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PEMERINTAH KOTA PASURUAN 

 

SALINAN 

 

PERATURAN DAERAH KOTA PASURUAN 

 

NOMOR 18 TAHUN 2002 

 

TENTANG 

 

PENYELENGGARAAN KEBERSIHAN 

 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

 

WALIKOTA PASURUAN, 

 

Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan kebersihan dan keindahan kota, perlu  

tata cara penyelenggaraan kebersihan yang selaras dengan perkembangan 

kota dan peran serta masyarakat; 

  b. bahwa guna melaksanakan konsideran huruf a di atas, perlu ditetapkan  

dalam Peraturan Daerah. 

 

Mengingat : 1. Undang - undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 1950 tentang 

Pembentukan  Daerah  Kota  Kecil  Dalam  Lingkungan Propinsi Jawa 

Timur ( Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 46 ); 

  2. Undang - undang Republik Indonesia 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 Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 1997 tentang 

Pengelolaan Lingkungan Hidup ( Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 1997 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 3699 ); 

  4. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 1999 tentang 

Pemerintahan Daerah ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 

Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3839 ); 

  5. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 1999 tentang 

Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah ( Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 72, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 3848 ); 

  6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 46 Tahun 1982 tentang 

Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Pasuruan                 

( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1982 Nomor 73, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3241 ); 

  7. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 1983 tentang 

Pelaksanaan Undang - undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 

tentang Hukum Acara pidana ( Lembaran Negara Republik Indonesia   

Tahun 1983 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 3258 ); 

 

 
8. Peraturan…….. 
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  8. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2000 tentang 

Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi Sebagai Daerah  

Otonom ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 54, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3952 ); 

  9. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 1999 tentang 

Teknik Penyusunan  Peraturan Perundang-undangan dan Bentuk Rancangan 

Undang-undang, Rancangan Peraturan Pemerintah dan Rancangan 

Keputusan Presiden ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 

Nomor 70 ); 

  10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 1997 tentang Penyidik 

Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Daerah;  

  11. Keputusan Menteri Kehakiman Nomor M.04-PW.03 Tahun 1984          

tentang Wewenang Penyidik Pegawai Negeri Sipil; 

  12. Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Pasuruan Nomor 2 Tahun 

1988 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil Di Lingkungan Pemerintah 

Kotamadya Daerah Tingkat II Pasuruan ( Lembaran Daerah Kotamadya 

Daerah Tingkat II Pasuruan Tahun 1988 Nomor 4 Seri C ); 

  13. Peraturan Daerah Kota Pasuruan Nomor 2 Tahun 2000 tentang Retribusi 

Pelayanan Persampahan / Kebersihan ( Lembaran Daerah Kota Pasuruan 

Tahun 2000 Nomor 2 ); 

  14. Peraturan Daerah Kota Pasuruan Nomor 9 Tahun 2002 tentang Penataan   

dan Penertiban Pedagang Kaki Lima ( PKL ) ( Lembaran Daerah Kota 

Pasuruan Tahun 2002 Seri E  Nomor 01 ); 

 

Dengan persetujuan 

 

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAHKOTA PASURUAN, 

 

MEMUTUSKAN : 

 

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KOTA PASURUAN TENTANG 

PENYELENGGARAAN KEBERSIHAN. 

 

BAB I 

KETENTUAN UMUM 

 

Pasal 1 

 

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan: 

a. Daerah adalah Kota Pasuruan; 

b. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah beserta perangkat Daerah Otonom 

yang lain sebagai Badan Eksekutif Daerah; 

c. Kepala Daerah adalah Walikota Pasuruan; 

d. Pejabat adalah pegawai yang diberi tugas tertentu dalam penyelenggaraan 

kebersihan sesuai dengan peraturan perundang – undangan Daerah yang 

berlaku; 

e. Persil adalah sebidang tanah dengan batas – batas tertentu yang di atasnya 

belum atau telah berdiri bangunan dengan fungsi apapun juga; 

