersihan lingkungan;
b. aktif dalam kegiatan pengurangan, pengumpulan, pemilahan, pengangkutan, dan

pengolahan sampah; dan
c. pemberian saran, usul, pengaduan, pertimbangan, dan pendapat dalam upaya

peningkatan pengelolaan sampah di wilayahnya.

Pasal  35
(1) Peningkatan peran masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 huruf a

dilaksanakan dengan cara:
a. sosialisasi;
b. mobilisasi;
c. kegiatan gotong royong; dan/atau
d. pemberian insentif.

(2) Peningkatan peran masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 huruf b
dilaksanakan dengan cara:
a. mengembangkan informasi peluang usaha di bidang persampahan; dan/atau
b. pemberian insentif.

(3) Peningkatan peran masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 huruf c
dilaksanakan dengan cara:
a. penyediaan media komunikasi;
b. aktif dan secara cepat memberi tanggapan; dan/atau
c. melakukan jaring pendapat aspirasi masyarakat.



BAB VI
PENGAWASAN DAN PEMBINAAN

Pasal  36
(1) Menteri mengkoordinasikan pengawasan terhadap pelaksanaan pengelolaan sampah

secara nasional.
(2) Gubernur mengkoordinasikan pengawasan terhadap pelaksanaan pengelolaan sampah

di kabupaten/kota.
(3) Bupati/Walikota melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan pengelolaan sampah di

kabupaten/kota.

Pasal  37
(1) Menteri melakukan pembinaan atas pengelolaan sampah secara nasional.
(2) Gubernur melakukan pembinaan atas pengelolaan sampah di wilayahnya.
(3) Bupati/Walikota melakukan pembinaan pengelolaan sampah di kabupaten/kota.

Pasal  38
Pembinaan Menteri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 ayat (1) meliputi:
a. koordinasi pemerintahan antarsusunan pemerintahan;
b. pemberian pedoman dan standar pengelolaan sampah;
c. pemberian bimbingan, supervisi, dan konsultasi pengelolaan sampah;
d. pendidikan dan pelatihan di bidang pengelolaan sampah; dan
e. perencanaan, penelitian, pengembangan, pemantauan, dan evaluasi pengelolaan

sampah.

Pasal  39
Pembinaan Gubernur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 ayat (2) meliputi:
a. koordinasi pemerintahan antarsusunan pemerintahan;
b. pemberian bimbingan, supervisi, dan konsultasi pengelolaan sampah;
c. pendidikan dan pelatihan di bidang pengelolaan sampah; dan
d. perencanaan, penelitian, pengembangan, pemantauan, dan evaluasi pengelolaan

sampah.

Pasal  40
Pembinaan Bupati/Walikota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 ayat (3) meliputi
perencanaan, penelitian, pengembangan, pemantauan, dan evaluasi pengelolaan sampah.

BAB VII
PELAPORAN

Pasal  41
(1) Gubernur melaporkan pengelolaan sampah dan pembinaan terhadap pengelolaan

sampah di kabupaten/kota kepada Menteri.
(2) Bupati/Walikota melaporkan pengelolaan sampah kepada Gubernur dengan tembusan

kepada Menteri.
(3) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) disampaikan paling sedikit 1

(satu) kali dalam setahun.

BAB VIII
PEMBIAYAAN

Pasal  42
(1) Pembinaan Menteri dalam pengelolaan sampah di daerah dibiayai dari anggaran

pendapatan dan belanja negara dan/atau pembiayaan lainnya yang sah dan tidak
mengikat.



(2) Pembinaan Gubernur terhadap kabupaten/kota dalam pengelolaan sampah di
kabupaten/kota dibiayai dari anggaran pendapatan dan belanja daerah provinsi
dan/atau pembiayaan lainnya yang sah dan tidak mengikat.

(3) Khusus pengelolaan sampah di Provinsi DKI Jakarta dibiayai dari anggaran pendapatan
dan belanja daerah provinsi dan/atau pembiayaan lainnya yang sah dan tidak mengikat.

(4) Pengelolaan sampah di kabupaten/kota dibiayai dari anggaran pendapatan dan belanja
daerah kabupaten/kota dan/atau pembiayaan lainnya yang sah dan tidak mengikat.

BAB IX
KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal  43
Semua tugas dan kewenangan Bupati/Walikota sebagaimana dimaksud dalam Peraturan
Menteri ini, di Provinsi DKI Jakarta dilakukan oleh Gubernur.

BAB X
KETENTUAN PENUTUP

Pasal  44
(1) Bupati/Walikota menetapkan Peraturan Daerah tentang pengelolaan sampah dengan

berpedoman pada Peraturan Menteri ini paling lambat 2 (dua) tahun sejak ditetapkan.
(2) Peraturan daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat:

a. pengurangan dan penanganan;
b. lembaga pengelola;
c. hak dan kewajiban;
d. perizinan;
e. insentif dan disinsentif;
f. kerjasama dan kemitraan;
g. retribusi;
h. pembiayaan dan kompensasi;
i. peran masyarakat;
j. mekanisme pengaduan dan penyelesaian sengketa;
k. pengawasan dan pengendalian; dan
l. larangan dan sanksi.

Pasal  45
Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, Peraturan Menteri Dalam Negeri ini diundangkan dengan
penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 30 April 2010
MENTERI DALAM NEGERI,

ttd

GAMAWAN FAUZI
Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 7 Juni 2010
MENTERI HUKUM DAN HAM
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

PATRIALIS AKBAR
BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2010  NOMOR 274
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PERATURAN MENTERI NEGARA LINGKUNGAN HIDUP REPUBLIK INDONESIA 
NOMOR 13 TAHUN 2012 

TENTANG 
PEDOMAN PELAKSANAAN REDUCE, REUSE, DAN RECYCLE MELALUI BANK 

SAMPAH 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

MENTERI NEGARA LINGKUNGAN HIDUP REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang  :  a. bahwa pengelolaan sampah selama ini belum menerapkan 
prinsip reduce, reuse, dan recycle sehingga menimbulkan 
dampak negatif terhadap kesehatan masyarakat dan 
lingkungan; 

b. bahwa pengelolaan sampah perlu dilakukan secara 
komprehensif dan terpadu dari hulu ke hilir agar 
memberikan manfaat secara ekonomi, sehat bagi 
masyarakat, dan aman bagi lingkungan serta dapat 
mengubah perilaku masyarakat; 

c. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 6 huruf a Undang-
Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan 
Sampah, Pemerintah bertugas menumbuhkembangkan dan 
meningkatkan kesadaran masyarakat dalam pengelolaan 
sampah; 

d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud 
dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan 
Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup tentang 
Pedoman Pelaksanaan Reduce, Reuse, dan Recycle Melalui 
Bank Sampah; 

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan 
Sampah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 
Nomor 69, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 4851); 

2. Peraturan Presiden Nomor 91 Tahun 2011 tentang 
Perubahan Ketiga Atas Peraturan Presiden Republik 
Indonesia Nomor 47 Tahun 2009 tentang Pembentukan dan 
Organisasi Kementerian Negara, Fungsi, Susunan 
Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Negara Republik 
Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 
2011 Nomor 141); 

3. Peraturan Presiden Nomor 92 Tahun 2011 tentang 
Perubahan Kedua Atas Peraturan Presiden Republik 
Indonesia Nomor 24 Tahun 2010 tentang Kedudukan, 
Tugas, Fungsi, Kementerian Negara serta Susunan 
Organisasi, Tugas dan Fungsi Eselon I Kementerian Negara 

SALINAN 
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(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 
142); 

MEMUTUSKAN: 

Menetapkan : PERATURAN MENTERI NEGARA LINGKUNGAN HIDUP 
TENTANG PEDOMAN PELAKSANAAN REDUCE, REUSE, DAN 
RECYCLE MELALUI BANK SAMPAH. 

Pasal 1 
Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan: 
1. Kegiatan reduce, reuse, dan recycle atau batasi sampah, 

guna ulang sampah dan daur ulang sampah yang 
selanjutnya disebut Kegiatan 3R adalah segala aktivitas 
yang mampu mengurangi segala sesuatu yang dapat 
menimbulkan sampah, kegiatan penggunaan kembali 
sampah yang layak pakai untuk fungsi yang sama atau 
fungsi yang lain, dan kegiatan mengolah sampah untuk 
dijadikan produk baru. 

2. Bank sampah adalah tempat pemilahan dan pengumpulan
sampah yang dapat didaur ulang dan/atau diguna ulang 
yang memiliki nilai ekonomi. 

3. Extended Producer Responsibility yang selanjutnya 
disingkat EPR adalah strategi yang didisain dalam upaya 
mengintegrasikan biaya lingkungan ke dalam seluruh 
proses produksi suatu barang sampai produk itu tidak 
dapat dipakai lagi sehingga biaya lingkungan menjadi 
bagian dari komponen harga pasar produk tersebut. 

4. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan 
pemerintahan di bidang perlindungan dan pengelolaan 
lingkungan hidup. 

5. Menteri terkait lainnya adalah menteri yang 
menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang lain 
yang terkait dengan pengelolaan sampah. 

Pasal 2 
(1) Peraturan Menteri ini bertujuan untuk memberikan 

pedoman kepada pelaksana kegiatan 3R melalui bank 
sampah. 

(2) Kegiatan 3R melalui bank sampah sebagaimana dimaksud 
pada ayat (1) dilaksanakan terhadap sampah rumah tangga 
dan sampah sejenis sampah rumah tangga. 
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Pasal 3 
Ruang lingkup Peraturan Menteri ini meliputi: 
a. persyaratan bank sampah;  
b. mekanisme kerja bank sampah;  
c. pelaksanaan bank sampah; dan 
d. Pelaksana bank sampah. 

Pasal 4 
(1) Persyaratan bank sampah sebagaimana dimaksud dalam 

Pasal 3 huruf a paling sedikit meliputi persyaratan: 
a. konstruksi bangunan; dan 
b. sistem manajemen bank sampah. 

(2) Ketentuan lebih rinci mengenai persyaratan bank sampah 
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam 
Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari 
Peraturan Menteri ini. 

Pasal 5 
Mekanisme kerja bank sampah sebagaimana dimaksud dalam 
Pasal 3 huruf b meliputi: 
a. pemilahan sampah; 
b. penyerahan sampah ke bank sampah; 
c. penimbangan sampah; 
d. pencatatan; 
e. hasil penjualan sampah yang diserahkan dimasukkan ke 

dalam buku tabungan; dan 
f. bagi hasil penjualan sampah antara penabung dan 

pelaksana. 

Pasal 6 
(1) Pelaksanaan bank sampah sebagaimana dimaksud dalam 

Pasal 3 huruf c, meliputi: 
a. penetapan jam kerja; 
b. penarikan tabungan; 
c. peminjaman uang; 
d. buku tabungan; 
e. jasa penjemputan sampah; 
f. jenis tabungan; 
g. jenis sampah; 
h. penetapan harga; 
i. kondisi sampah; 
j. berat minimum; 
k. wadah sampah; 
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l. sistem bagi hasil; dan 
m. pemberian upah karyawan. 

(2) Tata cara pelaksanaan bank sampah sebagaimana 
dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran II yang 
merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan 
Menteri ini. 

Pasal 7 
(1) Kegiatan 3R melalui bank sampah dilaksanakan oleh: 

a. Menteri; 
b. menteri terkait lainnya; 
c. gubernur;  
d. bupati/walikota; dan/atau 
e. masyarakat. 

(2) Pelaksanaan kegiatan 3R melalui bank sampah oleh 
Menteri dan menteri terkait lainnya sebagaimana dimaksud 
pada ayat (1) huruf a dan huruf b meliputi: 
a. pembinaan teknis; 
b. pembangunan bank sampah percontohan; 
c. pengintegrasian antara bank sampah dengan penerapan 

EPR; 
d. monitoring dan evaluasi pelaksanaan bank sampah di 

daerah; dan 
e. pengembangan kerjasama internasional dalam 

pelaksanaan bank sampah. 
(3) Pelaksanaan kegiatan 3R melalui bank sampah oleh 

gubernur atau bupati/walikota sebagaimana dimaksud 
pada ayat (1) huruf c dan huruf d meliputi: 
a. memperbanyak bank sampah; 
b. pendampingan dan bantuan teknis; 
c. pelatihan;  
d. monitoring dan evaluasi bank sampah; dan 
e. membantu pemasaran hasil kegiatan 3R. 

(4) Pelaksanaan kegiatan 3R melalui bank sampah oleh 
masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e 
meliputi: 
a. pemilahan sampah; 
b. pengumpulan sampah; 
c. penyerahan ke bank sampah; dan 
d. memperbanyak bank sampah. 

(5) Pengintegrasian antara bank sampah dengan penerapan 
EPR sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c 
dilaksanakan sesuai Lampiran III yang merupakan bagian 
tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini. 



5�
�

Pasal 8 
Kelembagaan pelaksanaan kegiatan 3R melalui bank sampah 
dapat berbentuk: 
a. koperasi; atau 
b. yayasan. 

Pasal 9 
Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal 
diundangkan. 

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan 
pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya 
dalam Berita Negara Republik Indonesia.  

      Ditetapkan di Jakarta 
      pada tanggal 7 Agustus 2012 
      MENTERI NEGARA LINGKUNGAN HIDUP 
          REPUBLIK INDONESIA, 

ttd 

         BALTHASAR KAMBUAYA  

Diundangkan di Jakarta 
pada tanggal 10 Agustus 2012 

MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA 
REPUBLIK INDONESIA,  

ttd 

AMIR SYAMSUDIN 

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2012 NOMOR 804 

Salinan sesuai dengan aslinya 
Kepala Biro Hukum dan Humas, 

Inar Ichsana Ishak 
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LAMPIRAN I 
PERATURAN MENTERI NEGARA  
LINGKUNGAN HIDUP 
REPUBLIK INDONESIA 
NOMOR 13 TAHUN 2012  
TENTANG 
PEDOMAN PELAKSANAAN REDUCE, 
REUSE, DAN RECYCLE MELALUI 
BANK SAMPAH 

PERSYARATAN BANK SAMPAH 

A. PERSYARATAN KONSTRUKSI 

Komponen Spesifikasi
1. Lantai a. kuat/ utuh

b. bersih
c. pertemuan lantai  dan dinding 

berbentuk konus/lengkung 
d. kedap air
e. rata
f. tidak licin
g. tidak miring
h. luas lantai Bank Sampah lebih 

kurang atau sama dengan 40 
(empat puluh) m2

2. Dinding a. kuat
b. rata
c. bersih
d. berwarna terang
e. kering

3. Ventilasi *) :
a. apabila Bank Sampah

dengan ventilasi gabungan 
(alam dan mekanis) 

a. ventilasi alam, lubang ventilasi 
paling sedikit 15% lima belas 
perseratus) x luas lantai 

b. ventilasi mekanis (fan, AC, 
exhauter) 

b. apabila Bank Sampah
hanya ventilasi alam 

Lubang ventilasi paling sedikit 15%
(lima belas perseratus) x luas lantai 

4. Atap a. bebas serangga dan tikus
b. tidak bocor
c. kuat

5. Langit-langit a. tinggi  langit-langit paling sedikit
2,7m dari lantai 

b. kuat
c. berwarna terang
d. mudah dibersihkan

6. Pintu Bank Sampah a. dapat mencegah  masuknya 
serangga dan tikus 

b. kuat
c. membuka ke arah luar
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7. Lingkungan Bank Sampah:
a. pagar a. aman dari risiko kecelakaan 

b. Kuat
  

b. halaman a. bersih
b. tidak berdebu/ tidak becek
c. tersedia tempat sampah 

tertutup 
c. taman a. indah dan rapi

b. ada pohon perindang
d. parkir a. terpisah dari ruang perawatan

b. bersih
c. tertata/rapi

8. Drainase Sekitar Bank Sampah a. ada sumur resapan/Biopori
b. air mengalir lancar

9. Ruang pelayanan penabung a. terdapat ruang pemilahan sampah
b. terdapat meja, kursi, timbangan, 

almari, alat pemadam api ringan 
(APAR)  

c. terdapat instrumen Bank Sampah
d. bebas serangga dan tikus
e. tidak berbau (terutama H2S dan 

atau NH3) 
f. pencahayaan 100-200 lux
g. suhu ruang 22º - 24º C (apabila 

Bank Sampah dengan AC)  atau 
suhu kamar (tanpa AC) 

B. STANDAR MANAJEMEN BANK SAMPAH 

1. Nama Bank Sampah :  
2. Alamat Bank Sampah   :  

No Komponen Sub Komponen
1. Penabung sampah a. dilakukan penyuluhan Bank Sampah

paling sedikit 1 (satu) kali dalam 3 (tiga) 
bulan  

b. setiap penabung diberikan 3 (tiga)
wadah/tempat sampah terpilah 

c. penabung mendapat buku rekening dan 
nomor rekening tabungan sampah 

d. telah melakukan pemilahan sampah 
e. telah melakukan upaya mengurangi 

sampah 
2. Pelaksana  Bank Sampah a. menggunakan alat pelindung diri (APD) 

selama melayani penabung sampah 
b. mencuci tangan menggunakan sabun 

sebelum dan sesudah melayani 
penabung sampah 

c. direktur Bank Sampah berpendidikan 
paling rendah SMA/sederajat 

d. telah mengikuti pelatihan Bank Sampah
e. melakukan monitoring dan evaluasi 
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(monev) paling sedikit 1 (satu) bulan 
sekali dengan melakukan rapat 
pengelola Bank Sampah 

f. jumlah pengelola harian paling sedikit 5
(lima) orang 

g. pengelola mendapat gaji/insentif setiap 
bulan 

3. Pengepul/pembeli 
sampah/industri daur 
ulang 

a. tidak melakukan pembakaran sampah 
b. mempunyai naskah kerjasama/mou 

dengan Bank Sampah sebagai mitra 
dalam pengelolaan sampah 

c. mampu menjaga kebersihan lingkungan 
seperti tidak adanya jentik nyamuk 
dalam sampah kaleng/botol 

d. mempunyai izin usaha

4. Pengelolaan sampah di 
Bank Sampah 

a. sampah layak tabung diambil oleh 
pengepul paling lama sebulan sekali 

b. sampah layak kreasi didaurulang oleh 
pengrajin binaan Bank Sampah 

c. sampah layak kompos dikelola skala RT 
dan/atau skala komunal 

d. sampah layak buang (residu) diambil 
petugas PU 2 (dua) kali dalam 1 (satu) 
minggu  

e. cakupan wilayah pelayanan Bank 
Sampah paling sedikit 1 (satu) 
kelurahan (lebih besar dari 500 (lima 
ratus) kepala keluarga) 

f. sampah yang diangkut ke TPA
berkurang 30-40% setiap bulannya 

g. jumlah penabung bertambah rata-rata 
5-10 penabung setiap bulannya 

h. adanya replikasi Bank Sampah
setempat ke wilayah lain 

5. Peran pelaksana Bank 
Sampah   

a. sebagai fasilitator dalam pembangunan 
dan pelaksanaan Bank Sampah 

b. menyediakan data “pengepul/pembeli 
sampah “ bagi Bank Sampah 

c. menyediakan data “industri daur ulang” 
d. memberikan reward bagi Bank Sampah 

 catatan: 
Fasilitator adalah orang yang memfasilitasi 
keperluan pembangunan dan pelaksanaan 
Bank Sampah, antara lain: 
a. membantu dalam memfasilitasi 

penggalangan dana corporate social 
responsibility (CSR); 

b. penyediaan infrastruktur, sarana dan 
prasarana bagi berdirinya Bank 
Sampah; 

c. pengurusan perijinan usaha Bank 
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Sampah;
d. membantu dalam memasarkan produk 

daur ulang sampah (kompos, 
kerajinan). 

MENTERI NEGARA LINGKUNGAN HIDUP 
REPUBLIK INDONESIA, 

ttd 

BALTHASAR KAMBUAYA  

Salinan sesuai dengan aslinya 
Kepala Biro Hukum dan Humas,  

Inar Ichsana Ishak  
�
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LAMPIRAN II 
PERATURAN MENTERI NEGARA  
LINGKUNGAN HIDUP 
REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR 13 TAHUN 2012  
TENTANG 
PEDOMAN PELAKSANAAN REDUCE, 
REUSE, DAN RECYCLE MELALUI 
BANK SAMPAH 

PELAKSANAAN BANK SAMPAH 

A. JAM KERJA 
Berbeda dengan bank konvensional, jam kerja bank sampah sepenuhnya 
tergantung kepada kesepakatan pelaksana bank sampah dan masyarakat 
sebagai penabung. Jumlah hari kerja bank sampah dalam seminggu pun 
tergantung, bisa 2 hari, 3 hari, 5 hari, atau 7 hari tergantung 
ketersediaan waktu pengelola bank sampah yang biasanya punya 
pekerjaan utama. Sebagai contoh, jam kerja Bank Sampah Rejeki di 
Surabaya buka Jumat dan Sabtu pukul 15.00-17.00 serta Minggu pukul 
09.00-17.00. 

B. PENARIKAN TABUNGAN 
Semua orang dapat menabung sampah di bank sampah. Setiap sampah 
yang ditabung akan ditimbang dan dihargai sesuai harga pasaran. 
Uangnya dapat langsung diambil penabung atau dicatat dalam buku 
rekening yang dipersiapkan oleh bank. Berdasarkan pengalaman selama 
ini, sebaiknya sampah yang ditabung tidak langsung diuangkan namun 
ditabung dan dicatat dalam buku rekening, dan baru dapat diambil paling 
cepat dalam 3 (tiga) bulan. Hal ini penting dalam upaya menghimpun 
dana yang cukup untuk dijadikan modal dan mencegah budaya 
konsumtif. 

C. PEMINJAMAN UANG 
Selain menabung sampah, dalam prakteknya bank sampah juga dapat 
meminjamkan uang kepada penabung dengan sistem bagi hasil dan harus 
dikembalikan dalam jangka waktu tertentu. 

D. BUKU TABUNGAN 
Setiap sampah yang ditabung, ditimbang, dan dihargai sesuai harga 
pasaran sampah kemudian dicatat dalam buku rekening (buku tabungan) 
sebagai bukti tertulis jumlah sampah dan jumlah uang yang dimiliki 
setiap penabung. Dalam setiap buku rekening tercantum kolom kredit, 
debit, dan balans yang mencatat setiap transaksi yang pernah dilakukan. 
Untuk memudahkan sistem administrasi, buku rekening setiap RT atau 
RW dapat dibedakan warnanya. 
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E. JASA PENJEMPUTAN SAMPAH 
Sebagai bagian dari pelayanan, bank sampah dapat menyediakan 
angkutan untuk menjemput sampah dari kampung ke kampung di 
seluruh daerah layanan. Penabung cukup menelpon bank sampah dan 
meletakkan sampahnya di depan rumah, petugas bank sampah akan 
menimbang, mencatat, dan mengangkut sampah tersebut.  

F. JENIS TABUNGAN 
Dalam prakteknya, pengelola bank sampah dapat melaksanakan dua jenis 
tabungan, tabungan individu dan tabungan kolektif. Tabungan individu 
terdiri dari: tabungan biasa, tabungan pendidikan, tabungan lebaran, dan 
tabungan sosial. Tabungan biasa dapat ditarik setelah 3 bulan, tabungan 
pendidikan dapat ditarik setiap tahun ajaran baru atau setiap bayar 
sumbangan pengembangan pendidikan (SPP), sementara tabungan 
lebaran dapat diambil seminggu sebelum lebaran. Tabungan kolektif 
biasanya ditujukan untuk keperluan kelompok seperti kegiatan arisan, 
pengajian, dan pengurus masjid. 

G. JENIS SAMPAH 
Jenis sampah yang dapat ditabung di bank sampah dikelompokkan 
menjadi:  
1. kertas, yang meliputi koran, majalah, kardus, dan dupleks; 
2. plastik, yang meliputi plastik bening, botol plastik, dan plastik keras 

lainnya; dan 
3. logam, yang meliputi besi, aluminium, dan timah. 
Bank sampah dapat menerima sampah jenis lain dari penabung 
sepanjang mempunyai nilai ekonomi. 

H. PENETAPAN HARGA 
Penetapan harga setiap jenis sampah merupakan kesepakatan pengurus 
bank sampah. Harga setiap jenis sampah bersifat fluktuatif tergantung 
harga pasaran. Penetapan harga meliputi: 
1. Untuk perorangan yang menjual langsung sampah dan mengharapkan 

uang tunai, harga yang ditetapkan merupakan harga fluktuatif sesuai 
harga pasar; 

2. Untuk penabung yang menjual secara kolektif dan sengaja untuk 
ditabung, harga yang diberikan merupakan harga stabil tidak 
tergantung pasar dan biasanya di atas harga pasar. 

Cara ini ditempuh untuk memotivasi masyarakat agar memilah, 
mengumpulkan, dan menabung sampah. Cara ini juga merupakan 
strategi subsidi silang untuk biaya operasional bank sampah. 

I. KONDISI SAMPAH 
Penabung didorong untuk menabung sampah dalam keadaan bersih  dan 
utuh. Karena harga sampah dalam keadaan bersih dan utuh memiliki 
nilai ekonomi yang lebih tinggi. 
Penjualan plastik dalam bentuk bijih plastik memiliki nilai ekonomi lebih 
tinggi karena harga plastik dalam bentuk bijih plastik dapat bernilai 3 
(tiga) kali lebih tinggi dibanding dalam bentuk asli. 
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J. BERAT MINIMUM 
Agar timbangan sampah lebih efisien dan pencatatan dalam buku 
rekening lebih mudah, perlu diberlakukan syarat berat minimum untuk 
menabung sampah, misalnya 1 kg untuk setiap jenis sampah. Sehingga 
penabung didorong untuk menyimpan terlebih dahulu tabungan 
sampahnya di rumah sebelum mencapai syarat berat minimum. 

K. WADAH SAMPAH 
Agar proses pemilahan sampah berjalan baik, penabung disarankan 
untuk membawa 3 (tiga) kelompok besar sampah ke dalam 3 (tiga) 
kantong yang berbeda meliputi: 
1. kantong pertama untuk plastik; 
2. kantong kedua untuk kertas; dan  
3. kantong ketiga untuk logam. 

L. SISTEM BAGI HASIL 
Besaran sistem bagi hasil bank sampah tergantung pada hasil rapat 
pengurus bank sampah. Hasil keputusan besarnya bagi hasil tersebut 
kemudian disosialisasikan kepada semua penabung. Besaran bagi hasil 
yang umum digunakan saat ini adalah 85:15 yaitu 85% (delapan puluh 
lima persen) untuk penabung dan 15% (lima belas persen) untuk 
pelaksana bank sampah. Jatah 15% (lima belas persen) untuk bank 
sampah digunakan untuk kegiatan operasional bank sampah seperti 
pembuatan buku rekening, fotokopi, pembelian alat tulis, dan pembelian 
perlengkapan pelaksanaan operasional bank sampah.

M. PEMBERIAN UPAH KARYAWAN 
Tidak semua bank sampah dapat membayar upah karyawannya karena 
sebagian bank sampah dijalankan pengurus secara sukarela. Namun, jika 
pengelolaan bank sampah dijalankan secara baik dan profesional, 
pengelola bank sampah bisa mendapatkan upah yang layak.

MENTERI NEGARA LINGKUNGAN HIDUP 
REPUBLIK INDONESIA, 

ttd 

BALTHASAR KAMBUAYA  

Salinan sesuai dengan aslinya 
Kepala Biro Hukum dan Humas,  

Inar Ichsana Ishak  
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LAMPIRAN III 
PERATURAN MENTERI NEGARA  
LINGKUNGAN HIDUP 
REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR 13 TAHUN 2012  
TENTANG 
PEDOMAN PELAKSANAAN REDUCE, 
REUSE, DAN RECYCLE MELALUI 
BANK SAMPAH 

INTEGRASI BANK SAMPAH DENGAN PENERAPAN EXTENDED PRODUCER 
RESPONSIBILITY (EPR) 

EPR diartikan sebagai strategi yang didisain dalam upaya mengintegrasikan 
biaya-biaya lingkungan ke dalam seluruh proses produksi suatu barang 
sampai produk itu tidak dapat dipakai lagi (post consumer) sehingga biaya-
biaya  lingkungan menjadi bagian dari komponen harga pasar produk tersebut. 
Dengan strategi EPR tersebut, para produsen harus bertanggungjawab 
terhadap seluruh life cycle produk dan/atau kemasan dari  produk yang 
mereka hasilkan. Ini artinya, perusahaan yang menjual dan/atau mengimpor 
produk dan kemasan yang potensi menghasilkan sampah wajib 
bertanggungjawab, baik secara finansial maupun fisik, terhadap produk 
dan/atau kemasan yang masa pakainya telah usai.  

Mekanisme EPR yang umum digunakan adalah melalui penarikan kembali 
produk dan/atau kemasan yang habis masa pakainya (take-back systems). 
Melalui skema ini, produsen (dalam hal ini termasuk di dalamnya pabrik, 
importer, distributor, dan retailer) yang dikenai ketentuan EPR wajib menarik 
kembali produk dan/atau kemasan yang sudah habis masa gunanya (post 
consumer) dari masyarakat. Sementara itu, masyarakat wajib memilah, 
mengumpulkan, dan menyerahkan produk dan/atau kemasan yang sudah 
habis masa gunanya ke tempat-tempat yang ditentukan (collection point atau 
droping point). 

Dalam konteks ini, bank sampah dapat diperankan sebagai collection/dropping 
point, yaitu tempat dimana masyarakat dapat mengembalikan sampah dari 
produk dan/atau kemasan yang layak daur ulang, guna ulang, dan/atau layak 
jual yang dikenai ketentuan EPR. Economic value dari sampah yang ditabung 
di bank sampah merupakan insentif bagi masyarakat agar mereka mau 
memilah dan mengumpulkan sampah. 
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Dari sudut pandang produsen, bank sampah adalah collection/dropping point  
yang didisain sebagai titik awal proses penarikan kembali produk dan/atau 
kemasan yang habis masa gunanya serta dikenai ketentuan EPR. Dengan 
memanfaatkan bank sampah, tentunya hal ini memudahkan pihak produsen 
karena tidak perlu membangun collection/dropping point yang baru. Sebagai 
konsekuensinya, pihak produsen wajib membiayai modal dan pelaksanaan 
bank sampah yang besarannya disepakati bersama berdasarkan berat dan 
harga sampah yang ditransaksikan. 

       

MENTERI NEGARA LINGKUNGAN HIDUP 
REPUBLIK INDONESIA, 
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LEMBARAN DAERAH
K A B U P A T E N B A N D U N G

Nomor : 8 2000 Seri : C

PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANDUNG

NOMOR 31 TAHUN 2000

T E N T A N G

KEBERSIHAN, KEINDAHAN, KETERTIBAN DAN
KESEHATAN LINGKUNGAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BANDUNG

Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan kesadaran dan pelaksanaan Kebersihan,
Keindahan, Ketertiban dan Kesehatan Lingkungan di Wilayah Kabupaten
Bandung perlu adanya peningkatan pembinaan, pengawasan dan pelayanan
terhadap masyarakat;

b. bahwa untuk lebih meningkatkan kinerja perlu adanya kompensasi dari
masyarakat dan aspek pelayanan dari pemerintah;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas perlu mengatur tentang
Kebersihan, Keindahan, Ketertiban dan Kesehatan Lingkungan dengan
Peraturan Daerah.

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 14 Tahun 1950, tentang Pemerintahan Daerah
Kabupaten dalam Lingkungan Jawa Barat (Berita Negara Tahun 1950);

2. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981, tentang Hukum Acara Pidana
(Lembaran Negara Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara
Nomor 3209);

3. Undang-undang Nomor 23 Tahun 1992, tentang Kesehatan (Lembaran
Negara Tahun 1992 Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3495);

4. Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997, tentang Pajak Daerah dan Retribusi
Daerah (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 41, Tambahan Lembaran
Negara Nomor 3845);

5. Undang-undang Nomor 23 Tahun 1997, tentang Pengelolaan Lingkungan
Hidup (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 68, Tambahan Lembaran
Negara Nomor 3699);

6. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999, tentang Pemerintahan Daerah
(Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara
Nomor 3839);

SALINAN



7. Undang-undang Nomor 25 Tahun 1999, tentang Perimbangan Keuangan
Antara Pemerintahan Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999
Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3848);

8. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 1997, tentang Retribusi Daerah
(Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara
Nomor 3692);

9. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Bandung Nomor VII Tahun
1985, tentang Penunjukan Penyidik Pegawai Negeri Sipil. Yang Melakukan
Penyidikan Terhadap Pelanggaran Peraturan Daerah Yang Memuat
Ketentuan Pidana;

Dengan Persetujuan

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN BANDUNG

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANDUNG TENTANG
KEBERSIHAN, KEINDAHAN, KETERTIBAN DAN KESEHATAN
L1NGKUNGAN.

B A B I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Wilayah Kabupaten Bandung.

2. Pemerintah Daerah adalah Bupati beserta Perangkat Daerah Otonom yang lain
sebagai Badan Eksekutif Daerah;

3. Bupati adalah Bupati Bandung ;

4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya di sebut DPRD adalah
Badan Legislatif Daerah Kabupaten Bandung ;

5. Dinas adalah Dinas Kebersihan dan Pertamanan Kabupaten Bandung;

6. Badan adalah suatu bentuk badan usaha yang meliputi Perseroan Terbatas,
Perseroan Komanditer, Perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara atau
Daerah dengan nama dan bentuk apapun, persekutuan, perkumpulan, Firma,
Kongsi, Koperasi, Yayasan atau Organisasi sejenis;

7. Pemakai Persil adalah pemilik, penghuni atau pemakai tempat dalam Wilayah
Kabupaten Bandung, baik untuk tempat tinggal maupun tempat usaha;

8. Sampah adalah setiap bentuk barang padat yang dibuang karena dianggap
sudah tidak berguna lagi;

9. Limbah adalah bentuk barang padat, cairan dan gas yang dibuang dan atau
timbul dari satu kegiatan yang dianggap tidak berguna lagi;

10. Wadah Sampah adalah tempat untuk menampung sampah yang disediakan
oleh penghasil sampah;



11. Tempat Penampungan Sampah Sementara yang selanjutnya disebut TPSS
adalah tempat penampungan sampah yang disediakan dan dikelola langsung
oleh Pemerintah Desa/Kelurahan dan RT/RW;

12. Tempat Pembuangan Sampah Akhir yang selanjutnya disebut TPSA adalah
Tempat Pembuangan Sampah yang disediakan Pemerintah Daerah;

13. Pengumpulan Sampah adalah kegiatan membawa atau memindahkan sampah
dari persil ke lokasi pembuangan sementara;

14. Jalan adalah jalan yang diperuntukkan bagi lalu lintas umum dalam Wilayah
Kabupaten Bandung;

15. Retribusi adalah pungutan yang dilakukan Pemerintah Daerah kepada seluruh
pemakai persil atas penyelenggaraan kebersihan berupa pengangkutan sampah
maupun pelayanan pembuangan tinja;

16. Trotoar adalah bagian dari badan jalan yang disediakan untuk pejalan kaki;

17. Fasilitas Umum adalah tempat-tempat yang meliputi stasiun Kereta Api,
Terminal Bandar Udara, Terminal Angkutan Umum, Pasar, Taman-taman
Kota, Lapangan-lapangan yang disediakan oleh Pemerintah Daerah;

18. Fasilitas Sosial adalah keleng)capan lingkungan antara lain berupa fasilitas-
fasilitas pendidikan, kesehatan, perbelanjaan, niaga, pemerintah, pelayanan
umum, peribadatan, rekreasi, kebudayaan dan lapangan terbuka serta fasilitas
umum lainnya;

19. Tuna Wisma/Gelandangan adalah Orang-orang yang cara hidupnya tidak
sesuai dengan norma kehidupan yang layak dalam masyarakat setempat serta
tidak mempunyai tempat tinggal dan pekerjaan yang tetap di wilayah tertentu
dan hidup mengembara di tempat umum;

20. Pengemis adalah orang-orang yang mendapatkan penghasilan dengan
meminta-minta di muka umum dengan berbagai cara dan alasan untuk
mengharapkan belas kasihan orang lain;

21. Tuna Susila adalah orang yang melakukan hubungan seksual tanpa didasari
oleh ikatan perkawinan yang sah dengan mengharapkan imbalan/upah sebagai
balas jasa;

22. Bangunan adalah setiap yang dibangun di atas persil meliputi rumah, gedung,
kantor, pagar, dan bangunan-bangunan lainnya yang sejenis;

23. Saluran adalah setiap galian tanah meliputi selokan, sungai, saluran terbuka
(kanal), saluran tertutup berikut gorong-gorong, tanggul tembok dan pintu air;

24. Jaringan Tercampur adalah saluran yang berupa pipa atau konstruksi lain yang
digunakan untuk pembuangan air kotor dan air hujan;

25. Jaringan Terpisah adalah saluran yang berupa pipa atau konstruksi lain yang
digunakan untuk pembuangan air kotor;

26. Air Buangan adalah semua cairan yang dibuang clan berasal dari seluruh
kegiatan manusia baik yang menggunakan sumber air dari PDAM maupun
sumber lainnya;

27. Kesehatan Lingkungan adalah Keadaan lingkungan yang menunjang
kesehatan sebagai akibat dari kebersihan, keindahan dan ketertiban.

B A B II

KEBERSIHAN

Pasal 2

Di Daerah diselenggarakan pengelolaan kebersihan yang berwawasan kelestarian
lingkungan yang serasi dan seimbang.



Pasal 3

(1) Penyalenggaraan pengelolaan kebersihan sebagaimana dimaksud pada Pasal 5
Peraturan Daerah ini, bertujuan untuk memelihara kelestarian lingkungan dari
pencemaran yang diakibatkan oleh sampah dan limbah;

(2) Kegiatan sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini, dilaksanakan secara
terpadu oleh Pemerintah Daerah dan peran serta masyarakat.

Pasal 4

(1) Setiap Orang atau Badan Hukum, bertanggung jawab atas kebersihan;

(2) Kebersihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini, meliputi fasilitas
umum dan fasilitas sosial;

(3) Penyelenggaraan Kebersihan lingkungan, dilaksanakan melalui koordinasi
RT,RW meliputi kegiatan pewadahan dan atau pemilahan, penyapuan dan
pengumpulan serta pemindahan sampah dari lingkungan ke TPSS;

(4) Pemerintah Daerah berkewajiban membina penyelenggaraan kebersihan
lingkungan sebagaimana dimaksud ayat (3) Pasal ini.

Pasal 5

Pelaksanaan pengelolaan sampah, meliputi :

a. Penyapuan dan pengumpulan;

b. Pewadahan dan pemilahan;

c. Pemindahan;

d. Pengolahan antara:

e. Pengangkutan;

f. Pengolahan akhir;

Pasal 6

Pemerintah Daerah berkewajiban menumbuhkan dan mengembangkan kesadaran
masyarakat menjadi tanggung jawab bersama akan kebersihan lingkungan melalui
bimbingan dan penyuluhan dan pemanfaatan fasilitas.

Pasal 7

(1) Setiap bangunan, diwajibkan mempunyai Saluran air kotor termasuk sarana
dan prasarana air kotor;

(2) Saluran air kotor satu persil harus dibuat secara terpisah dari jaringan air
kotor persil lainnya.

Pasal 8

Apabila di suatu tempat tidak terdapat jaringan air kotor, maka setiap pemilik
bangunan wajib membuat tanki Septik yang memenuhi persyaratan.



Pasal 9

(1) Setiap pemakai persil diwajibkan menyediakan wadah sampah berupa
karung/kantong plastik/tong sampah dan memasukkan sampah kedalamnya
guna memudahkan pengangkutannya;

(2) Setiap pedagang yang menjajakan dagangannya diwajibkan menyediakan
tempat sampah yang memadai untuk menampung sampah;

(3) Setiap Orang atau Badan Hukum yang menguasai suatu kompleks
Perumahan, Perkantoran, Pasar, Industri, Pusat Perbelanjaan, Tempat
Pelayanan Umum dan Bangunan yang sejenis, diwajibkan menyediakan
lokasi dan wadah sampah komunal serta memelihara kebersihannya;

(4) Setiap penumpang kendaraan, baik bermotor maupun tidak bermotor dilarang
membuang sampah ke jalan atau di sembarang tempat;

(5) Setiap kendaraan bermator beroda tiga atau lebih, harus disediakan tempat
sampah dalam kendaraannya dan untuk kendaraan tidak bermotor (delman,
pedati) selain menyediakan tempat sampah juga menyediakan tempat
penampungan kotoran ternak penarik.

Pasal 10

(1) Setiap Orang atau Badan Hukum yang menyelenggarakan usaha pengelolaan
sampah di luar Pemerintah Daerah, wajib memiliki Ijin Bupati;

(2) Tata cara dan syarat-syarat untuk memperoleh Ijin sebagaimana dimaksud
dalam ayat (1) pasal ini, ditetapkan kemudian oleh Bupati.

Pasal 11

(1) Setiap Orang atau Badan Hukum, dilarang :

a. Membuang sampah, kotoran atau barang bekas lainnya di saluran, berm,
trotoar, tempat umum, tempat pelayanan umum dan tempat-tempat
lainnya;

b. Mengotori, merusak, membakar atau menghilangkan wadah/tempat
sampah yang di sediakan;

c. Membakar sampah pada tempat-tempat yang dapat membahayakan;

d. Mengubur bangkai-bangkai hewan besar di pekarangan atau
membuangnya di saluran atau sungai baik yang airnya mengalir atau tidak;

e. Membuang sampah berupa pecahan kaca, zat-zat kimia, sampah medis
atau lain-lain yang membahayakan kecuali pada wadah/tempat sampah
yang disediakan khusus untuk itu atau dikelola secara khusus.

(2) Pengaturan lebih lanjut sebagaimana dimaksud dalam Ayat (1) Pasal ini
ditetapkan kemudian oleh Bupati.

Pasal 12

Bagi setiap pemakai persil/bangunan/toko/sekolah/asrama/perkantoran yang
mempunyai pekarangan cukup luas, diharuskan mempunyai lubang pembuangan
sampah sebagai TPSS.



Pasal 13

Sampah-sampah yang telah tertumpuk dalam lubang dimaksud pada Pasal 12,
harus dimusnahkan sendiri yang bersangkutan dengan cara menimbun atau
membakar di dalam lubang tersebut antara pukul 16.00 s.d. 17.00 wib dengan
tidak mengganggu ketertiban umum.

Pasal 14

Lahan sampah sebagaimana dimaksud pada Pasal 12 Peraturan Daerah ini, harus
dibuat pada tempat-tempat yang tidak akan merusak keindahan dan tidak akan
mengganggu sekitarnya serta dalam jarak sekurang-kurangnya 15 (lima belas)
meter dari sumur.

Pasal 15

(1) Untuk memperlancar dan memudahkan penanganan pesampahan, setiap
Penghuni Rumah Tinggal/Toko, Perumahan, Bioskop, Hotel atau Rumah
Makan, Rumah Sakit, Perkantoran dan Tempat Pariwisata, wajib
menyediakan Tempat Pembuangan Sampah Sementara (TPSS);

(2) Pembagian Wilayah pengambilan, pengangkutan, pembuangan dan
pemusnahan sampah yang disesuaikan dengan sarana dan prasarana
pelayanan kebersihan, ditetapkan kemudian oleh Bupati.

Pasal 16

(1) Pengambilan, pengangkutan dan pembuangan sampah dari Toko/Perusahaan,
Bioskop, Hotel/Rumah Makan, Rumah Sakit, Pabrik, Perkantoran dan
Tempat Pariwisata, dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah;

(2) Pengambilan, pengangkutan dan pembuangan sampah dan rumah tinggal ke
TPSS, dilaksanakan oleh Petugas yang ditunjuk RT/RW masing-masing;

(3) Pengambilan, pengangkutan dan pembuangan sampah dari rumah tinggal ke
TPSS yang tidak dilaksanakan oleh Petugas RT/RW, dilaksanakan oleh
Pemerintah Daerah;

(4) Pengambilan dan pembuangan sampah dari Kendaraan Penumpang Umum ke
TPSS dilaksanakan oleh Pengemudi atau kenek kendaraan yang
bersangkutan;

(5) Pengambilan, pengangkutan dan pembuangan sampah dari TPSS ke TPSA
dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah;

(6) Penetapan lokasi TPSS diatur kemudian oleh Bupati.

Pasal 17

(1) Untuk keperluan pemberian pelayanan/pemberian jasa pengambilan,
pengangkutan dan pembuangan sampah dimaksud pada Pasal 19 Ayat (1), (3)
dan Ayat (5), dikenakan retribusi angkutan sampah;

(2) Retribusi sebagaimana dimaksud dalam Ayat (1) Pasal ini, dikenakan
terhadap :

a. Pemakai persil;

b. Pemilik toko;

c. Pengusaha Perusahaan Industri/Jasa Perkantoran/Bank;



d. Pemilik/Pengusaha Hotel/Penginapan, Restoran, Bioskop, Tempat Hiburan
dan Keramaian Umum serta Tempat Pariwisata;

e. Direktur Rumah Sakit:

f. Pengusaha/Pemilik Perusahaan Angkutan/Gudang.

