
 

 

PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II BADUNG 

 

NOMOR  2 TAHUN 1994 

  

TENTANG 

 

RETRIBUSI KEBERSIHAN 

 

 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

 

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II BADUNG, 

 

 

Menimbang : a. bahwa kebersihan merupakan salah satu segi kehidupan yang perlu 

dipelihara secara terus menerus baik oleh Pemerintahan Daerah 

maupun oleh masyarakat sendiri demi terwujudnya lingkungan 

hidup di Kabupaten Badung yang bersih, aman, lestari, indah dan 

sehat; 

 

  b. bahwa dalam rangka pemeliharaan kebersihan oleh Pemerintah 

Kabupaten Daerah Tingkat II Badung perlu didukung dengan 

penyediaan dana yang memadai; 

   

  c. bahwa retribusi adalah merupakan salah satu sumber Pendapatan 

Asli Daerah yang dapat dipergunakan  untuk membiayai 

pembangunan termasuk untuk pemeliharaan keberhasilan; 

   

  d. bahwa Peraturan Daerah Kabupaten Daerah  Tingkat II Badung 

Nomor 10 Tahun 1980 tentang  retribusi Sampah telah tidak sesuai 

lagi dengan perkembangan pada saat ini dan perlu diganti; 

 

  e. bahwa berhubungan dengan hal-hal tersebut pada huruf a,b,c, dan d 

diatas perlu ditetapkan Peraturan Daerah tentang Retribusi 

Kebersihan. 
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Mengingat  : 1. Undang-Undang Nomor 12 Drt. Tahun 1957 tentang Peraturan 

Umum Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 1957 Nomor 57,  Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 1288); 

 

  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  Nomor 1655); 

 

  3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok 

Pemerintahan di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 1974 Nomor 38,  Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 3037); 

 

  4. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1982 tentang Ketentuan-

Ketentuan Pokok Pengelolaan Lingkungan Hidup  (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 1982 Nomor 12, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3215 ); 

   

5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1975 

tentang Pengurusan Pertanggungjawaban  dan Pengawasan 

Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 

1975 Nomor 5); 

 

6. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 34 Tahun 1993 tentang 

Bentuk Pertauran Daerah dan Peraturan Daerah Perubahan; 

 

7. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 1972 tentang 

Penertiban dan Peningkatan Keuangan Daerah; 

 

8. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Badung Nomor 4 

Tahun 1988 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil dilingkungan 

Pemerintah Daerah Tingkat II Badung ( Lembaran Daerah 

Kabupaten Daerah Tingkat II Badung Tahun 1989 Nomor 1 Seri D 

Nomor 1 ). 
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Dengan Persetujuan  

 

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN DAERAH  

TINGKAT II  BADUNG 

 

MEMUTUSKAN : 

 

 

Menetapkan : PERATURAN DAERAH  KABUPATEN DAERAH TINGKAT II 

BADUNG TENTANG RETRIBUSI KEBERSIHAN. 

 

BAB I 

KETENTUAN UMUM 

 

Pasal 1 

 

 

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan : 

 

a. Daerah adalah Kabupaten Daerah Tingkat II Badung; 

 

b. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II 

Badung; 

 

c. Bupati Kepala Daerah adalah Bupati Kepala Daerah Tingkat II 

Badung; 

  

d. Pemakai Persil adalah setiap Kepala Keluarga  atau pemakai tempat 

dalam Kabupaten  daerah Tingkat II Badung baik untuk tempat 

tinggal maupun tempat usaha; 

 

e. Dinas Kebersihan dan Pertamanan adalah Dinas Kebersihan dan 

Pertamanan Kabupaten Daerah Tingkat II Badung; 

 

f. Sampah adalah semua kotoran yang berasal dari kertas, daun-daun, 

kepingan kayu, botol dan barang-barang bekas lainnya yang bersifat 

merusak keindahan; 
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g. Tempat Sampah adalah tempat untuk menampung sampah yang 

disediakan oleh pemakai persil pada masing-masing persil; 