f. Pemakai Persil adalah setiap Kepala Keluarga ( bagi rumah tinggal / tempat 

tinggal ) dan pemilik atau yang menguasai tempat / lokasi dengan fungsi 

apapun juga; 

g. Tempat Pembuangan Sementara yang selanjutnya disingkat TPS adalah 

tempat penampungan sampah yang disediakan oleh Pemerintah Daerah        

untuk menampung sampah buangan dari masyarakat sebelum diangkut ke 

TPA; 

 
h. Tempat…… 
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h. Tempat Pembuangan Akhir yang selanjutnya disingkat TPA adalah tempat 

penampungan sampah yang disediakan oleh Pemerintah Daerah untuk 

menampung dan memusnahkan sampah; 

i. Kelurahan adalah Kelurahan dalam Kota Pasuruan; 

j. Rukun Tetangga dan Rukun Warga yang selanjutnya dapat disingkat RT  / 

RW adalah RT / RW dalam Kota Pasuruan; 

k. Sampah organik adalah limbah padat yang mudah terbakar terbakar ( kain 

perca, karet, kertas, plastik, daun – daunan dan atau sejenisnya ); 

l. Sampah an organik adalah limbah padat yang tidak dapat terbakar ( logam, 

kaca ); 

m. Limbah adalah hasil sampingan dari proses produksi yang tidak digunakan 

yang dapat berbentuk benda padat, cair, gas, debu, suara, getaran, perusakan 

dan lain – lain yang dapat menimbulkan pencemaran bilamana tidak dikelola 

dengan benar; 

n. Tinja adalah kotoran manusia termasuk air seni yang dibuang ke tempat 

pengolahan air buangan tanpa melalui roil; 

o. Jalan umum adalah jalan yang digunakan untuk lalu lintas umum; 

p. Saluran adalah setiap galian tanah meliputi selokan sungai, saluran        

terbuka ( kanal ), saluran tertutup berikut gorong – gorong, tanggul      

tembok dan pintu airnya; 

q. Keramaian Umum adalah keramaian yang diselenggarakan untuk umum, dan 

penyelenggaraannya tidak memandang tempat, waktu, sifat atau namanya; 

r. Penyidikan adalah serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut  

cara yang diatur dalam hukum acara pidana untuk mencari serta 

mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tentang tindak 

pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya. 

 

BAB II 

PEMELIHARAAN KEBERSIHAN 

 

Pasal 2 

 

Pemerintah Daerah melaksanakan pemeliharaan kebersihan melalui : 

a. pemeliharaan kebersihan di jalan – jalan umum, tempat – tempat umum dan 

saluran – saluran pematusan umum; 

b. pengaturan dan penetapan TPS dan TPA; 

c. pengangkutan sampah dari TPS ke TPA; dan 

d. Pemusnahan dan pemanfaatan sampah dengan cara – cara yang memadai. 

 

Pasal 3 

 

(1) Kepala Daerah dapat mengusahakan dan atau menampung peran serta 

masyarakat untuk menyediakan sarana dan prasarana kebersihan berupa : 

a. tempat sampah di tempat – tempat umum atau di jalan umum yang 

dipandang perlu; 

b. TPS, TPA tempat pemusnahan sampah padat, cair atau gas sesuai  

dengan kebutuhan; 

c. saluran tempat pembuangan air kotor, tempat mandi, cuci dan kakus 

umum atau saluran pematusan pada tempat – tempat yang dianggap 

perlu; dan 

d. angkutan sampah dari lingkungan persil ke TPS atau TPA. 

(2) Peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan 

dengan Lurah serta Pengurus RT / RW di wilayah masing – masing; 

 

 
(3) Dalam…… 
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(3) Dalam melaksanakan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Lurah 

serta Pengurus RT / RW mengikuti petunjuk – petunjuk yang diberikan oleh 

Kepala Daerah atau Pejabat yang ditunjuk. 