Pasal 18

Besarnya Retribusi sebagaimana dimaksud pada Pasal 17 Ayat (2), ditetapkan
menurut penggolongan/klasifikasi sebagai berikut :

1. Untuk pengambilan, pengangkutan dan pembuangan sampah dari Rumah
Tinggal ke TPSS yang dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah/Pemerintah Desa
apabila ada permintaan dari masyarakat, maka setiap bulannya dikenakan
retribusi sebesar Rp 1.000,00/KK;

2. a. Untuk mengambil sampah dari TPSS ke TPSA, di lingkungan Rumah
Tinggal setiap bulannya dikenakan retribusi sebesar :

Kelas Utama Rp 5.000,00 ;

Kelas I Rp 3.500,00 ;

Kelas II Rp 2.500,00 ;

Kelas III Rp 1.500,00 ;
b. Besarnya tarif retribusi Khusus di lokasi Pasar dan Kaki Lima sekitarnya,

ditetapkan sebagai berikut :

b. 1. Lokasi Pasar Kelas A, yaitu :

Pedagang Grosir dan Bioskop sebesar Rp 1.300,00/hari

Pedagang Toko sebesar Rp 800,00/hari

Pedagang Kios sebesar Rp 500,00/hari

Pedagang lapangan Rp 250,00/hari
b. 2. Lokasi Pasar Kelas B, yaitu :

Pedagang Grosir dan Bioskop sebesar Rp 1.200,00/hari

Pedagang Toko sebesar Rp 700,00/hari

Pedagang Kios sebesar Rp 400,00/hari

Pedagang lapangan Rp 250,00/hari
b.3. Lokasi Pasar Kelas C, yaitu :

Pedagang Grosir dan Bioskop sebesar Rp 1.100,00/hari

Pedagang Toko sebesar Rp 600,00/hari

Pedagang Kios sebesar Rp 300,00/hari

Pedagang lapangan Rp 250,00/hari
c. Tata Cara pengelolaan Sampah Khusus di Lokasi Pasar dan Kaki Lima

sekitarnya, diatur kemudian dengan Keputusan Bupati;

3. Untuk pengambilan, pengangkutan dan pembuangan sampah dari Toko, setiap
bulannya dikenakan retribusi sebesar :

Kelas I Rp 12.500,00

Kelas II Rp 7.500,00

Kelas III Rp 3.500,00



4. Untuk pengambilan, pengangkutan dan pembuangan sampah dari Perusahaan
Industri, dikenakan retribusi per-m3 sebesar Rp 15.000,00;

5. Untuk pengambilan, pengangkutan dan pembuangan sampah dari
Hotel/Penginapan, setiap bulannya dikenakan retribusi sebesar :

Kelas Hotel Bintang Rp 30.000,00

Kelas Melati Rp 20.000,00

Kelas Losmen/Penginapan Rp 15.000,00

6. Untuk pengambilan, pengangkutan dan pembuangan sampah dari Restoran,
Rumah Makan, setiap bulannya dikenakan retribusi sebesar :

Kelas I Rp 15.000,00

Kelas II Rp 10.000,00

Kelas III Rp 5.000,00
7. Untuk pengambilan, pengangkutan dan pembuangan sampah dari Rumah Sakit

dan Puskesmas, dikenakan retribusi per-m3 sebesar Rp 10.000,00;

8. Untuk pengambilan, pengangkutan dan pembuangan sampah dari
Bioskop/Tempat Hiburan dan Keramaian Umum serta Tempat Pariwisata,
setiap bulannya dikenakan retribusi sebesar :

Kelas I Rp 15.000,00

Kelas II Rp 10.000,00

Kelas III Rp 5.000,00
9. Untuk pengambilan, pengangkutan dan pembuangan sampah dari Perusahaan

jasa perkantoran, setiap bulannya dikenakan retribusi sebesar :

KelasI Rp 15 000,00

Kelas II Rp 10 000,00

Kelas III Rp 5 000.00
10. Untuk pengambilan, pengangkutan dan pembuangan sampah dari Perusahaan

angkutan/gudang, dikenakan retribusi setiap m3 sebesar Rp 15.000,00.

Pasal 19

(1) Penentuan lokasi TPSA diatur lebih lanjut oleh Bupati;

(2) Pengelolaan dan pengusahaan TPSA yang dilakukan oleh Pihak
Swasta/Instansi Pemerintah diluar Pemerintah Daerah, terlebih dahulu
mendapat Ijin Bupati;

(3) Terhadap Pihak - pihak sebagaimana dimaksud dalam Ayat (2) Pasal ini,
dikenakan kontribusi yang besarnya berdasarkan kesepakatan dan diatur
kemudian dalam Perjanjian Kerja Sama;

(4) Tata cara Pengelolaan sebagaimana dimaksud dalam Ayat (2) Pasal ini, diatur
lebih lanjut oleh Bupati.

Pasal 20

(1) Pembuangan sampah ke TPSA yang dikelola milik Pemerintah Daerah yang
dilaksanakan oleh Pihak Swasta/Instansi Pemerintah diluar Lingkungan
Pemerintah Daerah, dikenakan retribusi setiap m3 sebesar Rp 5.000,00 ;



(2) Untuk pengambilan, pengangkutan dan pembuangan tinja di Kabupaten
Bandung yang dilaksanakan di luar Pemerintah Daerah, harus mendapat Ijin
Bupati.

Pasal 21

(1) Berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tertentu, Bupati dapat memberikan
keringanan atau pembebasan retribusi;

(2) Keringanan dan pembebasan retribusi sebagaimana dimaksud dalam Ayat (1)
Pasal ini, diatur lebih lanjut oleh Bupati.

Pasal 22

(1) Hasil pungutan Retribusi sebagaimana dimaksud pada Pasal 18 Peraturan
Daerah ini, disetor ke Kas Daerah secara Bruto ;

(2) Tata cara pemungutan dan penyetoran Retribusi sebagaimana dimaksud
dalam Ayat (1) Pasal ini, diatur lebih lanjut oleh Bupati.

B A B III

KEINDAHAN

Pasal 23

Pemerintah Daerah menyelenggarakan dan membina masyarakat dalam
melaksanakan Keindahan Lingkungan.

Pasal 24

(1) Penyelenggaraan Keindahan sebagaiman dimaksud pada Pasal 23 Peraturan
Daerah ini, bertujuan menciptakan keindahan lingkungan ;

(2) Kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Ayat (1) Pasal ini, dilaksanakan
secara terpadu antar Pemerintah Daerah dan Masyarakat.

Pasal 25

Untuk terciptanya Keindahan sebagaimana dimaksud pada Pasal 24 Peraturan ini,
meliputi :

a. Pemeliharaan dengan baik dan bersih bangunan-bangunan dan persilnya
termasuk taman bunga, jalan masuk pekarangan, pagar, batas pekarangan,
jembatan, saluran dan lingkungan sekitarnya;

b. Kewajiban mengecat kembali bangunan-bangunan dengan baik;

c. Menanam pohon-pohon pelindung dan tanaman bunga di halaman persilnya.

Pasal 26

(1) Setiap orang atau Badan Hukum bertanggung jawab atas keindahan
lingkungan;

(2) Keindahan sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) Pasal ini, meliputi persil,
bangunan, jalan, fasilitas umum dan fasilitas sosial.



Pasal 27

Pemerintah Daerah berkewajiban menumbuhkan dan mengembangkan kesadaran
masyarakat menjadi tanggung jawab bersama akan keindahan lingkungan melalui
bimbingan dan penyuluhan dan pemanfaatan fasilitas.

Pasal 28

Setiap orang dan atau Badan Hukum dilarang :

a. Menyebarkan atau menempelkan selebaran, poster, slogan, pamflet dan yang
sejenisnya di sepanjang jalan, pohon-pohon ataupun bangunan-bangunan lain
fasilitas umum dan fasilitas sosial, tanpa Ijin Bupati;

b. Mengotori, merusak, melakukan coretan-coretan pada jalan, pohon-pohon
ataupun bangunan-bangunan lain fasilitas umum dan fasilitas sosial.

B A B IV

KETERTIBAN

Pasal 29

Pemerintah Daerah berkewajiban menyelenggarakan Ketertiban Umum di Daerah.

Pasal 30

Penyelenggaraan ketertiban sebagaimana dimaksud Pasal Daerah ini meliputi:

a. Penggunaan jalan;

b. Pendirian bangunan;

c. Kegiatan usaha dan atau dagang;

d. Fasilitas umum;

e. Fasilitas sosial dan keagamaan;

f. Tuna wisma/gelandangan, pengemis dan tuna susila.

Pasal 31

(1) Setiap orang dan atau badan hukum dilarang :

a. Mempergunakan jalan selain peruntukkan bagi lalu lintas umum;

b. Mendirikan bangunan tanpa terlebih dahulu mendapat ijin;

c. Berusaha dan atau berdagang di trotoar, taman, jalur hijau, persimpangan
jalan dan tempat lain yang bukan diperuntukkan untuk itu;

d. Mempergunakan fasilitas sosial dan fasilitas umum untuk kegiatan yang
tidak diperuntukkan untuk itu;

e. Menggelandang/mengemis di tempat dan di muka umum;

f. Melakukan perbuatan asusila/cabul;

g. Membuka, mengambil, memindahkan, membuang dan merusak penutup-
penutup riul, tanda-tanda peringatan, pot-pot bunga, tanda-tanda batas
persil, pipa-pipa air, gas. listrik, papan nama jalan, lampu penerangan
jalan, dan alat-alat semacam itu;



h. Memasukkan racun atau zat kimia yang berbahaya pada sumber air yang
mengalir/sungai ataupun tidak dan ke tempat sampah;

i. Membuang air besar atau kecil dan memasukkan kotoran lainnya pada
sumber mata air, kolam-kolam, air minum dan sumber air bersih lainnya;

j. Memelihara menempatkan keramba-keramba ikan di saluran air sungai;

k. Bermain panah, ketapel, layangan, menyumpit, menembak dengan
senapan, melempar batu dan benda - benda lain di jalan;

l. Mengangkut muatan dengan kendaraan terbuka yang dapat
menimbulkan pengotoran jalan;

m. Mengotori/merusak jalan akibat dari suatu kegiatan proyek;

n. Membiarkan hewan berkeliaran di tempat umum;

o. Menebang dan atau memangkas pohon pelindung kecuali yang telah
mempunyai ijin;

p. Membiarkan pohon-pohon, semak-semak, pagar-pagar hidup,
mendirikan pagar tembok atau pagar lainnya yang tingginya lebih dari 1
(satu) meter diatas permukaan persil yang dapat menghalangi
pemandangan umum di sepanjang jalan dan pada persil-persil yang
terletak antara jalan pada garis sempadan dari muka rumah;

q. Menjemur kain atau barang-barang jemuran lainnya pada pagar, atap
rumah/bangunan atau tempat-tempat lainnya yang tidak diperuntukkan
jemuran;

r. Membuat keonaran dan atau keributan yang dapat mengganggu
ketentraman lingkungan.

(2) Pengaturan lebih lanjut sebagaimana dimaksud Ayat (1) Pasal ini,
ditetapkan kemudian oleh Bupati.

B A B V

KESEHATAN LINGKUNGAN

Pasal 32

Pemerintah Daerah menyelenggarakan dan membina masyarakat dalam
melaksanakan kesehatan lingkungan.

Pasal 33

(1) Pemerintah Daerah berkewajiban menumbuhkan dan mengembangkan
kesadaran masyarakat akan tanggung jawab kesehatan lingkungan melalui
bimbingan dan penyuluhan;

(2) Setiap orang dan Badan Hukum bertanggung jawab atas kesehatan
lingkungan.

Pasal 34

(1) Kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 dilaksanakan secara terpadu
antara Pemerintah Daerah dan masyarakat;

(2) Untuk terciptanya kesehatan lingkungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal
33 meliputi :



a. Pemeliharaan/pembersihan kamar tidur, jamban, tempat (penampungan)
air, lantai, dinding, sumur, halaman rumah, tempat pembuangan limbah
rumah tangga padat/cair;

b. Setiap rumah dilengkapi jendela untuk ventilasi udara dan lantai diplester
bagi yang masih berlantai tanah;

c. Setiap halaman dimanfaatkan untuk tanaman produktif.

Pasal 35

Kesehatan Lingkungan sebagaimana dimaksud pada Pasal 35, meliputi : Persil,
Bangunan, Fasilitas Umum dan Fasilitas Sosial.

B A B VI

PENGAWASAN

Pasal 36

Pengawasan terhadap pelaksanaan Peraturan Daerah ini, dilakukan oleh Pejabat
yang berwenang sesuai dengan fungsinya.

B A B VII

KETENTUAN PIDANA DAN PENYIDIKAN

Pasal 37

(1) Barang siapa melanggar ketentuan dalam Pasal 4 Ayat (1), Pasal 7, Pasal 8,
Pasal 9, Pasal 10, Pasal 11 Ayat (1), Pasal 12, Pasal 15 Ayat (1), Pasal 28 dan
Pasal 31 Peraturan Daerah ini, diancam dengan Pidana Kurungan selama-
lamanya 6 (enam) bulan atau denda sebesar-besarnya Rp. 5.000.000,00 (lima
juta rupiah);

(2) Tindak Pidana sebagaimana dimaksud Ayat (1) Pasal ini adalah Pelanggaran.

Pasal 38

1. Penyidikan terhadap Peraturan Daerah ini dilakukan oleh Penyidik Umum
dan atau Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Daerah
yang pengangkatannya ditetapkan sesuai dengan Peraturan Perundang-
undangan yang berlaku;

2. Dalam melaksanakan tugas penyidikan, para penyidik sebagaimana dimaksud
dalam ayat (1) berwenang :

a. menerima laporan atau pengaduan dari seseorang tentang adanya tindak
pidana;

b. melakukan tindakan pertama pada saat itu di tempat kejadian dan
melakukan pemeriksaan;

c. menyuruh berhenti seseorang tersangka dan memeriksa tanda pengenal
diri tersangka;

d. melakukan penyitaan benda dan atau surat;

e. mengambil sidik jari dan memotret seseorang;

f. mendatangkan orang ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan
pemeriksaan perkara;



g. menghentikan penyidikan setelah mendapat petunjuk dan Penyidik
Umum, bahwa tidak terdapat cukup bukti atau peristiwa tersebut bukan
merupakan tindak pidana dan selanjutnya melalui Penyidik Umum
memberi tahukan hal tersebut kepada Penuntut Umum, tersangka dan
keluarganya;

h. mengadakan tindakan lain menurut hukum yang dapat di
pertanggungjawabkan.

B A B VIII

KETENTUAN LAIN DAN PENUTUP

Pasal 39

Dengan ditetapkannya Peraturan Daerah ini, maka Peraturan Daerah Kabupaten
Daerah Tingkat II Bandung Nomor 28 Tahun 1996 tentang Perubahan Pertama
Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 1988 tentang Kebersihan, Keindahan,
Ketertiban dan Kesehatan Lingkungan di Wilayah Kabupaten Bandung,
dinyatakan dicabut dan tidak berlaku.

Pasal 40

Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan Daerah ini, sepanjang mengenai
teknis pelaksanaannya, diatur lebih lanjut oleh Bupati.

Pasal 41

Peraturan Daerah ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan
Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Bandung.

Ditetapkan di Soreang
Pada tanggal 30 November 2000

BUPATI BANDUNG

Cap / Ttd

H.U. HATTA D. S.Ip.
Diundangkan di Soreang
Pada tanggal 30 November 2000

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BANDUNG

Cap / Ttd

Drs. H. ENDANG ROSIDIN M, SH, MM.
Pembina Utama Muda

NIP.480 042 996

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BANDUNG
TAHUN 2000 NOMOR 8 SERI C.



LEMBARAN DAERAH 

KABUPATEN BANDUNG 

 
 

 
 

 
 

NOMOR  21  TAHUN  2009 

 
 

PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANDUNG 

NOMOR   21   TAHUN 2009 

TENTANG 

PENGELOLAAN SAMPAH 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

BUPATI BANDUNG, 

 
Menimbang : a. bahwa dalam upaya meningkatkan pengelolaan 

sampah di wilayah Kabupaten Bandung perlu 
adanya pembinaan, pengawasan, dan pelayanan 
terhadap masyarakat; 
 

  b. bahwa untuk mewujudkan pengelolaan sampah 
di wilayah Kabupaten Bandung perlu adanya 
pengelolaan kebersihan secara komprehensif, 
edukatif, dan implementatif; 
 

  c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana 
dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu 
menetapkan Peraturan Daerah tentang 
Pengelolaan Sampah; 

    
Mengingat : 1. Undang–Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang 

Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam 
Lingkungan Propinsi Jawa Barat (Berita Negara 
Tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan 
Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang 
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Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan 
Kabupaten Subang dengan mengubah Undang–
Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang 
Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam 
Lingkungan Propinsi Jawa Barat (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 
31, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 2851); 
 

  2. Undang–Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang 
Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
3209); 
 

  3. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang 
Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 
41, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 3685) sebagaimana telah 
diubah dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 
2000 tentang Perubahan atas Undang-Undang 
Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan 
Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2000 Nomor 246, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
4048); 
 

  4. Undang–Undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang 
Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 
68, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 3699); 
 

  5. Undang–Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang 
Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas 
dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 
75, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 3851); 
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  6. Undang–Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang 

Bangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2002 Nomor 134, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 4247); 

 
  7. Undang–Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang 

Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
4286); 
 

  8. Undang–Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang 
Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 4355); 
 

  9. Undang–Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang 
Pembentukan Peraturan Perundang-undangan 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 
2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 4389); 
 

  10. Undang–Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang 
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali 
diubah terakhir dengan Undang–Undang Nomor 
12 Tahun 2008 tentang perubahan kedua atas 
Undang–Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang 
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 4844); 
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  11. Undang–Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang 
Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat 
dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 447); 
 

  12. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 Tentang 
Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
4725); 
 

  13. Undang–Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang 
Pengelolaan Sampah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2008 Nomor 69, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
4851); 
 

  14. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 
Tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 119, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 4139); 
 

  15. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 
Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah Negara 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 
2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 4578); 
 

  16. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 
tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan 
Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 
2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 4593); 
 
 



5 

  17. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 
Tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara 
Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan 
Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 
82, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 4737); 
 

  18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 
2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan 
Daerah sebagaimana telah diubah dengan 
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 
2007 tentang Perubahan atas Peraturan 
Pemerintah Nomor 13 Tahun 2006 Tentang 
Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah; 
 

  19. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II 
Bandung Nomor VII Tahun 1985 tentang 
Penunjukan Penyidik Pegawai Negeri Sipil yang 
Melakukan Penyidikan terhadap Pelanggaran 
Peraturan Daerah yang Memuat Ketentuan 
Pidana (Lembaran Daerah Kabupaten Daerah 
Tingkat II Bandung Tahun 1985 Nomor 5 Seri C); 
 

  18. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 20 
Tahun 2000 tentang Tata Cara Pembentukan dan 
Teknik Penyusunan Peraturan Daerah (Lembaran 
Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2000 Nomor 
35 Seri D); 
 

  19. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 6 
Tahun 2004 tentang Transparansi dan Partisipasi 
Dalam Penyelenggaraan Pemerintah di 
Kabupaten Bandung (Lembaran Daerah 
Kabupaten Bandung Tahun 2004 Nomor 29 Seri 
D); 
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  20. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 2 
Tahun 2007 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan 
Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten 
Bandung Tahun 2007 Nomor 2); 
 

  21. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 17 
Tahun 2007 tentang Urusan Pemerintahan 
Kabupaten Bandung (Lembaran Daerah 
Kabupaten Bandung Tahun 2007 Nomor 17); 
 

  22. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 19 
Tahun 2007 tentang Pembentukan Organisasi 
Sekretariat Daerah dan Sekretariat DPRD 
Kabupaten Bandung(Lembaran Daerah 
Kabupaten Bandung Tahun 2007 Nomor 19); 
 

  23. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 20 
Tahun 2007 tentang Pembentukan Organisasi 
Dinas Daerah Kabupaten Bandung (Lembaran 
Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2007 Nomor 
20); 
 

  24. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 21 
Tahun 2007 tentang Pembentukan Organisasi 
Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Bandung 
(Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Tahun 
2007 Nomor 21); 
 

  25. Peraturan Daerah Nomor 22 Tahun 2007 tentang 
Pembentukan Organisasi Kecamatan di Wilayah 
Kabupaten Bandung (Lembaran Daerah 
Kabupaten Bandung Tahun 2007 Nomor 22); 
 

  26. Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2008 tentang 
Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW)  Kabupaten 
Bandung Tahun 2007 sampai Tahun 2027 
(Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Tahun 
2008 Nomor 3); 
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  27. Peraturan Daerah Nomor 31 Tahun 2000 tentang 
Kebersihan, Keindahan, Ketertiban dan Kesehatan 
Lingkungan (Lembaran Daerah Kabupaten 
Bandung Tahun 2000 Nomor 8 Seri D). 

. 
Dengan Persetujuan Bersama 

 
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BANDUNG  

 
dan 

 
BUPATI BANDUNG 

 
MEMUTUSKAN : 

 
Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENGELOLAAN 

SAMPAH. 

 
BAB I 

KETENTUAN UMUM 
 

Pasal 1 
 

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan : 

1. Daerah adalah Kabupaten Bandung. 

2. Pemerintahan Daerah adalah Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan 
oleh Pemerintah Daerah dan DPRD menurut azas otonomi dan tugas 
pembantuan dengan prinsip otonomi seluas – luasnya dalam sistem dan 
prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud 
dalam Undang – Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. 

3. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur 
penyelenggara Pemerintahan Daerah. 

4. Kabupaten adalah Kabupaten Bandung. 

5. Bupati adalah Bupati Bandung. 
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6. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD 
adalah Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah sebagai unsur 
penyelenggara Pemerintahan Daerah. 

7. Dinas adalah unsur pelaksana Pemerintah. 

8. Badan adalah suatu bentuk badan usaha yang meliputi Perseroan 
Terbatas, Perseroan Komanditer, Perseroan lainnya, Badan Usaha Milik 
Negara atau Daerah dengan nama dan bentuk apapun, Persekutuan, 
Perkumpulan, Firma, Kongsi, Koperasi, Yayasan atau Organisasi sejenis. 

9. Sampah adalah sisa kegiatan sehari-hari manusia dan atau proses alam 
yang berbentuk padat. 

10. Penghasil sampah adalah setiap orang dan atau badan usaha dan atau 
kegiatan yang menghasilkan timbulan sampah. 

11. Pengolahan sampah adalah kegiatan yang terdiri atas pengurangan, 
pemilahan, pengumpulan, pemanfaatan, pengangkutan dan 
pembuangan. 

12. Pengurangan adalah kegiatan untuk mengurangi jumlah dan berat 
sampah. 

13. Pemilahan adalah kegiatan pemisahan sampah untuk dikelola lebih 
lanjut sesuai dengan jenis dan kebutuhannya. 

14. Pengumpulan sampah adalah pengambilan sampah dari sumber sampah 
ke Tempat Penampungan Sementara (TPS). 

15. Tempat Penampungan Sementara (TPS) adalah tempat sebelum sampah 
diangkut ke tempat pendauran ulang, pengolahan dan atau Tempat 
Pemrosesan Akhir (TPA). 

16. Pengangkutan sampah adalah kegiatan memindahkan sampah dari 
Tempat Penampungan Sementara (TPS) ke Tempat Pemrosesan Akhir 
(TPA). 

17. Tempat Pengolahan Sampah Terpadu (TPST) adalah tempat 
dilaksanakannya kegiatan mengguna ulang, mendaur ulang, pemilahan, 
pengumpulan, pengolahan, dan pemrosesan akhir sampah. 

18. Tempat Pemrosesan Akhir (TPA) adalah tempat untuk memproses dan 
mengembalikan sampah ke media lingkungan secara aman bagi manusia 
dan lingkungan. 



9 

19. Reduce, Reuse dan Recycle (3R) adalah kegiatan memperlakukan 
sampah dengan cara mengurangi, memakai kembali, dan mendaur 
ulang. 

20. Retribusi pengelolaan sampah adalah pemungutan Pemerintahan Daerah 
kepada Wajib Retribusi sebagai pembayaran atas jasa Pengangkutan 
dan atau pengolahan sampah. 

21. Jasa pengelolaan sampah adalah pelayanan sampah yang diberikan 
pemerintah dan pihak lain yang ditujukan kepada masyarakat yang 
membutuhkannya. 

22. Instansi yang berwenang adalah instansi yang tugas dan 
tanggungjawabnya terkait dengan pengelolaan sampah. 

23. Organisasi Persampahan adalah kelompok orang yang terbentuk atas 
kehendak dan keinginan sendiri di tangan masyarakat yang tujuan dan 
kegiatannya di bidang pengelolaan sampah. 
 

24. Wadah sampah adalah Tempat Penampungan Sampah secara terpilah 
berdasarkan jenis sampah. 

 
BAB II 

RUANG LINGKUP, ASAS DAN TUJUAN 
 

Bagian Pertama 

Ruang Lingkup 
 

Pasal  2 
 

Ruang lingkup Pengelolaan Sampah dimaksud dalam Peraturan Daerah ini 
meliputi, Penggolongan Jenis Sampah, Tugas, Wewenang, Hak dan 
Kewajiban, Penyelengaraan Pengelolaan Sampah, Perijinan, Retribusi, 
Insentif dan Disinsentif, Pembiayaan, Pengawasan, Pembinaan dan 
Pengendalian, serta Penyidikan, Ketentuan Pidana dan Sanksi. 
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Bagian Kedua 

Asas dan Tujuan 
 

Pasal  3 
 

(1) Pengelolaan sampah diselenggarakan berdasarkan asas 
tanggungjawab, asas berkelanjutan, asas manfaat, asas keadilan, asas 
kesadaran hukum, asas kebersamaan, asas keselamatan, asas 
keamanan dan asas nilai ekonomi. 

 
(2) Pengelolaan sampah bertujuan untuk meningkatkan kesehatan 

masyarakat dan kualitas lingkungan serta menjadikan sampah sebagai 
sumber daya. 

 
BAB III 

PENGGOLONGAN SAMPAH 
 

Bagian Pertama 

Penggolongan Sampah Berdasarkan Sumbernya 
 

Pasal 4 
 

(1) Penggolongan Sampah berdasarkan sumbernya terdiri atas: 

a. Sampah Rumah Tangga; 

b. Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga; 

c. Sampah B-3 Rumah Tangga. 
 

(2) Sampah Rumah Tangga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a 
berasal dari kegiatan sehari-hari dalam rumah tangga, tidak termasuk 
tinja dan sampah spesifik. 
 

(3) Sampah sejenis sampah rumah tangga sebagaimana dimaksud pada 
ayat (1) huruf b berasal dari kawasan komersial, kawasan industri, 
kawasan khusus, fasilitas sosial, fasilitas umum dan fasilitas lainnya. 
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Bagian Kedua 

Penggolongan Sampah Berdasarkan Jenisnya 
 

Pasal 5 
 

(1) Penggolongan sampah berdasarkan jenisnya terdiri atas : 
 

a. Sampah organik; 

b. Sampah anorganik; 

c. Sampah B-3 Rumah Tangga. 
 

(2) Sampah organik sebagaimana dimaksud Pasal 3 ayat (1) huruf a 
adalah sampah yang mengalami pelapukan dan bisa diproses ulang 
secara spesifik menjadi pupuk organik. 
 

(3) Sampah anorganik sebagaimana dimaksud Pasal 3 ayat (1) huruf b 
adalah sampah yang tidak mengalami proses pelapukan tapi bisa 
didaur ulang menjadi bahan lain. 
 

(4) Sampah B-3 rumah tangga sebagaimana dimaksud Pasal 3 ayat (1) 
huruf c adalah sampah yang tidak bisa diolah dengan teknologi 
sederhana akan tetapi memerlukan pengelolaan secara khusus dan 
menggunakan teknologi tinggi. 
 

 

BAB IV 

TUGAS, WEWENANG, HAK DAN KEWAJIBAN 
 

Bagian Pertama 

Tugas 
 

Pasal 6 
 

(1) Pemerintah Daerah bertugas menjamin terselenggaranya pengelolaan 
sampah yang baik dan berwawasan lingkungan sesuai dengan tujuan 
sebagaimana di maksud dalam Peraturan Daerah ini. 
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(2) Tugas Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat 
(1) terdiri atas : 

a. menumbuhkembangkan dan meningkatkan kesadaran masyarakat 
dalam pengelolaan sampah; 

b. melakukan penelitian, pengembangan teknologi pengurangan dan 
penanganan sampah; 

c. memfasilitasi, mengembangkan, dan melaksanakan upaya 
pengurangan, penanganan, dan pemanfaatan sampah; 

d. melaksanakan pengelolaan sampah dan memfasilitasi penyediaan 
prasarana dan sarana pengelolaan sampah; 

e. memfasilitasi pemasaran produk-produk daur ulang; 

f. memfasilitasi penerapan teknologi spesifik lokal yang berkembang 
pada masyarakat setempat untuk mengurangi dan menangani 
sampah; dan 

g. melakukan koordinasi antar Lembaga Pemerintah Daerah, 
masyarakat, dan dunia usaha agar terdapat keterpaduan dalam 
pengelolaan sampah. 

 
Bagian Kedua 

Wewenang Pemerintah Daerah 
 

Pasal 7 
 

(1) Dalam menyelenggarakan pengelolaan sampah, Pemerintah Kabupaten 
mempunyai kewenangan sebagai berikut: 

a. menetapkan kebijakan dan strategi pengelolaan sampah 
berdasarkan kebijakan nasional dan provinsi; 

b. menyelenggarakan pengelolaan sampah skala kabupaten sesuai 
dengan norma, standar, prosedur dan kriteria yang ditetapkan oleh 
pemerintah; 

c. melakukan pembinaan dan pengawasan kinerja pengelolaan 
sampah yang dilaksanakan oleh pihak lain; 

d. menetapkan lokasi tempat penampungan sementara, tempat 
pengolahan sampah terpadu dan/atau Tempat Pemrosesan Akhir 
Sampah; 
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e. melakukan pemantauan dan evaluasi secara berkala setiap 6 
(enam) bulan selama 20 (dua puluh) tahun terhadap Tempat 
Pemrosesan Akhir Sampah dengan sistem pembuangan terbuka 
yang telah di tutup; 

f. menyusun dan menyelenggarakan sistem tanggap darurat 
pengelolaan sampah sesuai kewenangan Pemerintah Daerah; 

g. menyusun potensi pelayanan sampah, timbulan sampah, dan 
retribusi sampah. 

 
(2) Penetapan lokasi Tempat Pengolahan Sampah Terpadu dan Tempat 

Pemrosesan Akhir Sampah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf 
d disesuaikan dengan rencana tata ruang wilayah. 
 

(3) Pelayanan pengelolaan persampahan sebagaimana ditetapkan dalam 
kebijakan persampahan, yaitu : 

a. pelayanan untuk wilayah perkotaan dilaksanakan dengan 
pengangkutan dan pemrosesan di TPA; 

b. pelayanan untuk wilayah pedesaan dilaksanakan melalui pola 
pembinaan. 
 

(4) Pemantauan dan evaluasi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf 
e, dilakukan oleh SKPD yang bertanggungjawab dalam pengendalian 
lingkungan hidup. 
 

(5) Ketentuan lebih lanjut mengenai pedoman penyusunan sistem tanggap 
darurat sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf d dan huruf f, diatur 
lebih lanjut oleh Bupati. 

 
 

Bagian Ketiga 

Hak – Hak 
 

Pasal 8 
 

(1) Setiap orang berhak untuk: 

a. mendapatkan pelayanan pengelolaan sampah sesuai peraturan dan 
mekanisme yang berlaku sebagaimana di atur dalam Peraturan 
Daerah ini; 
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b. berpartisipasi dalam pengelolaan sampah; 

c. memperoleh informasi yang benar, akurat dan tepat mengenai 
penyelenggaraan pengelolaan sampah; 

d. memperoleh pembinaan agar dapat melaksanakan pengelolaan 
sampah secara baik dan benar; 

e. mendapatkan kompensasi sebagai akibat dampak negatif yang 
diakibatkan penimbunan sampah di TPA. 

 
(2) Kompensasi sebagaimana dalam ayat (1) huruf e ditentukan 

berdasarkan hasil musyawarah dan dinilai kelayakannya oleh lembaga 
berwenang. 

 
Bagian Keempat 

Kewajiban 
 

Pasal 9 
 

(1) Setiap orang dalam pengelolaan sampah rumah tangga dan sampah 
sejenis sampah rumah tangga wajib mengurangi dan menangani 
sampah dengan cara yang berwawasan lingkungan. 
 

(2) Pengurangan dan penanganan sampah rumah tangga dan sejenis 
sampah rumah tangga sebagaimana dimaksud ayat (1) yaitu dengan 
cara mengganti, mengurangi, memakai kembali, dan mendaur ulang. 
 

(3) Pengelola kawasan permukiman, kawasan komersial, kawasan industri, 
kawasan khusus, fasilitas umum, fasilitas sosial dan fasilitas lainnya 
wajib menyediakan fasilitas pemilahan sampah dalam 3 (tiga) warna. 
 

(4) Setiap orang atau badan usaha yang menggunakan Persil untuk 
kepentingan perumahan dan atau pemukiman wajib menyediakan 
Tempat Penampungan Sementara (TPS) Terpilah. 
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BAB V 

PERIJINAN 
 

Pasal 10 
 

(1) Setiap orang atau badan hukum yang melakukan kegiatan usaha 
pengelolaan sampah wajib memiliki ijin dari Bupati sesuai dengan 
prosedur yang berlaku. 
 

(2) Keputusan mengenai pemberian ijin pengelolaan sampah harus 
diumumkan kepada masyarakat. 
 

(3) Tata cara dan persyaratan untuk mendapatkan ijin Bupati sebagaimana 
dimaksud dalam ayat (1) pasal ini ditetapkan oleh Bupati. 
 

(4) Ketentuan lebih lanjut mengenai jenis usaha pengelolaan sampah yang 
mendapatkan ijin dan tata cara pengumuman sebagaimana dimaksud 
ayat (1) diatur oleh Bupati. 

 

 
BAB VI 

PENGELOLAAN SAMPAH 
 

Bagian Pertama 

Pengelolaan Sampah 
 

Pasal 11 
 

(1) Pengelolaan sampah adalah kegiatan yang sistematis, menyeluruh dan 
berkesinambungan yang meliputi : 

a. pengurangan sampah; 

b. penanganan sampah. 
   

(2) Penyelenggaraan Pengelolaan Sampah sebagaimana dimaksud dalam 
ayat (1) dilaksanakan secara terpadu oleh Pemerintahan Daerah 
bersama masyarakat secara keseluruhan. 
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Bagian Kedua 

Pengurangan Sampah 
 

Pasal 12 
 

(1) Pengurangan  sampah  sebagaimana dimaksud dalam Peraturan 
Daerah ini  meliputi kegiatan 3 R (Reduce, Reuse, dan Recycle), 
meliputi: 

a. pembatasan timbulan sampah; 

b. pendauran ulang sampah; 

c. pemanfataan kembali sampah. 
 

(2) Pengurangan sampah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah 
mengurangi volume sampah oleh penghasil sampah di sumber sampah 
meliputi: 

a. pengomposan sampah basah; 

b. daur ulang kertas, plastik, dan sejenisnya; 

c. daur ulang material dan sejenisnya. 
 

Bagian Ketiga 

Penanganan Sampah 
 

Paragraf 1 

Bentuk Kegiatan Penanganan 
 

Pasal  13 
 

Penanganan sampah sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Daerah ini 
meliputi kegiatan: 

a. pemilahan dalam bentuk pengelompokan dan pemisahan sampah sesuai 
dengan jenis, jumlah, dan atau sifat sampah; 

b. pengumpulan dalam bentuk pengambilan dan pemindahan sampah dari 
sumber sampah ke Tempat Penampungan Sementara (TPS); 

c. pengangkutan dalam bentuk membawa sampah dari sumber dan atau 
dari TPS; 
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d. pengolahan dalam bentuk mengubah karakteristik, komposisi, dan jumlah 
sampah; 

e. pemrosesan akhir sampah dalam bentuk pengembalian sampah dan atau 
Residu hasil pengolahan sebelumnya ke media lingkungan secara aman. 

 
 

Paragraf 2 

Pemilahan Sampah 
 

Pasal 14 
 

(1) Kegiatan pemilahan sampah menggunakan wadah terpilah. 
 

(2) Penggunaan wadah sampah sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) 
adalah: 

a. wadah sampah warna hijau untuk jenis Sampah Rumah Tangga 
dan Sampah Sejenis Rumah Tangga dan atau Sampah Organik; 

b. wadah sampah warna kuning untuk jenis sampah rumah tangga 
dan atau Sampah Anorganik; 

c. wadah sampah warna merah untuk jenis Sampah B-3 Rumah 
Tangga. 
 

(3) Penyediaan wadah sampah sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf a, b 
dan c dalam pelaksanaanya merupakan tanggung jawab bersama 
Pemerintah Daerah, Badan Hukum, dengan seluruh  masyarakat. 

 

 
Paragraf Ketiga 

Pengangkutan Sampah 
 

Pasal 15 
 

(1) Pemerintah Daerah bertangungjawab melaksanakan sistem 
pengangkutan sampah dari sumber sampah ke Tempat Pemrosesan 
Akhir (TPA). 
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(2) Sistem Pengangkutan sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Daerah 
ini adalah Pelayanan Pengangkutan Sampah Rumah Tangga, sampah 
sejenis sampah Rumah Tangga, dan sampah B-3 Rumah Tangga yang 
berasal dari sumber sampah dan Tempat Penampungan Sementara 
(TPS) ke Tempat Pemrosesan Akhir (TPA). 
 

(3) Sistem Pelayanan Pengangkutan Sampah dilaksanakan dalam 3 pola 
pengumpulan yaitu: 

a. pola individual langsung (door to door); 

b. pola operasional individual tidak langsung; 

c. pola operasi komunal langsung. 
 

 

(4) Sistem pengangkutan individual langsung sebagaimana dimaksud ayat 
(3) huruf a adalah sistem pengangkutan sampah terpilah dari sumber 
diangkut dengan kendaraan truk sampah ke TPA. 
 

(5) Sistem pengangkutan individual tidak langsung sebagaimana dimaksud 
ayat (3) huruf b adalah sistem pengangkutan sampah yang dikumpul 
dari sumber oleh gerobak sampah terpilah ke TPS dan diangkut ke 
TPA. 
 

(6) Sistem pengangkutan komunal langsung sebagaimana dimaksud ayat 
(3) huruf c yaitu sistem pengangkutan sampah terpilah dari sumber 
sampah yang dikumpul pada TPS terpilah diangkut dengan truk 
sampah pada waktu tertentu. 

 
Paragraf 4 

Pengolahan Sampah 
 

Pasal 16 
 

(1) Kegiatan pengolahan sampah dilaksanakan mulai dari sumber sampah 
sampai dengan Tempat Pemrosesan Akhir (TPA). 
 

(2) Setiap Desa/Kelurahan dan Kecamatan wajib menyediakan dan atau 
membangun Tempat Pengolahan Sampah Terpadu (TPST); 
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a. Tempat Pengolahan Sampah Terpadu (TPST) Skala Desa/Kelurahan 
untuk proses pengomposan; 

b. Tempat Pengolahan Sampah Terpadu (TPST) skala Kecamatan 
untuk sampah an organik dan skala kota untuk penanganan residu. 

 
(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai Pengolahan Sampah sebagaimana 

dimaksud pada ayat (1) dan (2) diatur lebih lanjut oleh Bupati. 
 

 
Paragraf 5 

Pemrosesan di TPA 
 

Pasal 17 
 

(1) Pemrosesan Akhir sampah merupakan pengelolaan sampah terpadu, 
meliputi pengomposan, penyimpanan sementara limbah B-3 rumah 
tangga, pengolahan secara thermal, dan penimbunan sesuai dengan 
metode yang ditentukan. 
 

(2) Pengelolaan sampah di Tempat Pemrosesan Akhir (TPA) adalah milik 
dan tanggung jawab Pemerintah Daerah. 
 

(3) Penentuan lokasi Tempat Pemrosesan Akhir (TPA) diatur lebih lanjut 
oleh Bupati atas dasar kajian dari instansi teknis. 
 

(4) Pengelolaan dan pengusahaan Tempat Pemrosesan Akhir (TPA) yang 
dilakukan oleh pihak swasta/Instansi pemerintah di luar Pemerintah 
Daerah terlebih dahulu mendapat ijin Bupati. 
 

(5) Ketentuan lebih lanjut mengenai Pengelolaan Sampah di TPA 
sebagaimana dimaksud pada Pasal (17) ayat (1), (2), (3), dan (4) 
diatur lebih lanjut oleh Bupati. 
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Bagian Keempat 

Kerjasama dan Kemitraan 
 

Paragraf 1 

Kerjasama  
 

Pasal  18 
 

(1) Pemerintah Daerah dapat bekerjasama antar pemerintah daerah dalam 
melakukan pengelolaan sampah. 
 

(2) Kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diwujudkan 
dalam bentuk kerjasama dan atau pembuatan usaha bersama 
pengelolaan sampah. 
 

(3) Kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) termasuk 
pemanfaatan lahan di wilayah Kabupaten Bandung sebagai TPA. 
 

(4) Pemanfaatan lahan untuk TPA sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) 
harus memenuhi aspek teknis, lingkungan, dan sosial kemasyarakatan. 
 

(5) Pihak yang melakukan pemanfaatan lahan untuk TPA harus 
memberikan kompensasi dampak lingkungan yang nilainya ditetapkan 
oleh tim yang dibentuk Bupati. 
 

(6) Pihak yang melakukan pemanfaatan lahan untuk TPA 
bertanggungjawab atas pengelolaan lingkungan selama 20 tahun 
setelah TPA ditutup. 
 

(7) Ketentuan lebih lanjut mengenai kerjasama pengelolaan sampah 
sebagaimana dimaksud pada Pasal 18 diatur lebih lanjut oleh Bupati. 
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Paragraf 2 

Kemitraan 
 

Pasal 19 
 

(1) Pemerintah Daerah dapat bermitra dengan badan usaha pengelola 
sampah dalam penyelenggaraan pengelolaan sampah. 
  

(2) Bentuk kerjasama kemitraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 
meliputi : 

a. kerjasama operasi; 

b. penyertaan modal; 

c. pemberdayaan masyarakat bagian dari tanggungjawab sosial 
perusahaan. 

 
(3) Jenis Kegiatan Kemitraan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) 

dituangkan dalam bentuk perjanjian antara Pemerintah Kabupaten 
dengan badan usaha yang bersangkutan, meliputi: 

a. peningkatan kegiatan pengomposan; 

b. pengolahan residu;  

c. pemasaran hasil daur ulang; 

d. pengolahan sampah menjadi energi. 
 

(4) Ketentuan lebih lanjut mengenai kemitraan dalam pengelolaan sampah 
sebagaimana dimaksud pada ayat (1), (2) dan (3) diatur lebih lanjut 
oleh Bupati. 
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Bagian Kelima 

Peran Pengelola Sampah 
 

Paragraf 1 

Peran Pemerintah 
 

Pasal 20 
 

(1) Peran Pemerintah Kabupaten adalah sebagai fasilitator dan penyedia 
jasa layanan yang tidak dimiliki oleh masyarakat. 
 

(2) Peran Pemerintah Kecamatan, Desa/Kelurahan sampai ke tingkat 
RT/RW adalah menyelenggarakan pengelolaan sampah dengan 
mengorganisir masyarakat setempat untuk melakukan pengolahan 
sampah dengan potensi dan sumber daya yang dimiliki. 

 
Paragraf 2 

Peran Masyarakat 
 

Pasal 21 
 

(1) Masyarakat dapat berperan aktif dalam pengelolaan sampah di 
sumber. 

 
(2) Peran Masyarakat sebagaimana dimaksud ayat (1), dilakukan melalui: 

a. menjaga kebersihan lingkungan; 

b. mengawasi dan mengorganisir diri; 

c. memberikan usul, pertimbangan dan saran kepada pemerintah 
daerah; 

d. memberikan saran, pertimbangan dan pendapat dalam 
penyelesaian sengketa persampahan. 
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Paragraf 3 

Peran Swasta/Pelaku Usaha 
 

Pasal 22 
 

(1) Pihak Swasta dapat berperan aktif dalam pelaksanaan pengelolaan 
sampah dengan bentuk: 

a. meminimasi sampah yang dihasilkannya dalam bentuk 
pengurangan dan penanganan; 

b. melakukan kerjasama pengelolaan sampah dengan Pemerintah 
Daerah dan Masyarakat dalam bentuk kemitraan dan investasi. 
 

(2) Ketentuan lebih lanjut mengenai bentuk dan tata cara peran 
Swasta/Pelaku usaha dalam pengelola sampah sebagaimana dimaksud 
pada ayat (1) diatur lebih lanjut oleh Bupati. 

 
Bagian Keenam 

Pengelolaan Sampah Pasar 
 

Pasal 23 
 

(1) Pengelolaan sampah pasar dari Sumber sampah ke TPS diserahkan 
pada pihak pengelola pasar setempat berkerjasama dengan 
masyarakat di lingkungan dilokasi pasar. 
 

(2) Pengangkutan sampah pasar dari TPS Pasar ke TPA dibebankan 
kepada dinas terkait dengan mempertimbangkan analisa timbulan 
sampah pasar. 
 

(3) Pengangkutan sampah pasar sebagaimana dimaksud pada ayat (2) 
dalam bentuk sisa pengolahan sampah. 
 

(4) Ketentuan lebih lanjut mengenai pengelolaan sampah pasar 
sebagaimana dimaksud pada ayat (1), (2), dan (3) diatur lebih lanjut 
oleh Bupati. 
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BAB VII 

RETRIBUSI SAMPAH 
 

Bagian Pertama 

Nama, Subjek, Objek dan Golongan Retribusi 
 

Paragraf 1 

Nama Retribusi 
 

Pasal 24 
 

Dengan nama Retribusi Sampah dipungut retribusi sebagai pembayaran atas 
Pelayanan Pengangkutan dan Pengelolaan Sampah Oleh Pemerintah Daerah. 

 
Paragraf 2 

Subjek Retribusi 
 

Pasal 25 
 

Subjek Retribusi Sampah adalah orang pribadi atau badan yang memperoleh 
pelayanan persampahan/kebersihan. 

 
Paragraf 3 

Objek Retribusi 
 

Pasal 26 
 

Objek Retribusi Sampah adalah Pelayanan Persampahan/Kebersihan oleh 
Pemerintah Daerah. 

 
Paragraf 4 

Golongan Retribusi 
 

Pasal 27 
 

Retribusi Sampah termaksud golongan Retribusi Jasa Umum. 
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Bagian Kedua 

Cara mengukur Tingkat Penggunaan Jasa 
 

Pasal 28 
 

Tingkat penggunaan Jasa diukur berdasarkan Frekwensi Pengambilan, 
Pengangkutan, Penampungan dan Pengolahan serta Pemusnahan Sampah. 

 
Bagian Ketiga 

Prinsip dan Sasaran Penetapan Tarif 
 

Pasal 29 
 

Prinsip dan sasaran dalam penetapan Tarif Retribusi Persampahan 
didasarkan pada kebijakan Pemerintah Daerah dengan memperhatikan Biaya 
Riil, Penyediaan Jasa Pelayanan, Kemampuan Ekonomi masyarakat dan 
Aspek Keadilan. 
  

Bagian Keempat 

Tata Cara Pemungutan Retribusi 
 

Pasal 30 
 
(1) Retribusi dipungut dengan menggunakan Surat Ketetapan Retribusi 

Daerah (SKRD) atau Dokumen lain yang dipersamakan. 
 

(2) Pemungutan dan penyetoran Retribusi Sampah untuk Rumah Tinggal 
dan Bukan Rumah Tinggal dilakukan oleh masing-masing pengelola 
retribusi dimana pelayanan itu berada selanjutnya melalui petugas 
dinas teknis terkait disetorkan ke Kas Daerah. 
 

(3) Dalam hal Wajib Retribusi tertentu tidak membayar tepat pada 
waktunya atau kurang membayar, dikenakan sanksi administrasi 
berupa bunga sebesar 2% (dua persen) setiap bulan dari retribusi yang 
terutang yang tidak atau kurang dibayar dan ditagih dengan 
menggunakan Surat Tagihan Retribusi Daerah (STRD). 
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(4) Berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tertentu dan memperhatikan 
Aspek Ekonomi Keadilan dan Sosial Bupati dapat memberikan 
keringanan, meningkatkan dan membebaskan Retribusi Sampah. 
 

(5) Keringanan, Peningkatan dan Pembebasan, Retribusi sebagaimana 
dimaksud dalam ayat (2) diatur lebih lanjut oleh Bupati. 

 
Bagian Kelima 

Keberatan 
 

Pasal 31 
 

(1) Wajib Retribusi tertentu dapat mengajukan keberatan hanya kepada 
Bupati atau pejabat yang ditunjuk atas Surat Ketetapan Retribusi 
Daerah atau dokumen lain yang dipersamakan. 
 

