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BUPATI  ENDE 

PROVINSI  NUSA  TENGGARA   TIMUR 

PERATURAN DAERAH KABUPATEN ENDE 

NOMOR    8   TAHUN  2014  

 

TENTANG 

PENGELOLAAN  SAMPAH 

DENGAN  RAHMAT  TUHAN YANG MAHA ESA 

 

BUPATI   ENDE, 

 

Menimbang : a. bahwa pertambahan penduduk dan perubahan pola konsumsi 

masyarakat menimbulkan bertambahnya volume, jenis dan 

karakteristik sampah yang semakin beragam; 

b. bahwa sampah telah menjadi permasalahan di Kabupaten Ende 

sehingga pengelolaannya perlu dilakukan secara komprehensif dan 

terpadu dari hulu ke hilir yang berwawasan lingkungan sehingga 

memberikan manfaat secara ekonomi, sehat bagi masyarakat dan 

dapat mengubah perilaku masyarakat; 

c. bahwa berdasarkan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 

tentang Pengelolaan Sampah diperlukan  kejelasan tanggung jawab 

dan kewenangan Pemerintahan Daerah, serta peran masyarakat 

dan dunia usaha sehingga pengelolaan sampah dapat berjalan 

secara proporsional, efektif  dan efisien; 

d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada 

huruf   a, huruf  b  dan huruf  c,  perlu membentuk Peraturan 

Daerah tentang Pengelolaan Sampah. 

 

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 

Tahun 1945; 

 

 



-2- 

 

 

 

2. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan 

Daerah-daerah Tingkat II Dalam Wilayah Daerah-daerah Tingkat I 

Bali, Nusa Tenggara Barat, dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia 1655); 

3. 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 Pemerintah 

Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 

59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4484); 
 

4. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan 

Sampah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 

69, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4851); 

5. 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); 
 

 

6. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063); 

7. Peraturan Pemerintah Nomor 81 Tahun 2012 tentang Pengelolaan 

Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah 

Tangga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 

188, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5347); 
 

8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 33 Tahun 2010 tentang 

Pedoman Pengelolaan Sampah (Berita Negara Republik Indonesia 

Tahun 2010 Nomor 274); 

9. Peraturan Daerah Kabupaten Ende Nomor 11 Tahun 2011 tentang 

Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Ende Tahun 2011-2031 

(Lembaran Daerah Kabupaten Ende Tahun 2011 Nomor 11, 

Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Ende Nomor 11). 
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Dengan Persetujuan Bersama 

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN ENDE 

dan 

BUPATI ENDE 

 
MEMUTUSKAN: 

 

Menetapkan : PERATURAN  DAERAH  TENTANG  PENGELOLAAN  SAMPAH. 

 
 

BAB I 

KETENTUAN UMUM 

Pasal 1  

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan: 

1. Daerah adalah Kabupaten Ende. 

2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Ende. 

3. Bupati adalah Bupati Ende. 

4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah 

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Ende. 

5. SKPD adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah yang bertanggungjawab dalam 

pengelolaan persampahan Kabupaten Ende. 

6. Sampah adalah sisa kegiatan manusia sehari-hari dan/atau proses alam yang 

berbentuk padat.  

7. Sampah rumah tangga adalah sampah yang berasal dari kegiatan sehari-hari 

dalam rumah tangga, tidak termasuk tinja dan sampah spesifik. 

8. 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. 

9. Pengelolaan sampah adalah kegiatan yang sistematis, menyeluruh, dan 

berkesinambungan yang meliputi pengurangan dan penanganan sampah.  

10. Sumber sampah adalah asal timbulan sampah. 

11. Pengelola kegiatan penanganan sampah adalah Pemerintah Kabupaten atau 

pelaku usaha yang bermitra dengan Pemerintah Kabupaten yang 

menyelenggarakan kegiatan pemilahan, pengumpulan, pengangkutan, 

pengolahan, dan/atau pemrosesan akhir sampah. 

12. Pengurangan sampah adalah rangkaian kegiatan yang meliputi pembatasan 

timbulan sampah, pendauran ulang sampah, dan/atau pemanfaatan kembali 

sampah. 
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13. 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. 

14. Pendauran ulang sampah adalah upaya memanfaatkan sampah menjadi barang 

yang berguna setelah melalui suatu proses pengolahan terlebih dahulu. 

15. 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. 

16. Produsen adalah pelaku usaha yang menghasilkan, mengimpor, dan/atau 

mendistribusikan suatu produk dan/atau kemasan produk.  

17. Kemasan adalah wadah dan/atau pembungkus suatu barang. 

18. Penanganan sampah adalah rangkaian kegiatan yang meliputi pemilahan, 

pengumpulan, pengangkutan, pengolahan, dan pemrosesan akhir sampah. 

19. Pemilahan adalah kegiatan mengelompokkan dan memisahkan sampah sesuai 

dengan jenis, jumlah, dan/atau sifat sampah. 

20. Pengumpulan adalah kegiatan mengambil dan memindahkan sampah dari 

sumber sampah ke tempat penampungan sementara atau tempat pengolahan 

sampah terpadu.  

21. Pengangkutan adalah kegiatan membawa sampah dari sumber atau tempat 

penampungan sementara menuju tempat pengolahan sampah terpadu atau 

pemrosesan akhir. 

22. Pengolahan adalah kegiatan mengubah karakteristik, komposisi, dan/atau  

jumlah sampah. 

23. Pemrosesan akhir sampah adalah kegiatan mengembalikan sampah dan/atau 

residu hasil pengolahan sebelumnya ke media lingkungan secara aman. 

24. Tempat penampungan sementara yang selanjutnya disingkat TPS adalah tempat 

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

tempat pengolahan sampah terpadu. 

25. Tempat pengolahan sampah terpadu yang selanjutnya disingkat TPST adalah 

tempat dilaksanakannya kegiatan pengumpulan, pemilahan, penggunaan ulang, 

pendauran ulang, pengolahan dan pemrosesan akhir. 

26. Tempat pemrosesan akhir yang selanjutnya disingkat TPA adalah tempat untuk 

memroses dan mengembalikan sampah ke media lingkungan. 

27. Komposisi sampah adalah perbandingan sampah berdasarkan jumlah/volume, 

karakteristik, dan/atau sumber sampah. 
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28. Karakteristik sampah adalah sifat sampah yang meliputi sifat fisik (keras, 

lentur, kaku, dan lunak), sifat kimia (mudah terbakar dan mudah terurai) dan 

sifat biologi (mudah terurai). 

29. Produk adalah barang kebutuhan sehari-hari yang dikonsumsi dan/atau 

dimanfaatkan orang secara luas. 

30. Kompensasi adalah pemberian imbalan kepada orang yang terkena dampak 

negatif yang ditimbulkan oleh kegiatan penanganan sampah di tempat 

pemrosesan akhir.  

31. Tanggap darurat penanganan sampah adalah tata cara penyelenggaraan 

kegiatan penanganan sampah dalam keadaan darurat yang disebabkan oleh 

tidak berfungsinya sistem pengangkutan sampah, tidak berfungsinya TPST 

dan/atau TPA, tidak tersedianya alternatif TPST dan/atau TPA, dan/atau 

timbulnya dampak negatif. 

32. Pejabat Pengawas Lingkungan Hidup yang selanjutnya disingkat PPLH adalah 

pegawai negeri sipil yang berada pada instansi yang menyelenggarakan urusan 

pemerintahan di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup yang 

diberi tugas, wewenang, dan tanggung jawab untuk melakukan pengawasan.      

33. Orang adalah orang perseorangan, kelompok orang, dan/atau badan usaha. 

34. Pelaku usaha adalah setiap orang perorangan atau badan usaha baik yang 

berbentuk badan hukum maupun bukan badan hukum yang didirikan dan 

berkedudukan atau melakukan kegiatan dalam wilayah hukum negara Republik 

Indonesia baik sendiri maupun bersama-sama melalui perjanjian 

menyelenggarakan kegiatan usaha dalam berbagai bidang hukum.    

 

Pasal 2  

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. 

Pasal 3  

Pengelolaan sampah bertujuan untuk meningkatkan kualitas lingkungan dan 

kesehatan masyarakat serta efisiensi penggunaan bahan baku,  dan menjadikan 

sampah sebagai sumber daya. 

BAB  II  

RUANG  LINGKUP  

Pasal 4  

(1) Ruang lingkup pengaturan Pengelolaan Sampah, meliputi :  

a. sampah rumah tangga;  
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b. sampah sejenis sampah rumah tangga; dan  

c. sampah spesifik.  