 

Pasal 4 

 

(1) Setiap pemakai persil bertanggung jawab atas kebersihan bangunan,  

halaman, saluran pematusan dan ikut bertanggung jawab atas kebersihan  

jalan setapak dan lingkungan / tempat – tempat sekitarnya; 

(2) Setiap pemakai persil sebagaimana dimaksud pada ayat (1), wajib 

menyediakan tempat sampah di lingkungan persilnya dan diletakkan di 

tempat yang mudah diambil oleh petugas pengangkut sampah; 

(3) Segala jenis kegiatan yang menghasilkan limbah baik secara sendiri –      

sendiri maupun secara kelompok, wajib melengkapi tempat usahanya   

dengan bak atau tangki penampungan limbah buangan menurut peraturan 

perundang – undangan yang berlaku; 

(4) Kendaraan umum baik angkutan penumpang ataupun barang yang   

beroperasi di wilayah Daerah harus dilengkapi dengan tempat sampah; 

(5) Setiap pedagang baik yang menetap maupun yang menjajakan barang 

dagangan dengan cara dijinjing, dipikul atau didorong serta pedagang kaki 

lima wajib menyediakan tempat sampah yang memadai untuk menampung 

sampah yang dihasilkannya; 

(6) Tanpa mengurangi ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (4), setiap 

kendaraan yang ditarik dengan hewan harus dilengkapi dengan alat 

penampung / kantung kotoran dari hewan penariknya yang harus dijaga agar 

selalu dalam keadaan baik dan bersih; 

 

Pasal 5 

 

(1) Setiap persil yang berfungsi sebagai tempat umum, maka pemakai persil 

wajib memasang plakat atau spanduk atau stiker dalam ukuran, jumlah dan 

penempatan yang memadai yang berisikan slogan untuk meningkatkan 

kesadaran masyarakat akan pentingnya kebersihan dan keindahan 

lingkungan; 

(2) Setiap pemakai persil yang ada di sepanjang tepi jalan besar harus   

membantu memelihara kebersihan berm dan trotoar jalan selebar halaman 

persilnya. 

 

Pasal 6 

 

(1) Setiap penyelenggara keramaian umum, harus menyediakan beberapa orang 

tenaga kebersihan yang mempunyai kewajiban untuk membersihkan sampah  

yang diakibatkan dari penyelenggaraan keramaian tersebut; 

(2) Atas permintaan penyelenggara keramaian, pekerjaan membersihkan sampah 

sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat dilaksanakan oleh petugas dari 

Pemerintah Daerah dengan dikenakan biaya Retribusi. 

 

BAB III 

PENGATURAN PEMBUANGAN SAMPAH 

 

Pasal 7 

 

(1) Untuk menampung buangan sampah, Pemerintah Daerah menyediakan TPS 

dan TPA; 

(2) Pemerintah Daerah memberikan pelayanan pengangkutan sampah dari TPS 

ke TPA; 
 

(3) Pembuangan…… 
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(3) Pembuangan sampah dari persil ke TPS dilakukan oleh masyarakat sendiri 

dengan koordinasi Pengurus RT / RW se tempat dan atau kelurahan ; 

(4) Pemakai persil yang menghasilkan sampah sebanyak 2,5 m3 ( dua setengah 

meter kubik ) atau lebih setiap hari, wajib membuang sendiri sampah  

tersebut ke lokasi pembuangan sampah terakhir ( TPA ), kecuali yang 

bersangkutan meminta jasa pelayanan kepada Dinas Kebersihan dan 

Pertamanan; 

(5) Pemakai persil sebagai tempat usaha, pabrik, industry, bengkel atau fungsi 

lainnya yang membuang sampah atau limbah berbahaya dan beracun ke 

lokasi TPA, sampah / limbah tersebut terlebih dahulu harus dinetralisir 

sehingga tidak mengakibatkan pencemaran lingkungan; 

(6) Bgai pemilik kandang ternak / peternakan yang esar atau luas, setiap hari 

diwajibkan membuang kotoran ternak tersebut ke tempat yang telah 

ditentukan dan disediakan oelh Kepala Daerah / pejabat yang ditunjuk; 

(7) Tata cara dan waktu pelaksanaan pembuangan sampah sebagaimana 

dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (6) diatur lebih lanjut  dengan 

Keputusan Kepala Daerah. 