(2) Keberatan diajukan secara tertulis dalam Bahasa Indonesia dengan 
disertai alasan-alasan yang jelas. 
 

(3) Keberatan harus diajukan dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) 
bulan sejak tanggal Surat Ketetapan Retribusi Daerah diterbitkan, 
kecuali apabila Wajib Retribusi tertentu dapat menunjukkan bahwa 
jangka waktu itu tidak dapat dipenuhi karena keadaan diluar 
kekuasaannya. 
 

(4) Pengajuan keberatan tidak menunda kewajiban membayar retribusi 
dan pelaksanaan penagihan retribusi. 

 
Pasal 32 

 
(1) Bupati dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan sejak tanggal 

Surat Keberatan diterima harus memberi keputusan atas keberatan 
yang diajukan. 
 

(2) Keputusan Bupati atas keberatan dapat berupa menerima seluruhnya 
atau sebagian, menolak, atau menambah besarnya retribusi yang 
terutang. 
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(3) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) telah lewat 
dan Bupati tidak memberi suatu keputusan, keberatan yang diajukan 
tersebut dianggap dikabulkan. 

 
Bagian Keenam 

Pengembalian Kelebihan Penagihan 
 

Pasal 33 
 

(1) Atas kelebihan pembayaran retribusi sampah, Wajib Retribusi dapat 
mengajukan permohonan pengembalian kepada Bupati. 
 

(2) Bupati melalui Dinas Teknis dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) 
bulan sejak diterimanya permohonan kelebihan pembayaran retribusi 
sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus memberikan keputusan. 
 

(3) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat 
(3) telah dilampaui dan Bupati tidak memberikan suatu keputusan, 
permohonan pengembalian retribusi dianggap dikabulkan dan Surat 
Ketetapan Retribusi Daerah Lebih Bayar harus diterbitkan dalam 
jangka waktu paling lama 1 (satu) bulan. 
 

(4) Pengembalian kelebihan pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud 
pada ayat (1) dilakukan dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) bulan 
sejak diterbitkannya Surat Ketetapan Retribusi Daerah Lebih Bayar. 
 

(5) Apabila pengembalian kelebihan pembayaran retribusi dilakukan 
setelah lewat jangka waktu 2 (dua) bulan, Bupati memberikan imbalan 
bunga sebesar 2% (dua persen) sebulan atas keterlambatan 
pembayaran kelebihan pembayaran retribusi. 
 

(6) Tatacara pengembalian kelebihan pembayaran retribusi sebagaimana 
dimaksud pada ayat (1) diatur oleh Bupati. 
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Bagian Ketujuh 

Kadaluwarsa Penagihan 
 

Pasal 34 
 

(1) Hak untuk melakukan penagihan Retribusi kadaluwarsa setelah 
melampaui jangka waktu 5 (lima) tahun terhitung sejak saat 
terutangnya Retribusi, kecuali apabila Wajib Retrbusi melakukan tindak 
pidana dibidang Retribusi daerah. 

 
(2) Kadaluwarsa penagihan Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1)  

tertangguh apabila :  

a. diterbitkan Surat Teguran dan Surat Paksa; 

b. ada pengakuan utang Retribusi dari Wajib Retribusi baik langsung 
maupun tidak langsung. 

 
Pasal 35 

 
Pedoman tata cara penghapusan piutang Retribusi Sampah yang 
kedaluwarsa diatur lebih lanjut oleh Bupati. 

 
Bagian Kedelapan 

Struktur dan Besaran Tarif Retribusi 
 

Paragraf 1 

Tarif Retribusi Rumah Tinggal 
 

Pasal 36 
 

(1) Besarnya tarif retribusi rumah tinggal yang harus dibayarkan oleh wajib 
retribusi meliputi biaya pengumpulan sampah dari rumah ke TPS, 
Pengangkutan dari TPS ke TPA, dan Pengolahan di TPA. 
 

(2) Besarnya tarif retribusi dari rumah ke TPS ditetapkan secara 
musyawarah, sedangkan biaya Pengangkutan dari TPS ke TPA, dan 
Pengolahan di TPA ditetapkan berdasarkan Peraturan Daerah ini. 
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(3) Besarnya Retribusi Pelayanan Sampah sebagaimana dimaksud pada 
ayat (1) Peraturan Daerah ini ditetapkan menurut 
Penggolongan/Klasifikasi sebagai berikut: 

a. Untuk Pengangkutan dan Pengelolaan Sampah dari TPS ke TPA di 
lingkungan rumah tinggal besarnya tarif tiap bulan di kategorikan 
berdasarkan klasifikasi sebagai berikut: 

- Kelas Utama   Rp. 8.000,00/bln/kk 

- Kelas I   Rp. 6.000,00/bln/kk 

- Kelas II  Rp. 5.000,00/bln/kk 

- Kelas III  Rp. 4.000,00/bln/kk 

b. Untuk pengambilan, pengangkutan dan pembuangan sampah dari 
rumah tinggal dengan pola individual langsung dari sumber ke TPA 
yang dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah, besarnya tarif tiap 
bulan di kategorikan berdasarkan klasifikasi sebagai berikut: 

- Kelas Utama  Rp. 9.500,00/bln/kk 

- Kelas I   Rp. 7.500,00/bln/kk 

- Kelas II  Rp. 6.500,00/bln/kk 

- Kelas III  Rp. 5.500,00/bln/kk 

 
Paragraf 2 

Tarif Retribusi Bukan Rumah Tinggal 
 

Pasal 37 
 

(1) Besarnya tarif retribusi bukan rumah tinggal yang harus dibayarkan 
oleh wajib retribusi meliputi biaya Pengangkutan dari TPS ke TPA, dan 
Pengolahan di TPA. 

 
(2) Besarnya Retribusi Pelayanan Sampah sebagaimana dimaksud pada 

ayat (1) Peraturan Daerah ini ditetapkan menurut 
Penggolongan/Klasifikasi sebagai berikut: 
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a. Untuk Pelayanan Pengangkutan dan Pengelolaan Sampah dari Toko 
di jalur Protokol, besarnya Tarif Retribusi adalah Rp. 30.000,00 per 
m3 (per meter kubik); 

b. Untuk Pelayanan Pengangkutan dan Pengelolaan Sampah dari 
Perusahaan Industri, besarnya tarif adalah Rp. 30.000,00 per m3 
(per meter kubik);  

c. Untuk Pelayanan Pengangkutan dan Pengelolaan Sampah dari 
Hotel/Penginapan, besarnya tarif ditentukan berdasarkan klasifikasi 
sebagai berikut:  

- Hotel Kelas Bintang  Rp. 35.000,00/per m3   

- Hotel Kelas Melati   Rp. 30.000,00/per m3  

- Kelas Losmen / Penginapan Rp. 27.500,00/per m3  

d. Untuk Pelayanan Pengangkutan dan Pengelolaan Sampah dari 
restoran, rumah makan, besarnya tarif retribusi sebesar Rp. 
35.000,00 per m3 (per meter kubik); 
 

e. Untuk Pelayanan Pengangkutan dan Pengelolaan Sampah dari 
Rumah Sakit dan PUSKESMAS, besarnya tarif retribusi sebesar Rp. 
27.500,00 per m3 (per meter kubik);  

f. Untuk Pelayanan Pengangkutan dan Pengelolaan Sampah dari 
Bioskop/Tempat Hiburan dan Keramaian Umum serta tempat 
Pariwisata, besarnya tarif retribusi sebesar Rp. 35.000,00 per m3 
(per meter kubik); 

g. Untuk Pelayanan Pengangkutan dan Pengelolaan Sampah dari 
Perusahaan Jasa Perkantoran, besarnya tarif retribusi sebesar Rp. 
35.000,00 per m3 (per meter kubik); 

h. Untuk Pelayanan Pengangkutan dan Pengelolaan Sampah dari 
Perusahaan Angkutan/Gudang, besarnya retribusi sebesar Rp. 
35.000,00 per m3 (per meter kubik). 
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Paragraf 3 

Pembuangan Sampah Ke TPA 
 

Pasal 38 
 

(1) Pembuangan sampah ke TPA milik Pemerintah Daerah yang 
dilaksanakan pihak swasta dan atau Badan di luar lingkungan 
Pemerintah Kabupaten Bandung dikenakan Retribusi sebesar Rp. 
35.000,00/per m3 (per meter kubik). 
 

(2) Pembuangan sampah ke TPA milik Pemerintah Kabupaten Bandung 
yang dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah di luar lingkungan 
Pemerintah Kabupaten Bandung dituangkan dalam  bentuk perjanjian 
kerjasama antar daerah.  
 

(3) Tata cara pembuangan sampah oleh Pihak Swasta dan atau badan di 
luar Pemerintah Kabupaten Bandung dan Perjanjian antar daerah 
sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan (2) pasal ini diatur lebih 
lanjut oleh Bupati. 

 
Paragraf 4 

Tarif Retribusi Sampah Pasar 
 

Pasal 39 
 

(1) Pengangkutan dan Pembuangan sampah pasar dari Sumber Sampah 
ke TPS dan dari TPS ke TPA dikenakan retribusi pengelolaan sebesar 
yang ditetapkan dalam Peraturan Daerah ini. 
 

(2) Pemungutan retribusi sampah pasar dilaksanakan oleh Pemerintah 
Daerah. 
 

(3) Besarnya Tarif Retribusi Pengangkutan Sampah Khusus di lokasi pasar 
dan kaki lima serta pedagang musiman besarnya sebagai berikut: 
 
a. Pedagang Grosir  Rp. 3.000,00/hari   

b. Pedagang Toko Rp. 2.500,00/hari 
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c. Pedagang Kios Rp. 2.000,00/hari  

d. Pedagang Lapangan Rp. 1.500,00/hari 
 

Bagian Kesembilan 

Wilayah Pemungutan 
 

Pasal 40 
 

Wilayah Pemungutan Retribusi Persampahan adalah di Wilayah Kabupaten 
Bandung. 

 
BAB VIII 

INSENTIF DAN DISINSENTIF 
 

Pasal 41 
 

(1) Pemerintah Daerah memberikan Insentif kepada setiap orang dan 
atau badan hukum yang melakukan pengurangan sampah. 
 

(2) Disinsentif kepada setiap orang dan atau badan hukum yang tidak 
melakukan pengurangan sampah. 
 

(3) Ketentuan lebih lanjut pemberian Insentif dan Disinsentif sebagaimana 
dimaksud pada ayat (1) dan (2) diatur lebih lanjut oleh Bupati. 

 
BAB IX 

PEMBIAYAAN 
 

Pasal 42 
 

(1) Pemerintah Daerah berkewajiban membiayai Penyelenggaraan 
Pengelolaan Sampah berdasarkan skala prioritas. 
 

(2) Pembiayaan sebagaimana di maksud dalam ayat (1) pasal ini adalah 
bersumber dari APBD, APBN, atau sumber lain yang sah dan tidak 
mengikat. 
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(3) Pemerintah Daerah berkewajiban menjamin kesehatan petugas 
pengelola sampah. 
 

(4) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara Pembiayaan sebagaimana 
dimaksud ayat (2) di atur lebih lanjut oleh Bupati. 

 
BAB X 

LARANGAN, PENGAWASAN, PEMBINAAN DAN PENGENDALIAN 
 

Bagian Pertama 

Larangan 
 

Pasal 43 
 

(1) Setiap orang atau badan hukum, dilarang: 

a. membuang sampah, kotoran atau barang bekas lainnya disaluran, 
gorong-gorong, trotoar, tempat umum, tempat pelayanan umum 
dan tempat-tempat lainnya yang bukan peruntukannya; 

b. mengotori, merusak, membakar atau menghilangkan wadah/tempat 
sampah yang telah disediakan di berbagai tempat; 

c. membakar sampah pada tempat-tempat yang dapat 
membahayakan; 

d. membuang sampah berupa pecahan kaca, zat-zat kimia, sampah 
medis atau sampah yang mengandung limbah bahan beracun 
berbahaya kecuali pada wadah yang disediakan khusus dan dikelola 
secara khusus peruntukannya; 

e. mencampur sampah dengan limbah berbahaya dan beracun; 

f. mengolah sampah yang menyebabkan dan/atau kerusakan 
lingkungan; 

g. melakukan penanganan sampah dengan pembuangan 
terbuka/Open Dumping. 
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Bagian Kedua 

Pengawasan 
 

Pasal 44 
 

(1) Pemerintah Daerah bertanggungjawab melakukan pengawasan baik 
secara sendiri-sendiri maupun bersama-sama terhadap pelaksanaan 
pengelolaan sampah yang dilakukan oleh pengelola sampah. 
 

(2) Pengawasan sebagaimaan dimaksud pada ayat (1) didasarkan pada 
norma, standar, prosedur dan kriteria pengawasan dengan mengacu 
kepada Peraturan Pemerintah. 
 

(3) Pengawasan Pengelolaan Sampah di tingkat Kecamatan, 
Kelurahan/Desa, Lingkungan/RW/RT merupakan tanggung jawab 
Camat. 
 

(4) Pengawasan pengelolaan sampah di tingkat daerah dilaksanakan oleh 
dinas teknis terkait. 

 
Bagian Ketiga 

Pembinaan dan Pengendalian  
 

Pasal 45 
 

Pembinaan kesadaran masyarakat dan pengendalian dalam upaya 
pengelolaan sampah dilakukan oleh Pemerintah Daerah melalui Dinas teknis 
terkait. 

 
BAB XI 

SANKSI ADMINISTRASI 
 

Pasal 46 
 

(1) Setiap orang atau badan hukum yang melanggar ketentuan Pasal 10 
ayat (1) dan Pasal 17 ayat (4) sebagaimana dimaksud dalam Peraturan 
Daerah ini, dikenakan sanksi administrasi. 
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(2) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa 

peringatan lisan, peringatan tertulis, penutupan sementara, 
pencabutan ijin, dan penutupan kegiatan. 

 
BAB XII 

KETENTUAN PENYIDIKAN 
 

Pasal 47 
 

(1) Penyidikan terhadap Pelanggaran Peraturan Daerah ini dilaksanakan 
oleh Penyidik Umum dan atau dilakukan oleh Penyidik Pegawai Negeri 
Sipil di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bandung; 
 

(2) Dalam melaksanakan tugasnya, Penyidik Pegawai Negeri Sipil 
sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berwenang: 

a. menerima, mencari, mengumpulkan dan meneliti keterangan-
keterangan atau laporan berkenaan dengan tindakan pidana di 
bidang pengelolaan sampah agar keterangan atau laporan tersebut 
menjadi lebih lengkap dan jelas; 

b. meneliti, mencari dan mengumpulkan keterangan mengenai 
penyelenggaraan pengelolaan sampah tentang kebenaran 
perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana; 

c. meminta keterangan dan bahan bukti dari penyelenggaraan 
pengelolaan sampah sehubungan dengan tindak piidana; 
 

d. menyuruh berhenti dan atau melarang seseorang meninggalkan 
ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung 
dan memeriksa identitas orang dan atau dokumen yang dibawa; 

e. mengambil sidik jari dan memotret seseorang yang berkitan dengan 
tindak pidana; 

f. memanggil seseorang untuk didengar keterangannya dan diperiksa 
sebagai tersangka atau saksi; 

g. meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas 
penyidikan tidak pidana; 
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h. menghentikan penyidikan; 

i. melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan 
pidana meurut hukum yang dapat dipertanggungjawabkan. 

 
(3) Dalam melaksanakan tugasnya, penyidik tidak berwenang melakukan 

penangkapan, penahanan, dan atau penggeledahan. 
 

(4) Penyidik membuat berita acara setiap tindakan tentang: 

a. pemeriksaan tersangka; 

b. pemasukan rumah; 

c. penyitaan benda; 

d. pemeriksaan surat; 

e. pemeriksaan saksi; 

f. pemeriksaan tempat kejadian. 
 

(5) Penyidik memberitahukan dimulainya penyidikan dan penyampaian 
hasil penyidikan kepada penuntut umum sesuai  dengan peraturan 
perundang-undangan yang berlaku. 

 
BAB XIII 

SANKSI PIDANA 
 

Pasal 48 
 

(1) Setiap orang dan atau badan hukum yang melanggar ketentuan 
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1), ayat (3), ayat (4), 
Pasal 16 ayat (2), Pasal 18 ayat (6) dan Pasal 43 ayat (1) Peraturan 
Daerah ini diancam dengan pidana kurungan, selama-lamanya 6 
(enam) bulan atau denda sebanyak-banyaknya Rp. 50.000.000,- (Lima 
Puluh Juta Rupiah). 
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(2) Tindak Pidana sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) termasuk pada 
pelanggaran. 
 

BAB XIV 

PENUTUP 
 

Pasal 49 
 

Ketentuan lebih lanjut mengenai teknis pelaksanaan Peraturan Daerah ini, 
diatur dengan Peraturan Bupati paling lambat 1 (satu) tahun terhitung sejak 
tanggal diundangkannya Peraturan Daerah ini. 

 
Pasal 50 

 
Pada saat berlakunya Peraturan Daerah ini semua peraturan pelaksanaan 
dalam Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 31 Tahun 2000 tentang 
Kebersihan, Keindahan, Ketertiban, dan Kesehatan Lingkungan dinyatakan 
masih berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan Peraturan 
Daerah ini dan atau belum dicabut dengan ketentuan baru. 

 
 

Pasal 51 
 

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangan; 
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Agar supaya setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan 
pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam 
Lembaran Daerah Kabupaten Bandung 
 
 
 Ditetapkan di Soreang 
 pada tanggal 20 Agustus 2009 

 BUPATI BANDUNG, 
  
 ttd 
  
  
 OBAR SOBARNA 

 
 

Diundangkan di Soreang  
pada tanggal 20 Agustus 2009  

SEKRETARIS DAERAH 
KABUPATEN BANDUNG, 

 

  
ttd  
  

SOFIAN NATAPRAWIRA  

 
 

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BANDUNG  
TAHUN  2009  NOMOR 21 
 
 

Salinan Sesuai dengan Aslinya 

KEPALA BAGIAN HUKUM 

 
 
DADE RESNA, SH 
Pembina 
NIP. 196211211992021002 
 
 



39 

PENJELASAN 
 

PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANDUNG 
 

NOMOR  21   TAHUN 2009 
 

TENTANG 
 

PENGELOLAAN SAMPAH 

 
I. UMUM 
 

Dengan semakin meningkatnya Pertumbuhan Penduduk dan pola 
konsumsi masyarakat yang semakin beragam merupakan kontribusi yang 
sangat besar dalam peningkatan volume dan jenis sampah serta 
timbulnya kemasan yang berbahaya dan sulit diurai oleh proses alam. 

Demikian pula halnya pertumbuhan penduduk di Kabupaten Bandung 
dimana pada Tahun 2007 mencapai 3.027.233 jiwa. Hal ini merupakan 
salah satu faktor yang menetukan tingginya volume timbulan sampah. 
Jika diakumulasikan dengan analisa SNI produksi sampah rata-rata di 
Kabupaten Bandung 2,1 liter/orang/hari maka akan mencapai 6.357.189 
liter/orang/hari atau setara dengan 635.189 kg/orang/hari. Dengan 
demikian beban sampah di Kabupaten Bandung Tahun 2007 sudah 
termasuk kategori sangat berat, hal ini telah dibuktikan dengan hasil 
analisa Tim Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat (LPPM-ITB, 
2007) yang menyimpulkan bahwa pengelolaan sampah di Kabupaten 
Bandung sudah termasuk kategori beban tinggi, dengan asumsi timbulan 
sampah perkotaan mencapai 2,81 liter/orang/hari atau 0,45 
kg/orang/hari dan timbulan sampah perdesaan mencapai 0,96 
liter/orang/hari atau 0,15 kg/orang/hari. 

Faktor penyebab terjadinya prediksi angka tersebut diatas dikarenakan 
sebagian besar masyarakat masih memandang terhadap sampah dalam 
paradigm lama, dimana sampah dianggap sebagai barang sisa yang 
tidak berguna lagi dan bukan sebagai sumber daya yang dapat 
dimanfaatkan. Dalam mengelola sampah masyarakat masih bertumpu 
pada pendekatan akhir, dimana sampah dikumpul, diangkut, dan 
dibuang ke TPA. Padahal timbunan sampah dengan volume sampah 
yang besar dilokasi TPA dapat berpotensi melepas gas metan (CH4) 
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yang dapat meningkatkan emisi gas rumah kaca dan memberikan 
kontribusi terhadap pemanasan global. Pengelolaan sampah dengan 
mengandalkan pembuangan ke TPA harus segera diganti dengan 
paradigma baru yaitu sampah diolah disumber. Sebab jika tidak 
masyarakat akan mengalami kerugian baik yang dekat dengan TPA 
ataupun diluar TPA. Sedangkan masyarakat yang melaksanakan 
pengolahan sampah maka akan merasakan manfaatnya baik dari segi 
ekonomi seperti sampah untuk bahan tenaga energi, kompos, pupuk 
ataupun sampah untuk bahan baku industri seperti biji plastic dan lain-
lain ataupun dari segi keselamatan seperti penekanan terjadinya banjir 
akibat buang sampah ke sungai dan lain-lain. Upaya tersebut dapat 
dilaksanakan apabila masyarakat menyadari bahwa pengelolaan sampah 
disumber merupakan alternatif yang harus segera dilaksanakan seperti 
disebutkan diatas untuk mewriskan alam semesta ini kepada generasi 
mendatang secara aman dan lestari. 

Dengan demikian Pengelolaan Sampah harus dilakukan dengan 
pendekatan yang komprehensif dari hulu sejak sebelum dihasilkan suatu 
produk yang berpotensi menjadi sampah sampai hilir yaitu pada fase 
produk sudah digunakan sehingga menjadi sampah yang kemudian 
dikembalikan ke media lingkungan secara aman. Pengelolaan sampah 
dengan paradigma baru tersebut dilakukan dengan kegiatan reduce 
(merubah pola hidup konsumtif), reuse (menggunakan kembali bahan-
bahan yang berpotensi menjadi sampah) dan recycle (mendaur ulang 
melalui pembuatan kompos atau waste to energy). Sedangkan kegiatan 
penanganan sampah meliputi penanganan sampah meliputi pemilahan, 
pengumpulan, pengangkutan, pengolahan dan pemrosesan akhir. 

Dalam rangka menyelenggarakan pengelolaan sampah secara terpadu 
dan komprehensif, pemenuhan hak dan kewajiban masyarakat serta 
tugas, wewenang dan tanggungjawab Pemerintah Daerah perlu di 
kedepankan secara jelas dalam rangka pelayanan publik. Untuk itu 
diperlukan adanya payung hukum dan bentuk Peraturan Daerah dalam 
penyelenggaraannya agar masyarakat dan Pemerintah Daerah sama 
kedudukannya didalam hokum. Pengaturan hokum pengelolaan sampah 
dalam Peraturan Daerah Pengelolaan Sampah ini didasarkan atas asas 
tanggungjawab, asas berkelanjutan, asas manfaat, asas keadilan, asas 
kesadaran, asas kebersamaan, asas keselamatan, asas keamanan dan 
asas nilai ekonomi. 
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 Berdasarkan pertimbangan pemikiran sebagaimana penjelasan diatas, 

Pembentukan Peraturan Daerah tentang Pengelolaan Sampah 
Kabupaten Bandung ini semata-mata untuk pelayanan kepada 
masyarakat dalam rangka pengangkutan sampah sehingga : 

a. Adanya kepastian hukum bagi masyarakat sebagai dasar untuk 
mendapatkan Pelayanan Pengelolaan Sampah. 

b. Adanya ketegasan mengenai larangan, himabuan dan kewajiban 
Pemerintah, masyarakat dan dunia usaha, dalam mensikapi masalah 
Pengelolaan Sampah. 

c. Adanya ketertiban Penyelenggaraan Pengelolaan Sampah. 

d. Adanya kejelasan tugas, tanggungjawab dan wewenang Pemerintah 
Daerah, masyarakat dan dunia usaha dalam Penyelenggaraan 
Pengelolaan Sampah. 

  
II. PASAL DEMI PASAL 
 
Pasal 1 

Cukup jelas. 
 
Pasal 2 

Cukup jelas. 
 
Pasal 3 

Yang dimaksud dengan “Azas Tanggungjawab” adalah Pemerintah 
Daerah bertanggungjawab dalam pengelolaan sampah untuk 
mewujudkan kondisi lingkungan yang bersih, sehat dan nyaman. 

Yang dimaksud dengan “Azas Berkelanjutan” adalah bahwa 
pengelolaan sampah dalam operasionalnya di lapangan siupayakan 
dengan menggunakan metode dan teknik yang ramah lingkungan, 
tidak berdampak negatif pada kesehatan masyarakat, baik saat ini 
ataupun generasi yang akan dating. 

Yang dimaksud dengan “Azas Manfaat” adalah bahwa dengan 
pelaksanaan Pengelolaan Sampah harus mengedepankan pendekatan 
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perilaku terhadap sampah sebagai sumber daya yang dapat 
memberikan nilai positif bagi kehidupan. 

Yang dimaksud dengan “Azas Keadilan” adalah bahwa dalam 
Pengelolaan Sampah, Pemerintah Daerah memberikan kesempatan 
yang seluas-luasnya kepada masyarakat, dunia usaha dan atau pihak 
ketiga untuk bahu membahu berperan aktif dalam pelaksanaan 
pengelolaan sampah menjadi bernilai positif. 

Yang dimaksud dengan “Azas Kebersamaan” adalah bahwa 
Pengelolaan Sampah tidak mungkin berhasil dengan baik jika hanya 
dibebankan kepada Pemerintah Daerah semata akan tetapi harus 
berjalan bersama-sama antara Pemerintah Daerah, masyarakat dan 
dunia usaha. 

Yang dimaksud dengan “Azas Keselamatan” adalah bahwa dalam 
melaksanakan Pengelolaan Sampah perlu mengedepankan 
keselamatan masyarakat dan lingkungan dengan menggunakan 
teknologi yang modern dan tepat guna. 

Yang dimaksud dengan “Azas Keamanan” adalah bahwa dalam 
Pengelolaan Sampah yang dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah dan 
masyarakat harus mengedepankan keamanan bagi semua pihak. 

Yang dimaksud dengan “Azas Nilai Ekonomi” adalah bahwa dalam 
pelaksanaan Pengelolaan Sampah dengan objek kegiatan adalah 
sampah, maka akan menghasilkan satuan-satuan ekonomi yang 
berguna dan menghasilkan nilai yang cukup ekonomis. 

 
Pasal 4 

Ayat (1) 

Cukup jelas. 
 
Ayat (2) 

Yang dimaksud dengan “Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga” 
adalah sampah yang tidak berasal dari rumah tangga. 

 
Ayat (3) 

Kawasan Komersial berupa antara lain pusat perdagangan, pasar, 
pertokoan, perkantoran, restoran dan tempat hiburan. 
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Kawasan Industri merupakan kawasan tempat pemusatan 
kegiatan industri yang dilengkapi dengan prasarana dan sarana 
penunjang yang dikembangkan dan dikelola oleh perusahaan 
kawasan industri yang telah memiliki izin usaha kawasan industri. 

Kawasan khusus merupakan wilayah yang bersifat khusus yang 
digunakan untuk kepentingan nasional/berskala nasional, misalnya 
kawasan cagar budaya, taman nasional, pengembangan industri 
strategis dan pengembangan teknologi tinggi. 

Fasilitas Sosial berupa antara lain rumah ibadah, panti asuhan dan 
panti sosial. 

 
Pasal 5 

Ayat (1) 

Huruf a 

Yang dimaksud dengan “Sampah Organik” adalah sampah 
yang mudah membusuk dan dapat dikomposkan seperti 
sampah sisa makanan, sisa sayuran, sisa buah-buahan 
ataupun sapuan dari halaman. 

 
Huruf b 

Yang dimaksud dengan “Sampah Anorganik” adalah sampah 
yang tidak dapat membusuk dan tidak bisa dikomposkan 
seperti kertas, kain, kaca, logam, plastik ataupun stereoform. 

 
Huruf c 

Yang dimaksud dengan “Sampah B-3” adalah sampah yang 
mengandung bahan berbahaya dan beracun seperti aerosol, 
accu mobil, kemasan pestisida, baterai, obat kadaluarsa, 
kemasan pembersih, neon dan sebagainya. 

 
Ayat (2) 

Cukup jelas. 
 

Ayat (3) 

Cukup jelas. 
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Ayat (4) 

Cukup jelas. 
 
Pasal 6 

Ayat (1) 

Yang dimaksud dengan “Berwawasan Lingkungan” adalah bahwa 
dalam penyelenggaraan Pengelolaan Sampah Pemerintah wajib 
memperhatikan aspek keamanan dan keselamatan lingkungan, 
baik lingkungan masyarakat maupun lingkungan alam. 

 
Ayat (2) 

Huruf a 

Cukup jelas. 
 
Huruf b 

Cukup jelas. 
 
Huruf c 

Cukup jelas. 
 
Huruf d 

Cukup jelas. 
 
Huruf e 

Cukup jelas. 
 
Huruf f 

Yang dimaksud dengan “Teknologi Spesifik Lokal” adalah 
teknologi sederhana yang diterapkan dalam upaya 
mengurangi dan atau menangani sampah dalam skala rumah 
tangga dan atau masyarakat setempat. 
 

Huruf g 

Cukup jelas. 
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Pasal 7 

Ayat (1) 

Huruf a 

Cukup jelas. 
 
Huruf b 

Cukup jelas. 
 
Huruf c 

Cukup jelas. 
 
Huruf d 

Cukup jelas. 
 
Huruf e 

Cukup jelas. 
 
Huruf f 

Yang dimaksud dengan “Sistem Tanggap Darurat Pengelolaan 
Sampah” adalah bahwa di dalam penyelenggaraan 
Pengelolaan Sampah, Pemerintah Daerah mempunyai 
kewenangan mengambil kebijakan/tindakan yang dianggap 
perlu dan sifatnya segera dengan mengedepankan 
kepentingan masyarakat yang lebih luas.. 
 

Huruf g 

Yang dimaksud dengan “Timbulan Sampah” adalah 
banyaknya sampah yang dihasilkan per orang dan per hari 
dalam satuan volume maupun berat. 

 
Ayat (2) 

Cukup jelas. 
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Ayat (3) 

Cukup jelas. 
 

Ayat (4) 

Cukup jelas 
 
Ayat (5) 

Cukup jelas. 
 
Pasal 8 

Ayat (1) 

Huruf a 

Cukup jelas. 
 
Huruf b 

Cukup jelas. 
 
Huruf c 

Cukup jelas. 
 
Huruf d 

Cukup jelas. 
 
Huruf e 

Yang dimaksud dengan “kompensasi” adalah bentuk 
pertanggungjawaban Pemerintah Daerah kepada 
masyarakat/warga sekitar Tempat Pengelolaan Akhir Sampah 
(TPA) radius 50 meter yang terkena akibat/dampak negatif 
dari Pengangkutan dan Pengelolaan Sampah di TPA. 

Pasal 9 

Ayat (1) 

Cukup jelas. 
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Ayat (2) 

Cukup jelas. 
 

Ayat (3) 

Yang dimaksud dengan “kawasan permukiman” adalah kawasan 
lingkungan perumahan yang berada di lingkungan perkampungan 
dan tidak termasuk di dalam tata kelola perumahan yang sudah 
terencana dengan baik. 

Yang dimaksud dengan “kawasan komersial” adalah kawasan 
dimana tata kelola persil peruntukan usaha seperti pasar, 
terminal, toko, ruko, apartemen, tempat parawisata dan 
sejenisnya. 

Yang dimaksud dengan “kawasan industri” adalah tempat 
peruntukan pemusatan kegiatan penggunaan persil sebagai zona 
industri dan memiliki ijin usaha peruntukannya. 

Yang dimaksud dengan “fasilitas umum” adalah penggunaan 
persil, peruntukan, terminal angkutan umum, stasiun kereta api, 
tempat pemberhentian kendaraan umum, taman, jalan dan 
trotoar. 

Yang dimaksud dengan “fasilitas sosial” adalah penggunaan persil, 
peruntukan, rumah ibadah, panti asuhan, wc umum, panti sosial 
dan sejenisnya. 

 
Ayat (4) 

Penyediaan Tempat Penampungan Sampah Sementara (TPS) 
terpilah untuk lingkungan perumahan wajib dibangun bersamaan 
dengan dilaksanakannya pembebasan lahan tersebut sebelum 
dilakukan pembangunan fisik perumahan. 

Jarak TPS ke Lokasi Perumahan dan tetangga di lingkungan 
perumahan tersebut disesuaikan dengan kondisi lahan yang akan 
dibangun. 

Bangunan TPS harus aman, tidak menimbulkan polusi bagi 
tetangga dan tidak mencemari air tanah disekitarnya. 
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Pasal 10 

Ayat (1) 

Cukup jelas. 
 

Ayat (2) 

Cukup jelas. 
 

Ayat (3) 
Cukup jelas 

 
Ayat (4) 

Cukup jelas. 
 
Pasal 11 

Ayat (1) 

Cukup jelas. 
 

Ayat (2) 

Cukup jelas. 
 

Pasal 12 

Ayat (1) 

Cukup jelas. 
 

Ayat (2) 

Cukup jelas. 
 

Pasal 13 

Huruf a 

Cukup jelas. 
 
Huruf b 

Cukup jelas. 
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Huruf c 

Cukup jelas. 
 
Huruf d 

Cukup jelas. 
 
Huruf e 

Yang dimaksud dengan “Residu” adalah sisa sampah yang setelah 
diolah (dipilah) di sumber dan sama sekali tidak bisa dikelola 
secara manual oleh masyarakat kemudian diangkut ke Tempat 
Pengolahan Akhir (TPA) untuk dimanfaatkan kembali menjadi 
bahan berguna dan atau diproses untuk dikembalikan ke 
lingkungan alam secara aman. 

 
Pasal 14 

Ayat (1) 

Yang dimaksud dengan “Wadah Terpilah” adalah tempat 
penampungan sampah Rumah Tangga dan sejenis Rumah Tangga 
yang dikelompokan dalam tiga tempat yang berbeda yaitu 
Sampah Organik, Sampah Anorganik dan Sampah B-3 Rumah 
Tangga. 
 

Ayat (2) 

Cukup jelas. 

Ayat (3) 

Cukup jelas. 
 

Pasal 15 

Ayat (1) 

Cukup jelas. 
 

Ayat (2) 

Cukup jelas. 
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Ayat (3) 

Cukup jelas. 
 

Ayat (4) 

Cukup jelas. 
 

Ayat (5) 

Cukup jelas. 
 

Ayat (6) 

Cukup jelas. 
 

Pasal 16 

Ayat (1) 

Cukup jelas. 
 

Ayat (2) 

Huruf a 

Yang dimaksud dengan “pengomposan” adalah Proses 
Pengolahan Sampah Organik/Sampah Basah yang bisa 
membusuk yang dengan perlakuan tertentu dapat 
menghasilkan sesuatu yang bernilai ekonomi berupa pupuk 
organik. 

Huruf b 

Cukup jelas. 
 
Ayat (3) 

Cukup jelas. 
 
Pasal 17 

Ayat (1) 

Cukup jelas. 
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Ayat (2) 

Cukup jelas. 
 

Ayat (3) 

Cukup jelas. 
 

Ayat (4) 

Cukup jelas. 
 

Ayat (5) 

Cukup jelas. 
 

Pasla 18 

Ayat (1) 

Cukup jelas. 
 

Ayat (2) 

Cukup jelas. 
 

Ayat (3) 

Cukup jelas. 
 

Ayat (4) 

Cukup jelas. 
 

Ayat (5) 

Cukup jelas. 

Ayat (6) 

Cukup jelas. 
 

Ayat (7) 

Cukup jelas. 
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Pasal 19 

Ayat (1) 

Cukup jelas. 
 

Ayat (2) 

Cukup jelas. 
 

Ayat (3) 

Cukup jelas. 
 

Ayat (4) 

Cukup jelas. 
 

Pasal 20 

Ayat (1) 

Cukup jelas. 
 

Ayat (2) 

Cukup jelas. 
 

Pasal 21 

Ayat (1) 

Yang dimaksud dengan peran Pemerintah Kabupaten sebagai 
fasilitator/jasa layanan adalah Pelayanan Pengangkutan sampah 
yang dilaksanakan oleh Dinas Teknis terkait yang diberi wewenang 
oleh Bupati untuk itu. Sedangkan jasa layanan yang tidak dimiliki 
oleh masyarakat dimaksudkan adalah alat-alat berat seperti dump 
truk, arm roll, container, bulldozer, ekscafator dan wheel loader. 
 

Ayat (2) 

Cukup jelas. 
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Pasal 22 

Ayat (1) 

Cukup jelas. 
 

Ayat (2) 

Cukup jelas. 
 

Pasal 23 

Ayat (1) 

Sampah yang bersumber dari pasar pengelolaan/penanganannya 
mulai dari pemilahan, pengumpulan, pengangkutan, pengolahan 
dan pemrosesan akhir merupakan kewajiban pengelola pasar. 
 

Ayat (2) 

Cukup jelas. 
 

Ayat (3) 

Cukup jelas. 
 

Ayat (4) 

Cukup jelas. 
 

Pasal 24 

Cukup jelas. 
 
Pasal 25 

Yang dimaksud dengan “Rumah Tinggal” adalah tempat tinggal atau 
hunian yang digunakan manusia untuk berlindung dari gangguan iklim 
dan mahluk hidup lainnya, merupakan tempat awal pengembangan 
kehidupan dan penghidupan keluarga dalam lingkungan yang sehat, 
aman, serasi dan teratur serta tempat untuk menyelenggarakan 
kegiatan bermasyarakat dalam lingkungan terbatas. 
Pengertian “Rumah Tinggal” mencakup juga lingkungan “Permukiman” 
yaitu lingkup tertentu kawasan yang didominasi oleh lingkungan 
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hunian dengan fungsi utama sebagai tempat tinggal yang dilengkapi 
dengan prasarana, sarana lingkungan dan tempat kerja yang 
memberikan pelayanan dan kesempatan kerja terbatas untuk 
mendukung perikehidupan dan penghidupan sehingga fungsi 
permukiman tersebut dapat berdaya guna dan berhasil guna. 
Pengertian di luar diatas dikategorikan sebagai “Bukan Rumah 
Tinggal”. 

 
Pasal 26 

Yang dimaksud dengan “Objek Retribusi” adalah berbagai jenis jasa 
tertentu yang disediakan oleh Pemerintah Daerah. Jasa tertentu 
tersebut dikelompokan dalam tiga golongan yaitu Jasa Umum, Jasa 
Usaha, dan Perijinan tertentu. 

 
Pasal 27 

Yang dimaksud dengan “Retribusi Jasa Umum” adalah retribusi 
pelayanan jasa yang telah diberikan oleh Pemerintah Daerah diluar 
Jasa Urusan Umum Pemerintahan. 

 
Pasal 28 

Cukup jelas. 
 
Pasal 29 

Besar retribusi yang harus dibayar oleh orang pribadi atau badan yang 
menggunakan jasa yang bersangkutan dihitung dari perkalian antara 
tingkat penggunaan jasa dan tarif retribusi. 
Tingkat penggunaan jasa dapat dinyatakan sebagai kuantitas 
penggunaan jasa sebagai dasar alokasi beban biaya yang dipikul 
daerah untuk penyelenggaraan jasa yang bersangkutan. 
Akan tetapi ada pula penggunaan jasa yang tidak dapat dengan mudah 
diukur. Dalam hal ini tingkat penggunaan jasa mungkin perlu ditaksir 
berdasarkan rumus. Tarif retribusi adalah nilai rupiah atau persentase 
tertentu yang ditetapkan untuk menghitung besarnya retribusi yang 
terutang. 
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Tarif dapat ditentukan seragam atau dapat diadakan pembedaan 
mengenai golongan tarif sesuai dengan prinsip dan sasaran tarif 
tertentu, misalnya pembedaan retribusi tempat rekreasi antara anak 
dan dewasa, retribusi parkir antara sepeda motor dan mobil, retribusi 
pasar antara kios dan los, retribusi sampah antara rumah tangga dan 
industri. Besarnya tarif dapat dinyatakan dalam rupiah per unit tingkat 
penggunaan jasa. 

 
Pasal 30 

Ayat (1) 

Cukup jelas. 
 

Ayat (2) 

Cukup jelas. 
 

Ayat (3) 

Cukup jelas. 
 

Ayat (4) 

Cukup jelas. 
 

Ayat (5) 

Cukup jelas. 
 
Pasal 31 

Ayat (1) 

Cukup jelas. 
 

Ayat (2) 

Cukup jelas. 
 

Ayat (3) 
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Yang dimaksud keadaan diluar kekuasannya adalah suatu keadaan 
yang terjadi diluar kehendak/kekuasaan Wajib Retribusi, misalnya 
karena Wajib Retribusi sakit atau terkena musibah bencana alam. 
 

Ayat (4) 

Cukup jelas. 

Ayat (5) 

Cukup jelas. 
 

Pasal 32 

Ayat (1) 

Ayat ini mencerminkan adanya kepastian hukum bagi Wajib 
Retribusi bahwa keberatan yang diajukan harus diberi Keputusan 
oleh Kepala Daerah dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) 
bulan sejak Surat Keberatan diterima. 
 

Ayat (2) 

Cukup jelas. 
 

Ayat (3) 

Ayat ini memberi suatu kepastian hukum bagi Wajib Retribusi 
bahwa dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan sejak 
Surat Keberatan diterima harus sudah ada keputusan. 
Disisi lain bahwa kepada Kepala Daerah diberi semacam 
“hukuman” apabila tidak menyelesaikan tugasnya dalam batas 
waktu yang ditentukan.. 
 

Pasal 33 

Ayat (1) 

Cukup jelas. 
 

Ayat (2) 
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Kepala Daerah sebelum memberikan keputusan dalam hal 
kelebihan pembayaran retribusi harus melakukan pemeriksaan 
terlebih dahulu. 
 

Ayat (3) 

Cukup jelas. 
 

Ayat (4) 

Cukup jelas. 

Ayat (5) 

Besarnya imbalan bunga atas keterlambatan pengembalian 
kelebihan pembayaran retribusi dihitung dari batas waktu 2 (dua) 
bulan sejak diterbitkannya Surat Ketetapan Retribusi Daerah Lebih 
Bayar atau Surat Ketetapan Retribusi Daerah Lebih Bayar sampai 
dengan saat dilakukannya pembayaran kelebihan. 

Ayat (6) 

Cukup jelas 
 
Pasal 34 

Ayat (1) 

Saat kadaluarsa penagihan retribusi ini perlu ditetapkan untuk 
memberi kepastian hukum kapan utang retribusi tersebut tidak 
dapat ditagih lagi. 

 
Ayat (2) 

Huruf a 

Dalam hal diterbitkan Surat Teguran dan Surat Paksa, 
kadaluarsa penagihan dihitung sejak tanggal penyampaian 
Surat Paksa tersebut. 

 
Huruf b 

Yang dimaksud dengan pengakuan utang retribusi secara 
langsung adalah Wajib Retribusi dengan kesadarannya 
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menyatakan masih mempunyai utang retribusi dan belum 
melunasinya kepada Pemerintah Daerah. 

Yang dimaksud pengakuan utang tidak langsung adalah Wajib 
Retribusi tidak secara nyata-nyata langsung menyatakan 
bahwa ia mengakui mempunyai utang retribusi kepada 
Pemerintah Daerah. 

 
Pasal 35 

Cukup jelas. 
 
Pasal 36 

Ayat (1) 

Cukup jelas. 
 

Ayat (2) 

Cukup jelas. 
 

Ayat (3) 

Klasifikasi Retribusi Sampah Rumah Tinggal yang bukan tempat 
usaha dengan pola pengangkutan dari TPS ke TPA, serta pola 
individual langsung dari sumber ke TPA adalah sebagai berikut : 
 
Kelas Utama 
Adalah Kelompok Rumah Tinggal dengan klasifikasi bangunan 
khusus terletak pada jalan utama atau daya listrik terpasang 
diatas 5000 VA. 
Kelas I 
Adalah Kelompok Rumah Tinggal dengan klasifikasi bangunan 
tidak sederhana daya listrik terpasang diatas 2200 VA sampai 
dengan 5000 VA. 
Kelas II 
Adalah Kelompok Rumah Tinggal dengan klasifikasi bangunan 
daya listrik terpasang diatas 900 VA sampai dengan 2200 VA. 
Kelas III 
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Adalah Kelompok Rumah Tinggal dengan klasifikasi bangunan 
sederhana daya listrik terpasang diatas 450 VA sampai dengan 
900 VA. 

 
Pasal 37 

Ayat (1) 

Cukup jelas. 
 
Ayat (2) 

Huruf a 

Cukup jelas. 
 
Huruf b 

Cukup jelas. 
 
Huruf c 

Klasifikasi Retribusi Sampah untuk Hotel atau Penginapan 
adalah sebagai berikut : 
Hotel Kelas Bintang 
Bangunan Hotel Berbintang mulai dari bintang satu sampai 
lima yang dilengkapi dengan fasilitas hiburan dan restoran. 
Pengunjung Internasional dan Nasional serta terletak ditepi 
jalan negara, Provinsi, Kabupaten atau Jalan Desa. 
Hotel Kelas Melati 
Hotel kelas menengah yang tidak dilengkapi oleh fasilitas 
hiburan maupun restoran. Pengunjung Internasional, Nasional 
maupun Lokal serta terletak ditepi jalan negara, Provinsi, 
Kabupaten atau Jalan Desa. 
Kelas Losmen/Penginapan 
Bangunan penginapan dengan luas tanah kurang dari 5 
hektar, tidak dilengkapi fasilitas hiburan maupun restoran. 
Pengunjung Domestik atau lokal serta terletak di tepi jalan 
Kabupaten atau Jalan Desa. 
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Huruf d 

Cukup jelas. 
 
Huruf e 

Cukup jelas. 
 
Huruf f 

Cukup jelas. 
 
Huruf g 

Cukup jelas. 
 
Huruf h 

Cukup jelas. 
Pasal 38 

Ayat (1) 

Cukup jelas. 
 

Ayat (2) 

Cukup jelas. 
 

Ayat (3) 

Cukup jelas. 
 

Pasal 39 

Ayat (1) 

Cukup jelas. 
 

Ayat (2) 

Cukup jelas. 
 

Ayat (3) 

Cukup jelas. 
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Pasal 40 

Cukup jelas. 
 

Pasal 41 

Ayat (1) 

Cukup jelas. 
 

Ayat (2) 

Cukup jelas. 
 

Ayat (3) 

Cukup jelas. 
 

Pasal 42 

Ayat (1) 

“Insentif” dapat diberikan misalnya kepada orang, masyarakat 
atau dunia usaha yang menggunakan bahan atau produk yang 
dapat atau mudah diuraikan oleh proses alam dan ramah 
lingkungan dan atau telah melakukan pemilahan sampah 
berdasarkan jenisnya dalam wadah sampah terpilah. 
 