(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.  

 
BAB III 

TUGAS, WEWENANG DAN TANGGUNGJAWAB PEMERINTAH DAERAH  

Bagian Kesatu  

Tugas  

Pasal 5 

Pemerintah Daerah bertugas menjamin terselenggaranya pengelolaan sampah yang 

baik dan berwawasan lingkungan sesuai dengan tujuan sebagaimana dimaksud 

dalam Pasal 2.  

 
Pasal  6  

Tugas Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal  5  meliputi:  

a. menumbuhkembangkan dan meningkatkan kesadaran dan budaya masyarakat 

dalam pengelolaan sampah;  

b. melakukan penelitian dan pengembangan teknologi penanganan sampah;  

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

d. melakukan pengelolaan pendapatan dan perizinan pengelolaan sampah;  

e. memfasilitasi pengembangan pengelolaan sampah;  

f. melaksanakan pengelolaan sampah;  

g. mendorong dan memfasilitasi pengembangan manfaat hasil pengolahan sampah;  

h. memfasilitasi penerapan teknologi spesifik lokal yang berkembang pada 

masyarakat setempat untuk mengurangi dan menangani sampah; dan  
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i. melakukan koordinasi antar lembaga Pemerintah Daerah, masyarakat, dan dunia 

usaha agar terdapat keterpaduan dalam pengelolaan sampah.  

 

Bagian Kedua  

Wewenang  

Pasal 7  

(1) Dalam menyelenggarakan pengelolaan sampah, Pemerintah Daerah mempunyai 

kewenangan meliputi:  

a. mengatur pengelolaan sampah dari sumber sampah ke TPS, kemudian ke 

TPA dengan mengacu kriteria dan standar minimal lokasi penanganan akhir 

sampah;  

b. menetapkan kebijakan dan strategi pengelolaan sampah berdasarkan 

kebijakan nasional dan propinsi;  

c. menyelenggarakan pengelolaan sampah di daerah sesuai dengan norma, 

standar, prosedur, dan kriteria yang ditetapkan oleh pemerintah;  

d. melakukan pembinaan dan pengawasan kinerja pengelolaan sampah yang 

dilaksanakan oleh pihak lain;  

e. menetapkan lokasi tempat penampungan sementara, tempat pengolahan 

sampah terpadu, dan/atau tempat pemrosesan akhir sampah;  

f. melakukan pemantauan dan evaluasi setiap 6 bulan sekali terhadap 

pelaksanaan pengelolaan sampah; dan  

g. 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 e merupakan bagian 

dari Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Ende. 

 

Bagian Ketiga  

Tanggungjawab Pemerintah Daerah  

Pasal 8  

(1) Pemerintah Daerah bertanggungjawab terhadap pengelolaan sampah di daerah.  

(2) SKPD  bertanggungjawab melaksanakan penyelenggaraan pengelolaan sampah 

di daerah.  

(3) Camat, Lurah dan/atau Kepala Desa bertanggungjawab atas pembinaan 

masyarakat di bidang pengelolaan sampah di wilayah kerjanya.  
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(4) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) meliputi pembinaan terhadap 

kepatuhan masyarakat mengenai pengelolaan sampah di wilayahnya masing-

masing.  

 

BAB  IV  

HAK, KEWAJIBAN DAN TANGGUNGJAWAB MASYARAKAT DAN PELAKU USAHA  

Bagian Kesatu  

Hak  

Paragraf 1  

Masyarakat 

 

Pasal  9  

Setiap  masyarakat berhak :  

a. mendapatkan lingkungan yang bersih, indah, nyaman dan sehat;  

b. mendapatkan pelayanan dalam pengelolaan sampah secara baik dan 

berwawasan lingkungan dari Pemerintah Daerah dan/atau pihak lain yang diberi 

tanggung jawab dalam penanganan sampah;  

c. berpartisipasi dalam proses pengambilan keputusan, penyelenggaraan, dan 

pengawasan di bidang pengelolaan sampah;  

d. memanfaatkan, mengolah dan membuang sampah sesuai dengan ketentuan yang 

ada;  

e. mendapatkan pelindungan dan kompensasi karena dampak negatif dari kegiatan 

tempat pemrosesan akhir sampah; dan  

f. memperoleh pembinaan agar dapat melaksanakan pengelolaan sampah secara 

baik dan berwawasan lingkungan.  

 

 

Paragraf 2  

Pelaku Usaha  

 

Pasal 10 

(1) Setiap pelaku usaha berhak mendapatkan layanan di bidang pengelolaan 

sampah.  

(2) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dengan 

Peraturan Bupati.  
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Bagian Kedua  

Kewajiban  

Paragraf 1  

Setiap Orang 

Pasal  11 

(1) Setiap orang dan/atau badan yang menguasai atau mengelola suatu rumah 

tangga, kompleks perumahan, perkantoran, pertokoan, pasar, jenis usaha jasa 

dan bangunan lain yang sejenis wajib membersihkan jalan, saluran-saluran, 

taman dan jalur hijau yang ada di lingkungannya serta pembatasan  timbulan 

sampah.  

(2) Kewajiban setiap orang dan/atau badan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 

termasuk penyediaan tempat sampah terpilah dan membuang sampah ke TPS.  

 

Pasal  12  

(1) Setiap pelaku usaha wajib menyediakan tempat sampah terpilah. 

(2) Tempat sampah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan untuk tempat 

sampah yang berasal dari kegiatan usahanya.  

(3) Tempat sampah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib dibuang isinya ke 

TPS.  

Pasal  13 

Setiap pemilik dan/atau pengemudi kendaraan umum wajib menyediakan tempat 

sampah di dalam kendaraannya.  

 

Pasal  14  

(1) Tempat sampah disesuaikan dengan volume sampah yang dihasilkan.  

(2) Tempat sampah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sekurang-kurangnya 

memenuhi kriteria sebagai berikut:  

a. tertutup;  

b. rapi;  

c. tidak menyebarkan bau.  

Pasal 15 

(1) Setiap orang atau badan yang menyelenggarakan suatu keramaian, wajib 

membersihkan sampah di lingkungan tempat diadakannya keramaian dan 

membuangnya ke TPS.  

(2) Untuk melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 

penyelenggara dapat berkoordinasi dengan instansi terkait.  
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Pasal 16  

Setiap orang dalam pengelolaan sampah rumah tangga dan/atau sampah sejenis 

sampah rumah tangga wajib melakukan pengurangan dan/atau penanganan 

sampah dengan cara yang berwawasan lingkungan.  

 

 

Pasal 17  

(1) Setiap orang dan/atau badan pengelola kawasan pemukiman, kawasan 

komersial, kawasan industri, kawasan khusus, fasilitas umum, fasilitas sosial, 

dan fasilitas lainnya wajib menyediakan fasilitas pemilahan sampah.  

(2) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penyediaan fasilitas pemilahan 

sampah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.  

 

Paragraf  2  

Masyarakat  

 

Pasal  18  

(1) Masyarakat berkewajiban berperan serta di bidang pengelolaan sampah  

(2) Ketentuan lebih lanjut mengenai peran di bidang pengelolaan sampah 

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati 

 

Paragraf 3  

Pelaku Usaha  

 

Pasal  19 

(1) Setiap pelaku usaha wajib menciptakan lingkungan yang bersih, nyaman dan 

sehat.  

(2) Setiap pelaku usaha wajib membuang sampah yang tidak termasuk Bahan 

Berbahaya dan Beracun (B3) atau yang dapat menimbulkan gangguan 

lingkungan hidup langsung ke  TPA.  

(3) Kewajiban pelaku usaha dalam pengelolaan sampah adalah:  

a. menerapkan konsep daur ulang, teknologi ramah lingkungan dan tidak 

menimbulkan  limbah dalam berproduksi;  

b. mengemas produk dengan menggunakan bahan ramah lingkungan;  

c. mengoptimalkan bahan daur ulang sebagai bahan baku produk; 

d. membantu upaya pengurangan dan/atau pemanfaatan sampah yang 

dilakukan Pemerintah Daerah dan masyarakat;  

e. meningkatkan PAD.  
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Bagian Ketiga 

Tanggung Jawab 

 

Pasal  20 

Setiap orang, badan, dan/atau pelaku usaha bertanggungjawab terhadap 

penyelenggaraan pengelolaan persampahan di lingkungannya. 