 

Pasal 8 

 

(1) Setiap orang pribadi atau badan yang mendapatkan pelayanan persampahan / 

kebersihan dari Pemerintah Daerah wajib membayar Retribusi; 

(2) Struktur dan besarnya tarip Retribusi ditetapkan sebagaimana dimaksud 

dalam Peraturan Daerah Kota PAsuruan Nomor 2 Tahun 2000 tentang 

Retribusi Pelayanan Persampahan / Kebersihan. 

 

BAB IV 

LARANGAN 

 

Pasal 9 

 

(1) Dilarang membakar sampah di pekarangan atau tempat – tempat yang dapat 

menimbulkan bahaya kebakaran atau mengganggu tempat – tempat di 

sekelilingnya, kecuali di tempat pembakaran sampah yang telah disediakan 

oleh Pemerintah Daerah; 

(2) Dilarang membuang sampah di sungai – sungai, selokan – selokan atau got – 

got, roil – roil, saluran – saluran, jalan – jalan umum, tempat – tempat   

umum, berm – berm atau trotoar – trotoar atau tempat umum lainnya; 

(3) Dilarang buang air besar ( hajat besar ) dan buang air kecil ( hajat kecil ) di 

jalan, jalur hijau, taman dan tempat umum lainnya; 

(4) Dilarang membuang sampah tinjau di sungai – sungai, selokan, berm dan 

tempat umum lainnya, kecuali di tempat pembuangan yang telah disediakan 

oleh Pemerintah Daerah; 

(5) Dilarang membuang sampah pecahan kaca, zat – zat kimia atau lain – lain 

yang membahayakan, kotoran – kotoran hewan, bangkai hewan atau    

sampah di sembarang tempat, kecuali di tempat – tempat pembuangan 

sampah yang khusus disediakan dan dilakukan menurut peraturan    

perundang – undangan yang berlaku; 

(6) Dilarang membuang limbah berbahaya dan beracun ke lokasi TPA, sungai – 

sungai, selokan sebelum limbah tersebut dinetralisir, sehingga tidak 

menimbulkan pencemaran lingkungan dan tidak mmbahayakan jiwa  

manusia.  
 
 

 

 

BAB V…….. 
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BAB V 

PEMBINAAN DAN PENGAWASAN 

 

Pasal 10 

 

(1) Kepala Daerah melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap    

pelaksanaan kegiatan penyelenggaraan kebersihan untuk tercapainya 

ketertiban, keindahan dan kebersihan; 

(2) Dalam melakukan pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada 

ayat (1), Kepala Daerah dapat menunjuk pejabat yang tugas dan fungsinya 

membidangi penyelenggaraan kebersihan. 

 

BAB VI 

KETENTUAN PENYIDIKAN 

 

Pasal 11 

 

(1) Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah       

diberi wewenang khusus sebagai penyidik untuk melakukan penyidikan        

tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Undang - undang Hukum       

Acara Pidana yang berlaku. 

(2) Wewenang penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1), adalah: 

a. menerima, mencari, mengumpulkan dan meneliti keterangan atau      

laporan berkenaan dengan tindak pidana, agar keterangan atau laporan 

tersebut menjadi lengkap dan jelas; 

b. meneliti, mencari dan mengumpulkan keterangan mengenai orang  

pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan 

sehubungan dengan tindak pidana; 

c. meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau badan 

sehubungan dengan tindak pidana; 

d. memeriksa buku – buku, catatan – catatan dan dokumen – dokumen     

lain berkenaan dengan tindak pidana; 

e. melakukan penggeledahan untuk mendapatkan bahan bukti   

pembukuan, pencatatan dan dokumen –dokumen lain serta         

melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut; 

f. meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas 

penyidikan tindak pidana; 

g. menyuruh berhenti dan atau melarang seseorang meninggalkan ruangan 

atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan       

memeriksa identitas orang dan atau dokumen yang dibawa        

sebagaimana dimaksud pada huruf e; 

h. memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana; 

i. memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai 

tersangka atau saksi; 

j. menghentikan penyidikan; 

k. melakukan tindakan lain yang dianggap perlu untuk kelancaran 

penyidikan  tindak pidana menurut hukum yang dapat                

bertanggungjawabkan. 