Ayat (2) 

“Disinsentif” dapat diberikan kepada orang, masyarakat atau dunia 
usaha yang menggunakan bahan atau produk yang sulit diurai 
oleh proses alam, digunakan ulang dan atau di daur ulang serta 
tidak ramah lingkungan dan atau belum melakukan pemilahan 
sampah berdasarkan jenisnya dalam wadah sampah terpilah. 
 

Ayat (3) 

Cukup jelas. 
 

Ayat (4) 

Cukup jelas. 
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Pasal 43 

Huruf a 

Cukup jelas. 
 

Huruf b 

Cukup jelas. 
 

Huruf c 

Cukup jelas. 
 

Huruf d 

Cukup jelas. 
 

Huruf e 

Cukup jelas. 
 

Huruf f 

Cukup jelas. 
 

Huruf g 

Yang dimaksud dengan “Open Dumping” adalah cara pengelolaan 
Tempat Pengolahan Akhir (TPA) dengan metoda timbunan terbuka 
dan membiarkan sampah tanpa ada perlakuan tertentu 
(perataan). 

 
Pasal 44 

Ayat (1) 

Cukup jelas. 
 

Ayat (2) 

Cukup jelas. 
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Ayat (3) 

Cukup jelas. 
 

Ayat (4) 

Cukup jelas. 
 

Pasal 45 

Yang dimaksud Dinas Teknis Terkait adalah unsur pelaksana 
Pemerintah Daerah yang mempunyai tugas pokok dan fungsi di Bidang 
Pengelolaan Sampah. 

 
Pasal 46 

Ayat (1) 

Cukup jelas. 
 

Ayat (2) 

Cukup jelas. 
 

Pasal 47 

Ayat (1) 

Cukup jelas. 
 

Ayat (2) 

Cukup jelas. 
 

Ayat (3) 

Cukup jelas. 
 

Ayat (4) 

Cukup jelas. 
 

Ayat (5) 

Cukup jelas. 
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Pasal 48 

Ayat (1) 

Cukup jelas. 
 

Ayat (2) 

Cukup jelas. 
 

Pasal 49 

Cukup jelas. 
 
Pasal 50 

Cukup jelas. 
 
Pasal 51 

Cukup jelas. 
 
 
 



 

BUPATI BANDUNG 
 

 

PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANDUNG 
 

NOMOR  15 TAHUN  2012 

 
TENTANG 

 
PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANDUNG  

NOMOR 21 TAHUN 2009 TENTANG PENGELOLAAN SAMPAH 
 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

 
BUPATI BANDUNG 

 
Menimbang : a. bahwa ketentuan yang mengatur pelaksanaan 

pengelolaan sampah di wilayah Kabupaten Bandung 
telah diatur dan ditetapkan dalam Peraturan Daerah 
Kabupaten Bandung Nomor 21 Tahun 2009 tentang 

Pengelolaan Sampah; 
 

  b. bahwa dalam upaya meningkatkan pengelolaan 
sampah di wilayah Kabupaten Bandung yang lebih 

efektif, efisien, komprehensif dan implementatif serta 
menindaklanjuti Undang-Undang Nomor 28 Tahun 
2009 tentang Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah 

maka ketentuan sebagaimana dimaksud pada huruf a 
perlu ditinjau kembali dan disesuaikan; 

 
  c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana 

dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu 
menetapkan Peraturan Daerah tentang Perubahan 
Atas Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 

21 Tahun 2009 tentang Pengelolaan Sampah; 
    

Mengingat : 1. Undang–Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang 
Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam 

Lingkungan Propinsi Jawa Barat (Berita Negara 
Tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan 
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Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang 
Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten 
Subang dengan mengubah Undang–Undang Nomor 

14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah 
Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Barat 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 
Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 2851); 
 

 

  2. Undang–Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang 
Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209); 

 
  3. Undang–Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang 

Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209); 

 
  4. Undang–Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang 

Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari 
Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 3851); 
 

  5. Undang–Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang 

Bangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2002 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 4247); 
 

  6. Undang–Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang 
Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286); 
 

  7. Undang–Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang 
Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355); 
 

  8. Undang–Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang 
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan 
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Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) 
sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir 
dengan Undang–Undang Nomor 12 Tahun 2008 

tentang perubahan kedua atas Undang–Undang 
Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 
Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 4844); 
 

  9. Undang–Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang 
Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan 
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 447); 

 
  10. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 Tentang 

Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725); 

 
 

  11. Undang–Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang 
Pengelolaan Sampah (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2008 Nomor 69, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4851); 
 

  12. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak 
Daerah Dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 130 Nomor 5049, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 3685); 
 

  13. Undang Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang 

Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 5059); 

 
  14. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang 

Perumahan dan Kawasan Permukiman (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 7, 
Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 5188); 
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  15. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang 
Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 

Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 4389); 

 
  16. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 Tentang 

Pengelolaan Keuangan Daerah Negara (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 4578); 
 

  17. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang 
Pedoman Pembinaan dan Pengawasan 

Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 4593); 
 

  18. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 Tentang 
Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, 

Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan 
Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737); 
 

 
  19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 

2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah 
sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir 

dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 
Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas 
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 

2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan 
Daerah; 

 
  20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 

2011 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah; 
 

  21. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II 

Bandung Nomor VII Tahun 1985 tentang Penunjukan 
Penyidik Pegawai Negeri Sipil yang Melakukan 

Penyidikan terhadap Pelanggaran Peraturan Daerah 
yang Memuat Ketentuan Pidana (Lembaran Daerah 

Kabupaten Daerah Tingkat II Bandung Tahun 1985 
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Nomor 5 Seri C); 
 

  22. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 6 

Tahun 2004 tentang Transparansi dan Partisipasi 
Dalam Penyelenggaraan Pemerintah di Kabupaten 

Bandung (Lembaran Daerah Kabupaten Bandung 
Tahun 2004 Nomor 29 Seri D); 

 
  23. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 2 

Tahun 2007 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan 
Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten 
Bandung Tahun 2007 Nomor 2); 

 
  24. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 17 

Tahun 2007 tentang Urusan Pemerintahan 
Kabupaten Bandung (Lembaran Daerah Kabupaten 

Bandung Tahun 2007 Nomor 17); 
 

  25. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 19 

Tahun 2007 tentang Pembentukan Organisasi 
Sekretariat Daerah dan Sekretariat DPRD Kabupaten 

Bandung(Lembaran Daerah Kabupaten Bandung 
Tahun 2007 Nomor 19); 

 
  26. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 20 

Tahun 2007 tentang Pembentukan Organisasi Dinas 

Daerah Kabupaten Bandung (Lembaran Daerah 
Kabupaten Bandung Tahun 2007 Nomor 20) 

sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir 
dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bandung 

Nomor 16 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua 
Atas Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 
20 Tahun 2007 tentang Pembentukan Organisasi 

Dinas Daerah Kabupaten Bandung (Lembaran Daerah 
Kabupaten Bandung Tahun 2011 Nomor 16); 

 
 

  27. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 21 

Tahun 2007 tentang Pembentukan Organisasi 
Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Bandung 
(Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2007 

Nomor 21); 
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  28. Peraturan Daerah Nomor 22 Tahun 2007 tentang 
Pembentukan Organisasi Kecamatan di Wilayah  
Kabupaten Bandung (Lembaran Daerah Kabupaten 

Bandung Tahun 2007 Nomor 22); 
 

  29. Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2008 tentang 
Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten 

Bandung Tahun 2007 sampai Tahun 2027 (Lembaran 
Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2008 Nomor 3); 

 
  30. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 21 

Tahun 2009 tentang Pengelolaan Sampah (Lembaran 

Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2009 Nomor 21). 
 

 
Dengan Persetujuan Bersama 

 
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BANDUNG 

 

dan 
 

BUPATI BANDUNG 
 

MEMUTUSKAN : 

 
Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ATAS 

PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANDUNG NOMOR 
21 TAHUN 2009 TENTANG PENGELOLAAN SAMPAH. 

 
Pasal I 

 
Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah 
Kabupaten Bandung Nomor 21 Tahun 2009 tentang 

Pengelolaan Sampah (Lembaran Daerah Kabupaten 
Bandung Tahun 2009 Nomor 21) diubah sebagai 

berikut : 
 

1. Ketentuan Pasal 5 ditambah 1 (satu) ayat, yakni       
ayat (5), sehingga Pasal 5 berbunyi sebagai berikut: 
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Pasal 5 
 

(1) Penggolongan sampah berdasarkan jenisnya 

terdiri atas : 

a. Sampah organik; 

b. Sampah anorganik; 

c. Sampah B-3 Rumah Tangga. 

 
 

(2) Sampah organik sebagaimana dimaksud Pasal 
3 ayat (1) huruf a adalah sampah yang 
mengalami pelapukan dan bisa diproses ulang 

secara spesifik menjadi pupuk organik. 
 

(3) Sampah anorganik sebagaimana dimaksud 
Pasal 3 ayat (1) huruf b adalah sampah yang 

tidak mengalami proses pelapukan tapi bisa 
didaur ulang menjadi bahan lain. 
 

(4) Sampah B-3 rumah tangga sebagaimana 
dimaksud Pasal 3 ayat (1) huruf c adalah 

sampah yang tidak bisa diolah dengan 
teknologi sederhana akan tetapi memerlukan 

pengelolaan secara khusus dan menggunakan 
teknologi tinggi. 

 

(5) Ketentuan lebih lanjut mengenai cara 
pengelolaan sampah jenis B-3 sebagaimana 

dimaksud pada ayat (1) huruf a, huruf b, dan 
huruf c diatur dengan Peraturan Bupati. 

 
2. Ketentuan Pasal 6 ditambah 1 (satu) ayat, yakni     

ayat (3), sehingga Pasal 6 berbunyi sebagai berikut: 

 
Pasal 6 

 
(1) Pemerintah Daerah bertugas menjamin 

terselenggaranya pengelolaan sampah yang 
baik dan berwawasan lingkungan sesuai 
dengan tujuan sebagaimana di maksud dalam 

Peraturan Daerah ini. 
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(2) Tugas Pemerintah Daerah sebagaimana 
dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) terdiri atas : 

a. menumbuhkembangkan dan meningkatkan 

kesadaran masyarakat dalam pengelolaan 
sampah; 

b. melakukan penelitian, pengembangan 
teknologi pengurangan dan penanganan 

sampah; 

c. memfasilitasi, mengembangkan, dan 

melaksanakan upaya pengurangan, 
penanganan, dan pemanfaatan sampah; 

d. melaksanakan pengelolaan sampah dan 

memfasilitasi penyediaan prasarana dan 
sarana pengelolaan sampah; 

e. memfasilitasi pemasaran produk-produk 
daur ulang; 

f. memfasilitasi penerapan teknologi spesifik 
lokal yang berkembang pada masyarakat 
setempat untuk mengurangi dan 

menangani sampah; dan 
 

g. melakukan koordinasi antar Lembaga 
Pemerintah Daerah, masyarakat, dan dunia 

usaha agar terdapat keterpaduan dalam 
pengelolaan sampah. 

 

(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tugas 
pemerintah daerah sebagaimana dimaksud 

pada ayat (2) diatur dengan Peraturan Bupati. 
 

3. Ketentuan Pasal 8 ditambah 1 (satu) ayat, yakni     
ayat (3), sehingga Pasal 8 berbunyi sebagai berikut: 

 

Pasal 8 
 

(1) Setiap orang berhak untuk: 

a. mendapatkan pelayanan pengelolaan 

sampah sesuai peraturan dan mekanisme 
yang berlaku sebagaimana di atur dalam 
Peraturan Daerah ini; 

b. berpartisipasi dalam pengelolaan sampah; 
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c. memperoleh informasi yang benar, akurat 
dan tepat mengenai penyelenggaraan 
pengelolaan sampah; 

d. memperoleh pembinaan agar dapat 
melaksanakan pengelolaan sampah secara 

baik dan benar; 

e. mendapatkan kompensasi sebagai akibat 

dampak negatif yang diakibatkan 
penimbunan sampah di TPA. 

 
(2) Kompensasi sebagaimana dalam ayat (1) huruf 

e ditentukan berdasarkan hasil musyawarah 

dan dinilai kelayakannya oleh lembaga 
berwenang. 

 
(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara 

penggunaan hak sebagaimana di maksud pada 
ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati. 

 

4. Ketentuan Pasal 9 ditambah 1 (satu) ayat, yakni     
ayat (5), sehingga Pasal 9 berbunyi sebagai berikut: 

 
Pasal 9 

 
(1) Setiap orang dalam pengelolaan sampah rumah 

tangga dan sampah sejenis sampah rumah 

tangga wajib mengurangi dan menangani 
sampah dengan cara yang berwawasan 

lingkungan. 
 

(2) Pengurangan dan penanganan sampah rumah 
tangga dan sejenis sampah rumah tangga 
sebagaimana dimaksud ayat (1) yaitu dengan 

cara mengganti, mengurangi, memakai 
kembali, dan mendaur ulang. 

 
(3) Pengelola kawasan permukiman, kawasan 

komersial, kawasan industri, kawasan khusus, 
fasilitas umum, fasilitas sosial dan fasilitas 
lainnya wajib menyediakan fasilitas pemilahan 

sampah dalam 3 (tiga) warna. 
 

(4) Setiap orang atau badan usaha yang 
menggunakan Persil untuk kepentingan 
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perumahan dan atau pemukiman wajib 
menyediakan Tempat Penampungan Sementara 
(TPS) Terpilah. 

 
(5) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara 

pelaksanaan kewajiban pengelolaan sampah 
rumah tangga dan sejenis sampah rumah 

tangga sebagaimana dimaksud ayat (1) dan 
ayat (2) diatur dengan Peraturan Bupati. 

 
5. Ketentuan Pasal 12 ditambah 1 (satu) ayat, yakni   

ayat (3), sehingga Pasal 12 berbunyi sebagai berikut: 

 
Pasal 12 

 

(1) Pengurangan sampah sebagaimana dimaksud 
dalam Peraturan Daerah ini  meliputi kegiatan 

3 R (Reduce, Reuse, dan Recycle), meliputi: 

a. pembatasan timbulan sampah; 

b. pendauran ulang sampah; 

c. pemanfataan kembali sampah. 
 

(2) Pengurangan sampah sebagaimana dimaksud 
pada ayat (1) adalah mengurangi volume 

sampah oleh penghasil sampah di sumber 
sampah meliputi: 

a. pengomposan sampah basah; 

b. daur ulang kertas, plastik, dan sejenisnya; 

c. daur ulang material dan sejenisnya. 

 
(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai pengurangan 

sampah sebagaimana dimaksud ayat (1) dan 
aya (2) diatur lebih lanjut dengan Keputusan 
Bupati. 

 
6. Ketentuan Pasal 13 ditambah 1 (satu) ayat, yakni   

ayat (2), sehingga Pasal 13 berbunyi sebagai berikut: 
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Pasal 13 
 

(1) Penanganan sampah sebagaimana dimaksud 

dalam Peraturan Daerah ini meliputi kegiatan : 
 

a. pemilahan dalam bentuk pengelompokan 
dan pemisahan sampah sesuai dengan 

jenis, jumlah, dan atau sifat sampah; 

b. pengumpulan dalam bentuk pengambilan 

dan pemindahan sampah dari sumber 
sampah ke Tempat Penampungan 
Sementara (TPS); 

c. pengangkutan dalam bentuk membawa 
sampah dari sumber dan atau dari TPS; 

d. pengolahan dalam bentuk mengubah 
karakteristik, komposisi, dan jumlah 

sampah; 

e. pemrosesan akhir sampah dalam bentuk 
pengembalian sampah dan atau Residu 

hasil pengolahan sebelumnya ke media 
lingkungan secara aman. 

 
(2) Ketentuan lebih lanjut mengenai penanganan 

sampah sebagaimana dimaksud ayat (1) diatur 
dengan Peraturan Bupati. 

 

7. Ketentuan Pasal 14 ditambah 1 (satu) ayat, yakni   
ayat (4), sehingga Pasal 14 berbunyi sebagai berikut: 

 
Pasal 14 

 
(1) Kegiatan pemilahan sampah menggunakan 

wadah terpilah. 

 
(2) Penggunaan wadah sampah sebagaimana 

dimaksud dalam ayat (1) adalah: 

a. wadah sampah warna hijau untuk jenis 

Sampah Rumah Tangga dan Sampah 
Sejenis Rumah Tangga dan atau Sampah 
Organik; 
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b. wadah sampah warna kuning untuk jenis 
sampah rumah tangga dan atau Sampah 
Anorganik; 

c. wadah sampah warna merah untuk jenis 
Sampah B-3 Rumah Tangga. 

 
(3) Penyediaan wadah sampah sebagaimana 

dimaksud ayat (1) huruf a, b dan c dalam 
pelaksanaanya merupakan tanggung jawab 

bersama Pemerintah Daerah, Badan Hukum, 
dengan seluruh  masyarakat. 
 

(4) Ketentuan lebih lanjut mengenai pewadahan 
sampah sebagaimana dimaksud ayat (1) diatur 

dengan Keputusan Bupati. 
 

8. Ketentuan Pasal 15 ditambah 2 (dua) ayat, yakni    
ayat (7) dan ayat (8), sehingga Pasal 15 berbunyi 
sebagai berikut: 

 
Pasal 15 

 
(1) Pemerintah Daerah bertangungjawab 

melaksanakan sistem pengangkutan sampah 
dari sumber sampah ke Tempat Pemrosesan 
Akhir (TPA). 

 
(2) Sistem Pengangkutan sebagaimana dimaksud 

dalam Peraturan Daerah ini adalah Pelayanan 
Pengangkutan Sampah Rumah Tangga, 

sampah sejenis sampah Rumah Tangga, dan 
sampah B-3 Rumah Tangga yang berasal dari 
sumber sampah dan Tempat Penampungan 

Sementara (TPS) ke Tempat Pemrosesan Akhir 
(TPA). 

 
(3) Sistem Pelayanan Pengangkutan Sampah 

dilaksanakan dalam 3 pola pengumpulan yaitu: 

a. pola individual langsung (door to door); 

b. pola operasional individual tidak langsung; 

c. pola operasi komunal langsung. 
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(4) Sistem pengangkutan individual langsung 
sebagaimana dimaksud ayat (3) huruf a adalah 
sistem pengangkutan sampah terpilah dari 

sumber diangkut dengan kendaraan truk 
sampah ke TPA. 

 
(5) Sistem pengangkutan individual tidak langsung 

sebagaimana dimaksud ayat (3) huruf b adalah 
sistem pengangkutan sampah yang dikumpul 

dari sumber oleh gerobak sampah terpilah ke 
TPS dan diangkut ke TPA. 

 

(6) Sistem pengangkutan komunal langsung 
sebagaimana dimaksud ayat (3) huruf c yaitu 

sistem pengangkutan sampah terpilah dari 
sumber sampah yang dikumpul pada TPS 

terpilah diangkut dengan truk sampah pada 
waktu tertentu. 

 

(7) Ketentuan lebih lanjut mengenai Sistem 
Pengangkutan sampah ke TPA sebagaimana 

dimaksud pada ayat (1) diatur dengan 
Peraturan Bupati. 

 
(8) Pelaksanaan pengangkutan sampah 

sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a, 

dilakukan dengan pertimbangan kemampuan 
operasional daerah, yang secara bertahap 

diubah menjadi pola operasi komunal 
langsung. 

 
9. Ketentuan Pasal 21 ditambah 1 (satu) ayat, yakni   

ayat (3), sehingga Pasal 21 berbunyi sebagai berikut: 

 
Pasal 21 

 
(1) Masyarakat dapat berperan aktif dalam 

pengelolaan sampah di sumber. 
 

(2) Peran Masyarakat sebagaimana dimaksud       

ayat (1), dilakukan melalui: 

a. menjaga kebersihan lingkungan; 

b. mengawasi dan mengorganisir diri; 
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c. memberikan usul, pertimbangan dan saran 
kepada pemerintah daerah; 

d. memberikan saran, pertimbangan dan 

pendapat dalam penyelesaian sengketa 
persampahan. 

 
(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai peran 

masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat 
(1) dan ayat (2) diatur dengan Peraturan 

Bupati. 
 

10. Diantara ayat (3) dan ayat (4) Pasal 23 disisipkan        

1 (satu) ayat, yakni ayat (3a), sehingga Pasal 23 
berbunyi sebagai berikut: 

 
Pasal 23 

 
(1) Pengelolaan sampah pasar dari Sumber 

sampah ke TPS diserahkan pada pihak 

pengelola pasar setempat berkerjasama dengan 
masyarakat di lingkungan di lokasi pasar. 

 
(2) Pengangkutan sampah pasar dari TPS Pasar ke 

TPA dibebankan kepada dinas terkait dengan 
mempertimbangkan analisa timbulan sampah 
pasar. 

 
(3) Pengangkutan sampah pasar sebagaimana 

dimaksud pada ayat (2) dalam bentuk sisa 
pengolahan sampah. 

 

(3a) Besaran, bobot dan beban operasional serta 
pembiayaan sebagaimana dimaksud pada ayat 
(1) dan ayat (2) dihitung secara proporsional. 

 
(4) Ketentuan lebih lanjut mengenai pengelolaan 

sampah pasar sebagaimana dimaksud pada 
ayat (1), (2), dan (3) diatur dengan Peraturan 

Bupati. 
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11. Ketentuan BAB VII dihapus. 

 

12. Ketentuan Pasal 43 ditambah 1 (satu) ayat, yakni 
ayat (2), sehingga Pasal 43 berbunyi sebagai berikut: 

 
Pasal 43 

 
(1) Setiap orang atau badan hukum, dilarang: 

a. membuang sampah, kotoran atau barang 
bekas lainnya disaluran, gorong-gorong, 
trotoar, tempat umum, tempat pelayanan 

umum dan tempat-tempat lainnya yang 
bukan peruntukannya; 

b. mengotori, merusak, membakar atau 
menghilangkan wadah/tempat sampah 

yang telah disediakan di berbagai tempat; 

c. membakar sampah pada tempat-tempat 
yang dapat membahayakan; 

d. membuang sampah berupa pecahan kaca, 
zat-zat kimia, sampah medis atau sampah 

yang mengandung limbah bahan beracun 
berbahaya kecuali pada wadah yang 

disediakan khusus dan dikelola secara 
khusus peruntukannya; 

e. mencampur sampah dengan limbah 

berbahaya dan beracun; 

f. mengolah sampah yang menyebabkan 

dan/atau kerusakan lingkungan; 

g. melakukan penanganan sampah dengan 

pembuangan terbuka/Open Dumping. 
 

(2) Ketentuan lebih lanjut mengenai larangan 

sebagaimana dimaksud ayat (1) diatur dengan 
Peraturan Bupati. 

 
13. Ketentuan Pasal 44 ditambah 1 (satu) ayat, yakni   

ayat (2), sehingga Pasal 44 berbunyi sebagai berikut: 
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Pasal 44 
 

(1) Pemerintah Daerah bertanggungjawab 

melakukan pengawasan baik secara sendiri-
sendiri maupun bersama-sama terhadap 

pelaksanaan pengelolaan sampah yang 
dilakukan oleh pengelola sampah. 

 
(2) Pengawasan sebagaimaan dimaksud pada ayat 

(1) didasarkan pada norma, standar, prosedur 
dan kriteria pengawasan dengan mengacu 
kepada Peraturan Pemerintah. 

 
(3) Pengawasan Pengelolaan Sampah di tingkat 

Kecamatan, Kelurahan/Desa, 
Lingkungan/RW/RT merupakan tanggung 

jawab Camat. 
 
(4) Pengawasan pengelolaan sampah di tingkat 

daerah dilaksanakan oleh dinas teknis terkait. 
 

(5) Ketentuan lebih lanjut mengenai cara 
pengawasan pengelolaan sampah diatur 

dengan Keputusan Bupati. 
 

14. Ketentuan Pasal 45 ditambah 1 (satu) ayat, yakni   

ayat (2), sehingga Pasal 45 berbunyi sebagai berikut: 
 

Pasal 45 
 

(1) Pembinaan kesadaran masyarakat dan 
pengendalian dalam upaya pengelolaan sampah 
dilakukan oleh Pemerintah Daerah melalui 

Dinas teknis terkait. 
 

(2) Tata cara pembinaan kesadaran masyarakat 
dan pengendalian dalam upaya pengelolaan 

sampah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 
diatur dengan Keputusan Bupati. 

 

15. Ketentuan Pasal 46 ditambah 1 (satu) ayat, yakni   
ayat (3), sehingga Pasal 46 berbunyi sebagai berikut 

: 
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Pasal 46 
 

(1) Setiap orang atau badan hukum yang 

melanggar ketentuan Pasal 10 ayat (1) dan 
Pasal 17 ayat (4) sebagaimana dimaksud dalam 

Peraturan Daerah ini, dikenakan sanksi 
administrasi. 

 
(2) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud 

pada ayat (1) dapat berupa peringatan lisan, 
peringatan tertulis, penutupan sementara, 
pencabutan ijin, dan penutupan kegiatan. 

 

(3) Tata cara dan prosedur penerapan sanksi 
administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat 

(2) diatur dengan Peraturan Bupati. 
 

16. Ketentuan Pasal 48 diubah, sehingga Pasal 48 
berbunyi sebagai berikut: 
 

Pasal 48 
 

Setiap orang dan atau badan hukum yang 
melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam 

Pasal 43 ayat (1) Peraturan Daerah ini diancam 
dengan pidana kurungan paling lama 6 (enam) 
bulan atau denda paling banyak Rp. 50.000.000,00 

(lima puluh juta rupiah). 
 

17. Diantara Pasal 50 dan Pasal 51 disisipkan 1 (satu) 
pasal, yakni Pasal 50A, sehingga berbunyi sebagai 

berikut: 
 

Pasal 50A 

 
Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, 

maka ketentuan lain sebagaimana dimaksud pada 
Peraturan Daerah Kabubpaten Bandung Nomor 21 

Tahun 2009 tentang Pengelolaan Sampah 
(Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2009 
Nomor 21), dinyatakan masih tetap berlaku. 
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Pasal II 
 

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal 

diundangkan. 
 

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan 
pengundangan Peraturan Daerah ini dengan 

penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten 
Bandung. 

 
 
 Ditetapkan di Soreang 

 pada tanggal 7 Mei 2012 
  

 BUPATI BANDUNG 
  

  
 ttd 
  

  
 DADANG M. NASER 

  
  

Diundangkan di  Soreang  
pada tanggal 7 Mei 2012 
 

 

SEKRETARIS DAERAH 
KABUPATEN BANDUNG 

 

  
  

ttd  
  
  

SOFIAN NATAPRAWIRA 
Pembina Utama Muda 

NIP. 19581229 198603 1 011 

 

  

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BANDUNG  
TAHUN  2012  NOMOR 15 
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PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANDUNG  

NOMOR : 11 TAHUN : 2012 

TENTANG  

RETRIBUSI JASA UMUM  

 DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA  

BUPATI BANDUNG 

Menimbang : 
a. bahwa Retribusi Jasa Umum merupakan pungutan Daerah 

sebagai pembayaran atas jasa yang disediakan oleh 

Pemerintah Daerah untuk tujuan kepentingan dan 

kemanfaatan umum serta dapat dinikmati oleh orang 
pribadi atau badan dan merupakan salah satu sumber 

pendapatan daerah yang penting guna membiayai 
pelaksanaan pemerintah daerah yang dilaksanakan 

berdasarkan prinsip demokrasi, pemerataan, keadilan, 
peran serta masyarakat, dan akuntanbilitas dengan 

memperhatikan potensi daerah; 

b. bahwa sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 
28 tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, 

retribusi jasa umum merupakan salah satu sumber 
pendapatan daerah yang dapat digunakan untuk 

membiayai pembangunan daerah, maka sebagai 
implementasi pelaksanaannya perlu diatur tersendiri 

dengan Peraturan Daerah; 

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaiman dimaksud 

dalam huruf a dan b perlu membentuk Peraturan Daerah 

Tentang Retribusi Jasa Umum; 

Mengingat :  
1. Undang–Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang 

Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam 
Lingkungan Propinsi Jawa Barat (Berita Negara Tahun 

1950) 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 
Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam 

Lingkungan Propinsi Jawa Barat (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851); 
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2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981, tentang Hukum 
Acara Pidana (Lembaran Negara Tahun 1981 Nomor 76, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
3209); 

3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2003 
tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2003, Nomor 47, Tambahan Lembaran 
Negara Nomor 4286); 

4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2004, 

tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355); 

5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang 

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah 

diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang 
Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas 

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang 
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2008 Nomor 59,Tambahan Negara 
Republik Indonesia Nomor 4844); 

6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004, tentang 
Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan 

Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 4438); 

7. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004, tentang Jalan      
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 

132, Tambahan    Lembaran   Negara  Republik Indonesia 
Nomor 4444); 

8. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007, tentang Penataan 
Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 

Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 4725); 

9. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009, tentang Lalu 

Lintas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 
Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 4849); 

10. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009, tentang Pajak 

Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran 
Negara Nomor 5049); 
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11. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 

144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 5063); 

12. Undang-Undang Nomor 44 tentang Rumah Sakit 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 

153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2009 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 5072); 

13. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang 
Pembentukan Peraturan Perundang-undangan,(Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 

5234); 

14. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008, tentang 

Pengelolaan Sampah (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 69,  Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 4851); 

15. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 1983 Tentang Tarif 
Biaya Tara Sebagaimana telah diubah dengan Peraturan 

Pemerintah Nomor 16 Tahun 1986tentang Perubahan Atas 
Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 1983 (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 1986 Nomor 22, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 3329); 

16. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 1993 Tentang 

Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 1993 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 3527); 

17. Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 1993 tentang 

Pemeriksaan Motor di Jalan ( Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 1993 Nomor 60, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 3528); 

18. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang 

Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 

4502); 

19. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang 

Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 4578); 

20. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang 
Pedoman Pembinaan Dan Pengawasan Penyelenggaraan 

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Negara 

Republik Indonesia Nomor 4594); 
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21. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang 
Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, 

Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah 
Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 4737); 

22. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang 
Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2007 Nomor 89 Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Indonesia Nomor 4741); 

23. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata 

Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 119, 

Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 5164);  

24. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 

sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan 

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 
tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam 

Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman 
Pengelolaan Keuangan Daerah; 

25. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2011 
tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah; 

26. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 6 Tahun 
2004 tentang Transparasi dan Partisipasi dalam 

Penyelenggaraan Pemerintahan di Kabupaten Bandung 

(Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2004 
Nomor 29Seri D); 

27. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 2 Tahun 
2007 Tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah 

(Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2007 
Nomor 2); 

28. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 17 Tahun 
2007 tentang Urusan Pemerintahan Kabupaten Bandung 

(Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2007 

Nomor 17); 

29. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 20 Tahun 

2007 tentang Pembentukan Organisasi Dinas Daerah 
Kabupaten Bandung Tahun 2007 Nomor 20) sebagaimana 

telah diubah beberapa kali dengan Peraturan Daerah 
Kabupaten Bandung Nomor 20 Tahun 2007 tentang 

pembentukan Organisasi Dinas Daerah Kabupaten 

Bandung (Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Tahun 
2011 Nomor 16); 
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30. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 8 Tahun 
2010 tentang Tata Cara Pembentukan Peraturan Daerah 

(Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2010 
Nomor 8); 

 

Dengan Persetujuan Bersama 

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BANDUNG  
dan  

BUPATI BANDUNG  
 

MEMUTUSKAN : 
Menetapkan        : PERATURAN DAERAH TENTANG RETRIBUSI JASA 

UMUM 

 
BAB I  

KETENTUAN UMUM 

Pasal 1 
 

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :  

1. Daerah adalah Kabupaten Bandung;  
2. Pemerintahan Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Bandung. 

3. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh 
Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut azas 

otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip Negara Kesatuan Republik 
Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara 

Republik Indonesia Tahun 1945. 

4. Bupati adalah Bupati Bandung. 
5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah 

Lembaga Legislatif Kabupaten Bandung. 
6. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah 

perangkat daerah yang bertanggungjawab dan berwenang dalam 
melaksanakan pengelolaan dan pemungutan retribusi daerah 

 
7. Badan layanan umum daerah yang selanjutnya disingkat BLUD adalah 

Satuan Kerja Perangkat Daerah atau Unit Kerja pada Satuan Kerja 

Perangkat Daerah di Lingkungan pemerintah daerah yang dibentuk untuk 
memberikan pelayanan kepada masyarakat berupa penyediaan barang 

dan/atau jasa yang dijual tanpa mengutamakan mencari keuntungan, dan 
dalam melakukan kegiatannya didasarkan pada prinsip efisiensi dan 

produktivitas. 
8. Pejabat adalah pegawai yang diberi tugas tertentu di bidang retribusi 

daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan. 

9. Badan adalah sekumpulan orang dan atau modal yang merupakan 
kesatuan, baik yang melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, 

perseroan komanditer, perseroan lainnya badan usaha milik negara 
(BUMD) dengan nama dan dalam bentuk apa pun, firma, kongsi, koperasi, 

dan pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi lainnya, 
lembaga dan bentuk badan lainnya termasuk kontrak investasi kolektif 

dan bentuk badan lainnya termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk 
usaha tetap. 
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10. Retribusi Daerah, yang selanjutnya disebut Retribusi, adalah Pungutan 

Daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang 
khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk 

kepentingan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk 
kepentingan orang pribadi atau Badan. 

11. Jasa adalah kegiatan Pemerintah Daerah berupa usaha dan pelayanan 
yang menyebabkan barang, fasilitas, atau kemanfaatan lainnya yang 

dinikmati oleh orang pribadi atau badan. 
12. Jasa Umum adalah jasa yang disediakan atau diberikan oleh Pemerintah 

Daerah untuk tujuan kepentingan dan kemanfaatan umum serta dapat 

dinikmati oleh orang pribadi atau Badan. 
13. Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menurut peraturan 

perundang-undangan, retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran 
retribusi, termasuk pemungut atau pemotong retribusi tertentu. 

14. Masa Retribusi adalah suatu jangka waktu tertentu yang memanfaatkan 
jasa dan perizinan tertentu. 

15. Surat Setoran Retribusi Daerah, yang selanjutnya disingkat SSRD, adalah 

bukti pembayaran atau penyetoran retribusi yang telah dilakukan dengan 
menggunakan formulir atau telah dilakukan dengan cara lain ke kas 

daerah melalui tempat pembayaran yang ditunjuk oleh Bupati.  
16. Surat Ketetapan Retribusi Daerah, yang selanjutnya disingkat SKRD, 

adalah surat ketetapan retribusi yang menentukan besarnya jumlah pokok 
retribusi yang terutang. 

17. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Lebih Bayar, yang selanjutnya disebut 
SKRDLB, adalah surat ketetapan retribusi yang menentukan kelebihan 

retribusi lebih besar daripada retribusi yang terutang atau seharusnya 

tidak terutang. 
18. Surat Tagihan Retribusi Daerah, yang selanjutnya disingkat STRD, adalah 

surat untuk melakukan tagihan retribusi dan/atau sanksi administratif 
berupa bunga dan/atau denda.  

19. Pemungutan adalah suatu rangkaian kegiatan mulai dari penghimpunan 
data objek dan subjek pajak, penentuan besarnya pajak yang terutang 

sampai kegiatan penagihan pajak kepada Wajib Retribusi serta 
pengawasan penyetorannya. 

20. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan menghimpun dan mengolah 

data, keterangan, dan/atau bukti yang dilaksanakan secara objektif dan 
profesional berdasarkan suatu standar pemeriksaan untuk menguji 

kepatuhan pemenuhan kewajiban retribusi daerah dan/atau untuk tujuan 
lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-

undangan retribusi daerah. 
 

21. Penyidikan tindak pidana di bidang retribusi daerah adalah serangkaian 

tindakan yang dilakukan  oleh Penyidik untuk mencari serta 
mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tindak 

pidana di bidang retribusi daerah yang terjadi serta menemukan 
tersangkanya. 
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BAB II 

RETRIBUSI JASA UMUM 
Bagian Kesatu 

Jenis Retribusi Jasa Umum 
Pasal 2 

(1) Jenis Retribusi Jasa Umum dalam Peraturan Daerah ini meliputi : 
a. Retribusi Pelayanan Kesehatan Pada RSUD. 

b. Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan; 
c. Retribusi Penggantian Biaya Cetak Kartu Tanda Penduduk dan Akta 

Catatan Sipil; 

d. Retribusi Pelayanan Pemakaman dan Pengabuan Mayat; 
e. Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum; 

f. Retribusi Pelayanan Pasar; 
g. Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor; 

h. Retribusi Penyediaan dan/atau penyedotan Kakus; 
i. Retribusi Pengolahan Limbah Cair; 

j. Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang; 

k. Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi seluler. 

(2) Jenis Retribusi Jasa Umum selain yang diatur dalam Peraturan Daerah ini 

ditetapkan dengan Peraturan Daerah tersendiri yang berpedoman pada 
peraturan Perundang-undangan. 

Pasal 3 
(1) Setiap Retribusi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 digolongkan 

sebagai Retribusi Jasa Umum. 

Bagian Ketiga  

Retribusi Pelayanan Persampahan /Kebersihan 

Paragraf 1 
Nama, Objek dan Subjek 

Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan 
Pasal 10 

Dengan nama Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan dipungut retribusi 
atas pelayanan Persampahan/Kebersihan 

Pasal 11 
(1) Objek Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan sebagaimana dimaksud 

dalam Pasal 2 ayat (1) huruf b adalah pelayanan persampahan/kebersihan 

yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah, meliputi: 
a. Pengambilan/pengumpulan sampah dari sumbernya ke lokasi pembuangan 

sementara; 
b. Pengangkutan sampah dari sumbernya dan/atau lokasi pembuangan 

sementara ke lokasi Pembuangan/Pembuangan akhir sampah;dan 
c. Penyediaan lokasi pembuangan/pemusnahan akhir sampah. 

  

Dikecualikan dari objek Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat 1 adalah 
pelayanan kebersihan jalan umum,taman, tempat ibadah, sosial, dan tempat 

umum lainnya.  
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Pasal 12 

(1) Subjek Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan adalah orang pribadi 
atau Badan yang menggunakan/menikmati Pelayanan 

Persampahan/Kebersihan 
 

(2) Wajib Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat 1 adalah orang pribadi 
atau Badan yang menurut ketentuan Peraturan Daerah ini diwajibkan untuk 

melakukan pembayaran Retribusi. 
 

Paragraf 2 

Cara Mengukur Tingkat Penggunaan Jasa 
Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan 

Pasal 13 
Tingkat Penggunaan Jasa pada Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan 

diukur berdasarkan jenis pelayanan Persampahan/Kebersihan yang diberikan. 
Paragraf 3 

Prinsip dan Sasaran dalam Penetapan Struktur 

Dan Besarnya Tarif Retribusi Pelayanan 
Persampahan/Kebersihan 

Pasal 14 
(1) Prinsip dan sasaran dalam penetapan tarif Retribusi Pelayanan 

Persampahan/Kebersihan ditetapkan dengan memeperhatikan biaya 
penyediaan jasa yang bersangkutan, kemampuan masyarakat, aspek 

keadilan, dan efektivitas pengendalian atas pelayanan 
Persampahan/Kebersihan. 

(2) Biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi biaya operasi dan 

pemeliharaan, biaya bunga, dan biaya modal. 
(3) Dalam hal penetapan tarif sepenuhnya memperhatikan biaya penyediaan 

jasa, penetapan tarif hanya untuk menutup sebagian biaya. 

Paragraf 4 

Struktur dan Besarnya Tarif 
Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan 

Pasal 15 
Struktur dan besarnya tarif Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan 

ditetapkan sebagai berikut: 

1. Tarif Retribusi Rumah Tinggal 
a. Untuk Pengangkutan dan Pengeleloaan sampah dari TPS ke TPA di 

lingkungan rumah tinggal besarnya tarif tiap bulan di katagorikan 
berdasarkan klasifikasi sebagai berikut: 

1) Kelas Utama                             Rp.8.000;/bln/kk 
2) Kelas I                                      Rp.6.000;/bln/kk 

3) Kelas II                                     Rp.5.000;/bln/kk 

4) Kelas III                                    Rp.4.000;/bln/kk 
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b. Untuk pengambilan, pengangkutan dan pembuangan sampah dari rumah 
tinggal dengan pola Individual langsung dari sumber ke TPA yang 

dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah, besarnya tarif tiap bulan di 
kategorikan berdasarkan klasifikasi sebagai berikut; 

1) Kelas Utama                              Rp.9.500;/bln/kk 
2) Kelas I                                       Rp.7.500;/bln/kk 

3) Kelas II                                      Rp.6.500;/bln/kk 
4) Kelas III                                     Rp.5.500;/bln/kk 

  

2. Tarif Retribusi Bukan Rumah Tinggal 
 

a. Untuk Pelayanan Pengangkutan dan Pengeleloaan Sampah dari Toko jalur 
Protokol, besar nya Tarif Retribusi adalah Rp.30.000,- per m³ (per meter 

kubik); 
b. Untuk Pelayanan Pengangkutan dan Pengelolaan sampah dari perusahaan 

industri, besarnya tarif adalah Rp.30.000,- per m³ (per meter kubik); 

c. Untuk Pelayanan Pengangkutan dan Pengelolaan Sampah dari hotel/ 
penginapan, besarnya tarif ditentukan berdasarkan klasifikasi sebagai 

berikut: 
1) Hotel Kelas Bintang                     Rp.35.000/per m³ 

2) Hotel Kelas Melati                        Rp.30.000/per m³ 
3) Kelas Losmen/Penginapan           Rp.27.500/per m³ 

d. Untuk pelayanan pengangkutan dan pengelolaan sampah dari restoran, 
rumah makan, besarnya tarif retribusi sebesar Rp.35.000 per m³ (per 

meter kubik); 

e. Untuk Pelayanan Pengangkutan dan Pengelolaan sampah dari Rumah 
Sakit dan PUSKESMAS, besarnya tarif retribusi sebesar Rp.27.500 per m³ 

(per meter kubik); 
f. Untuk Pelayanan Pengangkutan dan Pengelolaan Sampah dari bioskop/ 

Tempat Hiburan dan Keramaian Umum serta tempat Pariwisata, besarnya 
tarif retribusi sebesar Rp.35.000 per m³ (per meter kubik); 

g. Untuk Pelayanan Pengangkutan dan Pengelolaan Sampah dari Perusahaan 
Jasa Perkantoran, besarnya tarif Retribusi sebesar Rp.35.000 per m³ (per 

meter kubik); 

h. Untuk Pelayanan Pengangkutan dan Pengelolaan Sampah dari Perusahaan 
Angkutan/Gudang, besarnya tarif retribusi sebesar Rp.35.000 per m³ (per 

meter kubik);                 
3. Pembuangan Sampah KE TPA 

Pembuangan sampah ke TPA milik Pemerintah Daerah yang dilaksanakan 
pihak swasta dan atau Badan di luar lingkungan Pemerintah Kabupaten 

Bandung dikenakan Retribusi sebesar Rp.35.000 per m³ (per meter kubik); 
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4. Tarif Retribusi Sampah Liar 

Besarnya Tarif Retribusi Pengangkutan Sampah khusus di lokasi pasar dan 
kaki lima serta pedagang musiman besarnya sebagai berikut: 

 
a. Pedagang Grosir                               Rp.3.000 / hari 

b. Pedagang Toko                                 Rp.2.500 / hari 
c. Pedagang Kios                                  Rp.2.000 / hari 

d. Pedagang Lapangan                          Rp.1.500 / hari 
 

Bagian Kesembilan  

Retribusi Penggantian Penyediaan dan/atau Penyedotan Kakus 
Paragraf 1 

Nama, Obyek dan Subyek 
Retribusi Penyediaan dan/atau Penyedotan Kakus 

Pasal 46 
Dengan nama Retribusi penyediaan dan/atau Penyedotan Kakus dipungut 

retribusi atas pelayanan penyediaan dan/atau penyedotan kakus. 

 Pasal 47 
(1) Objek Retribusi Penyediaan dan/atau Penyedotan Kakus adalah pelayanan 

penyediaan dan/atau penyedotan kakus yang dilakukan oleh Pemerintah 
Daerah. 

(2) Dikecualikan dari objek Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah 
pelayanan penyediaan dan/atau penyedotan kakus yang disediakan, dimiliki 

dan/atau dikelola oleh BUMN, BUMD dan pihak swasta. 

Pasal 48 

(1) Subjek Retribusi Penyediaan dan/atau Penyedotan Kakus adalah orang 

pribadi atau Badan yang menggunakan/menikmati pelayanan Penyedotan 
Kakus. 

(2) Wajib Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah orang pribadi 
atau Badan yang menurut ketentuan Peraturan Daerah ini diwajibkan untuk 

melakukan pembayaran Retribusi. 

Paragraf 2 

Cara Mengukur Tingkat Penggunaan Jasa 
Retribusi Penyediaan dan/atau Penyedotan Kakus 

Pasal 49 

Tingkat penggunaan jasa pada Retribusi Penyediaan dan/atau Penyedotan 
Kakus diukur berdasarkan volume air kotor/tinja yang disedot, volume limbah 

tinja yang dikirim instalasi Penyedotan Lumpur Tinja (IPLT) serta jarak tempuh 
kelokasi penyedotan. 

Paragraf 3 
Prinsip dan Sasaran dalam Penetapan Struktur Dan Besarnya 

Tarif Retribusi Penyediaan dan/atau Penyedotan Kakus 

Pasal 50 
(1) Prinsip dan sasaran dalam penetapan tarif Retribusi Penyediaan dan/atau 

Penyedotan Kakus ditetapkan dengan memperhatikan biaya penyediaan jasa 
yang bersangkutan, kemampuan masyarakat, aspek keadilan, dan efektivitas 

pengendalian atas pelayanan penyedotan kakus. 
(2) Biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi biaya operasi dan 

pemeliharaan, biaya bunga, dan biaya modal. 
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(3) Dalam hal penetapan tarif sepenuhnya memperhatikan biaya penyediaan 

jasa, penetapan tarif hanya untuk menutup sebagian biaya. 

 

Paragraf 4 
Struktur dan Besarnya Tarif 

Retribusi Penyediaan dan/atau Penyedotan Kakus 
Pasal 51 

Struktur dan besarnya tarif Retribusi Penyediaan dan/atau Penyedotan Kakus 
ditetapkan dengan rincian sebagai berikut: 

1. Penyedotan Tinja 

a. Rumah Tangga 
1) Rumah Tangga Dengan Daya Listrik 2200 Watt atau lebih : Rp.60.000,-

/m³ 
2) Rumah Tangga Dengan Daya Listrik 1300 Watt : Rp.35.000,-/m³ 

3) Rumah Tangga Dengan Daya Listrik sampai dengan 900 Watt Rp.25.000,-
/m³ 

b. Komersial 

1) Kantor Swasta, Kantor BUMD dan BUMN: Rp.60.000,-/m³ 
2) Industri, hotel, ruko, supermarket, minimarket, toko: Rp.60.000,-/m³ 

c. Kantor Pemerintah dan lembaga pemerintah lainnya: Rp.35.000,-/m³ 
 

2. Pembuangan ke Instalasi Pengolahan Lumpur Tinja (IPLT) 
a. Truck tangki swasta dan badan hukum diluar Pemerintah Kabupaten 

Bandung Rp.20.000,- per truck tangki tinja dengan kapasitas maksimum 3 
(tiga) m³ 

b. Setiap kelebihan dari 3 (tiga) m³ dikenakan retribusi tambahan sebesar 

Rp.5.000,-/m³ 

Bagian Kesepuluh 

Retribusi Pengolahan Limbah Cair 
Paragraf 1 

Nama Obyek dan subyek 
Retribusi Pengolahan Limbah Cair 

Pasal 52 
Dengan nama Retribusi Pengolahan Limbah Cair dipungut retribusi atas 

Pengolahan Limbah Cair.  