 

BAB V 

PERENCANAAN  PENGELOLAAN  SAMPAH 

 

Pasal  21 

(1) Untuk mencapai tujuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, disusun dan 

ditetapkan Perencanaan Pengelolaan Sampah Kabupaten Ende dengan mengacu 

pada rencana Pengelolaan Sampah Nasional dan Provinsi.  

(2) Perencanaan Pengelolaan Sampah Kabupaten Ende sebagaimana dimaksud 

pada ayat (1) disusun dengan menggunakan pendekatan perencanaan oleh 

SKPD yang dituangkan dalam dokumen Rencana Strategis Satuan Kerja 

Perangkat  Daerah.  

(3) Perencanaan Pengelolaan Sampah Kabupaten Ende sebagaimana dimaksud 

pada ayat (1) memuat: 

a. arah kebijakan dan strategi pengurangan dan penanganan sampah; 

b. program pengurangan dan penanganan sampah; dan 

c. target pengurangan timbulan sampah dan prioritas jenis sampah secara 

bertahap dalam waktu tertentu dan target penanganan sampah untuk setiap 

kurun waktu tertentu. 

BAB  VI 

PELAKSANAAN PENGELOLAAN SAMPAH 

Bagian Kesatu  

Pengurangan Sampah  

Paragraf 1 

Umum    

   Pasal  22 

(1) Kegiatan pengurangan sampah terdiri atas: 

a. pembatasan timbulan sampah; 

b. pendauran ulang sampah; dan 

c. pemanfaatan kembali sampah. 
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(2) Setiap orang yang melakukan kegiatan pengurangan sebagaimana dimaksud 

pada ayat (1) beserta fasilitasnya wajib menaati dan memenuhi persyaratan 

sesuai dengan peraturan perundang-undangan di bidang : 

a. pengendalian pencemaran air; 

b. pengendalian pencemaran udara;  

c. pengendalian perusakan lingkungan hidup; dan/atau 

d. kesehatan. 

Paragraf 2 

Pembatasan  Timbulan  Sampah 

Pasal 23 

(1) Dalam kegiatan pembatasan timbulan sampah sebagaimana dimaksud dalam 

Pasal 12 ayat (1), setiap orang menggunakan bahan yang dapat diguna ulang, 

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

(2) Ketentuan lebih lanjut mengenai kegiatan pembatasan timbulan sampah 

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati. 

 
 

Pasal 24 

(1) Produsen dalam melaksanakan kewajibannya :  

a. menggunakan bahan baku produksi yang menimbulkan sampah sesedikit 

mungkin, dapat diguna ulang, dapat di daur ulang, dan/atau mudah diurai 

oleh proses alam;  

b. menghasilkan produk dan/atau kemasan yang dapat diguna ulang, dapat 

didaur ulang, dan/atau mudah diurai oleh proses alam; dan  

c. menyusun rencana dan/atau program pembatasan timbulan sampah 

sebagai bagian dari usaha dan/atau kegiatannya sesuai dengan kebijakan 

dan strategi pengelolaan sampah.  

(2) Ketentuan mengenai kriteria bahan produk yang menimbulkan sesedikit 

mungkin sampah serta produk dan/atau kemasan yang mudah diurai oleh 

proses alam dan mudah didaur ulang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 

huruf a dan huruf b diatur dalam Peraturan Bupati. 

 
 

Paragraf 3 

Pendauran Ulang Sampah  

 

Pasal 25 

(1) Produsen dalam melakukan pendauran ulang sampah yang dihasilkannya harus 

dilakukan dengan cara yang berwawasan lingkungan.  
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(2) Dalam kegiatan pendauran ulang sampah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), 

didahului dengan penyusunan rencana dan/atau program pendauran ulang 

sampah sebagai bagian dari usaha dan/atau kegiatannya sesuai dengan 

kebijakan dan strategi pengelolaan sampah. 

(3) Kegiatan pendauran ulang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat 

diserahkan kepada badan usaha atau kelompok usaha yang memiliki izin. 

(4) Dalam rangka kegiatan daur ulang, Pemerintah Kabupaten memfasilitasi 

pemasaran produk daur ulang. 

(5) Ketentuan lebih lanjut mengenai kegiatan pendauran ulang sampah 

sebagaimana dimaksud pada  ayat (1) diatur dalam Peraturan Bupati. 

 

Paragraf 4 

Pemanfaatan Kembali Sampah 

 

Pasal 26 

(1) Produsen dalam melakukan pemanfaatan kembali sampah yang dihasilkannya 

harus dilakukan dengan cara yang berwawasan lingkungan.  

(2) Dalam kegiatan pemanfaatan kembali sampah sebagaimana dimaksud pada ayat 

(1), didahului dengan penyusunan rencana dan/atau program pemanfaatan 

kembali sampah sebagai bagian dari usaha dan/atau kegiatannya sesuai dengan 

kebijakan dan strategi pengurangan sampah.  

(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai kegiatan pemanfaatan kembali sampah 

sebagaimana dimaksud pada ayat (2)  diatur dalam Peraturan Bupati.  

 

Paragraf 5 

Insentif dan Disinsentif 

 

Pasal 27 

(1) Pemerintah Daerah dapat menerapkan insentif dan disinsentif kepada orang 

yang melakukan pengurangan sampah. 

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

a. subsidi;  

b. penghargaan atas pengelolaan sampah; dan/atau 

c. tindakan lain yang dianggap perlu.  
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(3) Disinsentif  sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa: 

a. retribusi;  

b. pembebanan bea masuk; dan/atau 

c. pengenaan cukai.  

 

Bagian Kedua 

Penanganan Sampah 

Paragraf 1 

Umum 

Pasal 28 

(1) Pemerintah Daerah melakukan kegiatan penanganan sampah yang meliputi: 

a. pemilahan; 

b. pengumpulan; 

c. pengangkutan; 

d. pengolahan; dan 

e. pemrosesan akhir sampah. 

(2) Kegiatan penanganan sampah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan 

sesuai dengan peraturan perundang-undangan di bidang: 

a. pengendalian pencemaran air; 

b. pengendalian pencemaran udara;  

c. pengendalian perusakan lingkungan hidup; dan/atau 

d. kesehatan. 

(3) Dalam melakukan kegiatan penanganan sampah sebagaimana dimaksud pada 

ayat (1) Pemerintah Daerah dapat membentuk kelembagaan khusus pengelolaan 

sampah. 

(4) Kelembagaan khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat menggunakan 

pola pengelolaan badan layanan umum daerah.  

 

Pasal 29 

(1) Operator yang melakukan kegiatan penanganan sampah wajib mengikuti 

pelatihan dan memiliki sertifikat kompetensi penanganan sampah.  

(2) Pelatihan atau sertifikat kompetensi penanganan sampah sebagaimana 

dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan atau diterbitkan oleh lembaga 

pendidikan, swasta, atau perusahaan yang disetujui atau diakreditasi oleh 

Satuan Kerja Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan 

di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup.  
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Paragraf 2 

Pemilahan 

Pasal 30 

Setiap orang, kelompok dan/atau badan hukum berkewajiban melakukan 

pemilahan sampah. 

Pasal 31 

(1) Dalam rangka pemilahan sampah, produsen harus mencantumkan simbol dan 

label pada produk dan/atau kemasan produk yang menunjukkan bahwa produk 

dan/atau kemasan produk: 

a. dapat terurai oleh proses alam;  

b. dapat diguna ulang; dan/atau 

c. dapat didaur ulang. 

(2) Pencantuman simbol dan label sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mencakup 

aspek: 

a. bentuk; 

b. warna; 

c. ukuran; dan/atau 

d. penempatan. 

(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai simbol dan label sebagaimana dimaksud pada 

ayat (1) dan ayat (2) diatur dalam Peraturan Bupati. 

 

Pasal 32 

(1) Pemerintah Daerah  menyediakan fasilitas pemilahan sampah.  

(2) Pengelola kawasan permukiman, kawasan komersial, kawasan industri, 

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

menyediakan fasilitas pemilahan sampah.  

(3) Fasilitas pemilahan sampah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disediakan 

berdasarkan kriteria : 

a. dikelompokkan menjadi 3 (tiga) sampai 5 (lima) jenis sampah yang terdiri atas: 

1. sampah yang mengandung bahan berbahaya dan beracun serta limbah 

bahan berbahaya dan beracun;  

2. sampah yang mudah terurai;  

3. sampah yang dapat digunakan kembali; 

4. sampah yang dapat didaur ulang; dan 

5. sampah lainnya. 

