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ABSTRAK  : -Bahwa peningkatan jumlah penduduk dan pola konsumsi masyarakat telah 

mengakibatkan bertambahnya volume, jenis, dan karakteristik sampah yang semakin 

beragam, diperlukan kejelasan mengenai tanggung jawab dan kewenangan 

pemerintah daerah serta peran masyarakat dan dunia usaha dalam pengelolaan 

sampah sehingga dapat berjalan secara proporsional, efektif dan efisien, bahwa 

untuk melaksanakan ketentuan pasal 11 ayat (2), pasal 12 ayat (2), pasal 17 ayat (3), 

pasal 18 ayat (2), pasal 22 ayat (2), pasal 24 ayat (3), pasal 25 ayat (4), pasal 28 ayat 

(3), pasal 29 ayat (3), pasal 29 ayat ( 3), dan ayat (4), pasal 31 ayat (3), dan pasal 32 

ayat (3) Undang-uindang Nomor 18 tahun 2008 tentang pengelolaan sampah 

diperlukan pengaturan pengelolaan sampah di daerah. 

- Dasar Hukum Peraturan Daerah ini adalah : UUD 1945 Pasal 18 ayat (6), U No. 12 

Tahun 2007, UU No. 18 Tahun 2008, UU No. 32 Tahun 2009, UU No. 23 Tahun 2014, 

PP No. 81 Tahun 2012, PP No. 29 Tahun 2017. 

 

- Dalam Peraturan Daerah ini diatur tentang Azas dan tujuan pengelolaan 

persampahan, Pengelompokan sampah yaitu sampah Rumah tangga, sampah sejenis 

sampah rumah tangga, sampah spesifik, Tugas dan wewenang Pemerintah daerah 

dalam pengelompokan sampah, Kebijakan pengelompokan sampah, 

Penyelenggaraan pengelompokan sampah, Sistem tanggap darurat dalam 

pengendalian, pencegahan, dan penaggulangan kecelakaan akibat pengelolaan 

sampah, Sistem informasi pengelolaan sampah, Lembaga pengelola sampah, 

Perizinan, Kerjasama dan kemitraan, Retribusi persampahan, Pembiayaan dan 

kompensasi, Peran masyarakat dan penyelesaian sengketa, Larangan, Pengawasan 

dan pengendalian, Bank sampah, Sanksi Administrasif, Penyidikan dan ketentuan 

pidana.    

 

 

CATATAN :   - Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan, 13 Mei 2020 dan 

ditetapkan di Bandung Barat tanggal 13 Mei 2020. 

- Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, Peraturan Daerah No. 12 Tahun 2011 

tentang pengelolaan sampah dan retribusi pelayanan persampahan (LD 2011 No. 

12), sepanjang mengenai pengelolaan sampah dicabut dan dinyatakan tidak berlaku. 

 