 Pasal 53 
(1) Objek Retribusi Pengolahan Limbah Cair sebagaimana dimaksud dalam pasal 

2 ayat (1) huruf k adalah pelayanan pengolahan limbah cair rumah tangga, 
perkantoran, dan industri yang disediakan, dimiliki, dan atau dikelola secara 

khusus oleh Pemerintah Daerah dalam bentuk instalasi pengolahan limbah 
cair. 

(2) Dikecualikan dari objek Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 

adalah pelayanan pengolahan limbah cair yang disediakan, dimiliki, dan/atau 
dikelola  oleh pemerintah, BUMN,BUMD, pihak swasta, dan pembuangan 

limbah cair secara langsung kesungai, drainase, dan/atau sarana 
pembuangan lainnya. 
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 Pasal 54 

(1) Subjek Retribusi Pengolahan limbah Cair adalah orang pribadi atau Badan 
yang menggunakan/menikamati pelayanan Pengolahan Limbah Cair. 

(2) Wajib Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah orang pribadi 
atau badan yang menurut ketentuan Peraturan Daerah ini diwajibkan untuk 

melakukan Pembayaran Retribusi. 

Paragraf 2 

Cara Mengukur Tingkat Penggunaan Jasa  
Retribusi Pengolahan Limbah Cair 

Pasal 55 

Tingkat penggunaan Jasa pada Retribusi Pengolahan Limbah Cair diukur 
berdasarkan jenis pelayanan Pengolahan Limbah Cair yang diberikan. 

 
Paragraf 3 

Prinsip dan Sasaran dalam Penetapan Struktur dan Besarnya 
Tarif Retribusi Pengolahan Limbah Cair 

Pasal 56 

(1) Prinsip dan sasaran dalam penetapan tarif Retribusi Pengolahan Limbah Cair 
ditetapkan dengan memperhatikan biaya penyediaan jasa yang bersangkutan, 

kemampuan masyarakat, aspek keadilan, dan efektivitas pengendalian atas 
Pengolahan Limbah Cair. 

(2) Biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi biaya operasi dan 
pemeliharaan, biaya bunga, dan biaya modal. 

(3) Dalam hal penetapan tarif sepenuhnya memperhatikan biaya penyediaan jasa, 
penetapan tarif hanya untuk menutup sebagian biaya. 

  

Paragraf 4 
Struktur dan Besarnya Tarif 

Retribusi Pengolahan Limbah Cair 
Pasal 57 

Struktur dan besarnya tarif Retribusi Pengolahan Limbah Cair ditetapkan 
dengan rincian sebagai berikut: 

1. Limbah Cair Domestik 
a. Rumah Tangga 

1) Rumah Tangga Dengan Daya Listrik 2200 Watt atau lebih : Rp.12.000,-

/bulan 
2) Rumah Tangga Dengan Daya Listrik 1300 Watt : Rp. 7.000,-/bulan 

3) Rumah Tangga Dengan Daya Listrik sampai dengan 900 Watt 
Rp.4.500,-/bulan 

b. Komersial 
1) Industri kecil tanpa proses finishing (pencelupan/washing dll): 

Rp.7.000,-/bulan 

2) Kantor Swasta Kantor BUMD dan BUMN : Rp.7.000,-/bulan 
3) Hotel, Ruko, Supermarket, Minimarket, Toko : Rp.12.000,-/bulan 

c. Kantor Pemerintah dan Lembaga Pemerintah Lainnya : Rp.7.000,-/bulan 
2. Limbah Cair Industri melalui instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL) yang 

dioperasikan oleh Pemerintah Daerah adalah sebesar Rp.4.400,-/m³ 
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BAB III 
PEMUNGUTAN RETRIBUSI 

Bagian Kesatu 
Wilayah Pemungutan 

Pasal 70 
Retribusi Daerah yang terutang dipungut diwilayah Daerah.  

Bagian Kedua 
Penentuan Pembayaran, Tempat Pembayaran, Angsuran dan 

Penundaan Pembayaran 

Pasal 71 
(1) Penentuan pembayaran Retribusi yang terutang dilunasi sekaligus. 

(2) Tempat pembayaran Retribusi dilakukan di Kas Daerah atau tempat lain 
yang ditunjuk oleh Bupati. 

(3) Bupati dapat memberikan persetujuan kepada wajib Retribusi untuk 
mengangsur Retribusi terutang dalam kurun waktu tertentu, setelah 

memenuhi persyaratan yang ditentukan. 

(4) Angsuran pembayaran Retribusi sebagaimana dimaksud ayat (3) harus 
dilakukan secara tertentu dan berturut-turut dengan dikenakan bunga 

sebesar 2% (dua persen) sebulan dari jumlah Retribusi yang belum atau 
kurang dibayar. 

(5) Bupati dapat memberikan persetujuan kepada wajib Retribusi untuk 
menunda pembayaran Retribusi sampai batas waktu yang ditentukan setelah 

memenuhi persyaratan yang ditentukan dengan dikenakan bunga 2% (dua 
persen) sebulan dari jumlah Retribusi. 

(6) Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan untuk dapat mengangsur dan 

menunda pembayaran serta tata cara pembayaran Retribusi sebagaimana 
dimaksud ayat (4) dan ayat (5), diatur dengan Peraturan Bupati. 

 
Bagian Ketiga 

Tata Cara Pemungutan dan Penagihan 
Pasal 72 

(1) Retribusi dipungut dengan menggunakan SKRD atau dokumen lain yang 
dipersamakan. 

(2) Dokumen lain yang dipersamakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat 

berupa karcis, kupon, dan kartu langganan. 
(3) Dalam hal wajib retribusi tertentu tidak membayar tepat pada waktunya atau 

kurang membayar, dikenakan sanksi administratif berupa bunga sebesar 2% 
(dua persen) setiap bulan Retribusi yang terutang yang tidak atau kurang 

dibayar dan ditagih dengan menggunakan STRD. 
(4) Tata cara pelaksanaan pemungutan Retribusi ditetapkan dengan Peraturan 

Bupati.  

Pasal 73 
(1) Penagihan Retribusi terutang menggunakan STRD dan di dahului dengan 

surat teguran 
(2) Pengeluaran Surat Teguran/Peringatan/Surat lain yang sejenis sebagai awal 

tindakan pelaksanaan penagihan Retribusi dikeluarkan segera setelah 
7(tujuh) hari sejak jatuh tempo pembayaran. 
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(3) Dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari setelah tanggal surat  
Teguran/Peringatan/Surat lain yang sejenis, wajib Retribusi harus melunasi 

Retribusinya yang terutang. 
(4) Surat Teguran/Peringatan/Surat lain yang sejenis sebagaimana dimaksud 

pada ayat (1) dikeluarkan oleh Pejabat yang ditunjuk. 

Bagian Keempat 

Pemanfaatan  
Pasal 74 

(1) Pemanfaatan dari penerimaan masing-masing jenis Retribusi diutamakan 

untuk mendanai kegiatan yang berkaitan langsung dengan penyelenggaraan 
pelayanan yang bersangkutan. 

(2) Ketentuan mengenai alokasi pemanfaatan penerimaan Retribusi sebagaimana 
dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan peraturan Bupati. 

Bagian Kelima  
Keberatan 

Pasal 75 

(1) Wajib Retribusi tertentu dapat mengajukan keberatan hanya kepada Bupati 
atau pejabat yang ditunjuk atas SKRD atau dokumen yang dipersamakan. 

(2) Keberatan diajukan secara tertulis dalam bahasa indonesia dengan disertai 
alasan-alasan yang jelas. 

(3) Keberatan harus diajukan dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) bulan 
sejak tanggal SKRD diterbitkan, kecuali jika Wajib Retribusi tertentu dapat 

menunjukan bahwa jangka waktu itu tidak dapat dipenuhi karena keadaan 
diluar kekuasaannya. 

(4) Keadaan diluar kekuasaannya sebagaimana dimaksud pada ayat (3) adalah 

suatu keadaan yang terjadi diluar kehendak atau kekuasaan wajib Retribusi. 

(5) Pengajuan keberatan tidak menunda kewajiban membayar Retribusi dan 

pelaksanaan penagihan Retribusi.  

 

Pasal 76 
(1) Bupati dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan sejak tanggal Surat 

Keberatan diterima harus memberi keputusan atas keberatan yang diajukan 
dengan menertibkan Surat Keputusan Keberatan. 

 

(2) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah untuk memberikan 
kepastian hukum bagi Wajib Retribusi, bahwa keberatan yang diajukan harus 

diberi keputusan oleh Bupati. 
 

(3) Keputusan Bupati atas keberatan dapat berupa menerima seluruhnya atau 
sebagian, menolak, atau menambah besarnya Retribusi yang terutang. 

 

 
 

 



15 
 

(4) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) telah lewat dan 

Bupati tidak memberi keputusan, keberatan yang diajukan tersebut dianggap 
dikabulkan. 

Pasal 77 
(1) Jika pengajuan keberatan dikabulkan sebagian atau seluruhnya, kelebihan 

Pembayaran Retribusi dikembalikan dengan ditambah imbalan bunga 
sebesar 2% (dua persen) untuk paling lama 12 (dua belas) bulan. 

(2) Imbalan Bunga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung sejak bulan 
pelunasan sampai dengan diterbitkannya SKRDLB.  

BAB IV 

PENGEMBALIAN KELEBIHAN PEMBAYARAN 
Pasal 78 

(1) Atas kelebihan pembayaran Retribusi Wajib Retribusi dapat mengajukan 
permohonan pengembalian kepada Bupati. 

(2) Bupati dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan, sejak diterimanya 
permohonan pengembalian kelebihan pembayaran Retribusi sebagaimana 

dimaksud pada ayat (1), harus memberikan keputusan. 

(3) Apabila dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) telah 
dilampaui dan Bupati tidak memberikan suatu keputusan, permohonan 

pengembalian pembayaran Retribusi dianggap dikabulkan dan SKRDLB 
harus diterbitkan dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) bulan. 

(4) Apabila wajib retribusi mempunyai utang retribusi sebagaimana dimaksud 
pada ayat (1) langsung diperhitungkan untuk melunasi terlebih dahulu 

utang retribusi tersebut. 
(5) Pengembalian kelebihan pembayaran Retribusi sebagaimana dimaksud pada 

ayat (1) dilakukan dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) bulan sejak 

diterbitkannya SKRDLB. 
(6) Jika pengembalian kelebihan pembayaran Retribusi dilakukan setelah lewat 

2 (dua) bulan, Bupati memberikan imbalan bunga sebesar 2% (dua persen) 
sebulan atas keterlambatan pembayaran kelebihan pembayaran Retribusi. 

(7) Tata cara pengembalian kelebihan pembayaran Retribusi sebagaimana 
dimaksud pada ayat (1) diatur dengan peraturan Bupati.  

 

BAB V 

KEDALUWARSA PENAGIHAN 
Pasal 79 

(1) Hak untuk melakukan penagihan Retribusi menjadi kedaluwarsa setelah 
melampaui 3 (tiga) tahun terhitung sejak saat terutangnya Retribusi, kecuali 

apabila wajib retribusi melakukan tindak pidana dibidang Retribusi Daerah.  

(2) Kedaluwarsa penagihan Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 
tertangguh jika: 

a. Diterbitkan Surat Teguran; atau 
b. Ada pengakuan utang Retribusi dari Wajib Retribusi, baik langsung 

maupun tidak langsung. 
(3) Dalam hal diterbitkan Surat Teguran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) 

huruf a, kedaluwarsa penagihan dihitung sejak tanggal penyampaian Surat 
Teguran tersebut. 
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(4) Pengakuan utang retribusi secara langsung sebagaimana dimaksud pada ayat 
(2) huruf b adalah Wajib Retribusi dengan kesadarannya menyatakan masih 

mempunyai utang Retribusi dan belum melunasi kepada Pemerintah Daerah. 
(5)  Pengakuan utang Retribusi secara tidak langsung sebagimana dimaksud 

pada ayat (2) huruf b dapat diketahui dari pengajuan permohonan angsuran 
atau penundaan pembayaran dan permohonan keberatan oleh Wajib 

Retribusi. 

Pasal 80 

(1) Pasang retribusi yang tidak mungkin ditagih lagi karena hak untuk 

melakukan penagihan sudah kedaluwarsa dapat dihapuskan. 
(2) Bupati menetapkan Keputusan Penghapusan Piutang Retribusi yang sudah 

kedaluwarsa sebagaimana dimaksud pada ayat (1). 
(3) Tata cara penghapusan Piutang Retribusi yang sudah kedaluwarsa diatur 

dengan Peraturan Bupati. 
 

BAB VI 

PEMERIKSAAN 
Pasal 81 

(1) Bupati berwenang melakukan pemeriksaan untuk menguji kepatuhan 
pemenuhan kewajiban Retribusi daerah dalam rangka melaksanakan 

peraturan perundang-undangan Retribusi Daerah. 
(2) Wajib Retribusi yang diperiksa wajib: 

a. Memperlihatkan dan/atau meminjamkan buku atau catatan, dokumen 
yang menjadi dasarnya dan dokumen lain yang berhubungan dengan objek 

Retribusi yang terutang; 

b. Memberikan kesempatan untuk memasuki tempat atau ruangan yang 
dianggap perlu dan memberikan bantuan guna kelancaran pemeriksaan; 

dan/atau 
c. Memberikan keterangan yang diperlukan. 

(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemeriksaan Retribusi diatur 
dengan Peraturan Bupati.  

 
BAB VII 

PENINJAUAN KEMBALI TARIF RETRIBUSI 

Pasal 82 
(1) Tarif Retribusi ditinjau kembali paling lama 3 (tiga) tahun sekali. 

(2) Peninjauan tarif Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan 
dengan memperhatikan indeks harga dan perkembangan perekonomian. 

(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai penetapan tarif Retribusi sebagaimana 
dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Peraturan Bupati. 

BAB VIII 

INSENTIF PEMUNGUTAN 
Pasal 83 

(1) Instansi yang melaksanakan pemungutan retribusi daerah dapat diberikan 
insentif atas dasar pencapaian kinerja tertentu. 

(2) Pemberian insentif sebagaimana dimaksud sebagaimana dimaksud pada ayat 
(1) ditetapkan melalui anggaran pendapatan dan belanja daerah. 
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(3) Tata cara pemberian dan pemanfaatan insentif sebagaimana dimaksud pada 
ayat (1) mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang 

berlaku. 

BAB IX 

KETENTUAN PENYIDIKAN 
Pasal 84 

(1) Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu dilingkungan Pemerintah Daerah diberi 
wewenang khusus sebagai penyidik untuk melakukan penyidikan tindak 

pidana di bidang Retribusi, sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang 

Hukum Acara Pidana. 
(2) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pejabat pegawai negeri 

sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah yang diangkat oleh pejabat 
yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. 

 
(3) Wewenang Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah : 

 

a. Menerima, mencari, mengumpulkan, dan meneliti keterangan atau laporan 
berkenaan dengan tindak pidana di bidang Retribusi agar keterangan atau 

laporan tersebut menjadi lebih lengkap dan jelas; 
b. Meneliti, mencari, dan megumpulkan keterangan mengenai orang pribadi 

atau Badan tentang kebenaran Perbuatan yang dilakukan sehubungan 
dengan tindak pidana Retribusi; 

c. Meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau Badan 
sehubungan dengan tindak pidana di bidang Retribusi; 

d. Memeriksa buku, catatan, dan dokumen lain berkenan dengan tindak 

pidana di bidang Retribusi; 
e. Melakukan penggeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan, 

pencatatan, dan dokumen lain, serta melakukan penyitaan terhadap 
bahan bukti tersebut; 

f. Meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan 
tindak pidana di bidang Retribusi. 

g. Menyuruh berhenti dan/atau melarang seseorang meninggalkan ruangan 
atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa 

identitas orang, benda, dan/atau dokumen yang dibawa; 

h. Memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana Retribusi; 
i. Memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai, 

tersangka atau saksi; 
j. Menghentikan penyidikan; dan/atau 

k. Melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak 
pidana di bidang Retribusi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-

undangan. 

(4) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya 
penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada Penuntut Umum 

melalui penyidik pejabat Polisi Negara Republik Indonesia, sesuai dengan 
ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana. 
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BAB X 

KETENTUAN PIDANA 
Pasal 85 

Wajib Retribusi yang tidak melaksanakan kewajibannya sehingga merugikan 
keuangan Daerah diancam pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau 

pidana denda paling banyak 3 (tiga) kali jumlah Retribusi terutang yang tidak 
atau kurang dibayar. 

Pasal 86 
Denda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 85, merupakan penerimaan 

negara. 

BAB XI 
KETENTUAN PERALIHAN 

Pasal 87 
Pada saat Peraturan Daerah ini berlaku, Retribusi yang masih terutang 

berdasarkan Peraturan Daerah ini mengenai jenis Retribusi Jasa Umum, 
sepanjang tidak diatur dalam Peraturan Daerah ini masih dapat ditagih 

selama jangka waktu 5 (lima) tahun terhitung sejak saat terutang. 

BAB X II 
KETENTUAN PENUTUP 

Pasal 88 
Pada saat peraturan Daerah ini mulai berlaku, maka : 

 
1. Perda Nomor 21 Tahun 2001 tentang Retribusi Uang Cetak Tulis (leges); 

2. Perda Nomor 23 Tahun 2009 tentang Retribusi Pelayanan Kabupaten 
Bandung; 

dicabut dan dinyatakan tidak berlaku 

 
 

Pasal 89 
Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, maka : 

 
1. Perda Nomor 7 Tahun 2009 tentang Pencegahan dan Penanggulangan 

Bahaya Kebakaran; 
2. Perda Nomor 14 Tahun 2009 tentang Pengelolaan dan Pengendalian Izin 

Penyelenggaraan Pemakaman Di Wilayah Kabupaten Bandung; 

3. Perda Nomor 20 Tahun 2009 tentang Pembangunan, Penataan dan 
Pengendalian Pasar; 

4. Perda Nomor 21 Tahun 2009 tentang Pengelolaan Sampah; 
5. Perda Nomor 1 Tahun 2010 tentang Pengendalian Penyelenggaraan 

Administrasi Kependudukan Di Kabupaten Bandung. 
6. Perda Nomor 6 Tahun 2010 tentang Pengendalian Pengelolaan Limbah 

Bahan Berbahaya dan Beracun; 

7. Perda Nomor 7 Tahun 2010 tentang Pengendalian Pembuangan Air Limbah 
Ke Air Atau Sumber Air; 

 
Sepanjang pasal-pasal dan atau lampiran mengatur retribusi, dicabut dan 

dinyatakan tidak berlaku. 
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Pasal 90 

Peraturan Bupati yang mengatur pelaksanaan atas Peraturan Daerah ini 
ditetapkan paling lambat 1 (satu) tahun sejak Peraturan Daerah ini berlaku. 

 Pasal 91 
Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. 

 
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengunduran Peraturan 

Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten 
Bandung. 

                                           

                                                               Ditetapkan di Soreang  

                                                               Pada Tanggal 

……………………………… 

                                                                             BUPATI BANDUNG  

                                                                       

                                                                            DADANG M NASER  

Di undangkan di Soreang 

Pada Tanggal …………………………. 
 

SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN BANDUNG 

 
 

 
  

SOFIAN NATAPRAWIRA  

Pembina Utama Muda 
NIP.19581229 198603 1 001 

 
LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BANDUNG 

TAHUN 2012 NOMOR 11 
 



BUPATI BANDUNG 
PROVINSI JAWA BARAT 

PERATURAN BUPATI BANDUNG 

NOMOR  65 TAHUN 2017 

TENTANG 

PEDOMAN PENGELOLAAN ALOKASI DANA PERIMBANGAN DESA 
DI KABUPATEN BANDUNG 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

BUPATI BANDUNG, 

Menimbang : bahwa dalam rangka menindaklanjuti Pasal 10 ayat (4), 
Pasal 11 ayat (5) dan Pasal 12 ayat (3) Peraturan 
Daerah Kabupaten Bandung Nomor 20 Tahun 2014 
tentang Keuangan Desa, perlu menetapkan Peraturan 
Bupati tentang Pedoman Pengelolaan Alokasi Dana 
Perimbangan Desa di  Kabupaten Bandung. 

Mengingat : 1. Undang–Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang 
Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam 
Lingkungan Propinsi Jawa Barat (Berita Negara 
Tahun 1950) 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 
Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam 
Lingkungan Propinsi Jawa Barat (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 2851); 

  2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang 
Pembentukan Peraturan Perundang-undangan 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 
Nomor 28, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 2543); 

  3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang 
Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 
2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 5495); 
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  4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
5587) sebagaimana telah diubah beberapakali 
terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 
2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-
Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
5679);

  5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 
tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang 
Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 
123, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 5539); sebagaimana telah diubah 
dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 
2014 tentang Perubahan Atas Peraturan 
Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang 
Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 
Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 5539); 

  6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 
Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan di 
Desa;

  7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 
Tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Desa; 

  8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 
Tahun 2014 tentang Keuangan Desa; 

  9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 
Tahun 2014 tentang Pembangunan di Desa; 

  10. Peraturan  Menteri  Desa Nomor 2 Tahun 2015 
tentang Pedoman Tata Tertib dan Mekanisme 
Pengambilan Keputusan Musyawarah Desa; 

  11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 83 Tahun 
2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian 
Perangkat Desa; 

  12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 
2015 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja 
Pemerintah Desa; 
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  13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 
2016 tentang Kewenangan Desa; 

  14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 47 Tahun 
2016 tentang Administrasi Pemerintahan Desa; 

  15. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 12 
Tahun 2013 tentang Partisipasi Masyarakat Dan 
Keterbukaan Informasi Publik Dalam 
Penyelenggaraan Pemerintahan Di Kabupaten 
Bandung (Lembaran Daerah Kabupaten Bandung 
Tahun 2013 Nomor 12); 

  16. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 11 
Tahun 2014 tentang Pengelolaan Aset Desa 
(Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Tahun 
2014 Nomor 11); 

  17. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 19 
Tahun 2014 tentang Pemilihan dan 
Pemberhentian Kepala Desa (Lembaran Daerah 
Kabupaten Bandung Tahun 2014 Nomor 19); 

  18. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 20 
Tahun 2014 tentang Keuangan Desa (Lembaran 
Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2014 Nomor 
20).

  19. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 8 
Tahun 2015 tentang Musyawarah Desa (Lembaran 
Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2015 Nomor 
08).

  20. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 8 
Tahun 2016 tentang Pembangunan Desa 
(Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Tahun 
2016 Nomor 06). 

  21. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 10 
Tahun 2016 tentang Organisasi Pemerintah Desa 
(Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Tahun 
2016 Nomor 10). 

  22. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 12 
Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan 
Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten 
Bandung Tahun 2016 Nomor 12). 

MEMUTUSKAN : 

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN 
PENGELOLAAN ALOKASI DANA PERIMBANGAN DESA 
DI KABUPATEN BANDUNG. 
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BAB I 
KETENTUAN UMUM 

Bagian Kesatu 
Umum
Pasal 1 

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan: 

1. Daerah adalah Kabupaten Bandung. 

2. Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai 
unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang 
memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang 
menjadi kewenangan daerah otonom. 

3. Urusan Pemerintahan adalah fungsi-fungsi 
pemerintahan yang menjadi hak dan kewajiban 
setiap tingkatan dan/atau susunan pemerintahan 
untuk mengatur dan mengurus fungsi-fungsi 
tersebut yang menjadi kewenangannya dalam 
rangka melindungi, melayani, memberdayakan dan 
mensejahterakan masyarakat. 

4. Bupati adalah Bupati Bandung. 

5. Kecamatan adalah wilayah kerja Camat sebagai 
perangkat Daerah. 

6. Desa adalah adalah kesatuan masyarakat hukum 
yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk 
mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, 
kepentingan masyarakat setempat berdasarkan 
masyarakat setempat berdasarkan prakarsa 
masyarakat, hak  asal-usul dan/atau hak 
tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem 
Pemerintahan Negara Kesatuan Republik 
Indonesia.

7. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan 
urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat 
setempat dalam sistem pemerintahan Negara 
Kesatuan Republik Indonesia. 

8. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dibantu 
Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara 
pemerintahan desa. 

9. Kepala Desa adalah pejabat pemerintah desa yang 
mempunyai wewenang, tugas dan kewajiban untuk 
menyelenggarakan rumah tangga desanya dan 
melaksanakan tugas dari pemerintah dan 
pemerintah daerah. 

10. Badan Permusyawaratan Desa yang selanjutnya 
disingkat BPD adalah lembaga yang melaksanakan 
fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan 
wakil dari penduduk Desa berdasarkan 
keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara 
demokratis.
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11. Keuangan Desa adalah semua hak dan kewajiban 
desa yang dapat dinilai dengan uang serta segala 
sesuatu berupa uang dan barang yang yang 
berhubungan dengan pelaksanaan hak dan 
kewajiban desa. 

12. Pengelolaan Keuangan Desa adalah keseluruhan 
kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, 
penatausahaan, pelaporan dan pertanggung-
jawaban.

13. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa 
yang selanjutnya disingkat RPJM-Desa adalah 
Rencana Kegiatan Pembangunan untuk jangka 
waktu 6 (enam ) tahun. 

14. Rencana Kerja Pembangunan Desa yang 
selanjutnya disingkat RKP-Desa adalah penjabaran 
dari RPJM-Desa untuk jangka waktu 1 (satu) 
tahun.

15. Musyawarah Desa merupakan forum 
permusyawaratan yang diikuti oleh BPD, 
Pemerintah Desa dan unsur masyarakat Desa 
untuk memusyarahkan hal yang bersifat strategis 
dalam penyelenggaraan Pemerintahan Desa. 

16. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa yang 
selanjutnya disebut APB-Desa adalah rencana 
keuangan tahunan pemerintahan desa. 

17. Alokasi Dana Perimbangan Desa yang selanjutnya 
disingkat ADPD adalah dana yang dialokasikan 
oleh Pemerintah Daerah untuk Desa yang 
bersumber dari dana bagi hasil pajak daerah 
kepada desa, dana bagi hasil retribusi daerah 
kepada desa dan bagian dari alokasi dana desa 
yaitu dari dana perimbangan keuangan pusat dan 
daerah yang diterima oleh Daerah setelah dikurangi 
Dana Alokasi Khusus. 

18. Pelaksana Teknis Pengelolaan Keuangan Desa yang 
selanjutnya disebut PTPKD adalah unsur perangkat 
desa yang membantu Kepala Desa untuk 
melaksanakan Pengelolaan Keuangan Desa. 

19. Perangkat Desa adalah unsur staf yang membantu 
Kepala Desa dalam penyusunan kebijakan dan 
koordinasi yang diwadahi Sekretariat Desa, dan 
unsur pendukung tugas Kepala Desa dalam 
pelaksanaan kebijakan yang diwadahi dala bentuk 
pelaksanaan teknis dan unsur kewilayahan. 

20. Bendahara Desa adalah unsur staf sekretariat desa 
yang membidangi urusan administrasi keuangan 
dan diangkat oleh Kepala Desa untuk 
menatausahakan keuangan desa. 
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21. Sisa Lebih Perhitungan Anggaran yang selanjutnya 
disingkat SILPA adalah selisih lebih realisasi 
penerimaan dan pengeluaran anggaran selama satu 
periode anggaran. 

22. Peraturan Desa adalah peraturan di desa yang 
ditetapkan oleh Kepala Desa setelah dibahas dan 
disepakati bersama BPD. 

Bagian Kedua
Tujuan ADPD 

Pasal 2 

a. meningkatkan upaya penanggulangan kemiskinan 
dan mengurangi kesenjangan; 

b. meningkatkan kapasitas perencanaan dan 
penganggaran pembangunan di tingkat desa dan 
pemberdayaan masyarakat; 

c. meningkatkan pembangunan infrastruktur desa; 
d. meningkatkan pelayanan pada masyarakat desa 

dalam rangka pengembangan kegiatan sosial dan 
ekonomi masyarakat; 

e. mendorong peningkatan keswadayaan dan gotong 
royong masyarakat; 

f. meningkatkan pendapatan desa dan masyarakat 
desa;

g. meningkatkan kemandirian desa; 
h. meningkatkan daya saing desa. 

BAB II 
SUMBER, PERHITUNGAN, DAN PENGGUNAAN ADPD 

Bagian Kesatu 
Sumber
Pasal 3 

ADPD bersumber dari : 
a. Bagi hasil pajak Daerah; 
b. Bagi hasil retribusi Daerah; 
c. Alokasi Dana Desa. 

Paragraf 1 
Bagi Hasil Pajak Daerah

Pasal 4 

(1) Bagi hasil pajak Daerah sebagaimana dimaksud 
dalam Pasal 3 huruf a, berasal dari realisasi pajak 
daerah pada tahun sebelumnya, paling sedikit 10% 
diperuntukan bagi desa. 



7

(2) Tata Cara Perhitungan Besaran Bagi Hasil Pajak 
Daerah Kepada Desa adalah dari target penerimaan 
pajak daerah pada tahun berjalan, paling sedikit 
10% diberikan secara merata kepada masing-
masing desa.

(3) Jika hasil perhitungan akhir jumlah kumulatif bagi 
hasil pajak daerah yang akan diterima oleh desa 
bernilai satuan rupiah dan atau sen rupiah, 
dilakukan pembulatan untuk memudahkan 
perhitungan dan pendistribusian ke tiap desa. 

(4) Sumber dana Bagi Hasil Pajak Daerah diarahkan 
untuk :
a. menunjang pemeliharaan dan perawatan 

bangunan/aset–aset Desa; 
b. pemberdayaan dan peningkatan sumber daya 

aparatur desa; 
c. penyusunan, pelaksanaan/insentif pendataan 

dalam rangka pengisian Profil Desa; 
d. menunjang kegiatan pelaksanaan 10 Program 

Pokok PKK; 
e. menunjang kegiatan pelestarian pengembangan 

nilai-nilai adat dan budaya lokal, termasuk 
kegiatan gotong royong masyarakat; 

f. menunjang kegiatan perlombaan desa; 
g. Pengembangan  teknologi informasi dalam 

rangka menunjang kegiatan Pemerintah Desa; 
h. menunjang kegiatan pemberdayaan lembaga 

kemasyarakatan desa; 
i. menunjang kegiatan lainnya yang dibutuhkan 

oleh Desa.

Paragraf 2 
Bagi Hasil Retribusi Daerah

Pasal 5 

(1) Bagi hasil retribusi Daerah sebagaimana dimaksud 
dalam Pasal 3 huruf b, paling sedikit 10% (sepuluh 
perseratus) dari total realisasi retribusi Daerah 
pada tahun sebelumnya. 

(2) Bagi hasil retribusi Daerah sebagaimana dimaksud 
pada ayat (1) diberikan secara merata kepada 
setiap Desa di Daerah. 

(3) Jika hasil perhitungan akhir jumlah kumulatif bagi 
hasil retribusi daerah yang akan diterima oleh desa 
bernilai satuan rupiah dan atau sen rupiah, 
dilakukan pembulatan untuk memudahkan 
perhitungan dan pendistribusian ke tiap desa. 

(4) Sumber dana bagi hasil retribusi daerah diarahkan 
untuk : 
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a. penyediaan buku administrasi desa dan 
monografi desa; 

b. penyelenggaraan rapat atau musyawarah 
Pemerintah Desa; 

c. penyelenggaraan musyawarah dan penyusunan 
perencanaan pembangunan desa; 

d. menunjang   kegiatan    kearsipan   dan 
perpustakaan desa; 

e. pembuatan laporan pertanggungjawaban 
keuangan Desa dalam satu tahun. 

Paragraf  3 
 Alokasi Dana Desa

Pasal 6 

(1) Pemerintah Daerah mengalokasikan alokasi dana 
desa dalam anggaran pendapatan dan belanja 
Daerah setiap tahun anggaran. 

(2) Alokasi dana desa sebagaimana dimaksud dalam 
Pasal 3 huruf c, paling sedikit 10% (sepuluh 
perseratus) dari dana perimbangan yang diterima 
Daerah dalam anggaran pendapatan dan belanja 
daerah setelah dikurangi dana alokasi khusus.

(3) Pengalokasian dana desa sebagaimana dimaksud 
pada ayat (2) mempertimbangkan:

a. kebutuhan penghasilan tetap kepala Desa dan 
Perangkat Desa; dan

b. jumlah penduduk Desa, luas wilayah Desa, 
angka kemiskinan Desa dan tingkat kesulitan 
geografis Desa. 

(4) Pengalokasian dana desa untuk penghasilan tetap 
kepala Desa dan Perangkat Desa menggunakan 
penghitungan sebagai berikut :

a. alokasi dana desa yang berjumlah sampai 
dengan Rp 500.000.000,00 (lima ratus juta 
rupiah) digunakan paling banyak 60% (enam 
puluh per seratus); 

b. alokasi dana desa yang berjumlah lebih dari Rp 
500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) sampai 
dengan Rp 700.000.000,00 (tujuh ratus juta 
rupiah) digunakan antara Rp300.000.000,00 
(tiga ratus juta rupiah) sampai dengan paling 
banyak 50% (lima puluh per seratus); 

c.  alokasi dana desa yang berjumlah lebih dari Rp 
700.000.000,00 (tujuh ratus juta rupiah) 
sampai dengan Rp 900.000.000,00 (sembilan 
ratus juta rupiah) digunakan antara Rp 
350.000.000,00 (tiga ratus lima puluh juta 
rupiah) sampai dengan paling banyak 40% 
(empat puluh per seratus); dan 
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d. alokasi dana desa yang berjumlah lebih dari Rp 
900.000.000,00 (sembilan ratus juta rupiah) 
digunakan antara Rp. 360.000.000,00 (tiga 
ratus enam puluh juta rupiah) sampai dengan 
paling banyak  30% (Tiga puluh per seratus). 

(5) Penetapan besaran penerimaan penghasilan tetap 
kepala Desa dan Perangkat Desa diserahkan 
kepada Desa dengan batasan sebagai berikut :

a) Kepala Desa setinggi-tingginya Rp 3.500.000 
per  bulan; 

b) Sekretaris Desa 70% (tujuh puluh perseratus) 
dari penghasilan tetap kepala Desa per bulan;

c) Kepala Seksi, Kepala Urusan dan Bendahara 
50% (lima puluh perseratus) dari penghasilan 
tetap kepala Desa per bulan; 

d) Kepala Dusun  setinggi-tingginya 39 % (tiga 
puluh sembilan koma empat perseratus) dari 
penghasilan tetap kepala Desa per bulan; 

e) Staf desa setinggi-tingginya 35% (tiga puluh 
perseratus) dari penghasilan tetap kepala Desa 
per bulan; 

(6) Pengalokasian batas maksimal sebagaimana 
dimaksud pada ayat (4) ditetapkan dengan 
mempertimbangkan efisiensi, jumlah perangkat, 
kompleksitas tugas pemerintahan, dan letak 
geografis.

(7) Besaran penghasilan tetap sebagaimana dimaksud 
pada ayat (5) ditetapkan dengan Keputusan Bupati. 

Bagian Kedua 
Perhitungan ADPD 

Pasal 7 

(1) Cara perhitungan penentuan Besaran ADPD adalah 
sebagai berikut : 

ADPD =  alokasi dana desa Daerah + Bagi Hasil 

Pajak  Daerah + Bagi Hasil Retribusi Daerah

ADPDx = ADPDm + ADPDp + BHPx + BHRx 

ADPDp = BDx X ADPDp 

BDx = (6% X KV1) + (58% X KV2) + (30% X 

KV3) +   (6% X KV4)  

Keterangan : 

ADPD : Total ADPD Daerah 

ADPDx : ADPD Per Desa (x) 

ADPDm : ADPD Minimal 
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ADPDp  : ADPD Proporsional 

BHPDx  : Bagi Hasil Pajak Daerah Per Desa (x) 

BHRDx  : Bagi Hasil Retribusi Daerah Per Desa (x)

BDx  : Bobot Per Desa (x)   

KV1 : Koefisien Angka Luas Wilayah 

KV2 : Koefisien Jumlah Penduduk 

KV3 : Koefisien Angka Kemiskinan 

KV4 : Koefisien Indeks Kesulitan Geografis 

(2) Sumber data untuk setiap variabel menggunakan 
data primer dan sekunder.

(3) Jika hasil perhitungan akhir jumlah komulatif 
alokasi dana desa yang akan diterima oleh desa 
bernilai satuan rupiah dan/atau sen rupiah, maka 
dilakukan pembulatan untuk memudahkan 
perhitungan dan pendistribusian ke tiap desa. 

(4) Rincian Besaran ADPD ditetapkan dengan 
Keputusan Bupati.

   

Bagian Ketiga 
Penggunaan ADPD 

Pasal 8 

(1) Alokasi Dana Desa setelah dikurangi penghasilan 
tetap Kepala Desa dan Perangkat Desa 
sebagaimana dimaksud dalam pasal 6 digunakan 
untuk Operasional Pemerintah Desa dan Lembaga 
Kemasyarakatan Desa, terdiri dari : 

a. tunjangan operasional sekretaris PNS dan 
operasional Pemerintah Desa; 

b. operasional BPD; 
c. jaminan kesehatan/ ketenagakerjaan kepala 

desa dan Perangkat Desa. 

(2) Sisa dari Alokasi Dana Desa sebagaimana 
dimaksud pada ayat (1) digabung dengan Bagi 
Hasil Pajak Derah dan Bagi Hasil Retribusi Daerah, 
digunakan untuk : 

a. penanggulangan    kemiskinan; 
b. Peningkatan  Kesehatan  Masyarakat,  melalui 

kegiatan : 
1) bantuan operasional pelayanan kesehatan 

di desa; 
2) pelayanan KB dan Posyandu; 
3) pemberian insentif untuk mitra bidan desa 

(dukun bayi) yang personilnya ditetapkan 
dengan SK Kades atas usulan Bidan Desa; 

4) Mobil pelayanan masyarakat (Mobil 
Serbaguna).
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c. Peningkatan   pendidikan   dasar   meliputi :
1) bantuan kesejahteraan bagi guru non 

formal (PAUD,  madrasah diniyah); 
2) alat peraga PAUD;
3) bantuan beasiswa/akomodasi  bagi anak 

sekolah yang tidak mampu,
4) bantuan penyelenggaraan  Program Paket 

Belajar di madrasah; 
5) bantuan sewa kontrakan/   asrama anak 

sekolah   yang kurang mampu. 
d. pembangunan /  pemeliharaan   infrastruktur 

sarana dan prasarana publik dalam 
penyelenggaraan urusan pemerintahan desa, 
termasuk penunjang kegiatan penyediaan air 
bersih, penunjang kegiatan penyediaan WC 
Umum, penunjang kegiatan pengelolaan 
persampahan mandiri di desa dan penunjang 
kegiatan untuk penyediaan sumur resapan/ 
biopori serta  penunjang kegiatan lingkungan 
hidup lainnya dalam skala desa;

e. untuk pengadaan tanah desa dan tanah kas 
desa serta sertifikasi tanah desa dan tanah kas 
desa;

f. pembangunan  dan perbaikan  kantor desa; 
g. menunjang operasional Lembaga Pemberdayaan 

Masyarakat Desa, operasional RT/RW dan BPD.
   

BAB III 
PENGELOLA ADPD

Pasal 9 

(1) Dalam rangka pelaksanaan pengelolaan ADPD, 
dibentuk:
a. Tim Pembina Tingkat Daerah; 
b. Tim Pembina Tingkat Kecamatan; dan 
c. PTPKD. 

(2) Tim Pembina Tingkat Daerah, sebagaimana 
dimaksud pada ayat (1) huruf a, dalam 
pelaksanaan tugasnya didampingi oleh Tenaga Ahli 
Pemberdayaan Masyarakat. 

(3) Tim Pembina Tingkat Kecamatan sebagaimana 
dimaksud pada ayat (1) hururf b, dalam 
pelaksanaan tugasnya  didampingi oleh 
Pendamping Desa. 

(4) PTPKD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf 
c, dalam pelaksanaan tugasnya didampingi oleh 
Pendamping Lokal Desa.

(5) Bagi Desa yang belum memiliki Pendamping Lokal 
Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (4), 
pendampingan dilaksanakan oleh Pendamping 
Desa.
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Bagian Kesatu 
Tim Pembina Tingkat Daerah 

Pasal 10 

(1) Susunan Keanggotaan Tim Pembina Tingkat 
Daerah sebagaimana dimaksud pada Pasal 7 ayat 
(1) huruf a, adalah sebagai berikut :

I. Penanggungjawab Tim : 1. Bupati. 
2. Wakil Bupati. 

 II. Tim Pengarah :
 Ketua : Sekretaris Daerah. 
 Anggota : 1. Asisten Pemerintahan. 

2. Asisten Perekonomian dan
Kesejahteraan Rakyat. 

 III. Tim Pembina :
 Ketua : Kepala Dinas Pemberdayaan

Masyarakat dan Desa.
 Wakil Ketua : Sekretaris Dinas

Pemberdayaan Masyarakat
dan Desa. 

 Sekretaris : Kepala Bidang Pemerintahan
Desa pada Dinas
Pemberdayaan Masyarakat
dan Desa. 

 Anggota : 1. Unsur Badan Keuangan
Daerah;

2. Unsur Dinas Pekerjaan
Umum dan Penataan
Ruang;

3. Unsur Dinas Perumahan
Rakyat, Kawasan
Permukiman, dan
Pertanahan;

4. Unsur Dinas Lingkungan
Hidup;

5. Unsur Badan Perencanaan,
Penelitian dan
Pengembangan Daerah; 

6. Unsur Dinas Kesehatan; 
7. Unsur Dinas Pengendalian

Penduduk, Keluarga
Berencana, Pemberdayaan
Perempuan dan
Perlindungan Anak; 

8. Unsur Dinas Pendidikan; 
9. Unsur Dinas Sosial; 
10. Unsur Dinas Pemberdayaan

Masyarakat dan Desa;
11. Unsur Bagian Administrasi

Pemerintahan Setda; 
12. Unsur Bagian Hukum Setda;
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13. Unsur Bagian Pengadaan
Barang dan Jasa Setda; 

14. Unsur Bagian
Pemberdayaan Setda; 

15. Tenaga Ahli Pemberdayaan
Masyarakat.

IV. Kesekretariatan  : Unsur pada Dinas
Pemberdayaan
Masyarakat dan Desa. 

(2) Tim Pembina Tingkat Daerah mempunyai tugas 
pokok sebagai berikut : 
a. merumuskan kebijakan pengelolaan ADPD; 
b. memberikan pembinaan dan bimbingan teknis 

terkait dengan kebijakan program ADPD kepada 
Tim Pembina Tingkat Kecamatan;  

c. melakukan evaluasi kebijakan ADPD; 
d. Memberikan pembinaan khusus untuk 

penyelesaian masalah tertentu.

(3) Anggota Tim Pembina Tingkat Daerah mempunyai 
rincian tugas dan wewenang sebagai berikut :
a. Badan Keuangan Daerah melaksanakan tugas 

pembinaan administrasi keuangan bagi Tim 
PTPKD dan menerima laporan realisasi 
keuangan ADPD;

b. Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang 
menyelenggarakan Urusan Pemerintahan 
bidang pekerjaan umum dan penataan ruang;

c. Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan 
Permukiman, dan Pertanahan 
menyelenggarakan Urusan Pemerintahan 
bidang perumahan rakyat, kawasan 
permukiman dan Urusan Pemerintahan bidang 
pertanahan;

d. Dinas Lingkungan Hidup, menyelenggarakan 
Urusan Pemerintahan bidang lingkungan 
hidup;

e. Badan Perencanaan, Penelitian dan 
Pengembangan Daerah melaksanakan tugas 
perhitungan pagu anggaran anggaran ADPD, 
pembinaan penyusunan perencanaan jangka 
menengah desa, dan pembinaan penyusunan 
rencana kegiatan pembangunan desa, 
penelitian dan pengembangan; 

f. Dinas Kesehatan melaksanakan tugas 
perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan 
pembangunan bidang kesehatan; 
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g. Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga 
Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan 
Perlindungan Anak menyelenggarakan Urusan 
Pemerintahan bidang pengendalian penduduk 
dan keluarga berencana dan Urusan 
Pemerintahan bidang pemberdayaan 
perempuan dan perlindungan anak; 

h. Dinas Pendidikan melaksanakan perencanaan, 
pelaksanaan dan pengawasan pembangunan 
bidang pendidikan; 

i. Dinas Sosial menyelenggarakan Urusan 
Pemerintahan bidang social; 

j. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, 
menyelenggarakan Urusan Pemerintahan 
bidang pemberdayaan masyarakat dan desa;

k. Unsur Bagian Administrasi Pemerintahan Setda 

l. Unsur Bagian Hukum Setda Sekretariat Daerah 
melaksanakan kegiatan evaluasi dan verifikasi 
terhadap peraturan perundangan yang terkait 
dengan Program ADPD; 

m. Bagian Pengadaan Barang dan Jasa Sekretariat 
Daerah melaksanakan kegiatan evaluasi 
terhadap program dan kegiatan pembangunan 
yang dilaksanakan pada Tingkat Desa;  

n. Bagian Pemberdayaan Sekretariat Daerah 
melaksanakan tugas pengkajian dan evaluasi 
tentang pengembangan dan penataan arah 
kebijakan otonomi desa dalam rangka 
penguatan kapasitas otonomi daerah; 

o. Tenaga Ahli Pemberdayaan Masyarakat 
melaksanakan kegiatan pendampingan dimulai 
dari tahap perencanaan, pelaksanaan dan 
evaluasi.

(4) Apabila dalam melaksanakan tugas dipandang 
kegiatannya menuntut tanggungjawab dan 
keahlian tertentu, maka Tim Pembina Tingkat 
Daerah dapat diberikan insentif yang bersumber 
dari APBD. 

(5) Tim Pembina Tingkat Daerah sebagaimana 
dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) 
ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Bagian Kedua 
Tim Pembina Tingkat Kecamatan  

Pasal 11 

(1) Susunan keanggotaan Tim Pembina Tingkat 
Kecamatan, sebagaimana dimaksud pada Pasal 7 
ayat (1) huruf b, adalah sebagai berikut :
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 Penanggungjawab : Camat.

 Ketua : Sekretaris Camat. 

 Sekretaris : Kepala Seksi  Pemerintahan. 

 Anggota : 1. Kepala Seksi 
Pemberdayaan
Masyarakat.