 

 



-16- 

 

 

b. diberi simbol dan label yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan; 

dan  

c. bahan, bentuk, dan warna wadah.  

 
 
 

Paragraf 3 

Pengumpulan 

 

Pasal 33 

(1) Pemerintah Daerah menyalurkan sampah yang dikumpulkan oleh setiap orang, 

kelompok  dan/atau badan untuk diproses di TPA. 

(2) Pemerintah Daerah wajib menyediakan TPS dan/atau TPST.  

(3) TPS dan/atau TPST sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berdasarkan kriteria : 

a. terpilah yang dikelompokkan menjadi 3 (tiga) sampai 5 (lima) jenis sampah; 

b. luas lokasi dan kapasitas memadai; 

c. mudah diakses; 

d. tertutup; dan  

e. memiliki jadwal pengumpulan dan pengangkutan. 

 

Pasal 34 

Pengelola kawasan permukiman, kawasan komersial, kawasan industri, kawasan 

khusus, fasilitas umum, fasilitas sosial, dan fasilitas lainnya menyediakan TPS yang 

aman bagi kesehatan dan lingkungan. 

Paragraf 4 

Pengangkutan 

 

Pasal 35 

(1) Pemerintah Daerah :  

a. melakukan pengangkutan sampah; dan  

b. menyediakan alat angkut sampah yang aman bagi kesehatan dan lingkungan. 

(2) Pengangkutan sampah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilakukan 

terhadap sampah yang sudah dipilah dari sumber sampah, TPS, dan/atau TPST.  

(3) Ketentuan mengenai persyaratan alat angkut sebagaimana dimaksud pada ayat 

(1) huruf b diatur berdasarkan peraturan menteri yang menyelenggarakan 

urusan pemerintahan di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan 

hidup.  
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Paragraf 5 

Pengolahan 

Pasal 36 

(1) Pemerintah Daerah melakukan pengolahan sampah skala kawasan dan/atau 

skala kota secara aman bagi kesehatan dan lingkungan. 

(2) Kegiatan pengolahan sampah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi 

kegiatan antara lain: 

a. pemadatan; 

b. pengomposan; 

c. daur ulang; dan/atau 

d. pengolahan sampah lainnya.  

(3) Pengolahan sampah terpadu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat 

dilakukan pada sumber, TPS, TPA, dan/atau TPST. 

(4) Kegiatan pengolahan sampah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan 

sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan di bidang perlindungan dan 

pengelolaan lingkungan hidup. 

(5) TPST sebagaimana dimaksud pada ayat (3) berdasarkan kriteria:  

a. memiliki Amdal; 

b. memiliki izin; 

c. memiliki tempat pemilahan; 

d. luas lokasi dan kapasitas mencukupi; 

e. memiliki fasilitas penampungan dan/atau pengolahan air lindi;  

f. mudah diakses; dan 

g. tidak mengganggu daerah sekitarnya. 

 

Pasal 37 

(1) Setiap orang dapat melakukan pengolahan sampah secara aman bagi kesehatan 

dan lingkungan.  

(2) Pengelola kawasan permukiman, kawasan komersial, kawasan industri, 

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

melakukan pengolahan sampah secara aman bagi kesehatan dan lingkungan. 

(3) Pengolahan sampah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilakukan 

pada sumber sampah. 

 

Pasal 38 

(1) Sampah yang tidak layak diolah pada tempat pengolahan dapat dijadikan bahan 

bakar. 
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(2) Ketentuan mengenai sampah yang dapat dijadikan bahan bakar sebagaimana 

dimaksud pada ayat (1) berdasarkan Peraturan Perundang-undangan  bidang 

perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup.  

 
Paragraf 6 

Pemrosesan Akhir Sampah 

 

Pasal 39 

(1) Pemerintah  Daerah  berwenang :  

a. menetapkan dan menyediakan Tempat Pemrosesan Akhir (TPA); dan 

b. melakukan pemrosesan akhir sampah.  

(2) TPA dan pemrosesan akhir sampah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 

harus memenuhi kriteria aman bagi kesehatan dan lingkungan.  

 

Pasal 40 

(1) TPA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33  ayat (1) harus dilengkapi fasilitas 

yang meliputi : 

a. fasilitas dasar; 

b. fasilitas perlindungan lingkungan; 

c. fasilitas operasi; dan 

d. fasilitas penunjang.  

(2) TPA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dioperasikan sesuai dengan 

prosedur pengoperasian TPA.  

 

Pasal 41 

(1) Penetapan lokasi TPA sesuai dengan  Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten. 

(2) Selain persyaratan penetapan lokasi TPA sebagaimana dimaksud pada ayat (1), 

TPA  paling sedikit memenuhi kriteria:  

a. kondisi geologi; 

b. kondisi hidrogeologi; 

c. kemiringan zona; 

d. kejelasan jarak dari lapangan terbang; 

e. kejelasan jarak dari permukiman; dan/atau 

f. lokasinya tidak berada di kawasan lindung/cagar alam dan daerah banjir 

periode ulang 25 tahun.  

(3) Ketentuan mengenai kriteria penetapan lokasi TPA sebagaimana dimaksud pada 

ayat (2) mengacu pada peraturan menteri di bidang perlindungan dan 

pengelolaan lingkungan hidup. 
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Pasal 42 

(1) Pemrosesan akhir sampah dilakukan dengan cara: 

a. penggunaan lahan uruk terkendali (controlled landfill);  

b. penggunaan lahan uruk saniter (sanitary landfill); dan/atau  

c. penggunaan teknologi ramah lingkungan. 

(2) Pemrosesan akhir sampah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dilengkapi 

dengan izin lingkungan. 

(3) Sampah yang sudah diproses melalui cara pemrosesan akhir sampah 

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dimanfaatkan sebagai sumber 

energi. 

Pasal 43 

(1) Kriteria TPA yang aman bagi kesehatan dan lingkungan serta kriteria 

lingkungan untuk prosedur pemrosesan akhir sampah dan prosedur 

pengoperasian TPA ditetapkan berdasarkan peraturan menteri di bidang 

perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup.   

(2) Kriteria teknis TPA serta prosedur pemrosesan akhir sampah dan prosedur 

pengoperasian TPA ditetapkan berdasarkan peraturan menteri yang 

menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pekerjaan umum 

berdasarkan kriteria TPA yang aman bagi kesehatan dan lingkungan. 

 

 

Paragraf 7 

Perizinan  

Pasal 44 

(1) Badan usaha yang melakukan kegiatan pengelolaan sampah wajib memiliki izin 

dari Bupati. 

(2) Kegiatan pengelolaan sampah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi 

kegiatan: 

a. pengangkutan; 

b. pengolahan; dan 

c. pemrosesan akhir. 

Pasal 45 

(1) Permohonan izin kegiatan pengelolaan sampah harus memenuhi persyaratan 

administratif yang memuat data:  

a. akta pendirian perusahaan; 
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b. nama penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan; 

c. nama perusahaan; 

d. alamat perusahaan; 

e. bidang usaha dan/atau kegiatan; 

f. lokasi kegiatan;  

g. nomor telepon perusahaan;  

h. wakil perusahaan yang dapat dihubungi; dan 

i. sertifikat kompetensi dan/atau sertifikat pelatihan.  

(2) Dalam hal kegiatan pengolahan sampah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 

ayat (2) merupakan usaha dan/atau kegiatan yang wajib Amdal atau UKL-UPL, 

permohonan izin wajib dilengkapi dengan izin lingkungan. 

(3) Izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 berlaku selama 5 (lima) tahun dan 

dapat diperpanjang.  

 

Pasal 46 

Izin pengelolaan sampah berakhir apabila:  

a. masa berlakunya berakhir; 

b. badan usaha pemegang izin pengelolaan sampah bubar; dan/atau 

c. dicabut.  

Pasal 47 

Ketentuan mengenai tata cara memperoleh izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 

45 diatur dengan Peraturan Bupati.  

 

Paragraf 8 

Penanggulangan dan Pemulihan Akibat Kecelakaan dan 

Pencemaran Lingkungan Hidup Akibat Penanganan Sampah 

 

Pasal 48 

(1) Pengelola kegiatan penanganan sampah :  

a. memiliki standar operasional prosedur penanggulangan kecelakaan dan 

pencemaran lingkungan hidup; 

b. memberikan informasi kepada masyarakat tentang standar operasional 

prosedur penanggulangan kecelakaan dan pencemaran lingkungan hidup;  

c. melakukan penanggulangan kecelakaan dan pencemaran lingkungan hidup; 

dan 

d. melaporkan kejadian kecelakaan dan pencemaran lingkungan hidup kepada 

bupati. 