(3) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1), memberitahukan dimulainya 

penyidikan dan menyampaikan hasil penyelidikannya kepada Penuntut Umum 

melalui Penyidik Pejabat Kepolisian Negara Republik Indonesia sesuai 

dengan ketentuan yang diatur dalam Undang - undang Hukum Acara Pidana 

yang berlaku. 

 
 

BAB VI……. 
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BAB VI 

KETENTUAN PIDANA 

 

Pasal 12 

 

(1) Setiap orang yang tidak melaksanakan kewajibannya sebagaimana dimkasud 

dalam Pasal 9 ayat (1) sampai dengan ayat (4), diancam pidana kurungan 

paling lama 3 ( tiga ) bulan atau denda paling banyak Rp. 5.000.000,00-          

( lima juta rupiah ); 

(2) Setiap orang yang tidak melaksanakan kewajibannya sebagaimana dimkasud 

dalam Pasal 9 ayat (5) dan ayat (6), diancam dengan pidana penjara paling 

lama 2 ( dua ) TAHUN dan atau denda paling banyak Rp. 100.000.000,-               

( seratus juta rupiah ); 

(3) Tindak Pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1), adalah pelanggaran; 

(4) Tindak Pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (2), adalah kejahatan; 

 

BAB VII 

KETENTUAN PENUTUP 

 

Pasal 13 

 

Peraturan  Daerah  ini  mulai  berlaku pada tanggal diundangkan. 

 

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah 

ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Pasuruan. 

 

 

 

 

 

Disahkan di P a s u r u a n 

pada tanggal 31 Juli 2002 

       

WALIKOTA PASURUAN 

 

Ttd, 

                

AMINUROKHMAN 
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Diundangkan di : Pasuruan 

pada tanggal      : 12 Juli 2002 

SEKRETARIS DAERAH KOTA PASURUAN, 

 

Ttd, 

 

Ir. Drs. H. HANDOKO LEPDO PRASTOWO 

Pembina Utama Muda 

NIP. 510 040 490 

 

 

 

 

 

 

 

LEMBARAN DAERAH KOTA PASURUAN TAHUN 2002 TANGGAL 31 JULI 

SERI E NOMOR 5  

 

 

 

_________________ 

 

 

 

 

Disalin  

Sesuai dengan aslinya 

Mengetahui, 

a.n. Sekretaris Daerah Kota Pasuruan 

Asisten Tata Praja 

u.b. 

Kepala Bagian Hukum 

 

Ttd, 

 

SUDIONO, SH.MHum. 

Pembina Tingkat I 

NIP. 510100879 
 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

PENJELASAN……. 
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PENJELASAN 

 

PERATURAN DAERAH KOTA PASURUAN 

 

NOMOR 18 TAHUN 2002 

 

TENTANG 

 

PENYELENGGARAAN KEBERSIHAN 

 

 

I. UMUM 

 

Bahwa kebersihan merupakan salah satu segi kehidupan yang perlu dipelihara secara terus 

menerus demi tercapainya lingkungan yang bersih, tertib, indah, dan sehat.  

Dalam rangka usaha Pemerintah Daerah menanggulangi masalah kebersihan prlu adanya 

peran serta masyarakat, sehingga perlu adanya pengaturan mengenai penyelenggaraan 

kebersihan di Daerah. 

 

 

II. PASAL DEMI PASAL 

 

Pasal 1 sampai dengan Pasal 13 : Cukup jelas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

___________________ 

 

  

 