2. Kepala Seksi 
Pembangunan

3. Kepala Seksi Sosial 
Budaya

4. Pendamping Desa 

(2) Tim Pembina Tingkat Kecamatan sebagaimana 
dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas sebagai 
berikut : 
a. melaksanakan pembinaan, fasilitasi, monitoring 

dan evaluasi kegiatan ADPD; 
b. melakukan verifikasi dokumen kegiatan dan 

kelengkapan persyaratan pencairan ADPD dan 
mengusulkannya ke tingkat Daerah; 

c. melakukan koordinasi dan konsultasi teknis 
terkait kegiatan ADPD yang akan dilaksanakan 
oleh desa kepada Perangkat Daerah berwenang; 

d. melakukan monitoring pelaksanaan ADPD yang 
selanjutnya menjadi dasar pertimbangan Camat 
dalam membuat dan/atau tidak dibuatnya 
rekomendasi pencairan per-tahap;

e. melakukan pembinaan penyelenggaraan 
administrasi keuangan desa, evaluasi dan 
verfikikasi perencanaan dan penyusunan 
APBDesa yang akan dilembar desakan, 
pelaksanaan dan pertanggungjawaban 
APBDesa;

f. memfasilitasi desa dalam pengadaan barang 
dan jasa; 

g. menyusun laporan per-tahap pencairan atas 
kemajuan kegiatan dan keuangan termasuk 
hasil swadaya masyarakat berdasarkan laporan 
dari Pelaksana Teknis Pengelola Keuangan 
Desa;

h. menginventarisir laporan-laporan ADPD yang 
wajib dibuat dan dipertanggung-jawabkan oleh 
desa untuk disampaikan kepada Bupati melalui 
Tim Pembina Tingkat Daerah.  

i. memfasilitasi dan menyelesaikan permasalahan 
ditingkat Desa dan melaporkan hasilnya kepada 
Tim Pembina Tingkat Daerah. 
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j. Pendamping Desa melaksanakan kegiatan 
pendampingan dimulai dari tahap perencanaan, 
pelaksanaan dan evaluasi. 

(3)  Apabila dalam melaksanakan tugas dipandang 
kegiatannya menuntut tanggungjawab dan 
keahlian tertentu, maka Tim Pembina Tingkat 
Kecamatan dapat diberikan insentif yang 
bersumber dari APBD. 

(4)  Tim Pembina Tingkat Kecamatan sebagaimana 
dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) ditetapkan 
dengan Keputusan Camat. 

Bagian Ketiga 
PTPKD

Pasal 12 

(1) Susunan Keanggotaan PTPKD adalah  sebagai 
berikut :
Penanggungjawab
/Pengguna
Anggaran

:  Kepala Desa. 

Bendahara :  Bendahara Desa 
Koordinator  :  Sekretaris Desa. 
Anggota : Para Kepala Seksi/Kaur 

sesuai dengan bidang tugas 
di Desa. 

(2) Penanggungjawab/Pengguna Anggaran 
sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) mempunyai 
tugas sebagai berikut: 
a. Menyelenggarakan musyawarah di Desa yang 

membahas mengenai rencana penggunaan 
ADPD yang kemudian disusun dalam suatu 
dokumen kegiatan. 

b. Menetapkan kebijakan desa dalam pengelolaan 
ADPD berdasarkan hasil Musyawarah Desa. 

c. Menetapkan Keputusan Kepala Desa tentang 
Tim PTPKD. 

d. Menyusun dan menetapkan Sasaran 
Penggunaan ADPD Tahun yang bersangkutan 
yang dituangkan dalam Dokumen ADPD. 

e. Menetapkan Keputusan Kepala Desa tentang 
Penunjukkan Bendahara Desa. 

f. Kepala Desa bersama-sama Bendahara Desa 
membuka dan menandatangani rekening atas 
nama Pemerintah Desa pada Bank yang 
ditunjuk.

g. Melakukan tindakan yang mengakibatkan 
pengeluaran atas beban anggaran belanja 
kegiatan yang dibiayai dari ADPD. 
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h. Melaporkan secara tertulis kepada Camat 
selaku Tim Pembina Tingkat Kecamatan 
terhadap dana ADPD yang telah ditransfer per-
tahap pencairan pada rekening Pemerintah 
Desa.

i. Mendorong, menggerakkan swadaya dan 
partisipasi masyarakat se-optimal mungkin 
dalam ADPD terutama yang menyangkut 
kegiatan pemberdayaan masyarakat dan 
belanja publik. 

j. Melaksanakan dan mempertanggungjawabkan 
semua kegiatan yang dibiayai dari ADPD baik 
dari aspek teknis, aspek keuangan, 
administrasi maupun aspek hukum. 

k. Melakukan pengujian atas tagihan dan 
memerintahkan pembayaran. 

l. Melakukan proses pengadaan barang dan jasa 
dengan fasilitasi kecamatan. 

m. Mengadakan ikatan/perjanjian kerjasama 
dengan pihak lain dalam batas anggaran yang 
telah ditetapkan. 

n. Menandatangani Surat Perintah Membayar 
(SPM).

o. Menyampaikan laporan realisasi APBDesa 
semester pertama, kedua dan semester akhir 
tahun berkenaan. 

p. Menyampaikan laporan realisasi perkembangan 
fisik, pertanggungjawaban keuangan desa serta 
laporan swadaya masyarakat kepada Tim 
Pendamping Tingkat  Kecamatan. 

q. Menyampaikan laporan realisasi perkembangan 
fisik dan laporan swadaya masyarakat kepada 
Tim Pendamping Tingkat  Kecamatan. 

r. Menyampaikan laporan pengelolaan ADPD 
setiap akhir tahun yang merupakan bagian 
yang tidak dapat dipisahkan dari dokumen : 
1. LPPDes Akhir Tahun Anggaran (Laporan 

Penyelenggaraan Pemerintahan Desa) 
kepada Bupati melalui Camat; 

2. LKPJDes Akhir Tahun Anggaran (Laporan 
Keterangan Pertanggungjawaban Akhir 
Tahun Anggaran Kepala Desa) kepada BPD; 

3. ILPPDes (Informasi Laporan 
Penyelenggaraan Pemerintahan Desa) 
kepada Masyarakat. 

s. Menyampaikan laporan pengelolaan ADPD 
setiap akhir masa jabatan Kepala Desa yang 
merupakan bagian yang tidak dapat dipisahkan 
dari dokumen : 
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1. LPPDes Akhir Masa Jabatan (Laporan 
Penyelenggaraan Pemerintahan Desa Akhir 
Masa Jabatan Kepala Desa) kepada Bupati 
melalui Camat; 

2. LKPJDes Akhir Masa Jabatan Kepala Desa 
(Laporan Keterangan    Pertanggungjawaban 
Akhir        Masa

3. Jabatan Kepala Desa) kepada Bupati 
melalui Camat dan BPD; 

4. ILPPDes (Penginformasian Laporan 
Penyelenggaraan Pemerintahan Desa) 
kepada Masyarakat.

(3) Bendahara sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) 
mempunyai tugas sebagai berikut: 
a. Membuka dan menandatangani rekening desa 

bersama Kepala Desa atas nama Pemerintah 
Desa yang bersangkutan. 

b. Membukukan penerimaan dan pengeluaran 
keuangan disertai dengan bukti-bukti 
pendukung.

c. Melaksanakan penatausahaan penerimaan dan 
pengeluaran keuangan desa. 

d. Mencatat dan membukukan penerimaan ADPD. 
e. Memungut, mencatat dan menyetorkan pajak 

kepada Bank yang ditunjuk berdasarkan 
tahapan pencairan. 

f. Menyampaikan laporan keuangan kepada 
Kepala Desa melalui Sekretaris Desa. 

(4) Kordinator sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) 
mempunyai tugas sebagai berikut: 
a. Menyusun Raperdes APBDesa, Raperdes 

Perubahan APBDesa yang diundangkan pada 
Berita Daerah. 

b. Menyusun pertanggungjawaban pelaksanaan 
ADPD dalam APBDesa. 

c. Menyusun dan melaksanakan kebijakan desa 
dalam pengelolaan ADPD. 

d. Menyusun Rancangan Keputusan Kepala Desa 
tentang Penetapan Penggunaan ADPD Tahun 
yang bersangkutan. 

e. Mengkoordinasikan pelaksanaan tugas dari 
para pelaksana teknis kegiatan di desa. 

f. Melaksanakan pelayanan teknis administrasi 
kepada Tim. 

g. Menyusun laporan per-tahap atas pelaksanaan 
kegiatan yang dibiayai oleh ADPD, laporan 
pertanggungjawaban keuangan desa serta 
laporan swadaya masyarakat kepada 
Penanggungjawab/Kepala Desa. 
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h. Membuat laporan pengelolaan ADPD setiap 
akhir tahun yang merupakan bagian yang tidak 
dapat dipisahkan dari dokumen LPPDes Akhir 
Tahun Anggaran, LKPJDes Akhir Tahun 
Anggaran, LPPDes Akhir Masa Jabatan, 
LKPJDes Akhir Masa Jabatan Kepala Desa dan 
ILPPDes.

(5) Anggota sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) 
mempunyai tugas sebagai berikut:
a. Menyusun Daftar Rencana Kegiatan yang 

dibiayai dari ADPD. 
b. Melaksanakan kegiatan sesuai dengan Daftar 

Rencana Kegiatan dan bidang tugasnya. 
c. Menggerakkan potensi swadaya masyarakat 

dan menyusun bukti administrasinya. 
d. Melaporkan hasil pelaksanaan kegiatan kepada 

Penanggungjawab Tim melalui  Sekretaris Desa.

Pasal 13 

(1) Apabila dalam pelaksanaan tugas dipandang 
menuntut tanggungjawab dan keahlian tertentu, 
maka PTPKD dapat diberikan insentif yang berasal 
dari ADPD. 

(2) Susunan keanggotaan dan rincian tugas PTPKD 
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 dan Pasal 
12 ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa. 

BAB IV 
PERENCANAAN KEGIATAN

Pasal 14 

(1) Tahapan perencanaan kegiatan yang dibiayai dari 
ADPD adalah sebagai berikut : 
a. Musrenbangdes   dalam   rangka  penyusunan 

Peraturan desa tentang RPJM-Desa berdasarkan 
visi dan misi kepala desa terpilih; 

b. pembahasan dan Penetapan Peraturan Desa 
tentang RKP-Desa yang memuat rencana kerja 
semua program pembangunan selama 1 (satu) 
tahun;

c. penyelenggaraan Musyawarah di Desa mengenai 
rencana kegiatan yang akan dibiayai dari ADPD 
dengan melibatkan Tim Pembina Tingkat 
Kecamatan;

d. penyusunan dan proses penetapan Peraturan 
Desa tentang APB-Desa. 



20

(2) Penyusunan dan proses penetapan Peraturan Desa 
tentang APB-Desa sebagaimana dimaksud pada ayat 
(1) huruf d dilakukan sesuai dengan ketentuan 
peraturan perundang-undangan. 

(3) APBDes sebagaimana dimaksud ayat (2) dapat 
dilakukan perubahan sesuai dengan ketentuan 
perundang-undangan.

Pasal 15 

(1) Kepala Desa, BPD, LPMD, RW, RT dan perwakilan 
tokoh/warga masyarakat dengan didampingi oleh 
Tim Pembina Tingkat Kecamatan menyelenggarakan 
musyawarah di desa untuk menyusun rencana 
penggunaan ADPD untuk kegiatan pembangunan 
Desa dengan memperhatikan aspirasi dan tingkat 
dukungan swadaya masyarakat, kebutuhan desa, 
RKP-Desa yang telah disusun, kegiatan yang dapat 
dibiayai dari ADPD, serta menghindari kegiatan yang 
rencananya akan didanai dari program lainnya. 

(2) Hasil kesepakatan musyawarah rencana kegiatan 
penggunaan bagi ADPD sebagamana dimaksud pada 
ayat (1) selanjutnya dituangkan dalam Berita Acara 
Hasil Musyawarah Desa yang ditandatangani oleh 
pihak terkait dengan melampirkan daftar hadir. 

(3) Berdasarkan Berita acara hasil Musyawarah Desa 
sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dibuat 
Keputusan Kepala Desa tentang Rencana 
Penggunaan ADPD tahun berjalan sebagai bahan 
penyusunan dokumen kegiatan ADPD dan salah 
satu bahan penyusunan Peraturan Desa tentang 
APBDesa untuk diajukan ke Tim Pembina Tingkat 
Daerah melalui Tim Pembina Tingkat Kecamatan. 

(4) Dokumen ADPD disampaikan kepada Tim Pembina 
Tingkat Kecamatan untuk diverifikasi kelayakan 
teknis dan administrasinya. 

(5) Hasil verifikasi kelayakan teknis dan administrasi 
sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dituangkan 
dalam Berita Acara. 

(6) Tim Pembina Tingkat Kecamatan membuat 
rekomendasi pencairan dana kepada Tim Pembina 
Tingkat Daerah. 

BAB V 
PERSYARATAN PENCAIRAN ADPD

Pasal 16 

(1) Pencairan ADPD dilakukan 2 (dua) tahap dalam 1 
(satu) tahun anggaran. 
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(2) Pencairan ADPD disalurkan melalui Rekening 
Pemerintah Desa atas nama Kepala Desa dan 
Bendahara Desa pada Bank yang ditunjuk. 

(3) Rekening Pemerintah Desa sebagaimana dimaksud 
pada ayat (1) bersifat tetap, tidak berubah dan 
tidak dialihkan ke rekening baru sampai dengan 
berhentinya jabatan Kepala Desa. 

(4) Proses pemberkasan dokumen ADPD sebagai 
persyaratan pencairan dana ADPD dilakukan pada 
saat pencairan tahap pertama. 

Pasal 17 

(1) Bagi Kepala Desa yang berhenti karena habis masa 
jabatan, mengundurkan diri sebelum masa habis 
jabatan, atau diberhentikan sementara dari 
jabatannya maka yang bersangkutan wajib 
mempertanggungjawabkan anggaran ADPD sesuai 
dengan jumlah realisasi penggunaan anggaran 
tahap terakhir. 

(2) Pertanggungjawaban Kepala Desa sebagaimana 
dimaksud pada ayat (1) tidak berlaku bagi Kepala 
Desa yang meninggal dan Kepala Desa yang tidak 
dapat melaksanakan jabatannya karena menderita 
sakit parah selama 6 (enam) bulan berturut-turut 
yang dibuktikan dengan hasil pemeriksaan 
kesehatan oleh Dokter pemerintah pada rumah 
sakit yang ditunjuk.

(3) Untuk kondisi sebagaimana dimaksud pada ayat 
(1) dan ayat (2), maka anggaran ADPD berikutnya 
dilakukan penundaan terlebih dahulu sampai 
dengan telah ditetapkannya Penjabat Kepala Desa 
atau Kepala Desa definitif hasil pemilihan.

(4) Pertimbangan Penjabat Kepala Desa dapat 
melanjutkan penggunaan anggaran ADPD adalah 
dalam rangka menjamin kelancaran pelayanan 
publik dan keberlanjutan pembangunan desa, 
dengan ketentuan : 
a. bagi Kepala Desa yang berhalangan tetap, 

Penjabat Kepala Desa bertanggungjawab 
penggunaan dana ADPD sampai dengan telah 
dilantiknya Kepala Desa definitif; 

b. bagi Kepala Desa yang berhenti karena 
mengundurkan diri atau diberhentikan,  tetap 
bertanggungjawab dalam hal penggunaan 
ADPD sebelum berhenti. 

c. Bagi Kepala Desa yang diberhentikan 
sementara, tetap bertanggungjawab dalam hal 
penggunaan dana ADPD. 



22

Bagian Kesatu 
Desa

Pasal 18 

(1) Dokumen pencairan dana ADPD disusun secara 
terintegrasi dari 3 (tiga) komponen yaitu Dokumen 
pencairan dana Alokasi Dana Desa, Dokumen 
pencairan dana Bagi Hasil Pajak Daerah dan 
Dokumen pencairan dana Bagi Hasil Retribusi 
Daerah, yang terdiri dari persyaratan umum dan 
persyaratan khusus. 

(2) Dokumen pencairan penghasilan tetap Kepala Desa 
dan Perangkat Desa diatur dalam peraturan bupati 
tersendiri.

Pasal 19 

(1) Persyaratan umum sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 18 ayat (1), terdiri dari : 
a. Surat Permohonan Pencairan dari Kepala Desa; 
b. Pakta Integritas, pernyataan Kepala Desa atas 

kesanggupan melaksanakan/menggunakan 
anggaran ADPD sesuai ketentuan yang berlaku; 

c. Laporan akhir dari penggunaan dana ADPD 
tahun sebelumnya, mencakup laporan 
pertangungjawaban keuangan, perkembangan 
pelaksanaan dan penyerapan dana, masalah 
yang dihadapi dan rekomendasi penyelesaian 
hasil akhir penggunaan, lengkap dengan bukti-
bukti pengeluarannya; 

d. Dokumen Laporan Pertanggungjawaban 
Penyelenggaraan Pemerintahan Desa tahun 
terakhir, terdiri dari LKPJ, LPPDes dan ILPPDes; 

e. Peraturan Desa tentang RPJM-Desa; 
f. Peraturan Desa tentang Penetapan APB-Desa; 
g. Keputusan Camat tentang Pengesahan dan 

Peresmian BPD; 
h. Peraturan Desa tentang RKP-Desa pada tahun 

yang bersangkutan 
i. Berita Acara Hasil Musyawarah Desa tentang 

Rencana penggunaan ADPD dan dilampiri 
dengan daftar hadir; 

j. Keputusan Bupati tentang Pengangkatan Kepala 
Desa;

k. Keputusan Kepala Desa tentang Penetapan 
Sasaran Kegiatan Yang Akan Dibiayai Dari 
ADPD;

l. Keputusan Kepala Desa tentang Penetapan 
Pelaksana Teknis  Pengelola Keuangan Desa; 

m. Keputusan Kepala Desa tentang Penunjukan 
Bendahara Desa; 

n. Peratuan Desa tentang Oraganisasi Pemerintah 
Desa;
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o. Fotokopi buku rekening dan fotokopi Nomor 
Pokok Wajib Pajak (NPWP) Pemerintah Desa yang 
diketahui oleh Tim Pembina ADPD Tingkat 
Kecamatan;

p. Berita Acara Hasil Pendampingan dari 
Pendamping Lokal Desa dan atau Pendamping 
Desa (lihat lampiran); 

q. Peraturan Desa tentang Laporan 
Pertanggungjawaban APBDes tahun anggaran 
sebelumnya.

(2) Persyaratan khusus sebagaimana dimaksud pada 
Pasal 18 ayat (1) adalah persyaratan untuk 
kelengkapan persyaratan dokumen pencairan ketiga 
komponen sebagai berikut : 
a. Dokumen pencairan dana Alokasi Dana Desa, 

baik untuk biaya operasional pemerintahan Desa 
maupun untuk kegiatan pelayanan publik dan 
pemberdayaan masyarakat kepada desa, 
sebelum disampaikan kepada Bupati, terlebih 
dahulu diverifikasi oleh Camat, dilampiri 
persyaratan sebagai berikut : 
1. Kuitansi penerimaan alokasi dana desa yang 

ditandatangani oleh Kepala Desa dan 
Bendahara Desa, dibuat rangkap 5 (lima) dan 
telah  dilampiri karbon; 

2. Berita Acara Penyerahan Pembayaran alokasi 
dana desa yang ditandatangani oleh Kepala 
Desa dan Bendahara Desa, dibuat rangkap 5 
(lima) dan telah dilampiri karbon; 

3. Surat Pernyataan Tanggungjawab Belanja 
Mutlak (SPTJBM) alokasi dana desa yang 
ditandatangani oleh Kepala Desa dibuat 
rangkap 5 (lima);

4. Daftar Rincian Rencana Penggunaan Biaya 
Operasional Pemerintah Desa dan BPD 
secara keseluruhan setelah mendapat 
persetujuan Ketua BPD; 

5. Daftar Rincian Kegiatan Pelayanan Publik 
dan Pemberdayaan Masyarakat yang akan 
dilaksanakan dari dana alokasi dana desa 
setelah mendapat persetujuan Pimpinan BPD 
dilampiri Berita acara Musyawarah Pimpinan 
BPD tentang persetujuan Rincian Kegiatan 
yang akan dilaksanakan dari dana alokasi 
dana desa dengan memprioritaskan kegiatan 
yang mendesak dilaksanakan dan 
anggarannya mencukupi untuk kegiatan 
dimaksud;
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6. Bagi kegiatan pelayanan publik dan 
pemberdayaan masyarakat yang bersifat 
fisik harus dilampiri RAB dengan 
berpedoman kepada Standar Harga Satuan, 
Foto 0%, titik nol/ titik koordinat lokasi, 
rencana gambar teknis dan peta lokasi 
kegiatan yang disetujui dan ditanda-tangani 
oleh Kepala Seksi Pembangunan Kecamatan. 

7. Kepala Seksi Pembangunan Kecamatan 
dalam hal persetujuan dan penandatanganan 
persyaratan sebagaimana  dimaksud  pada 
angka 6, dapat mempedomani hasil 
konsultasi teknis dengan Perangkat Daerah 
terkait.

b. Dokumen Kegiatan yang dibiayai dari Dana Bagi 
Hasil Pajak Daerah sebelum disampaikan kepada 
Bupati terlebih dahulu diverifikasi oleh Camat, 
dengan kelengkapan dokumen sebagai berikut : 
1. Kuitansi penerimaan Dana Bagi Hasil Pajak 

Daerah kepada desa yang ditandatangani 
oleh Kepala Desa dan Bendahara Desa yang 
dibuat rangkap 5 (lima) dan telah dilampiri 
karbon;

2. Berita Acara Penyerahan Dana Bagi Hasil 
Pajak Daerah kepada desa ditandatangani 
oleh Kepala Desa dan Bendahara Desa yang 
dibuat rangkap 5 (lima) dan telah dilampiri 
karbon;

3. Surat Pernyataan Tanggungjawab Belanja 
Mutlak (SPTJBM)   Bagi   Hasil   Pajak 
Daerah  kepada   desa ditandatangani oleh 
Kepala Desa dibuat rangkap 5 (lima); 

4. Daftar Rincian Kegiatan yang akan 
dilaksanakan secara keseluruhan dari Dana 
Bagi Hasil Pajak Daerah kepada desa; 

5. Bagi kegiatan yang bersifat  fisik harus 
dilampiri RAB dengan berpedoman kepada 
Standar Harga Satuan, Foto 0%, rencana 
gambar teknis dan peta lokasi kegiatan yang 
disetujui dan ditandatangani oleh Kepala 
Seksi Pembangunan Kecamatan; 

6. Dalam hal persetujuan dan 
penandatanganan sebagaimana dimaksud 
pada angka 5, Kepala Seksi Pembangunan 
Kecamatan dapat mempedomani hasil 
konsultasi teknis dengan Perangkat Daerah 
terkait.

c. Bagi Dokumen Kegiatan yang dibiayai dari Dana 
Bagi Hasil Retribusi Daerah, sebelum 
disampaikan kepada Bupati terlebih dahulu 
diverifikasi oleh Camat, dengan kelengkapan 
dokumen sebagai berikut: 
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1. Kuitansi penerimaan Dana Bagi Hasil 
Retribusi Daerah kepada desa yang 
ditandatangani oleh Kepala Desa dan 
Bendahara Desa yang dibuat rangkap 5 
(lima) dan telah dilampiri karbon; 

2. Berita Acara Penyerahan Dana Bagi Hasil 
Retribusi Daerah kepada desa ditandatangani 
oleh Kepala Desa dan Bendahara Desa yang 
dibuat rangkap 5 (lima) dan telah  dilampiri 
karbon;

3. Surat Pernyataan Tanggungjawab Belanja 
Mutlak (SPTJBM) Bagi Hasil Retribusi Daerah 
kepada desa ditandatangani oleh Kepala 
Desa dibuat rangkap 5 (lima); 

4. Daftar Rincian Kegiatan yang akan 
dilaksanakan secara keseluruhan dari Dana 
Bagi Hasil Retribusi Daerah kepada desa. 

5. Bagi kegiatan yang bersifat  fisik harus 
dilampiri RAB dengan berpedoman kepada 
Standar Harga Satuan, Foto 0%, rencana 
gambar teknis dan peta lokasi kegiatanyang 
disetujui dan ditanda-tangani oleh Kepala 
Seksi Pembanguan Kecamatan. 

6. Dalam hal persetujuan dan 
penandatanganan persyaratan sebagaimana 
dimaksud pada angka 5, Kepala Seksi 
Pembangunan Kecamatan dapat 
mempedomani hasil konsultasi teknis dengan 
Perangkat Daerah terkait.

   

Bagian Kedua 
Kecamatan

Pasal 20 

Bagi Dokumen Kegiatan ADPD yang telah memenuhi 
persyaratan sebagaimana dimaksud pada Pasal 19, 
setelah diverifikasi oleh Tim Pembina Tingkat 
Kecamatan dan dilengkapi kekurangannya, selanjutnya 
diusulkan rekomendasi pencairan oleh Camat kepada 
Bupati melalui Kepala DPMD/Tim Pembina Tingkat 
Daerah, dengan kelengkapan dokumen sebagai berikut: 
a. Surat Camat tentang Usulan Pencairan Dana ADPD; 
b. Berita Acara Hasil Verifikasi Tim Pembina Tingkat 

Kecamatan terhadap Dokumen Kegiatan ADPD yang 
diajukan oleh Kepala Desa; 

c. Dokumen pencairan, yang terdiri dari dokumen 
persyaratan umum dan khusus sebagaimana 
dimaksud pada Pasal 19, disusun secara lengkap 
untuk setiap desa. 
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Bagian Ketiga 
Daerah
Pasal 21 

(1) Dokumen yang disampaikan oleh Camat kepada 
Bupati melalui Kepala DPMD selanjutnya diteliti 
kelengkapan persyaratan administrasi. 

(2) Dokumen yang telah memenuhi persyaratan 
sebagaimana dimaksud pada ayat (1), selanjutnya 
dibuat Rekomendasi pencairan kepada Kepala 
Badan Keuangan Daerah selaku Pejabat Pengelola 
Keuangan Daerah.

(3) Kepala Badan Keuangan Daerah selaku Pejabat 
Pengelola Keuangan Daerah selanjutnya
mengeluarkan surat perintah pencairan dana 
ADPD sebagai dasar pengeluaran keuangan daerah 
melalui transfer ke rekening Pemerintah Desa 
masing-masing.

BAB VI 
TAHAPAN PENCAIRAN ADPD 

Pasal 22 

(1) Dalam hal penggunaan dana ADPD per-tahap yang 
sudah ditransfer ke rekening Pemerintah Desa, 
Kepala Desa melaporkan rincian kegiatan yang 
akan dikerjakan sesuai Daftar Rincian Kegiatan 
pada Dokumen ADPD secara tertulis kepada Camat 
selaku Tim Pendamping Tingkat Kecamatan. 

(2) Laporan Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada 
ayat (1) menjadi dasar Tim Pembina Tingkat 
Kecamatan dalam melakukan pembinaan, 
monitoring, verifikasi lapangan sekaligus teguran 
kepada Desa. 

(3) Hasil kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat 
(2) menjadi dasar pertimbangan Tim Pembina 
Tingkat Kecamatan dalam melakukan persetujuan 
proses pencairan ADPD untuk Tahap Kedua. 

(4) Adapun kelengkapan untuk proses pencairan 
Tahap Kedua adalah sebagai berikut : 
a. Surat Permohonan Pencairan Dana ADPD 

Tahap Kedua dari Kepala Desa; 
b. Laporan realisasi penggunaan ADPD Tahap 

Pertama dengan lampiran bukti 
pertanggungjawaban keuangan; 

c. Laporan berkala perkembangan kegiatan ADPD 
Tahap Pertama; 
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d. Apabila persyaratan sebagaimana dimaksud 
pada huruf b dan huruf c tidak lengkap, maka 
Camat selaku Tim Pembina Tingkat Kecamatan 
wajib melakukan teguran kepada Kepala Desa 
sebanyak 3 (tiga) kali keterlambatan dalam 
kurun waktu paling lama 21 (dua puluh satu) 
hari;

e. Teguran Camat terdiri dari Surat Teguran I, II 
dan III dan dilengkapi dengan Berita Acara I, II, 
III dan Surat Penyataan Kepala Desa I, II dan 
III;

f. Apabila Kepala Desa tidak menanggapi teguran 
Camat sebanyak 3 (tiga) kali dan/atau telah 
memenuhi batas waktu 21 (dua puluh satu) 
hari, maka Camat selaku Tim Pembina Tingkat 
Kecamatan tidak melakukan usulan pencairan 
ADPD Tahap Kedua dan melaporkan kepada 
Bupati melalui kepada Tim Pembina Tingkat 
Daerah dengan tembusan Inspektorat Daerah. 

Pasal 23 

(1) Penatausahaan Pengeluaran wajib dilakukan oleh 
Bendahara Desa. 

(2) Dokumen penatausahaan pengeluaran harus 
disesuaikan pada Peraturan Desa tentang APBDesa 
atau Peraturan Desa tentang Perubahan APBDesa 
melalui pengajuan Surat Permintaan Pembayaran 
(SPP) dari pelaksana teknis masing-masing 
kegiatan kepada Kepala Desa dengan tembusan 
kepada Sekretaris Desa. 

(3) Pengajuan SPP sebagaimana dimaksud pada ayat 
(2), harus disetujui oleh Kepala Desa melalui 
PTPKD. 

(4) Dana bantuan atau kegiatan dari Pemerintah 
Daerah yang telah ditransfer dan masuk rekening 
Pemerintah Desa, dapat digunakan apabila telah 
mendapat persetujuan penggunaan anggaran 
ADPD per-tahap dari Camat. 

(5) Bendahara Desa wajib mempertanggungjawabkan 
penggunaan uang yang menjadi tanggung 
jawabnya melalui laporan pertanggungjawaban 
pengeluaran kepada Kepala Desa paling lambat 
tanggal 10 bulan berikutnya. 

(6) Dokumen yang digunakan Bendahara Desa dalam 
melaksanakan penatausahaan pengeluaran 
meliputi:
a. buku kas umum; 
b. buku Kas Pembantu Pajak; dan 
c. buku Bank.
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BAB VII 

PELAKSANAAN ADPD 
Pasal  24 

(1) Desa dalam melaksanakan setiap jenis kegiatan 
ADPD harus mengacu dan berpedoman kepada 
petunjuk pelaksanaan dan dokumen kegiatan 
ADPD yang telah direncanakan. 

(2) Untuk komponen belanja jenis kegiatan ADPD 
dengan besaran biaya tertentu, pelaksanaannya 
dapat mengacu kepada pengaturan dan mekanisme 
tentang pengadaan barang dan jasa dengan 
fasilitasi kecamatan. 

(3) Keuangan Desa termasuk ADPD dikelola 
berdasarkan azas-azas transparan, akuntabel, 
partisipatif serta dilakukan dengan tertib dan 
disiplin anggaran. 

BAB VIII 
PERUBAHAN PENGGUNAAN ADPD

Pasal 25 

(1) Perubahan penggunaan ADPD yang tercantum 
dalam APB-Desa dapat dilaksanakan  dengan 
kriteria : 
a. kegiatan yang telah direncanakan dalam 

proposal/dokumen kegiatan setelah dilakukan 
pengamatan/perhitungan terhadap kondisi 
yang ada, ternyata tidak dapat dilaksanakan 
karena terjadi peristiwa yang bersifat force 
majeur, seperti kejadian bencana dan 
sejenisnya;

b. kegiatan yang telah direncanakan dalam 
proposal/dokumen kegiatan, ternyata dalam 
pelaksanaannya   tumpang   tindih  dengan 
program pembangunan lain dengan pos 
anggaran yang berbeda; 

c. Khusus jenis kegiatan belanja publik yang 
setelah dilaksanakan ternyata masih ada sisa 
kelebihan anggaran, maka dana kegiatan yang 
dipertanggungjawabkan adalah nilai riil yang 
telah digunakan untuk jenis kegiatan 
dimaksud, dan selanjutnya sisa dari kelebihan 
anggaran tersebut dapat dilakukan perubahan 
penggunaan pada jenis kegiatan belanja publik 
atau apabila tidak memungkinkan untuk 
digunakan maka dijadikan sebagai 
pendapatan/penerimaan desa dalam 
penyusunan APBDesa tahun berikutnya pada 
kode rekening SILPA. 
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(2) Proses Perubahan/pengalihan penggunaan dana 
ADPD dilaksanakan melalui : 
a. Berita Acara Perubahan Kegiatan ADPD yang 

dilaksanakan melalui musyawarah Desa 
disertai alasan yang dapat 
dipertanggungjawabkan dan ditandatangani 
oleh pihak yang terkait seperti Kepala Desa, 
Sekretaris Desa, Ketua LPMD, Ketua BPD, 
pewakilan tokoh masyarakat serta dilampiri 
daftar hadir musyawarah; 

b. Kepala Desa menetapkan Keputusan Kepala 
Desa tentang Perubahan Penggunaan ADPD; 

c. Berita Acara Musyawarah Perubahan Kegiatan 
ADPD dan Keputusan Kepala Desa 
sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf 
b, segera disampaikan kepada Tim Pendamping 
Tingkat Kecamatan dan Sekretariat Tim 
Fasilitasi Tingkat Daerah serta Aparat 
pengawas fungsional/Inspektorat; 

d. Usulan Kepala Desa/PTPKD kepada Bupati 
melalui Camat tentang perubahan/pengalihan 
penggunaan ADPD. 

(3) Perubahan kegiatan ADPD sebagaimana dimaksud 
pada ayat (1) dan ayat (2) ditetapkan dalam 
Peraturan Desa tentang Perubahan APB-Desa. 

BAB IX 
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN 

Bagian Kesatu 
Pembinaan

Pasal 26 

(1) Pembinaan atas pengelolaan ADPD oleh Tim 
Pembina Tingkat Daerah meliputi : 
a. Menyusun pedoman dan standar pelaksanaan 

ADPD;
b. melaksanakan sosialisasi pedoman pelaksanaan 

ADPD;
c. melaksanakan monitoring dan evaluasi 

pelaksanaan ADPD kepada Tim Pembina Tingkat 
Kecamatan.

(2) Pembinaan atas pengelolaan ADPD oleh Tim 
Pembina Tingkat Kecamatan meliputi : 
a. fasilitasi proses perencanaan, pelaksanaan dan 

pertanggung-jawaban ADPD kepada desa; 
b. monitoring pelaksanaan ADPD yang 

dilaksanakan oleh desa; 
c. fasilitasi pembinaan administrasi keuangan 

desa;
d. fasilitasi pengadaan barang dan jasa; 
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e. fasilitasi penyelesaian permasalahan ADPD di 
desa;

f. membuat surat teguran bagi desa yang 
bermasalah dalam pengelolaan ADPD; 

g. melakukan koordinasi pihak-pihak terkait dalam 
hal terjadi permasalahan di desa; 

h. membuat laporan berkala per-tahap mengenai 
perkembangan kegiatan ADPD kepada Bupati 
melalui Kepala DPMD/Tim Pembina Tingkat 
Daerah.

i. Melakukan verifikasi dan merekomendasi 
terhadap dokumen dan laporan 
pertanggungjawaban yang dibuat oleh desa.

Bagian Kedua 
Pengawasan

Pasal 27 

(1) Pengawasan atas pengelolaan dan penggunaan 
ADPD dilaksanakan secara fungsional oleh lembaga 
pengawasan sesuai dengan peraturan perundang-
undangan yang berlaku.

(2) Masyarakat desa dapat melakukan pengawasan dan 
pemantauan mengenai pelaksanaan program ADPD 
dan melaporkan hasilnya kepada institusi yang telah 
ada di Desa yaitu BPD dan atau kepada Camat 
selaku Tim Pembina Tingkat Kecamatan untuk 
kemudian direspon dan ditindaklanjuti. 

(3) BPD melakukan Pengawasan terhadap pelaksanaan 
kegiatan ADPD meliputi hal-hal sebagai berikut : 
a. mengawasi pelaksanaan kebijakan penggunaan 

ADPD;
b. memberi masukan dan saran kepada kepala desa 

terhadap pelaksanaan penggunaan ADPD agar 
sesuai dengan rencana kegiatan; 

c. menyampaikan pengaduan masyarakat untuk 
ditindaklanjuti oleh Kepala Desa berdasarkan 
bukti-bukti yang sah; 

d. memberikan masukan kepada Camat selaku Tim 
Pembina Tingkat Kecamatan dalam hal terjadi 
permasalahan.

   

BAB X 
PELAPORAN

Pasal 28 

(1) Bentuk pelaporan atas kegiatan-kegiatan dalam 
APBDes yang dibiayai dari ADPD, adalah sebagai 
berikut : 
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a. Laporan Berkala, yaitu Laporan mengenai 
pelaksanaan penggunaan dana ADPD dibuat 
secara rutin setiap bulannya. Adapun yang 
dimuat dalam laporan ini adalah realisasi 
penerimaan ADPD, dan realisasi belanja ADPD 
dan laporan dukungan swadaya masyarakat; 

b. Laporan akhir dari penggunaan alokasi dana 
desa mencakup perkembangan pelaksanaan 
dan penyerapan dana, masalah yang dihadapi 
dan rekomendasi penyelesaian hasil akhir 
penggunaan ADPD; 

c. Menjadi salah satu komponen yang tidak dapat 
dipisahkan pada dokumen LPPDes Akhir Tahun 
Anggaran (Laporan Penyelenggaraan 
Pemerintahan Desa) kepada Bupati melalui 
Camat;

d. Menjadi salah satu komponen yang tidak dapat 
dipisahkan pada dokumen LKPJDes Akhir 
Tahun Anggaran (Laporan Keterangan 
Pertanggungjawaban Akhir Tahun Anggaran 
Kepala Desa) kepada BPD;

e. Menjadi salah satu komponen yang tidak dapat 
dipisahkan pada dokumen LPPDes Akhir Masa 
Jabatan (Laporan Penyelenggaraan 
Pemerintahan Desa Akhir Masa Kabatan Kepala 
Desa) kepada Bupati melalui Camat; 

f. Menjadi salah satu komponen yang tidak dapat 
dipisahkan pada dokumen LKPJDes Akhir Masa 
Jabatan Kepala Desa (Laporan Keterangan 
Pertanggungjawaban Akhir Masa Jabatan 
Kepala Desa) kepada Bupati melalui Camat dan 
BPD;

g. Menjadi salah satu komponen yang tidak dapat 
dipisahkan pada dokumen ILPPDes 
(Penginformasian Laporan Penyelenggaraan 
Pemerintahan Desa) kepada Masyarakat. 

(2) Penyampaian Laporan sebagaimana dimaksud 
pada ayat (1) huruf a dan huruf b dilaksanakan 
melalui jalur struktural yaitu dari Pelaksana Teknis 
Pengelola Keuangan  Desa yang diketahui Kepala 
Desa kepada Camat selaku Tim Pembina Tingkat 
Kecamatan.

(3) Camat selaku Tim Pembina Tingkat Kecamatan 
membuat laporan rekapitulasi dari seluruh laporan 
tingkat desa di wilayahnya, termasuk didalamnya 
laporan dukungan swadaya masyarakat serta 
laporan upaya penyelesaian permasalahan yang 
dihadapi, dan disampaikan kepada Kepala 
DPMD/Tim Pembina ADPD Tingkat Daerah. 

(4) Penyampaian laporan pertanggungjawaban ADPD 
kepada Bupati melalui Kepala DPMD harus 
dilengkapi hasil verifikasi yang disahkan Camat. 
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(5) Penyampaian Laporan Pertanggungjawaban ADPD 
pada setiap Tahap disampaikan langsung kepada : 
a. Bupati melalui Kepala DPMD sebanyak 1 (satu) 

berkas;
b. Kepala Badan Keuangan Daerah sebanyak 1 

(satu) berkas; 
c. Camat sebanyak 1 (satu) berkas. 

BAB XI 
PERTANGGUNGJAWABAN DAN  

PEMUNGUTAN PAJAK ADPD  
Pasal 29 

(1) Pertanggungjawaban ADPD adalah bagian dari 
pertanggungjawaban APBDes.

(2) Setiap Pengeluaran belanja atas beban ADPD 
harus didukung dengan bukti yang lengkap dan 
sah.

(3) Bukti sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus 
mendapat pengesahan oleh Sekretaris Desa atas 
kebenaran material yang timbul dari penggunaan 
bukti dimaksud. 

(4) Seluruh pengeluaran/belanja ADPD yang terkena 
pajak, wajib dipungut/disetorkan ke rekening kas 
negara sesuai dengan ketentuan peraturan 
perundang-undangan.

(5) Bendahara desa sebagai wajib pungut pajak 
penghasilan (PPh) dan pajak lainnya, wajib 
membuka/mempunyai NPWP dan menyetorkan 
seluruh penerimaan potongan pajak yang 
dipungutnya ke rekening kas negara sesuai dengan 
ketentuan peraturan perundang-undangan. 

(6) Laporan pertanggungjawaban pengeluaran harus 
dilampirkan dengan: 
a. buku kas umum; 
b. buku Kas Pembantu Pajak; dan 
c. buku Bank.

(7) Kepala Desa bertanggungjawab atas pengelolaan 
ADPD kepada Bupati melalui Camat. 

(8) Laporan pertanggungjawaban pelaksanaan fisik 
harus dilampirkan Berita Acara Serah Terima 
kepada penerima manfaat yang ditandatangani 
oleh RT/RW, Kepala Dusun, LPMD, BPD dan 
Kepala Desa. 

(9) Pelaporan Pertanggungjawaban ADPD kepada 
Bupati paling lambat pada tanggal 10 tahun 
anggaran berikutnya.
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Pasal 30 

Desa yang belum menyampaikan laporan realisasi 
penggunaan ADPD atau tidak 
mempertanggungjawabkan penggunaan dana ADPD 
atau Desa yang bermasalah dalam pengelolaan ADPD, 
dikenakan sanksi berupa tidak direkomendasikan 
proses pencairan ADPD pada setiap tahap. 

BAB XII 
KETENTUAN LAIN 

Pasal 31 

(1) Desa yang akan melaksanakan Pemilihan Kepala 
Desa, harus segera membuat laporan 
pertanggungjawaban penggunaan ADPD yang telah 
direalisasikan sebelum pelantikan kepala desa 
yang baru hasil pemilihan. 

(2) Desa yang telah melaksanakan Pemilihan dan 
yang terpilih adalah kepala desa baru (bukan 
incumbent), maka kepala desa yang lama wajib 
membuat laporan pertanggungjawaban 
penggunaan ADPD yang telah direalisasikan 
sebelum pelantikan kepala desa yang baru, apabila 
laporannya belum dibuat, Camat atas nama 
Bupati dapat menunda pelantikan kepala desa 
baru.

(3) Kepala Desa baru hasil pemilihan berhak 
mendapat honor dari biaya operasional 
Pemerintahan Desa dari ADPD, terhitung setelah 
sebulan melaksanakan tugas sebagai PTPKD. 

(4) Kegiatan yang dilaksanakan dan dibiayai dari 
ADPD harus dicantumkan dalam papan 
pengumuman desa, sehingga masyarakat desa 
dapat mengakses informasi  ADPD dan dapat turut 
berpartisipasi dan mengasawasi pelaksanaannya. 

(5) Untuk kegiatan belanja publik dalam ADPD yang 
berupa kegiatan fisik, dalam rangka transparansi 
dan akuntabilitas Tim Pelaksana ADPD Tingkat 
Desa harus membuat papan kegiatan atau 
prasasti sederhana, sehingga bisa diketahui oleh 
masyarakat dan pihak lain. 

Pasal 32 

(1) Apabila dalam perjalanan tahun anggaran terjadi 
pemekaran desa, maka desa baru hasil pemekaran 
tersebut tidak berhak mendapat dana ADPD untuk 
tahun yang bersangkutan dan menjadi beban desa 
induk untuk membiayai kegiatan pelaksanaan 
pembangunan dan biaya operasional 
pemerintahan desa baru hasil pemekaran. 
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(2) Peresmian desa baru hasil pemekaran dapat 
dilakukan apabila telah terbentuk BPD baru hasil 
pemekaran yang diresmikan/ditetapkan dengan 
Keputusan Camat dan Perangkat Desanya telah 
terbentuk berdasarkan Peraturan Desa tentang 
Pembentukan Organisasi Pemerintah Desa serta 
susunan personalia Perangkat Desa telah 
ditetapkan oleh Penjabat Kepala Desa. 

(3) Penjabat Kepala Desa baru dan Perangkat Desanya 
serta anggota BPD berhak mendapat bagian biaya 
operasional Pemerintah Desa dari ADPD yang 
diterima oleh desa induk, selama beberapa bulan 
sejak desa baru tersebut diresmikan dan telah 
melakukan aktivitas penyelenggaraan 
pemerintahan desa. 

(4) Pengaturan biaya operasional Pemerintah Desa 
dan BPD desa baru hasil pemekaran dari ADPD 
yang diterima desa induk, disesuaikan dengan 
kesepakatan antara kepala desa induk dan kepala 
desa baru hasil pemekaran dengan 
mempertimbangkan masukan dari Pimpinan BPD. 

(5) Untuk tahun anggaran berikutnya desa baru hasil 
pemekaran berhak mendapat bagian ADPD dari 
Pemerintah Daerah sesuai kapasitas keuangan 
daerah.

(6) Pelaksanaan pengelolaan ADPD dilengkapi dengan 
format administrasi ADPD. 

BAB XIII 
KETENTUAN PENUTUP 

Pasal 33 

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, maka 
Peraturan Bupati Bandung Nomor 7 Tahun 2017 
tentang Pedoman Pengelolaan Alokasi Dana 
Perimbangan Desa di Kabupaten Bandung, dicabut dan 
dinyatakan tidak berlaku. 

   
Pasal 34 

Peraturan Bupati ini berlaku pada tanggal 
diundangkan.
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Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan 
pengundangan Peraturan Bupati ini dengan 
penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten 
Bandung.

Ditetapkan di Soreang 
pada tanggal 21 November 2017 

BUPATI BANDUNG, 

DADANG M. NASER 

Diundangkan di Soreang  
pada tanggal 21 November 2017 

SEKRETARIS DAERAH 
KABUPATEN BANDUNG, 

SOFIAN NATAPRAWIRA  

BERITA DAERAH KABUPATEN BANDUNG  
TAHUN                  NOMOR    
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BAGIAN HUKUM 
SETDA KABUPATEN BANDUNG 

NOTA DINAS 

Kepada : Yth. Bupati Bandung 
       Melalui ; 
Yth. Sekretaris Daerah Kabupaten Bandung 

Dari : Kepala Bagian Hukum 
Nomor :  
Tanggal :  
Sifat : Biasa 
Lampiran : - 
Perihal : Penjelasan Rancangan Peraturan Bupati tentang Pedoman 

Pengelolaan Alokasi Dana Perimbangan Desa di Kabupaten 
Bandung.

Dipermaklumkan dengan hormat, menindaklanjuti Surat 
Pengantar Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa 
Nomor 900/1465/DPMD Tanggal 20 Oktober 2017 Perihal draft 
Pedoman Pengelolaan Alokasi Dana Perimbangan Desa di 
Kabupaten Bandung. 