 



-21- 

 

 

(2) Dalam hal pengelola tidak dapat melaksanakan penanggulangan kecelakaan dan 

pencemaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, bupati mengambil 

alih tanggung jawab pelaksanaan tanggap darurat penanganan sampah.  

(3) Penanggulangan kecelakaan dan pencemaran lingkungan hidup sebagaimana 

dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati. 

 

Pasal 49 

(1) Standar operasional prosedur penanggulangan kecelakaan dan pencemaran 

lingkungan hidup akibat penanganan sampah harus sesuai dengan standar 

operasional prosedur yang ditetapkan oleh menteri yang menyelenggarakan 

urusan pemerintahan di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan 

hidup.  

(2) Standar operasional prosedur penanggulangan kecelakaan dan pencemaran 

lingkungan hidup akibat penanganan sampah sebagaimana dimaksud pada ayat 

(1) meliputi: 

a. penetapan lokasi alternatif  tempat pemrosesan akhir; 

b. penyediaan fasilitas kondisi tanggap darurat; 

c. standar operasional prosedur evakuasi korban;  

d. standar operasional prosedur pemulihan kualitas lingkungan; dan 

e. penetapan kompensasi. 

 

Pasal 50 

(1) Pemerintah Daerah:  

a. melaksanakan penanggulangan kecelakaan dan pencemaran akibat 

penanganan sampah; dan 

b. memerintahkan penanggulangan kecelakan dan pencemaran akibat  

kegiatan penanganan sampah. 

(2) Perintah penanggulangan kecelakaan dan pencemaran akibat kegiatan 

penanganan sampah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan 

apabila memenuhi kriteria: 

a. tidak berfungsinya sistem pengangkutan sampah;  

b. tidak berfungsinya TPST dan/atau TPA; 

c. tidak tersedianya alternatif  TPST dan/atau TPA; dan/atau 

d. menimbulkan dampak negatif.  
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Pasal 51 

 

(1) Apabila terjadi pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan akibat kegiatan 

penanganan sampah, pengelola kegiatan penanganan sampah : 

a. melakukan pemulihan kualitas lingkungan yang diakibatkan oleh kondisi 

darurat sampah; dan 

b. melaporkan hasil pelaksanaan pemulihan kualitas lingkungan kepada 

bupati. 

(2) Ketentuan lebih lanjut mengenai pemulihan kualitas lingkungan sebagaimana 

dimaksud pada ayat (1) huruf a diatur dalam peraturan perundang-undangan 

di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup. 

 

Paragraf  9 

Kompensasi  

 

Pasal 52 

(1) Pemerintah Daerah secara sendiri atau secara bersama dengan Pemerintah 

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) dapat 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) dapat berupa: 

a. relokasi penduduk; 

b. biaya kesehatan dan pengobatan; 

c. penyediaan fasilitas sanitasi dan kesehatan; dan/atau 

d. kompensasi dalam bentuk lain.  
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(4) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemberian kompensasi oleh 

Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam 

Peraturan Bupati. 

 

BAB VII 

PENGEMBANGAN DAN PENERAPAN TEKNOLOGI 

 

Pasal 53 

(1) Dalam rangka memfasilitasi kegiatan pengelolaan sampah, Satuan Kerja 

Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang 

penelitian, pengembangan, dan penerapan ilmu pengetahuan dan teknologi:  

a. melakukan penelitian, pengembangan, dan penerapan teknologi ramah 

lingkungan sesuai dengan kebijakan dan strategi nasional pengelolaan 

sampah; dan 

b. memfasilitasi Pemerintah Kabupaten dan masyarakat dalam mengembangkan 

dan menerapkan teknologi ramah lingkungan secara swadaya.  

(2) Penelitian, pengembangan, dan penerapan teknologi sebagaimana dimaksud 

pada ayat (1) huruf a dilakukan dengan berkoordinasi dengan perguruan tinggi, 

lembaga penelitian dan pengembangan, dan/atau badan usaha. 

 
BAB VIII 

KERJASAMA  DAN  KEMITRAAN  

Bagian Kesatu 

Kerjasama Antar Daerah 

 

Pasal  54 

(1) Pemerintah Daerah dapat melakukan kerja sama dengan Pemerintah Daerah 

lainnya dalam berbagai usaha pengelolahan sampah. 

(2) Ketentuan lebih lanjut mengenai pedoman kerja sama dan bentuk usaha 

bersama antar daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam 

Peraturan Bupati. 

Bagian Kedua 

Kemitraan 

 

Pasal 55 

(1) Pemerintah Daerah dapat bermitra dengan badan usaha pengelolaan sampah 

dalam penyelenggaraan pengelolaan sampah. 
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(2) Kemitraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam bentuk 

perjanjian antara Pemerintah Daerah dan badan usaha yang bersangkutan. 

(3) Tata cara pelaksanaan kemitraan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) 

dilakukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan. 

 

BAB  IX 

LARANGAN 

 

          Pasal  56 

(1) Setiap orang dilarang: 

a. memasukkan sampah ke daerah; 

b. melakukan kegiatan impor sampah; 

c. mencampur sampah dengan limbah berbahaya dan beracun;  

d. membuang, menumpuk, menyimpan sampah atau bangkai binatang di jalan, 

ruang terbuka hijau, sungai, saluran air, fasilitas umum, dan tempat lainnya 

yang sejenis; 

e. membuang sampah dan/atau kotoran lainnya dari atas kendaraan; 

f. membuang sampah ke TPS dengan menggunakan kendaraan bermotor, yang 

volumenya lebih dari 1 (satu) meter kubik; 

g. membakar sampah dan/atau kotoran lainnya di pekarangan, di jalan, jalur 

hijau, taman, di dalam TPS, disekitar TPS, TPA dan tempat-tempat umum 

lainnya; 

h. mengeruk atau mengais sampah di TPS, kecuali oleh petugas untuk 

kepentingan dinas; 

i. membuang sampah diluar tempat/ lokasi pembuangan yang telah 

ditetapkan; 

j. membuang sampah di TPS diluar waktu yang telah ditentukan; 

k. membuang sampah klinis dan limbah B3 lainnya ke TPS dan TPA; 

l. mengelola sampah yang menyebabkan pencemaran dan/atau perusakan 

lingkungan; 

m. melakukan penanganan sampah dengan pembuangan terbuka di tempat 

pemrosesan akhir;  

(2) Larangan memasukkan sampah ke daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 

huruf a ditetapkan berdasarkan jenis, karakteristik, dan volume sampah. 
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BAB  X 

DATA DAN INFORMASI 

 

                                                           Pasal  57 

(1) Dalam  pelaskanaan pengelolaan sampah Pemerintah Daerah :  

a. memiliki data dan informasi pengelolaan sampah;  

b. mengembangkan sistem basis data dan informasi pengelolaan sampah yang 

lengkap dan akurat; dan  

c. memberikan data dan informasi pengelolaan sampah yang benar, akurat, dan 

tepat waktu kepada setiap orang.  

(2) Data dan informasi pengelolaan sampah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 

huruf a memuat: 

a. sumber sampah; 

b. timbulan sampah; 

c. komposisi sampah; 

d. karakteristik sampah; 

e. fasilitas pendukung; dan 

f. data dan informasi lain terkait pengelolaan sampah yang diperlukan dalam 

rangka pengelolaan sampah.  

(3) Data dan informasi serta sistem basis data dan informasi sebagaimana 

dimaksud pada ayat (1) terhubung sebagai satu jejaring sistem informasi 

pengelolaan sampah yang dikoordinasikan oleh Badan Perencanan 

Pembangunan Daerah. 

(4) Ketentuan lebih lanjut mengenai data dan informasi serta sistem informasi 

pengelolaan sampah diatur dalam Peraturan Bupati. 

 

BAB  XI 

PERAN  MASYARAKAT 
 

 

Pasal  58 

(1) Masyarakat dapat berperan serta dalam proses pengambilan keputusan, 

penyelenggaraan, dan pengawasan dalam kegiatan pengelolaan sampah yang 

diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah.  

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

a. pemberian usul, pertimbangan, dan/atau saran kepada Pemerintah Daerah 

dalam kegiatan pengelolaan sampah;  
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b. pemberian saran dan pendapat dalam perumusan kebijakan dan strategi 

pengelolaan sampah; 

c. pelaksanaan kegiatan penanganan sampah yang dilakukan secara mandiri 

dan/atau bermitra dengan Pemerintah Daerah; dan/atau 

d. pemberian pendidikan dan pelatihan, kampanye, pendampingan, serta 

advokasi pengelolaan sampah yang dilakukan secara mandiri dan/atau 

bermitra dengan Pemerintah Daerah. 

(3) Peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dan huruf 

b disampaikan melalui forum yang keanggotaannya terdiri atas pihak-pihak 

terkait dan berkepentingan. 

 

 

BAB XII 

PEMBINAAN DAN PENGAWASAN 

Bagian Kesatu 

Pembinaan 
             

   

 Pasal  59 

(1) Pemerintah Daerah dapat melakukan pembinaan kepada masyarakat dalam 

program pengelolaan sampah melalui:  

a. bantuan teknis; 

b. bimbingan teknis;   

c. diseminasi mengenai peraturan perundang-undangan dan pedoman yang 

terkait dengan pengelolaan sampah; dan/atau 

d. pendidikan dan pelatihan kepada masyarakat. 

(2) Pemerintah  Daerah dapat memfasilitasi kerja sama internasional dalam program 

peningkatan kapasitas dan peningkatan kesadaran masyarakat dalam 

pengelolaan sampah. 

 

Bagian Kedua 

Pengawasan  

 

Pasal 60 

(1) Pemerintah Daerah melakukan pengawasan terhadap:  

a. pengelola kegiatan penanganan sampah;  
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b. pelaksanaan penanggulangan kecelakaan dan pencemaran lingkungan hidup 

akibat kegiatan penanganan sampah; dan 

c. pelaksanaan pemulihan fungsi lingkungan hidup akibat kecelakaan dan 

pencemaran lingkungan dari kegiatan penanganan sampah. 

(2) Ketentuan mengenai pengawasan pelaksanaan pengelolaan sampah sebagaimana 

dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati. 

 

 
Pasal 61  

(1) Pelaksanaan pengawasan terhadap ketaatan pengelola kegiatan penanganan 

sampah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 60 dilakukan oleh pejabat 

pengawas lingkungan hidup dan/atau pejabat pengawas lingkungan hidup 

daerah. 

(2) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan 

peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai pengawasan. 

 

BAB XIII 

PEMBIAYAAN 

 

Pasal 62 

(1) Pemerintah Daerah menyediakan biaya penyelenggaraan pengelolaan sampah di 

Kabupaten. 

(2) Pembiayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bersumber dari APBD, 

dan/atau sumber lain yang sah sesuai dengan peraturan perundang-undangan.  

(3) Pelaksanaan pembiayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan 

oleh instansi yang berwenang mengelola persampahan. 

 
 

BAB  XIV 

SANKSI ADMINISTRATIF 

Pasal 63 

(1) Setiap orang yang melanggar kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12, 

Pasal 13, Pasal 15, Pasal 16, Pasal 17 ayat (1), Pasal 19, Pasal 22 ayat (2), Pasal 

24 ayat (1), Pasal 30 dan Pasal 32 ayat (2) dikenakan sanksi administratif. 

(2) Sanksi  administratif  sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa teguran lisan 

dan teguran tertulis.   

(3) Ketentuan lebih lanjut tentang pelanggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 

dan ayat  (2) diatur dengan Peraturan Bupati.  
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BAB XV 

KETENTUAN PENYIDIKAN 

Pasal  64 

(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. 

(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. 

 

BAB  XV 

KETENTUAN  PIDANA 

Pasal  65 

(1) Setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 

ayat (1) diancam dengan pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau  

denda paling banyak  Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah). 
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(2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelanggaran.  
  

BAB  XVI 

KETENTUAN  PENUTUP 

Pasal  66 

Dengan  berlakunya  Peraturan  Daerah  ini, maka Peraturan  Daerah Kabupaten 

Ende   Nomor  04  Tahun  2005  tentang Kebersihan  Kota di Kabupaten Ende 

(Lembaran  Daerah  Kabupaten Ende  Tahun  2005  Nomor  4  Seri  E Nomor  2, 

Tambahan  Lembaran  Daerah  Kabupaten  Ende  Nomor  4 ), dicabut  dan 

dinyatakan  tidak  berlaku.   
     

 Pasal  67 

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. 

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah 

ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Ende.  

 

  

                       Ditetapkan di Ende 
                      pada tanggal   26   Juli    2014 
 

    
                                 BUPATI  ENDE, 

 

              TTD 

 

                          MARSELINUS  Y. W. PETU 
 

Diundangkan di Ende 

pada tanggal   5  Agustus  2014 

 
 

     PLT. SEKRETARIS  DAERAH  KABUPATEN ENDE, 

 

                                          TTD 

 

                 SUKADAMAI  DOA  SEBASTIANUS 

 

 
 

LEMBARAN  DAERAH  KABUPATEN  ENDE  TAHUN  2014  NOMOR  8 

  

NOMOR  REGISTRASI PERATURAN DAERAH KABUPATEN ENDE PROVINSI NUSA  

TENGGARA  TIMUR  NOMOR   007 / 2014   
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PENJELASAN  

ATAS 

PERATURAN DAERAH KABUPATEN ENDE 

NOMOR     8    TAHUN   2014 

TENTANG 

PENGELOLAAN  SAMPAH  

 

I. UMUM 

 
 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah telah 

mengamanatkan perlunya perubahan yang mendasar dalam pengelolaan 

sampah yang selama ini dijalankan. Sesuai dengan Pasal 19 Undang Undang 

Nomor 18 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 lebih popular disebut 

3R (reduce, reuse, dan 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 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 ditransfer ke tempat pemrosesan akhir. 

Undang-undang tersebut juga mengamanatkan agar seluruh rangkaian kegiatan 

penanganan sampah dapat dilakukan dengan baik sehingga gangguan terhadap 

kesehatan dan dampak lingkungan yang timbul dapat diminimalkan mengingat 

kondisi penanganan sampah pada saat ini masih jauh dari harapan. Berbagai 

kajian menunjukkan bahwa cakupan pelayanan sampah terhadap penduduk di 

negara-negara berkembang  secara umum masih berada di bawah 50% dan 

jumlah sampah yang tertangani dengan baik masih di bawah 45% (Institute for 

Global Environmental Strategies dan Asian Development Bank.   

Untuk kabupaten Ende, berdasarkan data Tahun 2010, dengan jumlah 

penduduk di empat kecamatan di Kota Ende sebanyak 79.882 jiwa, dan jika 

setiap orang diperkirakan memproduksi sampah 0,3 kg per hari, maka produksi 

sampah perkotaan diperkirakan mencapai 42 ton atau 278 m3 per hari yang 

berarti mencapai 8.627 ton atau 57.515 m3 per tahun.  
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Sementara itu, sampah yang dikelola selama tahun 2010 baru mencapai 14.043 

m3 atau 24%. Cakupan ini masih jauh dari yang diharapkan dalam standar 

pelayanan minimal yaitu sebesar 80%. 

 Akibat masih sedikitnya jumlah sampah yang tertangani dibandingkan 

dengan timbulan sampah yang ada dan setiap tahun jumlahnya terus meningkat 

melebihi pertumbuhan penduduk dan pertumbuhan ekonomi mengakibatkan 

permasalahan sampah bertambah rumit dan kompleks. Daerah Kota/Kabupaten 

sering dituding tidak mampu mengelola sampah, tidak mempunyai kebijakan 

dan strategi yang jelas, serta tidak memiliki kapasitas yang cukup untuk 

mengelola sampah. Pola penanganan sampah yang selama ini dilakukan tidak 

mampu menanggulangi permasalahan yang cenderung semakin sulit dan saling 

mengait dengan persoalan sosial ekonomi lainnya.  

 Akar permasalahannya terletak pada cara penanganan sampah yang masih 

bertumpu pada pola yang pragmatis dan murah, tetapi bertentangan dengan 

prinsip perlindungan lingkungan dan kesehatan manusia, yaitu kumpul-angkut-

buang atau pendekatan end of pipe. Pola tersebut dijalankan selama empat 

dasawarsa terakhir karena dilandasi pemikiran bahwa sampah adalah barang 

yang tidak berguna dan hanya pantas dibuang. Dengan ditetapkannya Undang-

Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah, sejak saat itu 

transformasi kebijakan pengelolaan sampah sudah dimulai. Kebijakan 

pengelolaan sampah yang selama lebih dari tiga dekade hanya bertumpu pada 

pendekatan end of pipe -dengan mengandalkan keberadaan tempat pemrosesan 

akhir (TPA, landfill)- diubah dengan pendekatan reduce at source dan resource 

recycle melalui penerapan 3R dan pemanfaatan sampah lainnya. 

 Sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tersebut, 

seluruh lapisan masyarakat harus mengubah pandangan dan memperlakukan  

sampah sebagai sumber daya alternatif yang sejauh mungkin dimanfaatkan 

kembali, baik secara langsung, proses daur-ulang, maupun proses lainnya.  

Lima tahap penanganan, yaitu pilah, kumpul, angkut, olah, dan proses akhir 

sesuai dengan rumusan Undang-Undang tidak dapat ditawar lagi dan wajib 

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 amanat Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008. Dalam 

kaitan dengan hal itu, pembinaan dan pengawasan pelaksanaan kebijakan dan 

strategi serta pelaksanaan operasional perlu menjadi perhatian yang sungguh 

dari Pemerintah dan Pemerintah Daerah. 
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Sehubungan dengan itu, Peraturan Daerah tentang penanganan sampah sebagai 

pelaksanaan amanat Undang Undang Nomor 18 Tahun 2008 ini merupakan 

salah satu peraturan penting guna melindungi kesehatan masyarakat dan 

kualitas lingkungan, menekan terjadinya kecelakaan dan bencana, serta 

mendukung pembangunan ekonomi yang berkelanjutan. Selain itu, Peraturan 

Daerah  ini  juga  diharapkan menjadi rujukan peraturan lainnya terutama 

peraturan bupati. 

  Selain diuraikan dan diatur lebih rinci tentang pemilahan, 

pengumpulan, pengangkutan, pengolahan, dan proses akhir sampah, dalam 

peraturan ini juga diuraikan kebijakan dan strategi penanganan sampah 

sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 7, Pasal 8, dan Pasal 9 Undang-Undang 

Nomor 18 Tahun 2008  yang mencakup arah kebijakan, strategi, target, serta 

prioritas sampah yang akan menjadi target pengurangan sampah.  

Berdasarkan uraian tersebut, penyusunan Peraturan Daerah tentang 

Pengelolaan Sampah ini di perlukan dalam rangka: 

a. kepastian hukum bagi seluruh lapisan masyarakat dalam melaksanakan 

pengelolan sampah terpadu; 

b. kejelasan pengertian dan lingkup kegiatan pengurangan dan penanganan 

sampah yang terdiri atas pembatasan timbulan sampah, pendauran ulang 

sampah, pemanfaatan kembali sampah, pemilahan, pengumpulan, 

pengangkutan, pengolahan, dan pemrosesan akhir sampah; 

c. kejelasan tentang arah kebijakan, strategi, target, serta prioritas sampah yang 

akan menjadi target pengelolaan sampah terpadu; dan 

d. kejelasan akan pentingnya dilakukan upaya pengelolaan sampah melalui 

delapan tahap sebagaimana tercantum dalam butir b sehingga upaya 

menekan dan menghindari terjadinya pemborosan sumber daya, pencemaran 

lingkungan hidup, dan kecelakaan serta bencana akibat pengelolaan sampah 

dapat segera terwujud.  

 

II. PASAL DEMI PASAL 

 

Pasal 1 

Cukup Jelas. 

Pasal 2 

Cukup Jelas. 

Pasal 3 

Cukup jelas. 
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Pasal 4 

Cukup Jelas.  

Pasal 5 

Cukup jelas.  

Pasal 6 

Cukup jelas.  

Pasal 7 

 Cukup jelas 

Pasal 8 

 Cukup jelas 

Pasal 9 

 Cukup jelas 

Pasal 10 

 Cukup jelas 

Pasal 11 

 Cukup jelas 

Pasal 12 

 Cukup jelas 

Pasal 13 

 Cukup jelas 

Pasal 14 

 Cukup jelas 

Pasal 15 

 Cukup jelas 

Pasal 16 

 Cukup jelas 

Pasal 17 

 Cukup jelas 

Pasal 18 

 Cukup jelas 

Pasal 19 

 Cukup jelas 

Pasal 20 

 Cukup jelas 

Pasal 21 

 Cukup jelas 
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Pasal 22 

 Cukup jelas 

Pasal 23 

     Ayat (1) 

Yang dimaksud dengan kegiatan 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.  

Pasal 24 

Ayat (1) 

Huruf a 

Yang dimaksud dengan bahan produksi yang menimbulkan sampah 

sesedikit mungkin yaitu bahan yang digunakan untuk membuat 

produk dan/atau kemasan yang dapat didaur ulang. 

Huruf  b  

 Cukup Jelas. 

Huruf c 

 Cukup Jelas. 

Ayat (2) 

Cukup Jelas. 

Pasal 25 

 Cukup jelas. 

Pasal 26 

 Cukup jelas. 

Pasal  27 

Ayat  (1)  

               Cukup jelas.   

Ayat (2)  

Huruf  a  

Cukup jelas. 

Huruf  b  

Cukup jelas. 
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Huruf c 

Yang dimaksud tindakan lain misalnya pendampingan pengembangan 

usaha pengelolaan sampah skala mikro dan kecil. 

Ayat (3)  

Cukup jelas. 

Pasal  28 

Cukup jelas.   

Pasal  29 

 Ayat  (1)   

Yang dimakasud  dengan  operator yaitu antara lain sopir  dan awak 

kendaraan.  

Ayat  (2) 

 Cukup jelas 

Pasal 30 

Cukup jelas. 

Pasal 31 

          Cukup jelas. 

Pasal 32 

Ayat  (1)  

Cukup  jelas 

Ayat  (2) 

Cukup jelas. 

Ayat (3) 

Huruf  a  

1. 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 (home appliance). 

2. Yang dimaksud dengan sampah yang mudah terurai yaitu sampah 

yang berasal dari tumbuhan dan hewan dan/atau bagian-bagiannya 

yang dapat terurai oleh makluk hidup lainnya dan/atau 

mikroorganisme, misalnya sampah makanan dan serasah. 

3. Yang dimaksud dengan sampah plastik misalnya sampah yang 

berasal dari kemasan produk, makanan atau minuman, serta produk 

plastik. 
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4. Yang dimaksud dengan sampah kertas misalnya berasal dari 

dokumen, buku, karton, koran, tissue, kardus dan kemasan.  

5. Yang dimaksud dengan sampah lainnya yaitu jenis sampah selain 4 

jenis sampah yang disebutkan dalam angka 1 sampai 4 misalnya 

logam, kaca dan kain.  

 Huruf  b 

Cukup jelas. 

 Huruf c 

Yang dimaksud dengan kriteria bahan antara lain bahan yang tidak 

korosif, tidak mudah terbakar, tahan lama (durable), dan kedap air. 

Yang dimaksud dengan kriteria bentuk antara lain kotak, tabung, 

kantong.  

Yang dimaksud dengan kriteria warna wadah yaitu:  

1. wadah sampah yang mengandung bahan berbahaya dan beracun 

dan limbah bahan berbahaya dan beracun berwarna merah; 

2. wadah sampah yang mudah terurai berwarna hijau; 

3. wadah sampah plastik berwarna biru;  

4. wadah sampah kertas berwarna kuning;  

5. wadah sampah lainnya berwarna jingga. 

Pasal 33 

Cukup jelas.  

Pasal 34 

Cukup jelas.  

Pasal 35 

Cukup jelas.  

Pasal 36 

Ayat (1) 

Yang dimaksud dengan pengolahan sampah skala kawasan adalah fasilitas 

pengolahan sampah yang dapat melayani sekurang-kurangnya 3 (tiga) 

rukun warga.  

Fasilitas pengolahan sampah skala kawasan ini wajib disediakan oleh 

Pemerintah Kabupaten disetiap kecamatan. 

Yang dimaksud dengan pengolahan sampah skala kota adalah fasilitas 

pengolahan sampah yang dapat melayani sekurang-kurangnya 3 (tiga) 

kelurahan. Fasilitas pengolahan sampah skala kota ini wajib disediakan 

oleh Pemerintah Kabupaten disetiap kecamatan. 
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Ayat (2) 

Huruf a 

 Cukup jelas. 

Huruf b 

 Cukup jelas. 

Huruf c 

  Cukup jelas. 