Sehubungan dengan hal tersebut, kami telah 
melaksanakan koordinasi dengan Dinas Pemberdayaan 
Masyarakat dan Desa Kabupaten Bandung yang telah 
memberikan penjelasan bahwa dalam rangka menindaklanjuti 
Pasal 10 ayat (4), Pasal 11 ayat (5) dan Pasal 12 ayat (3) 
Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 20 Tahun 2014 
tentang Keuangan Desa, perlu menetapkan Peraturan Bupati 
tentang Pedoman Pengelolaan Alokasi Dana Perimbangan Desa di  
Kabupaten Bandung. 

Demikian penjelasan yang dapat kami sampaikan dan 
bersama ini kami lampirkan Rancangan Peraturan Bupati 
tentang Pedoman Pengelolaan Alokasi Dana Perimbangan Desa di 
Kabupaten Bandung,  yang telah dibahas dan diteliti secara 
substantif oleh Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa 
Kabupaten Bandung dan dikaji dari sisi teknis penyusunan 
perundang-undangan (legal drafting) oleh Bagian Hukum 
Sekretariat Daerah Kabupaten Bandung sebagai bahan 
pertimbangan lebih lanjut. 

Atas perhatian dan perkenannya kami haturkan terima 
kasih.

Mengetahui,
ASISTEN PEMERINTAHAN KEPALA BAGIAN HUKUM 

H. YUDHI HARYANTO, SH, SP.1 DICKY ANUGRAH, SH, M.Si 
Pembina Utama Muda Pembina Tk. I 

NIP. 19640112 199012 1 001 NIP. 19740717 199803 1 003 
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BUPATI BANDUNG 

PROVINSI JAWA BARAT 
 

PERATURAN BUPATI BANDUNG 
 

NOMOR  1  TAHUN 2018 
 

TENTANG 
 

TATA CARA PENGELOLAAN DAN PENETAPAN RINCIAN DANA DESA  
DI KABUPATEN BANDUNG TAHUN ANGGARAN 2018 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 
 

BUPATI BANDUNG, 
 

Menimbang : a. bahwa berdasarkan Pasal 12 ayat (1) Peraturan 
Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana 
Desa Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan 
dan Belanja Negara sebagaimana telah diubah 
terakhir kali dengan Peraturan Pemerintah 
Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua 
Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 
2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber dari 
Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara 
tentang Dana Desa Yang Bersumber dari 
Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, 
bupati/walikota menetapkan rincian Dana Desa 
untuk setiap Desa; 

  b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana 
dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan 
Peraturan Bupati tentang Tata Cara Pengelolaan 
dan Penetapan Rincian Dana Desa di Kabupaten 
Bandung Tahun Anggaran 2018; 
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Mengingat : 1. Undang Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang 
Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam 
Lingkungan Propinsi Jawa Barat (Berita Negara 
Tahun 1950) 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 
Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam 
Lingkungan Propinsi Jawa Barat (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 
31, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 2851); 

  2. Undang - Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang 
Pembentukan Peraturan Perundang-undangan 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 
2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara 
Republik indonesia Nomor 5234); 

  3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang 
Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2014 Nomor 7 Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 5495); 

  4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 
tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang 
Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 
123, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 5539), sebagaimana telah 
diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 
Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
5717); 

  5. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 
tentang Dana Desa Yang Bersumber dari 
Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 
2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 5558), sebagaimana 
telah diubah terakhir dengan Peraturan 
Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 
57, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 5864); 
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  6. Peraturan Presiden Nomor 107 Tahun 2017 
tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan 
Belanja Negara Tahun Anggaran 2018 (Berita 
Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 
244); 

  7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 
Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan 
Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 
2014 Nomor 2093); 

  8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 
Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan 
Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2014 Nomor 2094); 

  9. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah 
Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 2 Tahun 
2015 tentang Pedoman Tata Tertib dan 
Mekanisme Pengambilan Keputusan 
Musyawarah Desa (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2015 Nomor 159); 

  10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 
Tahun 2016 tentang Kewenangan Desa 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 
2016 Nomor 1037); 

  11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 110 
tahun 2016 tentang Badan Permusyawaratan 
Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 
2017 Nomor 89); 

  12. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah 
Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 19 Tahun 
2017 tentang Penetapan Prioritas Penggunaan 
Dana Desa Tahun 2018; 

  13. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 
50/PMK.07/2017 tentang Pengelolaan Transfer 
ke Daerah dan Dana Desa (Berita Negara 
Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 537) 
sebagaimana telah diubah beberapa kali dengan 
Peraturan Menteri Keuangan Nomor 
225/PMK.07/2017 tentang Perubahan Kedua 
Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 
50/PMK.07/2017 tentang Pengelolaan Transfer 
ke Daerah dan Dana Desa (Berita Negara 
Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1970); 
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  14. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 

199/PMK.07/2017 tentang Tata Cara 
Pengalokasian Dana Desa setiap Kabupaten / 
Kota dan Perhitungan Rincian Dana Desa setiap 
Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 
2017 Nomor 1884); 

  15. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 
226/PMK.07/2017 tentang Perubahan Rincian 
Dana Desa menurut Daerah Kabupaten/Kota 
Tahun Anggaran 2018 (Berita Negara Republik 
Indonesia Tahun 2017 Nomor 1971); 

  16. Surat Keputusan Bersama Menteri Dalam 
Negeri, Menteri Keuangan, Menteri Desa, 
Pembangunan Daerah Tertingga dan 
Transmigrasi dan Menteri Perencanaan 
Pembangunan Nasional / Kepala Badan 
Prencanaan Pembangunan Nasional Nomor 140-
8698 TAHUN 2017, Nomor 954/KMK.07/2017, 
Nomor 116 Tahun 2017, Nomor 
01/SKB/M.PPN/12/2017 Tentang Penyelarasan 
dan penguatan Kebijakan Percepatan 
Pelaksanaan UU Nomor 6 Tahun 2014 Tentang 
Desa 

  17. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 
20 Tahun 2014 tentang Keuangan Desa 
(Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Tahun 
2014 Nomor 20); 

  18. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 8 
Tahun 2015 tentang Musyawarah Desa 
(Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Tahun 
2015 Nomor 8); 

  19. Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2016 Tentang 
Pembangunan Desa (Lembaran Daerah 
Kabupaten Bandung Tahun 2016 Nomor 8); 

  20. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 
10 Tahun 2016 tentang Organisasi Pemerintah 
Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Bandung 
Tahun 2016 Nomor 10); 
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  21. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 
12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan 
Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah 
Kabupaten Bandung Tahun 2016 Nomor 12). 

  22. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 
16 Tahun 2017 tentang Anggaran Pendapatan 
dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2018 
(Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Tahun 
2017 Nomor 16); 

  23. Peraturan Bupati Bandung Nomor 57 Tahun 
2014 tentang Tata Cara Pengadan Barang dan 
Jasa di Desa (Berita Daerah Kabupaten 
Bandung Tahun 2014 Nomor 58); 

  24. Peraturan Bupati Bandung Nomor 55 Tahun 
2017 tentang Kewenangan Desa di Kabupaten 
Bandung (Berita Daerah Kabupaten Bandung 
Tahun 2017 Nomor 55); 

  25. Peraturan Bupati Kabupaten Bandung Nomor 
77 Tahun 2017 tentang Penjabaran Anggaran 
Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 
Anggaran 2018 (Lembaran Daerah Kabupaten 
Bandung Tahun 2017 Nomor 77); 

 

 MEMUTUSKAN : 

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG TATA CARA 
PENGELOLAAN DAN PENETAPAN RINCIAN DANA 
DESA DI KABUPATEN BANDUNG TAHUN 
ANGGARAN 2018 

  
BAB I 

KETENTUAN UMUM 
  Pasal 1 

 

  Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan: 

  1. Daerah adalah Kabupaten Bandung. 

  2. Pemerintah Daerah adalah kepala daerah 
sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan 
Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan 
pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah 
otonom. 
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  3. Bupati adalah Bupati Bandung. 
  4. Kecamatan adalah wilayah kerja Camat sebagai 

perangkat daerah Kabupaten Bandung. 
  5. Desa adalah desa dan desa adat atau yang 

disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut 
Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang 
memiliki batas wilayah yang berwenang untuk 
mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, 
kepentingan masyarakat setempat berdasarkan 
prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau 
hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam 
sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik 
Indonesia. 

  6. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa atau yang 
disebut dengan nama lain dibantu perangkat 
Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan 
Desa; 

  7. Kepala Desa adalah pejabat pemerintah desa 
yang mempunyai wewenang, tugas dan 
kewajiban untuk menyelenggarakan rumah 
tangga desanya dan melaksanakan tugas dari 
pemerintah dan pemerintah daerah. 

 
 

 8. Dana Desa adalah dana yang bersumber dari 
Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang 
diperuntukkan bagi Desa yang ditransfer melalui 
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah 
kabupaten/kota dan digunakan untuk 
membiayai penyelenggaraan pemerintahan, 
pelaksanaan pembangunan, pembinaan 
kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat. 

  9. Kepala Desa adalah pejabat pemerintah desa 
yang mempunyai wewenang, tugas dan 
kewajiban untuk menyelenggarakan rumah 
tangga desanya dan melaksanakan tugas dari 
pemerintah dan pemerintah daerah. 

  10. Musyawarah Desa atau yang disebut dengan 
nama lain adalah musyawarah antara Badan 
Permusyawaratan Desa, Pemerintah Desa dan 
unsur masyarakat yang diselenggarakan oleh 
Badan Permusyawaratan Desa untuk 
menyepakati hal yang bersifat strategis. 
 



- 8 - 

  11. Keuangan Desa adalah semua hak dan 
kewajiban desa yang dapat dinilai dengan uang 
serta segala sesuatu berupa uang dan barang 
yang berhubungan dengan pelaksanaan hak dan 
kewajiban desa. 

  12. Pengelolaan Keuangan Desa adalah keseluruhan 
kegiatan yang meliputi perencanaan, 
pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan dan 
pertanggung-jawaban. 

  13. Pelaksana Teknis Pengelolaan Keuangan Desa 
yang selanjutnya disingkat PTPKD adalah unsur 
perangkat desa yang membantu Kepala Desa 
untuk melaksanakan pengelolaan Keuangan 
Desa. 

  14. Tim Pelaksana Kegiatan Desa yang selanjutnya 
disingkat TPKD adalah sebagai pelaksana 
kegiatan. 

  15. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa 
yang selanjutnya disingkat RPJM Desa adalah 
Rencana Kegiatan Pembangunan untuk jangka 
waktu 6 (enam) tahun. 

  16. Rencana Kerja Pemerintah Desa yang 
selanjutnya disingkat RKP Desa adalah 
penjabaran dari RPJM Desa untuk jangka waktu 
1 (satu) tahun. 

  17. Rekening Kas Umum Daerah yang selanjutnya 
disingkat RKUD adalah rekening tempat 
penyimpanan uang daerah yang ditentukan oleh 
Bupati untuk menampung seluruh penerimaan 
daerah dan membayar seluruh pengeluaran 
daerah pada bank yang ditetapkan. 

  18. Rekening Kas Desa yang selanjutnya disingkat 
RKD adalah rekening tempat penyimpanan uang 
pemerintahan Desa yang menampung seluruh 
penerimaan Desa dan untuk membayar seluruh 
pengeluaran Desa pada bank yang ditetapkan. 

  19. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa yang 
selanjutnya disingkat APBDesa, adalah rencana 
keuangan tahunan Pemerintahan Desa. 

  20. Kewenangan Desa adalah kewenangan yang 
dimiliki Desa meliputi kewenangan di bidang 
penyelenggaraan Pemerintahan Desa, 
pelaksanaan Pembangunan Desa, Pembinaan 
Kemasyarakatan Desa, dan Pemberdayaan 
Masyarakat Desa berdasarkan prakarsa 
masyarakat, hak asal usul dan adat istiadat 
Desa. 
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  21. Sisa Dana Desa adalah Dana Desa yang 
disalurkan oleh Pemerintah kepada 
Kabupaten/Kota yang tidak habis disalurkan ke 
Desa sampai akhir tahun anggaran atau Dana 
Desa yang disalurkan oleh Kabupaten/Kota 
kepada Desa yang tidak habis digunakan oleh 
Desa sampai akhir tahun anggaran dan menjadi 
bagian dari Sisa Lebih Perhitungan Anggaran 
APBDesa. 

 
 

 22. Jumlah Desa adalah jumlah Desa yang 
ditetapkan oleh Kementerian Dalam Negeri. 

23. Alokasi Dasar adalah alokasi minimal Dana Desa 
yang akan diterima oleh setiap Desa secara 
merata yang besarnya dihitung berdasarkan 
persentase tertentu dari anggaran Dana Desa 
yang dibagi dengan jumlah desa secara nasional. 

24. Alokasi Afirmasi adalah alokasi yang dihitung 
dengan 
memperhatikan status Desa tertinggal dan Desa 
sangat tertinggal, yang memiliki jumlah 
penduduk miskin tinggi. 

25. Alokasi Formula adalah alokasi yang dihitung 
dengan 
memperhatikan jumlah penduduk Desa, angka 
kemiskinan Desa, luas wilayah Desa, dan tingkat 
kesulitan geografs Desa setiap kabupaten/kota 

26. Swakelola adalah kegiatan pengadaan 
Barang/Jasa dimana pekerjaannya 
direncanakan, dikerjakan dan atau diawasi 
sendiri oleh tim pengelola kegiatan 

27. Padat Karya adalah kegiatan yang dilakukan 
dengan memanfaatkan sumberdaya manusia 
sebanyak banyaknya dalam bentuk tenaga kerja 
untuk menghasilkan kegiatan yang baik, tidak 
mengandalkan alat berat atau teknologi tinggi. 
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BAB II 
TUJUAN DANA DESA 

  Pasal 2 

 

  Tujuan Dana Desa adalah : 

a. meningkatkan upaya penanggulangan 
kemiskinan dan mengurangi kesenjangan
masyarakat Desa; 

b. meningkatkan kapasitas perencanaan dan 
penganggaran pembangunan di tingkat Desa
serta pemberdayaan masyarakat Desa; 

c. meningkatkan pembangunan infrastruktur 
Desa yang menjadi Kewenangan Desa; 

d. meningkatkan pelayanan pada masyarakat 
Desa dalam rangka pengembangan kegiatan 
sosial dan ekonomi masyarakat Desa; 

e. mendorong peningkatan keswadayaan dan 
gotong royong masyarakat Desa; 

f. meningkatkan pendapatan Desa dan masyarakat 
Desa; 

g. meningkatkan kemandirian Desa; 
h. meningkatkan daya saing Desa. 

  
 

BAB III 
PENETAPAN RINCIAN DANA DESA 

  Pasal 3 

 
  Rincian Dana Desa untuk setiap Desa di Kabupaten 

Bandung Tahun Anggaran 2018,  dialokasikan 
secara merata dan berkeadilan berdasarkan:  
a. Alokasi Dasar;  
b. Alokasi Afirmasi; dan 
c. Alokasi Formula. 
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Pasal 4 

 

  Alokasi dasar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 
huruf a, dihitung berdasarkan alokasi dasar per 
kabupaten/kota dibagi jumlah desa sebagaimana 
telah ditetapkan dalam  lampiran Peraturan 
Presiden Nomor 107 Tahun 2017 tentang Rincian 
Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun 
Anggaran 2018. 

   

Pasal 5 

 

  (1) Alokasi Afirmasi sebagaimana dimaksud dalam 
Pasal 2 huruf b diberikan kepada Desa 
Tertinggal dan Desa Sangat Tertinggal yang 
memiliki jumlah penduduk miskin tinggi. 

  (2) Alokasi Afirmasi per Desa dihitung dengan 
rumus sebagai berikut:  

AA per Desa  =   AAKab/Kota / {(2 * DST) + (1 * 
DT)} 

Keterangan: 

AA per Desa  =  Alokasi Afirmasi per Desa 

AAKab/kota = Alokasi Afirmasi Kab/Kota 
Dalam Lampiran Perpres 
mengenai Rincian APBN TA 
2018 

DST  =  Jumlah Desa Sangat 
Tertinggal yang memiliki 
jumlah penduduk miskin 
tinggi 

DT  = Jumlah Desa Tertinggal yang 
memiliki jumlah penduduk 
miskin tinggi 

  (3) Besaran Alokasi Afirmasi untuk Desa Tertinggal 
yang memiliki jumlah penduduk miskin tinggi 
dihitung sebesar 1 (satu) kali Alokasi Afirmasi 
per Desa. 
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  (4) Besaran Alokasi Afirmasi untuk Desa Sangat 
Tertinggal yang memiliki jumlah penduduk 
miskin tinggi dihitung sebesar 2 (dua) kali 
Alokasi Afirmasi per Desa. 

  (5) Desa Tertinggal dan Desa Sangat Tertinggal 
dengan Jumlah Penduduk Miskin Tinggi adalah 
Desa Tertinggal dan Desa Sangat Tertinggal yang 
ditetapkan oleh Kementerian Keuangan. 

   

Pasal 6 

 

  (1) Alokasi Formula sebagaimana dimaksud dalam 
Pasal 2 huruf c, dihitung berdasarkan data 
jumlah penduduk, angka kemiskinan, luas 
wilayah, dan indeks kesulitan geografis yang 
bersumber dari kementerian yang berwenang 
dan/atau lembaga yang menyelenggarakan 
urusan pemerintahan di bidang statistik. 

(2) Besaran Alokasi Formula setiap Desa 
sebagaimana 
dimaksud pada Ayat (1) dihitung dengan bobot 
sebagai berikut: 
a. 10% (sepuluh persen) untuk jumlah 

penduduk; 
b.  50% (lima puluh persen) untuk angka 

kemiskinan; 
c.  15% (lima belas persen) untuk luas wilayah; 

dan 
d. 25% (dua puluh lima persen) untuk tingkat 

kesulitan geografs. 
   

Pasal 7 

 

  Penghitungan Alokasi Formula setiap Desa 
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 dilakukan 
dengan menggunakan formula sebagai berikut: 

AF Desa = {(0,10 * Z1) + (0,50 * Z2) + (0,15 * Z3) + (0,25 * 
Z4)} * AF Kab 
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Keterangan: 
AF Desa = Alokasi Formula setiap Desa 
Z1 = rasio jumlah penduduk setiap Desa 

terhadap total penduduk Desa 
Kabupaten. 

Z2 = rasio jumlah penduduk miskin setiap 
Desa terhadap total penduduk miskin Desa 
Kabupaten. 

Z3 = rasio luas wilayah setiap Desa terhadap 
total luas wilayah Desa Kabupaten. 

Z4 = rasio IKG setiap Desa terhadap IKG Desa 
Kabupaten. 

AF Kab = Alokasi Formula Kabupaten. 
   

Pasal 8 

 

  Indeks kesulitan geografis Desa sebagaimana 
dimaksud dalam Pasal 6 disusun dan ditetapkan 
oleh Bupati berdasarkan data dari kementerian 
yang berwenang dan/atau lembaga yang 
menyelenggarakan urusan pemerintah di bidang 
statistik. 

  Pasal 9 

 

  Penetapan Rincian Dana Desa untuk setiap Desa di 
Kabupaten Bandung Tahun Anggaran 2018 
sebagaimana tercantum dalam Lampiran I dan 
merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari 
Peraturan Bupati ini. 

  
BAB IV 

PENYALURAN DANA DESA 
  Pasal 10 

 
  (1) Penyaluran Dana Desa dilakukan melalui 

pemindahbukuan dari RKUD ke RKD. 

(2) Pemindahbukuan dari RKUD ke RKD dilakukan  
paling lambat 7 (tujuh) hari kerja setelah Dana 
Desa diterima di RKUD dan persyaratan 
penyaluran telah dipenuhi. 
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(3) Penyaluran Dana Desa sebagaimana dimaksud 
pada ayat (2) dilakukan secara bertahap, 
meliputi: 

a. tahap I paling cepat bulan Januari dan paling 
lambat minggu ketiga bulan Juni sebesar 20%
(Dua puluh Persen);  

b. tahap II paling cepat bulan Maret dan paling 
lambat minggu Keempat bulan Juni sebesar 
40% (Empat puluh Persen); 

c. tahap III Paling Cepat bulan Juli sebesar 40%
(empat puluh persen). 

 

Pasal 11 

 
(1) Penyaluran Dana Desa dari RKUD ke RKD tahap 

I sebagaimana dimaksud dalam pasal 10 ayat (3) 
huruf a dilaksanakan setelah Bupati menerima: 

a. Surat Rekomendasi Camat 
b. Hasil Verifikasi kelengkapan dokumen Tim 

Pendamping Dana Desa Kecamatan. 
c. Berita Acara Hasil Pembinaan dan Verifikasi 

Dana Desa 
d. Surat Permohonan Pencairan dari Kepala 

Desa kepada Bupati; 
e. Pakta Integritas, pernyataan Kepala Desa 

atas kesanggupan melaksanakan/ 
menggunakan anggaran Dana Desa sesuai 
ketentuan yang berlaku; 

f. Peraturan Desa mengenai APBDesa dari 
Kepala Desa kepada Bupati; 

g. Daftar Rincian Kegiatan (DRK) 
h. Laporan pertanggungjawaban realisasi 

pelaksanaan APBDesa tahun anggaran 
sebelumnya; 

i. Fotokopi buku rekening dan fotokopi Nomor 
Pokok Wajib Pajak (NPWP) Pemerintah Desa 
dan Foto Kopi KTP Kepala Desa dan 
Bendahara Desa yang diketahui oleh Tim 
Pendamping Tingkat Kecamatan yang dibuat 
Rangkap 5 (lima); 

j. Kwitansi penerimaan Dana Desa yang 
ditandatangani oleh Kepala Desa dan 
Bendahara Desa yang dibuat rangkap 5 
(lima) dan telah dilampiri karbon;  
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k. Surat Pernyataan Tanggungjawab Mutlak 
rangkap 6 (lima) 

l. Berita Acara Penyerahan Dana Desa Tahap I 
Tahun Anggaran 2018 

m. RAB dan Gambar Tekhnik setiap kegiatan 
Fisik diverifikasi dan ditandatangani oleh 
Kepala Seksi terkait di Kecamatan dan 
divalidasi oleh OPD terkait dengan 
melampirkan foto 0%, dasar Perhitungan 
Volume (Take of Sheet), dan peta lokasi
kegiatan; 

n. Keputusan Kepala Desa tentang Penetapan 
Kegiatan yang akan Dibiayai dari Dana Desa; 

o. Berita Acara Hasil Musyawarah Desa tentang 
Rencana Penggunaan Dana Desa, dilampiri 
dengan daftar hadir dan Daftar Rincian 
Kegiatan yang akan dilaksanakan dari Dana 
Desa; 

p. Keputusan Kepala Desa tentang 
Pembentukan PTPKD;  

q. Keputusan Kepala Desa tentang Penunjukan 
Bendahara Desa;  

r. Keputusan Kepala Desa tentang TPKD;  
s. Peraturan Desa tentang Rencana Kerja 

Pemerintah Desa (RKP Desa) pada tahun 
yang bersangkutan; 

t. Peraturan Desa tentang RPJM Desa; dan 
u. Berita Acara hasil pendampingan dari 

Pendamping Lokal Desa. 
 

(2) Penyaluran Dana Desa dari RKUD ke RKD tahap 
II sebagaimana dimaksud dalam pasal 10 ayat 
(3) huruf b dilaksanakan setelah Bupati 
menerima: 

a. Surat Rekomendasi Camat 
b. Surat Permohonan Pencairan dari Kepala 

Desa kepada Bupati; 
c. Pakta Integritas, pernyataan Kepala Desa 

atas kesanggupan melaksanakan/ 
menggunakan anggaran Dana Desa sesuai 
ketentuan yang berlaku; 

d. Laporan Realisasi penyerapan dan capaian 
output Dana Desa tahun anggaran 
sebelumnya dari Kepala Desa; 
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e. Fotokopi buku rekening dan fotokopi Nomor 
Pokok Wajib Pajak (NPWP) Pemerintah Desa 
dan Foto Kopi KTP Kepala Desa dan 
Bendahara Desa yang diketahui oleh Tim 
Pendamping Tingkat Kecamatan yang dibuat 
Rangkap 5 (lima); 

f. Kwitansi penerimaan Dana Desa yang 
ditandatangani oleh Kepala Desa dan 
Bendahara Desa yang dibuat rangkap 5 
(lima) dan telah dilampiri karbon; 

g. Surat Pernyataan Tanggungjawab Mutlak 
rangkap 6 (lima) 

h. Berita Acara Penyerahan Dana Desa Tahap II 
Tahun Anggaran 2018 rangkap 5 (lima) 

i. RAB dan Gambar Tekhnik setiap kegiatan 
Fisik diverifikasi dan ditandatangani oleh 
Kepala Seksi terkait di Kecamatan dan 
divalidasi oleh OPD terkait dengan 
melampirkan foto 0%, dasar Perhitungan 
Volume (Take of Sheet), dan peta lokasi
kegiatan; 

j. Laporan Pertanggungjawaban Dana Desa 
Tahap I 

k. Berita Acara hasil pendampingan dari 
Pendamping Lokal Desa. 
 

(3) Penyaluran Dana Desa dari RKUD ke RKD tahap 
III sebagaimana dimaksud dalam pasal 10 ayat 
(3) huruf c dilaksanakan setelah Bupati 
menerima laporan realisasi penyerapan dan 
capaian output Dana Desa sampai dengan tahap 
II dari Kepala Desa disertai dengan: 

a. Surat Rekomendasi Camat 
b. Surat Permohonan Pencairan dari Kepala Desa 

kepada Bupati; 
c. Pakta Integritas, pernyataan Kepala Desa atas 

kesanggupan melaksanakan/ menggunakan 
anggaran Dana Desa sesuai ketentuan yang 
berlaku; 

d. Laporan Realisasi penyerapan dan capaian 
output Dana Desa tahun anggaran sebelumnya 
dari Kepala Desa, 

e. Fotokopi buku rekening dan fotokopi Nomor 
Pokok Wajib Pajak (NPWP) Pemerintah Desa 
dan Foto Kopi KTP Kepala Desa dan Bendahara 
Desa yang diketahui oleh Tim Pendamping 
Tingkat Kecamatan yang dibuat Rangkap 5 
(lima); 
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f. Kwitansi penerimaan Dana Desa yang 
ditandatangani oleh Kepala Desa dan 
Bendahara Desa yang dibuat rangkap 5 (lima) 
dan telah dilampiri karbon; 

g. Surat Pernyataan Tanggungjawab Mutlak 
rangkap 6 (lima) 

h. Berita Acara Penyerahan Dana Desa Tahap III
Tahun Anggaran 2018 rangkap 5 (lima); 

i. RAB dan Gambar Tekhnik setiap kegiatan Fisik 
diverifikasi dan ditandatangani oleh Kepala 
Seksi terkait di Kecamatan dan divalidasi oleh 
OPD terkait dengan melampirkan foto 0%, 
dasar Perhitungan Volume (Take of Sheet), dan 
peta lokasi kegiatan; 

j. Laporan Pertanggungjawaban Dana Desa 
sampai dengan Tahap II; 

k. Berita ACara hasil pendampingan dari 
Pendamping Lokal Desa. 
 

(4) Persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat 
(1) sampai dengan ayat (3) didokumentasikan di 
desa dan kecamatan setelah diverifikasi oleh tim 
pendamping Kecamatan. 

(5) Persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat 
(1) huruf  a sampai dengan huruf l,  ayat (2) 
huruf  a sampai dengan huruf h dan ayat (3) 
huruf  a sampai dengan huruf h dokumen 
aslinya disampaikan ke Bupati melalui Dinas 
PMD Kabupaten. 

 

Pasal 12 

 

(1) Laporan realisasi penyerapan dan capaian output 
Dana Desa tahap II sebagaimana dimaksud 
dalam 11 ayat (3) huruf d, menunjukkan rata-
rata realisasi penyerapan paling kurang sebesar 
75% (tujuh puluh lima persen) dan rata-rata 
capaian output menunjukkan paling kurang 
sebesar 50% (lima puluh persen). 

(2) Capaian output sebagaimana dimaksud pada 
ayat (1) dihitung berdasarkan rata-rata 
persentase capaian output dari seluruh kegiatan. 
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(3) Penyusunan laporan realisasi penyerapan dan 
capaian output sebagaimana dimaksud pada ayat 
(1) dilakukan sesuai dengan tabel referensi data 
bidang, kegiatan, sifat kegiatan, uraian output, 
volume output, cara pengadaan, dan capaian 
output. 

(4) Dalam hal tabel referensi data sebagaimana 
dimaksud pada ayat (3) belum memenuhi 
kebutuhan input data, kepala desa dapat 
memutakhirkan tabel referensi data dengan 
mengacu pada peraturan yang diterbitkan oleh 
kementerian/lembaga terkait. 

   
BAB V 

PENGGUNAAN DANA DESA 

  Pasal 13 
 

  (1) Prioritas Penggunaan Dana Desa adalah untuk 
membiayai pelaksanaan program dan kegiatan di 
bidang pembangunan Desa dan Pemberdayaan 
Masyarakat Desa sesuai dengan Kewenangan 
Desa. 

(2) Prioritas penggunaan Dana Desa diutamakan 
untuk membiayai pelaksanaan program dan 
kegiatan yang bersifat lintas bidang. 

(3) Program dan kegiatan sebagaimana dimaksud 
pada ayat (2) antara lain bidang kegiatan produk 
unggulan Desa atau kawasan perdesaan, BUM 
Desa atau BUM Desa Bersama, embung, dan 
sarana olahraga Desa sesuai dengan 
kewenangan Desa. 

(4) Pembangunan sarana olahraga Desa 
sebagaimana dimaksud pada ayat (3) merupakan 
unit usaha yang dikelola oleh BUM Desa atau 
BUM Desa Bersama. 

(5) Prioritas penggunaaan Dana Desa sebagaimana 

dimaksud pada ayat (1) wajib dipublikasikan 
oleh Pemerintah Desa kepada masyarakat Desa 
di ruang publik yang dapat diakses masyarakat 
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Desa.  
(6) Ketentuan mengenai prioritas penggunaan 

Dana Desa mengacu pada Peraturan Menteri 
Desa nomor 19 tahun 2017 Penetapan 
Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2018 
sebagaimana tercantum dalam lampiran II dan 
merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari 
Peraturan Bupati ini. 

(7) Pelaksanaan kegiatan Pembangunan sarana 
prasarana dilakukan secara swakelola dan 
atau Padat Karya/Cash For Work 

(8) Kegiatan yang dilaksanakan melalui Padat 
Karya sebagaimana dimaksud pada ayat (7) 
paling sedikit 30 (tiga puluh) persen 
digunakan untuk membayar Upah masyarakat 
dalam rangka menciptakan lapangan 
pekerjaan di Desa. 

(9) Upah kerja sebagaimana dimaksud pada ayat 
(8) dibayarkan secara harian atau mingguan 
dalam pelaksanaan kegiatan yang didanai 
dengan dana desa 

   

Pasal 14 

 

  (1) Pelaksanaan kegiatan yang dibiayai dari Dana 
Desa berpedoman pada pedoman teknis yang 
ditetapkan oleh Bupati mengenai kegiatan yang 
dibiayai dari Dana Desa. 

(2) Pelaksanaan kegiatan yang dibiayai dari Dana 
Desa diutamakan dilakukan secara swakelola 
dengan menggunakan sumber daya/bahan baku 
lokal, dan diupayakan dengan lebih banyak 
menyerap tenaga kerja dari masyarakat Desa 
setempat. 
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Pasal 15 

 

 
 
 

 (1) Kepala Desa bertanggung jawab atas penggunaan 
Dana Desa. 

(2) Pemerintah daerah dapat melakukan 
pendampingan atas penggunaan Dana Desa. 

   

BAB VI 
PELAPORAN DANA DESA 

  Pasal  16 

 

  (1) Kepala Desa menyampaikan laporan realisasi 
penyerapan dan capaian output Dana Desa 
kepada Bupati. 

(2) Laporan realisasi penyerapan dan capaian output 
Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 
terdiri atas: 

a. laporan realisasi penyerapan dan capaian 
output Dana Desa tahun anggaran 
sebelumnya; dan 

b. laporan realisasi penyerapan dan capaian 
output Dana Desa sampai dengan tahap II. 

(3) Laporan realisasi penyerapan dan capaian output 
Dana Desa tahun anggaran sebelumnya 
sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a 
disampaikan paling lambat tanggal 10 Januari 
tahun anggaran berjalan. 

(4) Laporan realisasi penyerapan dan capaian output 
Dana Desa tahap II sebagaimana dimaksud pada 
ayat (2) huruf b disampaikan paling lambat 
tanggal 7 Juli tahun anggaran berjalan. 

(5) Dalam hal terdapat pemutakhiran capaian output 
setelah batas waktu penyampaian laporan 
sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat 
(4), Kepala Desa dapat menyampaikannya 
pemutakhiran capaian output kepada Bupati. 
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BAB VII 
SANKSI 

  Pasal 17 

 

  (1) Bupati menunda penyaluran Dana Desa, dalam 
hal: 

a. Bupati belum menerima dokumen 
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 Ayat 
(1) sampai dengan ayat (3); 

b. Terdapat Sisa Dana Desa di RKD tahun 
anggaran sebelumnya lebih dari 30% (tiga 
puluh persen); dan/atau 

c. terdapat usulan dari aparat pengawas 
fungsional daerah. 

(2) Penundaan penyaluran Dana Desa sebagaimana 
dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan 
terhadap penyaluran Dana Desa tahap I tahun 
anggaran berjalan sebesar Sisa Dana Desa di 
RKD tahun anggaran sebelumnya. 

  (3) Dalam hal Sisa Dana Desa di RKD tahun 
anggaran sebelumnya lebih besar dari jumlah 
Dana Desa yang akan disalurkan pada tahap I, 
penyaluran Dana Desa tahap I tidak dilakukan. 

  (4) Dalam hal sampai dengan minggu pertama bulan 
Juli tahun anggaran berjalan sisa Dana Desa di 
RKD tahun anggaran sebelumnya masih lebih 
besar dari 30% (tiga puluh persen), penyaluran 
Dana Desa yang ditunda sebagaimana dimaksud 
pada ayat (2) tidak dapat disalurkan dan menjadi 
sisa Dana Desa di RKUD. 

  (5) Bupati melaporkan Dana Desa yang tidak 
disalurkan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) 
dan ayat (4) kepada Kepala KPPN selaku KPA 
Penyaluran DAK Fisik dan Dana Desa. 

  (6) Dana Desa yang tidak disalurkan sebagaimana 
dimaksud pada ayat (4) tidak dapat disalurkan 
kembali pada tahun anggaran berikutnya. 
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  (7) Rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat 
(1) huruf c disampaikan oleh aparat pengawas 
fungsional di daerah dalam hal terdapat potensi 
atau telah terjadi penyimpangan penyaluran 
dan/atau penggunaan Dana Desa. 

  (8) Rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat 
(7) disampaikan kepada Bupati dengan tembusan 
kepada Kepala KPPN selaku KPA Penyaluran DAK 
Fisik dan Dana Desa sebelum batas waktu 
tahapan penyaluran sebagaimana dimaksud 
dalam Pasal 9. 

   

Pasal 18 

 

  (1) Bupati menyalurkan kembali Dana Desa yang 

ditunda dalam hal: 

a. dokumen persyaratan penyaluran sebagaimana 
dimaksud dalam Pasal 11 Ayat (1) sampai 
dengan ayat (3) telah diterima; 

b. sisa Dana Desa di RKD tahun anggaran 
sebelumnya kurang dari atau sama dengan 
30%; dan 

c. terdapat usulan dari aparat pengawas 
fungsional daerah.  

  (2) Dalam hal penundaan penyaluran Dana Desa 
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (1) 
huruf a dan huruf c berlangsung sampai dengan 
berakhirnya tahun anggaran, Dana Desa tidak 
dapat disalurkan lagi ke RKD dan menjadi sisa 
Dana Desa di RKUD. 

  (3) Bupati melaporkan sisa Dana Desa di RKUD 
sebagaimana dimaksud pada ayat (2) kepada 
Kepala KPPN selaku KPA Penyaluran DAK Fisik 
dan Dana Desa. 
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  (4) Bupati memberitahukan kepada Kepala Desa 
yang bersangkutan mengenai Dana Desa yang 
ditunda penyalurannya sebagaimana dimaksud 
pada ayat (2) paling lambat akhir bulan 
November tahun anggaran berjalan dan agar 
dianggarkan kembali dalam rancangan APBDesa 
tahun anggaran berikutnya. 

  (5) Bupati menganggarkan kembali sisa Dana Desa 
di RKUD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) 
dalam rancangan APBD tahun langgaran 
berikutnya sesuai dengan ketentuan peraturan 
perundang-undangan. 

  (6) Dalam hal Desa telah memenuhi persyaratan 
penyaluran sebelum minggu pertama bulan Juli 
tahun anggaran berjalan, Bupati menyampaikan 
permintaan penyaluran sisa Dana Desa tahap I 
yang belum disalurkan dari RKUN ke RKUD 
kepada Kepala KPPN selaku KPA Penyaluran 
DAK Fisik dan Dana Desa paling lambat minggu 
kedua bulan Juli tahun anggaran berjalan. 

  
 

Pasal 19 

 
  (1) Dalam hal desa dikenai sanksi penundaan 

penyaluran Dana Desa karena Terdapat Sisa 
Dana Desa di RKD tahun anggaran sebelumnya 
lebih dari 30% (tiga puluh persen) sebagaimana 
dimaksud dalam Pasal 17 ayat (1) huruf b, 
Bupati melakukan pemotongan penyaluran Dana 
Desa. 

  (2) Pemotongan penyaluran Dana Desa sebagaimana 
dimaksud pada ayat (1) dilakukan pada 
penyaluran Dana Desa tahun anggaran 
berikutnya. 
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  (3) Bupati melaporkan pemotongan penyaluran 
Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 
kepada Kepala KPPN selaku KPA Penyaluran DAK 
Fisik dan Dana Desa. 

   

 

BAB VIII 
PEMBINAAN DAN  PENGAWASAN 

  Pasal 20 

 

(1) Pemerintah Kabupaten wajib membina dan 
mengawasi pelaksanaan penggunaan Dana Desa;  

(2) Camat atau sebutan lain melakukan tugas 
pembinaan dan pengawasan Dana Desa. 

(3) Pembinaan dan pengawasan sebagaimana 
dimaksud pada ayat (2) meliputi : 

a. memfasilitasi penggunaan dan pengelolaan 
Dana Desa;  

b. memberikan bimbingan, supervisi dan 
konsultasi terkait penggunaan dan 
pengelolaan Dana Desa; dan 

c. melakukan pengawasan penggunaan dan 
pengelolaan Dana Desa. 

 
 

Pasal 21 
 

Pengawasan atas pengelolaan dan penggunaan 
Dana Desa dilaksanakan secara fungsional oleh 
lembaga pengawasan sesuai dengan peraturan 
perundang-undangan yang berlaku. 
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Pasal 22 
 

Masyarakat desa dapat melakukan pengawasan dan 
pemantauan mengenai pelaksanaan Dana Desa dan 
melaporkan hasilnya kepada institusi yang telah ada 
di Desa yaitu Badan Permusyawaratan Desa 
dan/atau kepada Camat selaku Tim Pendamping 
Tingkat Kecamatan untuk kemudian direspon dan 
ditindaklanjuti. 
 

 
Pasal 23 

 
Badan Permusyawaratan Desa melakukan 
Pengawasan terhadap pelaksanaan kegiatan Dana 
Desa meliputi hal-hal sebagai berikut : 

a. mengawasi pelaksanaan kebijakan penggunaan 
Dana Desa; 

b. memberi masukan dan saran kepada kepala desa 
terhadap pelaksanaan penggunaan Dana Desa 
agar sesuai dengan rencana kegiatan; 

c. menyampaikan pengaduan masyarakat untuk 
ditindaklanjuti oleh Kepala Desa berdasarkan 
bukti-bukti yang sah; 

d. memberikan masukan kepada Camat selaku Tim 
Pendamping Tingkat Kecamatan dalam hal 
terjadi permasalahan. 

  
 

BAB IX 
KETENTUAN PENUTUP 

Pasal 24 

   

  Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal 
diundangkan. 
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Agar setiap orang mengetahui, memerintahkan 
pengundangan Peraturan Bupati ini dengan 
menempatkannya dalam Berita Daerah Kabupaten 
Bandung 

 

Ditetapkan di Soreang 
pada tanggal 16 Januari 2018 

  BUPATI BANDUNG 
 

TTD 

 
 DADANG M. NASER 

Diundangkan di Soreang 
pada tanggal 16 Januari 2018 
SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN BANDUNG, 
 

TTD 
 

SOFIAN NATAPRAWIRA  
 

BERITA DAERAH KABUPATEN BANDUNG TAHUN 2018 N0M0R 1 
 

Salinan Sesuai Dengan Aslinya 
KEPALA BAGIAN HUKUM 

 
DICKY ANUGRAH, SH. M.SI 
          Pembina Tk I 
NIP.19740717 199803 1 003 
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BUPATI BANDUNG 

PROVINSI JAWA BARAT 
 

PERATURAN BUPATI BANDUNG 
 

NOMOR 8  TAHUN  2018 
 

TENTANG 
 

PEDOMAN PELAKSANAAN BANTUAN KEUANGAN KHUSUS 
PROGRAM SABILULUNGAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT RAKSA DESA 

DI KABUPATEN BANDUNG TAHUN ANGGARAN 2018 
 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 
 

BUPATI BANDUNG, 
 
Menimbang : a. bahwa Program Sabilulungan Pemberdayaan Masyarakat 

Raksa Desa dimaksudkan untuk mempercepat 
pencapaian peningkatan kuantitas dan kualitas 
Pembangunan bidang Prasarana fisik maupun non fisik 
melalui peran aktif pemerintah bersama masyarakat 
melalui peningkatan partisipasi masyarakat dalam 
penyelenggaraan pembangunan di desa dengan 
mendayagunakan sumber daya lokal secara mandiri; 

  b. bahwa untuk mencapai Visi Kabupaten Bandung dalam 
meningkatkan kemandirian desa dan mewujudkan 
pembangunan Infrastruktur yang terpadu, perlu adanya 
pedoman pelaksanaan bantuan keuangan Program 
Sabilulungan Pemberdayaan Masyarakat Raksa Desa ;  

  c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana 
dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan  
Peraturan Bupati tentang Pedoman Pelaksanaan Bantuan 
Keuangan Khusus Program Sabilulungan Pemberdayaan 
Masyarakat Raksa Desa Di Kabupaten Bandung Tahun 
Anggaran 2018; 
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Mengingat : 1. Undang Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang 
Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam 
Lingkungan Propinsi Jawa Barat (Berita Negara Tahun 
1950) 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 
Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam 
Lingkungan Propinsi Jawa Barat (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851); 

    
  2. Undang Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem 

Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421); 

  3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 
Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 5495); 

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

  5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang 
Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 
2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 5539); sebagaimana telah 
dirubah dengan PP nomor 47 Tahun 2015 tentang 
Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 
2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang 
Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717) ; 

  6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 
tentang Keuangan Desa (Berita Negara Republik 
Indonesia Tahun 2014 Nomor 2093); 
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  7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 
tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita Negara 
Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094); 

  8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016 
Tentang Kewenangan Desa (Berita Negara Republik 
Indonesia Tahun 2016 Nomor 1037) 

  9. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 12 Tahun 
2013 tentang Partisipasi Masyarakat Dan Keterbukaan 
Informasi Publik Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan 
Di Kabupaten Bandung (Lembaran Daerah Kabupaten 
Bandung Tahun 2013 Nomor 12); 

  10. 
 

Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 20 Tahun 
2014 tentang Keuangan Desa (Lembaran Daerah 
Kabupaten Bandung Tahun 2014 Nomor 20); 

  11. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 8 Tahun 
2015 tentang Musyawarah Desa (Lembaran Daerah 
Kabupaten Bandung Tahun 2015 Nomor 08); 

  12. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 8 Tahun 
2016 tentang Pembangunan Desa (Lembaran daerah 
Kabupaten Bandung Tahun 2016 Nomor 06); 

  13. Peraturan Bupati Bandung Nomor 57 Tahun 2014 
tentang Tata Cara Pengadaan Barang/Jasa di Desa 
(Berita Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2014  
Nomor 57). 

  14. Peraturan Bupati Bandung Nomor 55 Tahun 2017 
tentang Kewenangan Desa di Kabupaten Bandung (Berita 
Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2017 Nomor 55 ). 

  15. Peraturan Bupati Bandung Nomor 25 Tahun 2016 
tentang Pemberian Hibah, Bantuan Sosial, Bantuan 
Keuangan, dan Belanja Tidak Terduga yang Bersumber 
dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah(Berita 
Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2016 Nomor 25), 
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati 
Bandung Nomor 8 Tahun 2017 tentang Perubahan atas 
Peraturan Bupati Bandung Nomor 25 Tahun 2016 
tentang Pedoman Pemberian Hibah, Bantuan Sosial, 
Bantuan Keuangan, dan Belanja Tidak Terduga yang 
Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja 
Daerah (Berita Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2017 
Nomor 8). 
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MEMUTUSKAN : 
 
Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN PELAKSANAAN 

BANTUAN KEUANGAN KHUSUS PROGRAM SABILULUNGAN 
PEMBERDAYAAN MASYARAKAT RAKSA DESA DI KABUPATEN 
BANDUNG TAHUN ANGGARAN 2018. 

 
BAB I 

KETENTUAN UMUM 

Pasal 1 
 

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan : 
1. Daerah adalah Kabupaten Bandung. 
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati Bandung dan 

Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara 
pemerintahan daerah. 

3. Bupati adalah Bupati Bandung. 
4. Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai 

unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang 
memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang 
menjadi kewenangan daerah otonom. 

5. Urusan Pemerintahan adalah fungsi-fungsi 
pemerintahan yang menjadi hak dan kewajiban setiap 
tingkatan dan/atau susunan pemerintahan untuk 
mengatur dan mengurus fungsi-fungsi tersebut yang 
menjadi kewenangannya dalam rangka melindungi, 
melayani, memberdayakan dan mensejahterakan 
masyarakat.  

6. Rekening Kas Umum Daerah, yang selanjutnya 
disingkat RKUD adalah Rekening tempat 
penyimpanan uang daerah yang ditentukan oleh 
Bupati untuk menampung seluruh penerimaan 
daerah dan membayar seluruh pengeluaran daerah 
pada bank yang ditetapkan.  

7. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa yang 
selanjutnya disingkat DPMD adalah Dinas 
Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten 
Bandung. 

8. Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut 
dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah 
kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas 
wilayah yang berwenang untuk mengatur dan 
mengurus urusan pemerintahan, kepentingan 
masyarakat setempat berdasarkan prakarsa 
masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional 
yang diakui dan dihormati dalam sistem 
pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.  
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9. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan 
pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat 
dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan 
Republik Indonesia.  

10. Pemerintah Desa adalah kepala Desa atau yang 
disebut dengan nama lain dibantu perangkat Desa 
sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa. 