Huruf d 

 Yang dimaksud dengan pengolahan sampah lainnya antara lain 

insinerasi, penguraian secara anaerob (anaerobic digestion), gasifikasi, 

dan pirolisis.  

Ayat (3) 

Cukup jelas.  

Ayat (4) 

 Cukup jelas. 

Ayat (5) 

Cukup jelas. 

Pasal 37 

Ayat (1) 

Cukup jelas. 

Ayat (2) 

Kawasan permukiman meliputi kawasan permukiman dalam bentuk 

klaster, apartemen, kondominium, asrama, dan sejenisnya.  

Kawasan komersial meliputi pertokoan, pasar, kawasan wisata, hotel, 

restaurant, dan tempat hiburan. 

Kawasan industri merupakan kawasan 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 kawasan yang bersifat khusus yang 

digunakan untuk kepentingan nasional/berskala nasional, misalnya 

kawasan cagar budaya, taman nasional, pengembangan industri strategis, 

dan pengembangan teknologi tinggi. 

Fasilitas umum berupa, antara lain terminal angkutan umum, stasiun 

kereta api, pelabuhan laut, pelabuhan udara, tempat pemberhentian 

kendaraan umum, taman, jalan, dan trotoar. 
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Fasilitas sosial berupa, antara lain rumah ibadah, panti asuhan, dan panti 

sosial. 

Fasilitas lainnya 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. 

Fasilitas pemilahan yang disediakan diletakkan pada tempat yang mudah 

dijangkau oleh masyarakat.  

Ayat  (3) 

Cukup  jelas 

Pasal 38 

Ayat (1)  

Yang dimaksud dengan sampah yang tidak layak diolah yaitu sampah 

yang jika diolah tidak menguntungkan secara ekonomi dan lingkungan. 

Ayat (2) 

Cukup jelas. 

Pasal 39 

Cukup jelas. 

Pasal  40 

Ayat (1)  

Huruf a 

Yang dimaksud dengan fasilitas dasar antara lain jalan, listrik, 

drainase, kantor, air bersih dan pagar.  

Huruf  b 

Yang dimaksud dengan fasilitas perlindungan lingkungan antara 

lain lapisan kedap air, saluran pengumpul dan instalasi 

pengolahan lindi, serta penanganan gas.  

Huruf  c 

Yang dimaksud dengan fasilitas operasi antara lain tanah 

penutup, alat berat dan jembatan timbang.  

Huruf  d 

Yang dimaksud dengan fasilitas penunjang antara lain bengkel, 

garasi, tempat pencucian alat angkut dan alat berat, alat dasar 

Pertolongan Pertama Pada Kecelakaan (P3K) dan parkir.  

Ayat (2) 

Cukup jelas. 
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Pasal 41 

Ayat (1) 

 Cukup jelas. 

Ayat (2) 

Huruf  a  

Yang dimaksud dengan kondisi geologi yaitu tidak berada di daerah 

sesar/patahan yang masih aktif, tidak berada di zona bahaya geologi 

(daerah gunung berapi, tidak berada di daerah kars), tidak berada di 

daerah berlahan gambut, dianjurkan berada di daerah lapisan tanah 

kedap air (lempung). 

Huruf  b 

Yang dimaksud kondisi hidrogeologi antara lain tidak boleh 

mempunyai muka air tanah kurang dari 3 meter, tidak boleh kelulusan 

tanah lebih besar dari 10-6 cm/detik; jarak terhadap sumber air 

minum harus lebih besar dari 100 meter di hilir aliran, dalam hal tidak 

ada zona yang memenuhi kriteria tersebut diatas maka harus diadakan 

masukan teknologi.  

Huruf   c 

Yang dimaksud dengan kemiringan zona yaitu kurang dari 20 %. 

Huruf   d 

Yang dimaksud dengan jarak dari lapangan terbang yaitu  harus lebih 

besar dari 3000 meter untuk penerbangan turbo jet dan harus lebih 

besar dari 1500 meter untuk jenis lain. 

Huruf   e  

Yang dimaksud dengan jarak dari pemukiman yaitu jarak lokasi TPA 

dari pemukiman lebih besar dari 1 kilometer dengan 

mempertimbangkan pencemaran lindi, kebauan, penyebaran vektor 

penyakit dan aspek sosial.   

Huruf f  

Cukup jelas. 

Ayat (3) 

Cukup jelas. 

Pasal 42 

Ayat (1) 

a. Yang dimaksud dengan lahan urug terkendali (control landfill) yaitu 

metoda penimbunan sampah yang sudah tidak layak diolah secara 

terencana tetapi tidak menyeluruh. 
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b. Yang dimaksud dengan lahan urug saniter (sanitary landfill), yaitu 

metode penimbunan sampah yang sudah tidak layak diolah, secara 

terencana, aman dan potensi menimbulkan pencemaran dan 

perusakan lingkungan sangat kecil serta mengurangi dampak emisi gas 

rumah kaca. 

c. Cukup  jelas 

Ayat (2) 

Cukup jelas.  

Ayat (3) 

Yang dimaksud dengan sumber energi yaitu sumber energi yang 

diperoleh dari gas metan yang dihasilkan dari pemrosesan akhir 

sampah.  

Pasal 43 

Cukup Jelas. 

Pasal 44 

Ayat (1) 

Yang dimaksud dengan izin yaitu izin yang diberikan oleh Bupati kepada 

pelaku usaha yang usahanya di bidang pengangkutan, pengolahan 

dan/atau pemrosesan akhir sampah. 

Ayat (2) 

Cukup jelas.   

Pasal 45 

 Cukup jelas.  

Pasal 46 

 Cukup jelas.  

Pasal 47 

 Cukup jelas.  

Pasal 48 

 Cukup jelas.  

Pasal 49 

 Cukup jelas.  

Pasal 50 

Ayat (1) 

Huruf  a 

Cukup jelas. 
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Huruf  b 

Yang dimaksud dengan kecelakaan dan pencemaran lingkungan hidup 

akibat kegiatan penanganan sampah antara lain kecelakaan pada saat 

pengangkutan, tumpah atau berseraknya sampah dan/atau lindi, 

kecelakaan di TPA misalnya longsor, kebakaran, ledakan gas metan, 

atau kecelakaan lainnya. 

Ayat (2) 

Huruf a 

 Cukup jelas. 

Huruf b 

 Cukup jelas. 

Huruf c  

 Cukup  jelas. 

Huruf d 

Yang dimaksud dengan dampak negatif yaitu dampak negatif yang 

bersifat penting sebagaimana diatur dalam dokumen lingkungan hidup 

misalnya penurunan kualitas air permukaan pada lokasi sekitar 

penanganan sampah. 

Pasal 51 

Cukup jelas.  

Pasal 52 

 Cukup jelas.  

Pasal 53 

Cukup jelas. 

Pasal 54 

Cukup   jelas 

Pasal  55 

Cukup  jelas 

Pasal  56 

Ayat (1)  

Huruf  a 

Cukup jelas.  

Huruf  b 

 Cukup jelas 

 

 



-42- 

 

Huruf  c 

Larangan mencampur sampah dengan limbah bahan berbahaya dan 

beracun berlaku di: 

a. sumber sampah; 

b. alat angkut pada proses pengangkutan; 

c. TPS; dan 

d. TPA. 

Huruf  d 

 Cukup jelas 

Huruf  e 

 Cukup jelas 

Huruf  f 

 Cukup jelas 

Huruf  g 

 Cukup jelas 

Huruf h 

 Cukup jelas 

Huruf  i 

 Cukup jelas 

Huruf  j 

 Cukup jelas 

Huruf  k 

 Cukup jelas 

Huruf  l 

Larangan mengelola sampah yang menyebabkan pencemaran dan/atau 

perusakan lingkungan berlaku di: 

a. sumber sampah; 

b. alat angkut pada proses pengangkutan; 

c. TPS; dan 

d. TPA. 

Huruf  m 

 Cukup jelas 

Ayat (2)  

 Cukup jelas.  

Ayat (3)  

Cukup jelas.  
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Pasal  57 

Cukup jelas. 

Pasal  58 

Cukup jelas.  

Pasal  59 

Cukup jelas. 

Pasal  60 

Cukup jelas. 

Pasal  61 

Cukup jelas. 

Pasal  62 

Cukup jelas. 

Pasal  63 

Cukup jelas. 

Pasal  64 

Cukup jelas. 

Pasal  65 

Cukup jelas. 

Pasal  66 

Cukup jelas. 

Pasal  67 

Cukup  jelas 
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