11. Kepala Desa adalah pejabat pemerintah desa yang 
mempunyai wewenang, tugas dan kewajiban untuk 
menyelenggarakan rumah tangga desanya dan 
melaksanakan tugas dari pemerintah dan pemerintah 
daerah. 

12. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, selanjutnya 
disebut APBDesa adalah rencana keuangan tahunan 
pemerintahan desa. 

13. Pelaksana Teknis Pengelolaan Keuangan Desa yang 
selanjutnya disebut PTPKD adalah Unsur Perangkat 
Desa yang membantu Kepala Desa untuk 
melaksanakan Pengelolaan Keuangan Desa. 

14. Tim Pelaksana Kegiatan Desa yang selanjutnya 
disebut TPKD adalah Tim yang dibentuk dan 
ditetapkan oleh Kepala Desa berdasarkan hasil 
musyawarah yang beranggotakan perangkat desa, 
lembaga kemasyarakatan desa dan unsur masyarakat 
untuk melaksanakan kegiatan prasarana fisik dan 
non fisik yang telah direncanakan dan dibiayai dari 
Program Sabilulungan Pemberdayaan Masyarakat 
Raksa Desa. 

15. Perangkat Desa adalah unsur staf yang membantu 
Kepala Desa dalam penyusunan kebijakan dan 
koordinasi yang diwadahi Sekretariat Desa, dan unsur 
pendukung tugas Kepala Desa dalam pelaksanaan 
kebijakan yang diwadahi dalam bentuk pelaksanaan 
teknis dan unsur kewilayahan. 

16. Bendahara Desa adalah unsur staf sekretariat desa 
yang membidangi urusan administrasi keuangan dan 
diangkat oleh Kepala Desa untuk menatausahakan 
keuangan desa. 

17. Keuangan Desa adalah semua hak dan kewajiban 
desa yang dapat dinilai dengan uang serta segala 
sesuatu berupa uang dan barang yang yang 
berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban 
desa. 

18. Musyawarah Desa atau yang disebut dengan nama 
lain adalah musyawarah antara Badan 
Permusyawaratan Desa, Pemerintah Desa, dan unsur 
masyarakat yang diselenggarakan oleh Badan 
Permusyawaratan Desa untuk menyepakati hal yang 
bersifat strategis.  
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19. Pembangunan Desa adalah upaya peningkatan 
kualitas hidup dan kehidupan untuk sebesar-
besarnya kesejahteraan masyarakat Desa. 

20. Lembaga Kemasyarakatan Desa adalah Lembaga yang 
dibentuk oleh masyarakat sesuai dengan kebutuhan 
dan merupakan mitra pemerintah desa dalam 
memberdayakan masyarakat. 

21. Swadaya Masyarakat adalah kemampuan dari warga 
masyarakat dengan kesadaran maupun inisiatif 
sendiri guna mengadakan usaha untuk pemenuhan 
kebutuhan bidang pembangunan, pemerintahan dan 
kemasyarakatan untuk meningkatkan kesejahteraan 
masyarakat. 

22. Program Sabilulungan Pemberdayaan Masyarakat 
Raksa Desa yang selanjutnya disingkat PSPM Raksa 
Desa adalah Program yang diberikan dalam bentuk 
bantuan keuangan kepada Pemerintah Desa dari 
Pemerintah Daerah. 

23. Rumah Sehat adalah Suatu tempat berlindung dan 
beristirahat yang memenuhi kebutuhan Fisik dan 
Psikologis mencegah penularan penyakit, mencegah 
terjadinya kecelakaan dan memenuhi konsep 
kebersihan, kesehatan dan keindahan yang mampu 
menimbulkan kehidupan yang sempurna baik 
fisik,rohani maupun ekonomis dengan ciri-ciri sebagai 
berikut : 
a. Memiliki Sirkulasi Udara 
b. Memiliki Sarana Air Bersih 
c. Memiliki Pencahayaan yang cukup 
d. Memiliki Pembuangan Asap 
e. Memiliki Sanitasi Rumah tangga 
 

 
BAB II 

 Pengelola Bantuan Keuangan Program 
SabilulunganPemberdayaan Masyarakat Raksa Desa  

Bagian Kesatu 
Umum 
Pasal 2 

 
(1) Dalam rangka pelaksanaan pengelolaan PSPM Raksa 

Desa dibentuk: 
a. Tim Pembina Kabupaten; 
b. Tim Pembina Kecamatan; dan  
c. Tim Pelaksana Kegiatan Desa: 
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1. PTPKD; dan 
2. TPKD 

 
(2) Dalam Pelaksanaan tugasnya: 

a. Tim Pembina Kabupaten sebagaimana dimaksud 
pada ayat (1) huruf a didampingi oleh Tenaga Ahli 
Pemberdayaan Masyarakat; 

b. Tim Pembina Tingkat Kecamatan sebagaimana 
dimaksud pada ayat (1) huruf b didampingi oleh 
Pendamping Desa: dan  

c. Tim Pelaksana Kegiatan Desa sebagaimana 
dimaksud pada ayat (1) huruf c didampingi oleh 
Pendamping Lokal Desa. 

 
 

      Bagian Kedua 
Tim Pembina Tingkat Kabupaten 

Pasal 3  
 

(1) Susunan Tim Pembina Tingkat Kabupaten 
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 adalah sebagai 
berikut: 

                                    Penanggung Jawab :   Bupati Bandung  
Pengarah  : Asisten Pemerintahan. 
Ketua : Kepala DPMD Kabupaten 

Bandung. 
Sekretaris : Kepala Bidang Kelembagaan dan 

Partisipasi Masyarakat pada DPMD 
Kabupaten Bandung. 

Anggota : 1. Unsur Badan Perencanaan 
Penelitian Pengembangan 
Daerah Kabupaten Bandung. 

  2. Unsur Badan Keuangan 
Daerah Kabupaten Bandung. 

  3. Unsur Dinas Pemberdayaan 
Masyarakat dan Desa 
Kabupaten Bandung. 

  4. 
 

Unsur Dinas Perumahan 
Rakyat, Kawasan Permukiman, 
dan Pertanahan Kabupaten 
Bandung. 

  5. Unsur Dinas Kesehatan 
Kabupaten Bandung. 
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  6. Unsur Dinas Ketahanan 
Pangan dan Perikanan 
Kabupaten Bandung. 

  7. 
 
8. 
 
9. 
 

Unsur Dinas Lingkungan 
Hidup Kabupaten Bandung 
Unsur Bagian Hukum Setda 
Kabupaten Bandung; 
Unsur Bagian Pemberdayaan 
Setda Kabupaten Bandung; 

 
Kesekretariatan : Unsur Bidang Kelembagaan dan 

Partisipasi Masyarakat pada DPMD 
Kabupaten Bandung. 

 
(2) Tugas Tim Pembina Tingkat Kabupaten sebagaimana 

dimaksud pada ayat (1) adalah sebagai berikut : 
a. merumuskan kebijakan Pengelolaan Program 

Sabilulungan Pemberdayaan Masyarakat Raksa; 
b. melaksanakan sosialisasi dan penjelasan teknis  

Program Sabilulungan Pemberdayaan 
Masyarakat Raksa Desa  kepada Tim Pembina 
Tingkat Kecamatan; 

c. melaksanakan Monitoring  Evaluasi   terhadap 
Tim Pembina Kecamatan dan pelaporan terhadap 
Bupati. 
 

(3) Uraian Tugas Tim Pembina Tingkat Kabupaten 
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagai 
berikut: 
a. Tugas Pengarah : 

1. memberikan arahan dalam pelaksanaan tugas 
kepada Tim Pembina PSPM Raksa Desa  
Tingkat Kabupaten; 

2. menerima laporan pelaksanaan tugas dari 
Ketua Tim. 

b. Tugas Ketua Tim : 
1. memberikan arahan dalam pelaksanaan tugas 

kepada Tim Pembina Tingkat Kabupaten; 
2. membina dan mengendalikan rumusan dan 

sasaran pelaksanaan tugas Tim Pembina 
Kabupaten; 

3. mengkoordinasikan rencana, pelaksaanan, 
pembinaan dan evaluasi pelaksanaan PSPM 
Raksa Desa ; 

4. membuat dan menyampaikan laporan 
pelaksanaan kegiatan. 
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c. Tugas Sekretaris : 
1. memfasilitasi penyusunan rencana dan 

program kerja Tim Pembina Tingkat 
Kabupaten; 

2. memberikan layanan teknis administrasi 
kepada seluruh anggota Tim Pembina Tingkat 
Kabupaten; 

3. memfasilitasi pelaksanaan bimbingan teknis 
pengelolaan PSPM Raksa Desa ; 

4. menghimpun dan menyusun laporan hasil 
pelaksanaan kegiatan kepada Ketua Tim 
Pembina.  

d. Tugas Anggota : 
1. menghimpun data administrasi sasaran calon 

lokasi penerima PSPM Raksa Desa  hasil 
musrenbang tingkat desa, kecamatan dan 
kabupaten dan usulan yang disampaikan 
kepada pemerintah kabupaten; 

2. membantu penyusunan format-format 
dokumen kegiatan PSPM Raksa Desa; 

3. melaksanakan sosialisasi/pembinaan teknis 
penilaian desa calon lokasi penerima PSPM 
Raksa Desa bagi Tim Pembina Tingkat 
Kecamatan dan Tim Pelaksana Kegiatan Desa; 

4. memeriksa kelengkapan dokumen pengajuan 
pencairan dana PSPM Raksa Desa  yang 
sudah diverifikasi oleh Tim Pembina Tingkat 
Kecamatan; 

5. memfasilitasi proses pencairan dana bantuan 
PSPM Raksa Desa terhadap desa penerima 
bantuan yang telah memenuhi kelengkapan 
dokumen dan persyaratan yang telah 
ditentukan yang disampaikan oleh Tim 
Pembina Tingkat Kecamatan; 

6. melaksanakan monitoring serta melaporkan 
hasilnya kepada Ketua Tim. 

e. Unsur Sekretariat :   
1. membantu sekertaris tim menghimpun dan 

menyusun laporan kegiatan; 
2. menyusun laporan hasil rapat dan hasil 

monitoring lapangan; 
3. menerima dan memeriksa kelengkapan 

dokumen kegiatan PSPM Raksa Desa  yang 
telah diverifikasi oleh Tim Pembina Tingkat 
Kecamatan untuk direkomendasi proses 
pencairannya; 
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4. menyusun dan merekapitulasi laporan hasil 
pelaksanaan kegiatan PSPM Raksa Desa  dari 
seluruh desa penerima bantuan yang 
difasilitasi oleh Tim Pembina Tingkat 
Kecamatan sebagai bahan evaluasi lebih 
lanjut. 
 

(4) Tim Pembina PSPM Raksa Desa Tingkat Kabupaten 
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan 
dengan Keputusan Bupati.  

 
Bagian Ketiga 

Tim Pembina Tingkat Kecamatan 
Pasal 4 

 
(1) Susunan Tim Pembina Tingkat Kecamatan adalah 

sebagai berikut: 
Penanggungjawab : Camat 
Ketua : Sekretaris Kecamatan 
Sekretaris : Kepala Seksi 

Pembangunan. 
Anggota : a. Kepala Seksi 

Pemberdayaan 
Masyarakat 

   b. Kepala Seksi 
Pemerintahan  

c. UPT Dinas/Badan 
sesuai kebutuhan 

 
(2) Uraian Tugas Tim Pembina Tingkat Kecamatan 

sebagaimana dimaksud pada ayat (1)  adalah sebagai 
berikut : 
a. Ketua Tim : 

1. memberikan arahan dalam pelaksanaan tugas 
bagi Tim Pembina Tingkat Kecamatan; 

2. membina dan mengendalikan pelaksanaan 
kegiatan di tingkat Kecamatan; 

3. mengkoordinasikan rencana, pelaksaanan, 
pembinaan, dan evaluasi pelaksanaan PSPM 
Raksa Desa  di tingkat kecamatan; 

4. membuat rekomendasi kelayakan untuk 
pencairan berdasarkan hasil verifikasi anggota 
Tim Pembina Tingkat Kecamatan, atas usulan 
dari Kepala Desa; 

5. membuat dan menyampaikan laporan 
pelaksanaan kegiatan. 
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b. Sekretaris Tim Pembina Kecamatan : 
1) membantu Ketua Tim dalam pelaksanaan 

kegiatan PSPM Raksa Desa pada tingkat 
Kecamatan berdasarkan Peraturan yang telah 
ditetapkan; 

2) memfasilitasi penyusunan rencana dan 
program kerja Tim Pembina Tingkat 
Kecamatan; 

3) memberikan layanan teknis administrasi 
kepada seluruh anggota Tim Pembina Tingkat 
Kecamatan; 

4) memfasilitasi pelaksanaan Pembinaan 
pengelolaan PSPM Raksa Desa Tingkat 
Kecamatan; 

5) menghimpun dan menyusun laporan hasil 
pelaksanaan kegiatan kepada Ketua Tim 
Pembina.  

c. Tugas Anggota Tim Pembina : 
1. melakukan verifikasi teknis dan administrasi 

sasaran calon lokasi penerima PSPM Raksa 
Desa; 

2. melaksanakan pembinaan teknis penilaian 
desa calon lokasi penerima PSPM Raksa Desa 
bagi Tim Pelaksana Kegiatan Desa; 

3. mengajukan usulan rekomendasi kelayakan 
pencairan kepada ketua tim Pembina tingkat 
Kecamatan berdasarkan hasil verifikasi teknis 
dan administrasi; 

4. melakukan verifikasi bukti 
pertanggungjawaban kegiatan PSPM Raksa 
Desa baik secara fisik maupun administrasi; 

5. melaksanakan evaluasi, dan monitoring serta 
melaporkan hasilnya kepada Ketua Tim 

 
(3) Tim Pembina Tingkat Kecamatan sebagaimana 

dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan 
Bupati. 

 
Bagian Keempat 
PTPKD dan TPKD 

Paragraf 1 
Umum 
Pasal 5 

 
Dalam Pengelolaan Keuangan PSPM Raksa Desa dan 
pelaksanaan kegiatan prasarana, Pemerintah Desa wajib 
membentuk PTPKD dan TPKD. 
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Paragraf 2 
PTPKD 
Pasal 6 

 
 

(1) Susunan PTPKD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 
5 adalah sebagai berikut: 
Penanggungjawab/ 
Pengguna 
Anggaran  

: Kepala Desa 

Koordinator  : Sekretaris Desa 

Bendahara : Bendahara Desa 

Anggota : Para Kepala Seksi/Kaur 
sesuai dengan bidang tugas 
di Desa. 

(2) Penanggungjawab/Pengguna Anggaran PTPKD Desa 
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertugas : 
a. Menyelenggarakan musyawarah di Desa yang 

membahas mengenai rencana penggunaan PSPM 
Raksa Desa yang kemudian disusun dalam suatu 
dokumen kegiatan. 

b. Menetapkan kebijakan desa dalam pengelolaan 
PSPM Raksa Desa berdasarkan hasil Musyawarah 
Desa. 

c. Menetapkan Keputusan Kepala Desa tentang 
PTPKD. 

d. Menyusun dan menetapkan Sasaran Penggunaan 
PSPM Raksa Desa Tahun yang bersangkutan yang 
dituangkan dalam Dokumen PSPM Raksa Desa. 

e. Menetapkan Keputusan Kepala Desa tentang 
Penunjukkan Bendahara Desa. 

f. Kepala Desa bersama-sama bendahara desa 
membuka dan menandatangani rekening atas 
nama Pemerintah Desa pada Bank yang ditunjuk. 

g. Melakukan tindakan yang mengakibatkan 
pengeluaran atas beban anggaran belanja 
kegiatan yang dibiayai dari PSPM Raksa Desa. 

h. Melaporkan secara tertulis kepada Camat selaku 
Tim Pembina Tingkat Kecamatan terhadap dana 
PSPM Raksa Desa  yang telah ditransfer per-tahap 
pencairan pada rekening pemerintah desa. 

i. Mendorong, menggerakkan swadaya dan 
partisipasi masyarakat se-optimal mungkin dalam 
PSPM Raksa Desa. 

j. Melaksanakan dan mempertanggungjawabkan 
semua kegiatan yang dibiayai dari PSPM Raksa 
Desa baik dari aspek teknis, aspek keuangan, 
administrasi maupun aspek hukum. 



14 
 

k. Menandatangani Surat Perintah Membayar (SPM). 
l. Menyampaikan laporan realisasi perkembangan 

fisik, pertanggungjawaban keuangan desa serta 
laporan swadaya masyarakat kepada Tim 
Pendamping Tingkat  Kecamatan. 

m. Menyampaikan laporan realisasi perkembangan 
fisik dan laporan swadaya masyarakat kepada 
Tim Pendamping Tingkat  Kecamatan. 

n. Menyampaikan laporan pengelolaan PSPM Raksa 
Desa setiap akhir tahun yang merupakan bagian 
yang tidak dapat dipisahkan dari dokumen : 
1. LPPDes Akhir Tahun Anggaran (Laporan 

Penyelenggaraan Pemerintahan Desa) kepada 
Bupati melalui Camat; 

2. LKPJDes Akhir Tahun Anggaran (Laporan 
Keterangan Pertanggungjawaban Akhir Tahun 
Anggaran Kepala Desa) kepada BPD; 

3. ILPPDes (Informasi Laporan Penyelenggaraan 
Pemerintahan Desa) kepada Masyarakat. 

(3) Koordinator PTPKD sebagaimana dimaksud pada ayat 
(1) bertugas: 
a. Menyusun Raperdes APBDesa, Raperdes 

Perubahan APBDesa yang diundangkan pada 
Lembaran Desa dan Berita Desa. 

b. Menyusun pertanggungjawaban pelaksanaan 
Program Sabilulungan Pemberdayaan Masyarakat 
Raksa Desa dalam APBDesa. 

c. Menyusun dan melaksanakan kebijakan desa 
dalam pengelolaan PSPM Raksa Desa. 

d. Menyusun Rancangan Keputusan Kepala Desa 
tentang Penetapan Penggunaan PSPM Raksa Desa 
Tahun yang bersangkutan. 

e. Mengkoordinasikan pelaksanaan tugas dari para 
pelaksana teknis kegiatan di desa. 

f. Melaksanakan pelayanan teknis administrasi 
kepada Tim. 

g. Menyusun laporan per-tahap atas pelaksanaan 
kegiatan yang dibiayai oleh PSPM Raksa Desa, 
laporan pertanggungjawaban keuangan desa serta 
laporan swadaya masyarakat kepada 
Penanggungjawab/Kepala Desa. 

h. Membuat laporan pengelolaan PSPM Raksa Desa 
setiap akhir tahun yang merupakan bagian yang 
tidak dapat dipisahkan dari dokumen LPPDes 
Akhir Tahun Anggaran, LKPJDes Akhir Tahun 
Anggaran, LPPDes Akhir Masa Jabatan, LKPJDes 
Akhir Masa Jabatan Kepala Desa dan  ILPPDes. 
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(4) Bendahara PTPKD sebagaimana dimaksud pada ayat 
(1) bertugas : 
a. Membuka dan menandatangani rekening desa 

bersama Kepala Desa atas nama Pemerintah Desa 
yang bersangkutan. 

b. Membukukan penerimaan dan pengeluaran 
keuangan disertai dengan bukti-bukti pendukung. 

c. Melaksanakan penatausahaan penerimaan dan 
pengeluaran keuangan desa. 

d. Mencatat dan membukukan penerimaan PSPM 
Raksa Desa. 

e. Memungut, mencatat dan menyetorkan pajak 
kepada Bank yang ditunjuk berdasarkan tahapan 
pencairan. 

f. Menyampaikan laporan keuangan kepada Kepala 
Desa melalui Sekretaris Desa. 
 

(5) Anggota PTPKD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 
bertugas : 
a. Menyusun Daftar Rencana Kegiatan yang dibiayai 

dari PSPM Raksa Desa. 
b. Melaksanakan kegiatan sesuai dengan Daftar 

Rencana Kegiatan dan bidang tugasnya. 
c. Menggerakkan potensi swadaya masyarakat dan 

menyusun bukti administrasinya. 
d. Melaporkan hasil pelaksanaan kegiatan kepada 

Penanggungjawab Tim melalui  Sekretaris Desa. 
 

Paragraf 3 

TPKD 

Pasal 7 
 

(1) Susunan TPKD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 
ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa, dengan 
susunan sebagai berikut: 
Penanggungjawab/ 
Kuasa Pengguna 
Anggaran  

: Kepala Desa 

Pengawas : BPD 
Ketua : Ketua LPMD 
Anggota : (1) Kepala Seksi 

Kesejahteraan 
(2) Unsur Lembaga 

Kemasyarakatan. 
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(2) Tugas Pokok TPKD sebagaimana dimaksud pada ayat 
(1) adalah sebagai berikut : 
a. Menyusun Daftar Rencana Kegiatan yang dibiayai 

dari dana PSPM Raksa Desa. 
b. Mengajukan Surat Permintaan Pembayaran (SPP) 

kepada Kepala Desa melalui Sekretaris Desa. 
c. Membukukan penerimaan dana PSPM Raksa 

Desa yang diterima dari Bendahara Desa dan 
pengeluaran berupa belanja barang/jasa dan 
belanja modal disertai dengan bukti-bukti 
pendukung. 

d. Menggerakkan potensi swadaya masyarakat dan 
menyusun bukti administrasinya. 

e. Melaksanakan pekerjaan prasarana fisik PSPM 
Raksa Desa sesuai dengan dokumen kegiatan 
(gambar teknis, RAB dan photo proyek); 

f. Melaporkan hasil pelaksanaan kegiatan kepada 
Kepala Desa melalui Sekretaris Desa. 

(3) Rincian Tugas TPKD sebagaimana dimaksud pada 
ayat (1) adalah sebagai berikut : 
a. Kepala Desa sebagai penanggung-jawab kegiatan 

bertanggungjawab sepenuhnya atas penggunaan 
bantuan dan keberhasilan pelaksanaan kegiatan 
PSPM Raksa Desa di Desa; 

b. Pengurus BPD selaku mitra kerja pemerintah desa 
dan pengawas kegiatan PSPM Raksa Desa 
berkewajiban untuk mengawasi Pelaksanaan 
Kegiatan PSPM Raksa Desa di desa yang menjadi 
lokasi kegiatan; 

c. Ketua LPMD selaku ketua TPKD mempunyai 
tugas mengkoordinasikan seluruh kegiatan 
prasarana fisik PSPM Raksa Desa; 

d. Anggota TPKD sebagai pelaksana teknis bertugas 
melaksanakan dan mengerjakan kegiatan yang 
bersifat teknis sesuai dengan  sasaran kegiatan 
PSPM Raksa Desa di desa. 
 

(4) Apabila Kepala Desa sebagaiaman dimaksud pada 
ayat (2) berhenti/meninggal dunia/mengundurkan 
diri atau dengan alasan lain maka tugas dan 
kedudukanya dalam TPKD sebagaimana dimaksud 
pada ayat (3) huruf a digantikan oleh Sekretaris Desa 
atau Penjabat Kepala Desa sampai terlantiknya 
pejabat yang definitif. 
 

(5) Jumlah pelaksana teknis sebagaimana dimaksud 
pada ayat (3) huruf d sama dengan jumlah kegiatan 
yang dilaksanakan, dan bertanggungjawab kepada 
Ketua TPKD. 
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BAB III 
SASARAN KEGIATAN  

Pasal 8 
 

(1) Sasaran kegiatan PSPM Raksa Desa sebagaimana 
dimaksud pada ayat (1) adalah Peningkatan Derajat 
kesehatan dan ekonomi masyarakat yang menjadi 
Kewenangan Desa. 
 

(2) Kewenangan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat 
(1) antara lain : 
a. Pengadaan dan atau Perbaikan Sarana Pendukung 

Rumah Sehat sesuai dengan ketentuan teknis; 
b. Pembangunan dan atau Perbaikan Sarana 

Pendukung MCK sesuai standar teknis yang 
ditetapkan pemerintah sesuai dengan ketentuan 
teknis; 

c. Pengadaan dan atau pengembangan Sarana 
Pengolahan Sampah Rumah Tangga sesuai dengan 
ketentuan teknis; 

d. Pemanfaatan Lahan Pekarangan melalui Kawasan 
Rumah Pangan Lestari (KRPL), Pengelolaan 
Tanaman Obat Keluarga (Toga) serta Sabilulungan 
Tanam Pohon Kesayangan (Satapok);  

e. Pengadaan Lahan untuk Pembuatan Tempat 
Pembuangan Sampah Sementara (TPSS); 

f. Sasaran kegiatan sebagaimana diamksud pada 
huruf a sampai dengan huruf ddiarahkan untuk 
mendukung Program Citarum Harum dan 1000 
Kampung. 
 

(3) Sasaran Penerima Bantuan kegiatan PSPM Raksa 
Desa, antara lain : 
a. Seluruh desa; dan 
b. lokasi bantuan pembangunan prasarana fisik tidak 

berada pada lokasi yang sama dengan tahun 
sebelumnya; 

 
(4) Alokasi bantuan keuangan PSPM Raksa Desa 

sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan 
dengan Keputusan Bupati. 
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BAB IV 
STRATEGI PROGRAM SABILULUNGAN PEMBERDAYAAN 

MASYARAKAT RAKSA DESA 
Pasal 9 

 
Strategi PSPM Raksa Desa antara lain : 
a. menumbuhkembangkan prakarsa dan partisipasi 

masyarakat; 
b. meningkatkan peran aktif lembaga pemerintahan dan 

kemasyarakatan di desa; 
c. membangun keterpaduan berbagai kegiatan 

pembangunan yang dilaksanakan di Desa; 
 
 

BAB V 
PENGELOLAAN 
Bagian Kesatu 

Prinsip Pengelolaan 
Pasal 10 

 
Pengelolaan PSPM Raksa Desa berdasarkan prinsip sebagai 
berikut : 
a. kebijakan PSPM Raksa Desa ditetapkan oleh 

Pemerintah Kabupaten; 
b. hasil kegiatan harus dapat dilestarikan dan 

dikembangkan oleh Pemerintah Desa bersama 
masyarakat dan dapat mendorong terciptanya 
penyelenggaraan pemerintahan desa yang baik dan 
bersih; 

c. mekanisme pelaksanaan PSPM Raksa dilaksanakan 
secara Swakelola. 

 
 

Bagian Kedua  
Penhyaluran dan Penggunaan Dana 

Paragraf 1 
Mekanisme Penyaluran Dana Program Sabilulungan 

Pemberdayaan Masyarakat Raksa Desa 
 

Pasal 11 
 

(1) Permohonan Bantuan Keuangan PSPM Raksa Desa 
diajukan oleh Kepala Desa dengan rekomendasi 
Camat yang ditujukan kepada Bupati Bandung 
melalui Kepala DPMD selaku Ketua Tim Pembina 
Tingkat Kabupaten dilengkapi dengan Foto 0% 
berdasarkan titik koordinat. 
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(2) Permohonan Pencairan Bantuan Keuangan PSPM 
Raksa Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 
dilengkapi dengan persyaratan sebagai berikut : 
a. Surat Usulan Verifikasi dari Desa; 
b. Nota Persetujuan BPD terhadap besaran dan 

sasaran Bantuan Keuangan PSPM Raksa Desa; 
c. Fotocopy Keputusan Kepala Desa tentang 

Pembentukan PTPKD PSPM Raksa Desa 
d. Fotocopy Keputusan Kepala  Desa tentang 

Pembentukan TPKD PSPM Raksa Desa; 
e. Fotocopy Keputusan Kepala Desa Tentang 

Penetapan Sasaran Kegiatan yang akan dibiayai 
dari anggaran PSPM Raksa Desa dan anggaran 
Swadaya Masyarakat; 

f. Daftar Skala Prioritas yang memuat usulan 
kegiatan PSPM Raksa Desa dari RKPDesa; 

g. Rencana Anggaran Biaya (RAB) 100% dengan 
berpedoman kepada Standar Harga Satuan, Foto 
0%, yang disetujui dan ditanda-tangani oleh Tim 
Tehnis Kecamatan/UPT/Dinas Terkait; 

h. Gambar Teknis Kegiatan; dan 
i. Photo proyek kondisi 0% sesuai titik Koordinat. 

 
(3) Persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) di 

Dokumentasikan di Desa dan Kecamatan setelah di 
Verifikasi oleh Tim Pembina Kecamatan dan Tim 
Pendamping Desa atau Pendamping Lokal Desa 

 
(4) Dokumen yang disampaikan Ke DPMD meliputi: 

a. Dalam Dokumen 
1. Hasil Verifikasi kelengkapan administrasi 

ditanda tangani oleh Tim Pembina PSPM Raksa 
Desa Kecamatan; 

2. Surat Permohonan Pencairan dari Kepala Desa 
(100%); 

3. Surat Rekomendasi dari Camat tentang 
Pencairan dana (100%); 

4. Berita Acara dari Pendamping Desa (PD) atau 
Pendamping Lokal Desa ( PLD) 

5. Daftar Rincian Kegiatan (DRK) yang akan 
dilaksanakan secara keseluruhan dari 
anggaran PSPM Raksa Desa; 
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b. Luar Dokumen 
a. Kwitansi Penerimaan PSPM Raksa Desa 

ditanda tangani oleh Kepala Desa, Bendahara 
dan Ketua BPD serta telah dilampiri Karbon 
dibuat 5 (lima) rangkap; 

b. Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak 
ditanda tangani oleh Kepala Desa dan Ketua 
BPD dibuat 5 (lima) rangkap; 

c. Fotocopy Bukti Rekening Pemerintah Desa, 
NPWP Desa dan KTP Kepala Desa & Bendahara 
Desa 5 (lima) rangkap. 
 

(5) Persyaratan Pencairan sebagaimana dimaksud pada 
ayat (2) dibuat dalam 2 (dua) rangkap. 
 

(6) Penyaluran dana Bantuan keuangan kepada 
Pemerintah Desa untuk kegiatan PSPM Raksa Desa 
dilakukan dalam 1 (satu) tahap. 

 
 

Paragraf 2 
Penggunaan Dana 

Pasal 12 
 

(1) Desa dapat menganggarkan biaya umum maksimal 
sebesar 2,5 % dari total anggaran yang dialokasikan 
untuk  masing-masing kegiatan yang diusulkan . 

(2) Pengunaan biaya umum sebagaimana dimaksud pada 
ayat (1) diperuntukan sebagai berikut : 
a. 70 % dari total biaya umum dipergunakan untuk : 

- biaya photo copy; 
- pengadaan Buku Administrasi Keuangan; 
- penyusunan dan pembuatan dokumen; 
- penyusunan dan pembuatan laporan; 
- Pembuatan papan kegiatan. 

b. 30 % dari total biaya umum dipergunakan untuk : 
- pembuatan gambar teknis; 
- penyusunan Rencana Anggaran Prasarana 

Prasarana fisik; 
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Bagian Ketiga 
Sistem Pelaksanaan Kegiatan 

Program Sabilulungan Pemberdayaan Masyarakat Raksa 
Desa 

Pasal 13 
 

(1) Pengelolaan Kegiatan PSPM Raksa Desa dilakukan oleh 
Pelaksana Teknis bersama Lembaga Kemasyarakatan 
Desa; 

(2) Pelaksana Teknis dan Lembaga Kemasyarakatan Desa 
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah yang terkait 
dengan bidangnya. 

 
Pasal 14 

 
(1) Dana Bantuan PSPM Raksa Desa diharapkan mampu 

menggerakan swadaya masyarakat sebagai bentuk 
partisipasi aktif masyarakat. 

(2) Prinsip keswadayaan sebagaimana dimaksud pada ayat 
(1) dalam bentuk material, Konsumsi, uang, Lahan jasa 
dan tenaga yang dikonversikan kedalam nilai rupiah 

(3) Dana swadaya Masyarakat dicatat dalam daftar 
sumbangan swadaya Masyarakat minimal 10% dari total 
Anggaran biaya kegiatan pada tahapan pelaksanaan 

 
Pasal 15 

 
(1) Dokumen Kegiatan yang telah direkomendasi Camat, 

diajukan kepada Bupati Bandung melalui Kepala DPMD 
selaku Ketua Tim Pembina Tingkat Kabupaten Bandung. 

 
(2) Kepala DPMD selaku Ketua Tim Pembina tingkat 

Kabupaten merekomendasi proses pencairan kepada 
Kepala Badan Keuangan Daerah. 

 
(3) Setelah kelengkapan persyaratan dipenuhi maka dana 

PSPM Raksa 100% dapat diproses pencairannya melalui 
transfer ke nomor rekening Pemerintah Desa atas  nama 
Kepala  Desa dan Bendahara Desa. 

 
(4) Kepala Desa dan Bendahara Desa setelah menerima 

pencairan bantuan keuangan kemudian mencatat dalam 
Buku Kas dan diberi nama PSPM Raksa Desa. 
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Bagian Keempat 
Pertanggungjawaban Pelaksanaan Kegiatan 

Pasal 16 
 

(1) Pemerintah Desa harus mempertanggungjawabkan 
penggunaan bantuan keuangan PSPM Raksa Desa kepada 
Pemerintah Kabupaten Bandung dibuat dalam rangkap 4 
(empat) yang disampaikan kepada Kecamatan, DPMD, 
Badan Keuangan Daerah dan rangkap 1 (satu) untuk 
arsip Desa paling lambat bulan Juli pada tahun anggaran 
berjalan 

 
(2) Pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud pada ayat (1)  

dilaksanakan sesuai ketentuan yang berlaku disertai 
bukti-bukti pendukungnya; 

 
(3) Materi laporan pertanggungjawaban dana melalui Sistem 

Keuangan Desa (Siskeudes), meliputi : 
a. Bukti Pengambilan Dana Bantuan Dari Bank 
b. Buku Kas Umum Desa 
c. Buku Pembantu Bank 
d. Buku Pembantu Kegiatan 
e. Buku Pembantu Pajak 
f. Surat Pengantar SPP 
g. Surat Permintaan Pembayaran (SPP) 
h. Surat Pernyataan Tanggung Jawab belanja (SPTJB) 
i. Bukti Pencairan SPP 
j. Kwitansi Pengeluaran (Yang Menerima Toko/Penerima 

Upah) 
k. Lampiran bukti Pengeluaran Uang Kegiatan 

Infrastruktur (Biaya Konstruksi) berupa kuitansi/tanda 
penerimaan upah pekerja, faktur pendukung dan bukti 
penyetoran pajak (SSP) 

l. Surat Pernyataan Penyelesaian Pekerjaan 
m. Berita Acara Penerima Manfaat (sesuai format 

terlampir). 
n. Foto Kegiatan 100% 
o. Foto Koordinat 
p. Foto Papan Proyek 
q. Laporan Dukungan Swadaya. 
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BAB  VI 
PEMBINAAN, PENGAWASAN DAN PELAPORAN 

Pasal 17 
 

Pembinaan, Pengawasan dan Pelaporan kegiatan PSPM 
Raksa Desa dilaksanakan dalam setiap tahapan mulai dari 
perencanaan, pelaksanaan dan pelaporan akhir kegiatan 
secara berjenjang. 

 
Pasal 18 

 
Desa yang melakukan pelanggaran dalam penggunaan 
bantuan keuangan PSPM Raksa Desa dikenakan sanksi 
sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang 
berlaku 

 
BAB VII 

KETENTUAN LAIN LAIN 
Pasal 19 

 
Dalam pelaksanaan kegiatan PSPM Raksa Desa apabila 
terdapat perubahan dalam penentuan lokasi dan alokasi 
kegiatan yang diakibatkan keadaan darurat (forcemajeur) 
dalam hal ini wajib dituangkan dalam berita acara 
perubahan dengan dilampiri daftar hadir musyawarah desa 
dan diketahui oleh Tim Pembina Kecamatan untuk 
disampaikan kepada Tim Pembina Kabupaten. 

 
BAB XII 

KETENTUAN PENUTUP 
Pasal 20 

 
Dengan berlakunya Peraturan Bupati ini, maka Peraturan 
Bupati Bandung Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pedoman 
Pelaksanaan Bantuan Keuangan Program Sabilulungan 
Pemberdayaan Masyarakat Raksa Desa, dicabut dan 
dinyatakan tidak berlaku. 

 
 

Pasal 21 
 

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal 
diundangkan. 
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Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan 
pengundangan Peraturan Bupati ini dengan 
penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bandung. 

  
Ditetapkan di Soreang 

 pada tanggal 22 Januari 2018 
 

 BUPATI BANDUNG, 
 

TTD 
 

DADANG M. NASER 
 
 
Diundangkan di Soreang  
pada tanggal 22 Januari 2018  
 

 

SEKRETARIS DAERAH 
KABUPATEN BANDUNG, 

 

  
TTD  
  

SOFIAN NATAPRAWIRA  

  

BERITA DAERAH KABUPATEN BANDUNG TAHUN  2018  NOMOR 8 

Salinan Sesuai Dengan Aslinya 
KEPALA BAGIAN HUKUM 

 
DICKY ANUGRAH, SH. M.SI 
          Pembina Tk I 
NIP.19740717 199803 1 003 

 
 



 
 

BUPATI BANDUNG 
PROVINSI JAWA BARAT  

 
INSTRUKSI BUPATI BANDUNG 

NOMOR     :      1   TAHUN 2018 
 

TENTANG 
 

SINERGI PEMBANGUNAN PERDESAAN DI KABUPATEN BANDUNG  
TAHUN 2018 

 
BUPATI BANDUNG, 

 

Dalam rangka mendorong percepatan pencapaian  visi misi pemerintah 
Kabupaten Bandung serta memperkuat prioritas program nasional menuju 
desa mandiri. 

Dengan ini menginstruksikan kepada : 

1. Para Kepala Perangkat Daerah; 

2. Para Camat se-Kabupaten Bandung; 

3. Para Kepala Desa se-Kabupaten Bandung. 

Untuk :  

KESATU : 1. Mendorong peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia 
(SDM) Aparatur Pemerintah Desa, Lembaga dan Masyarakat 
Desa; 

2. Mendorong implementasi kebijakan pengelolaan sampah 
berbasis rumamh tangga dan masyarakat dalam rangka 
mewujudkan Kabupaten Bandung Bersih Sampah Tahun 
2020 sesuai dengan kewenangannya; 

3. Mempercepat target pencapaian revitalisasi posyandu 
berstrata mandiri paling sedikit 4 (empat) psoyandu pada 
setiap desa dalam rangka mewujudkan target pencapaian 
1000 (seribu) posyandu dengan strata mandiri di Kabupaten 
Bandung pada Tahun 2018; 

4. Mendukung upaya konservasi di kawasan hulu dan 
sepanjang Daerah Aliran Sungai Citarum, menjada kualitas 
lingkungan hidup, meningkatkan daya dukung dan daya 
tamping lingkungan, ketahanan air dan kesehatan melalui 
gerakan Sabilulungan Tanam Pohon Kesayangan (SATAPOK) 
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dengan penguatan pada terbentuknya kampung-kampung 
tematik MPTS atau buah-buahan dalam rangka 
mewujudkan  1000 kampung di Kabupaten Bandung; 

5. Mendorong Program Peningkatan Kualitas Kesehatan 
Lingkungan dan Program Bandung Sehat dengan prioritas 
pembangunan MCK, septic tank Komunal dan sarana 
penunjang pelayanan kesehatan dasar; 

6. Melakukan pembinaan, pengimbangan dan fasilitasi 
BUMDesa dan pendirian BUMDesa bersama dalam rangka 
mendukung pembangunan kawasan perdesaan dan 
perwujudan program 1000 kampung; 

7. Mendorong pelaksanaan pelayanan sosial secara 
terpadu/Puskesos dalam menangani masalah-masalah 
kesejahteraan sosial yang ada di desa; 

8. Melaksanakan upaya-upaya penguatan dalam rangka 
meningkatkan kemampuan Mitigasi Bencana. 

KEDUA : Melaksanakan Instruksi ini sebaik-baiknya dengan penuh rasa 
tanggung jawab serta menyampaikan laporan pelaksanaan 
kegiatan tindak lanjut secara periodic kepada Bupati Bandung 
melalui Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa. 

Instruksi ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan. 

 
Ditetapkan di Soreang 
pada tanggal 

 
 

BUPATI BANDUNG, 
 
 
 
 
 

DADANG M. NASER 
 
 
 
 



 
 

BUPATI BANDUNG 
PROVINSI JAWA BARAT  

 
INSTRUKSI BUPATI BANDUNG 

NOMOR 2 TAHUN 2018 
 

TENTANG 

 
KONSERVASI SUMBER DAYA AIR DAN PENGELOLAAN SAMPAH MELALUI 

PEMBUATAN LUBANG CERDAS ORGANIK/LUBANG RESAPAN BIOPORI 
 

BUPATI BANDUNG, 
 

Dalam rangka implementasi hak dan kewajiban Warga Negara secara pribadi 

dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup, termasuk dalam 
konservasi sumber daya air dan pengelolaan sampah. 

Dengan ini menginstruksikan kepada : 

1. Para Kepala Perangkat Daerah; 

2. Para Camat se-Kabupaten Bandung; 

3. Para Kepala Desa se-Kabupaten Bandung; 

4. Pimpinan Organisasi/Lembaga Kemasyarakatan; 

5. Warga Masyarakat Kabupaten Bandung. 

Untuk :  

KESATU : 1. Para Kepala Perangkat Daerah berpartisipasi langsung baik 
secara pribadi maupun institusi, mengajak dan memotivasi, 

memediasi dan memfasilitasi, serta membina staf, mitra 
dan/atau pemangku kepentingan dalam lingkup tugasnya; 

2. Para Camat berpartisipasi langsung baik secara pribadi 
maupun institusi, mengajak dan memotivasi, memediasi dan 

memfasilitasi, serta membina Pemerintah Desa, BPD, LKMD 
dan seluruh pemangku kepentingan di tingkat kecamatan 
dan tingkat desa; 

3. Para Kepala Desa berpartisipasi langsung baik secara 
pribadi maupun institusi, mengajak dan memotivasi, 

memediasi dan memfasilitasi, serta membina BPD, LKMD, 
pimpinan organisasi/lembaga kemasyarakatan dan warga 

masyarakat, dan dapat dikuatkan oleh aturan-aturan sesuai 
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kewenangannya; 

4. Pimpinan Organisasi/Lembaga Kemasyarakat langsung baik 
secara pribadi maupun institusi, mengajak dan memotivasi, 
memediasi dan memfasilitasi, serta membina para 

anggotanya dan pemangku kepentingan yang menjadi 
binaannya; 

 

5. Setiap warga masyarakat Kabupaten Bandung melakukan 

konservasi sumber daya air dan pengelolaan sampah dengan 
melakukan pembuatan lubang cerdas organis (LCO)/lubang 
resapan biopori (LRB) minimal 2 unit per rumah. 

KEDUA : Ketentuan teknis pelaksanaan konservasi sumber daya air dan 

pengelolaan sampah melalui pembuatan lubang cerdas 
organis/lubang resapan biopori sebagaimana dimaksud pada 

diktum KESATU, dapat dikoordinasikan dan dikonsultasikan 
dengan Dinas Lingkungan Hidup. 

KETIGA : Melaksanakan Instruksi ini sebaik-baiknya dengan penuh rasa 
tanggung jawab serta menyampaikan laporan pelaksanaan 

kegiatan kepada Bupati Bandung melalui Dinas Lingkungan 
Hidup. 

Instruksi ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan. 

 

Ditetapkan di Soreang 
pada tanggal 

 
 

BUPATI BANDUNG, 
 
 

 
 

 
DADANG M. NASER 

 
 
 

 



 
 

BUPATI BANDUNG 
PROVINSI JAWA BARAT  

 
INSTRUKSI BUPATI BANDUNG 

NOMOR      TAHUN 2018 
 

TENTANG 
 

KONSERVASI BERBASIS IBADAH DAN KESEJAHTERAAN MELALUI 
GERAKAN SABILULUNGAN TANAM POHON KESAYANGAN (SATAPOK)  

DI KABUPATEN BANDUNG 
 

BUPATI BANDUNG, 
 

Dalam rangka implementasi hak dan kewajiban warga Negara secara pribadi 
dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup, termasuk dalam 
konservasi sumber daya air dan pengelolaan sampah. 

Dengan ini menginstruksikan kepada : 

1. Para Kepala Perangkat Daerah; 

2. Para Camat se-Kabupaten Bandung; 

3. Para Kepala Desa se-Kabupaten Bandung; 

4. Pimpinan Organisasi/Lembaga Kemasyarakatan; 

5. Warga Masyarakat Kabupaten Bandung. 

 

Untuk :  

KESATU : 1. Para Kepala Perangkat Daerah berpartisipasi langsung baik 
secara pribadi maupun institusi, mengajak dan memotivasi, 
memediasi  dan  memfasilitasi, serta membina staf, mitra, 
dan/atau pemangku kepentingan dalam lingkup tugasnya; 

2. Para Camat untuk berpartisipasi langsung baik secara 
pribadi maupun institusi, mengajak dan memotivasi, 
memediasi  dan  memfasilitasi, serta membina Pemerintah 
Desa, BPD, LKMD, dan seluruh pemangku kepentingan di 
tingkat kecamatan dan tingkat desa;  

3. Para Kepala Desa untuk berpartisipasi langsung baik secara 
pribadi maupun institusi, mengajak dan memotivasi, 
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memediasi  dan  memfasilitasi, serta membina BPD, LKMD, 
pimpinan organisasi/lembaga kemasyarakatan, dan warga 
masyarakat, dan dapat dikuatkan oleh aturan-aturan sesuai 
kewenangannya; 

4. Para Pimpinan Organisasi/Lembaga Kemasyarakatan untuk 
berpartisipasi langsung baik secara pribadi maupun 
institusi, mengajak dan memotivasi,  memediasi  dan 
memfasilitasi, serta membina para anggotanya dan 
pemangku kepentingan yang menjadi binaannya;  

5. Setiap warga masyarakat Kabupaten Bandung untuk secara 
pribadi berperan aktif/terlibat dalam upaya Konservasi 
Berbasis Ibadah dan Kesejahteraan dengan melakukan 
penanaman sekurang-kurangnya 2 (dua) pohon selama 
hidupnya melalui Gerakan Sabilulungan Tanam Pohon 
Kesayangan (SATAPOK).   

KEDUA : Ketentuan teknis pelaksanaan konservasi berbasis ibadah dan 
kesejahteraan melalui Gerakan Sabilulungan Tanam Pohon 
Kesayangan (SATAPOK) sebagaimana dimaksud pada diktum 
KESATU, dapat dikoordinasikan dan dikonsultasikan dengan 
Dinas Lingkungan Hidup. 

KETIGA : Melaksanakan Instruksi ini sebaik-baiknya dengan penuh rasa 
tanggung jawab serta menyampaikan laporan pelaksanaan 
kegiatan kepada Bupati Bandung melalui Dinas Lingkungan 
Hidup. 

Instruksi ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan. 

 
Ditetapkan di Soreang 
pada tanggal 

 
 

BUPATI BANDUNG, 
 
 
 
 
 

DADANG M. NASER 
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