 

h. Tempat Pembuangan Sementara (TPS) sampah adalah tempat yang 

disediakan oleh Pemerintah  Daerah dan atau masyarakat atas ijin 

Pemerintah  Daerah untuk menampung sampah buangan  dari 

masyarakat; 

 

i. Tempat Pembuangan Akhir (TPA) sampah adalah tempat yang 

disediakan oleh Pemerintah Daerah dan atau masyarakat atas ijin 

Pemerintah Daerah untuk menampung, memusnahkan dan 

memproses sampah; 

 

j. Pengumpulan sampah adalah kegiatan membawa atau memindahkan 

sampah dari persil ke lokasi pembuangan sementara (TPS); 

 

k. Jalan Umum adalah setiap jalan dalam Kabupaten Daerah Tingkat II 

Badung dalam bentuk apapun yang terbuka untuk lalu lintas umum 

termasuk trotoar serta emper toko; 

 

l. Tempat Umum adalah fasilitas umum yang disediakan Pemerintah 

Daerah meliputi lapangan dan lain-lain tempat yang dipersamakan 

dengan itu; 

 

m. Bangunan adalah setiap yang dibangun di atas persil meliputi Rumah, 

Gedung, Kantor, bangunan lainnya; 

 

n. Retribusi Kebersihan adalah  pungutan yang  dilakukan oleh 

Pemerintah Daerah kepada seluruh pemakai persil atas jasa 

penyelenggaraan kebersihan di seluruh Kabupaten Daerah Tingkat II 

Badung; 

 

o. Tempat Pembuangan Akhir (TPA) Sampah tinja adalah Tempat 

Instalasi pembuangan akhir sampah tinja yang disediakan oleh 

Pemerintah Daerah atau Swasta atas ijin Pemerintah Daerah untuk 

pemrosesan limbah/tinja; 
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p. Limbah adalah hasil akhir dari proses Produksi yang tidak digunakan 

yang dapat berbentuk benda padat, cair, gas, debu, suara/bunyi, 

getaran,  perusakan dan lain-lain yang dapat menimbulkan dampak 

dan atau pencemaran bilamana tidak dikelola dengan benar; 

 

q. Tinja adalah kotoran manusia termasuk air seni yang dibuang ke 

tempat pengelolaan air buangan tanpa melalui riol; 

 

r. Pejabat yang ditunjuk adalah pejabat yang berwenang untuk 

mengelola kebersihan sesuai dengan kewenangan yang diberikan oleh 

Bupati Kepala Daerah; 

 

 

BAB II 

 

PEMELIHARAAN KEBERSIHAN 

 

Pasal 2 

 

(1) Dalam Kabupaten Daerah Tingkat II Badung diselenggarakan 

kegiatan untuk kebersihan  lingkungan oleh Pemerintah Daerah dan 

atau peran serta masyarakat; 

 

(2) Kegiatan Pemerintah Daerah tersebut pada ayat (1) pasal ini dilakukan 

melalui : 

 

a. pemeliharaan kebersihan di jalan-jalan umum, tempat-tempat 

umum dan saluran-saluran umum; 

 

b. pengaturan dan penetapan tempat pembuangan sementara dan 

akhir sampah; 

 

c. pengangkutan sampah dari tempat sumber sampah dan atau tempat 

pembuangan sampah ke tempat pembuangan akhir sampah; 

 

d. pemusnahan dan pemrosesan sampah dengan cara memadai; 

 

e. pelayanan pengurusan dan pengangkutan tinja. 
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Pasal 3 

 

(1) Bupati Kepala Daerah dapat mengusahakan dan atau menampung 

peran serta masyarakat untuk mengadakan sarana prasarana 

kebersihan berupa : 

 

a. Tempat sampah di tempat-tempat umum atau di jalan-jalan umum 

yang dipandang perlu; 

 

b. Tempat pembuangan sementara sampah, tempat pembuangan 

akhir sampah, tempat-tempat pemusnahan dan pemrosesan sampah 

padat, cair atau gas sesuai dengan kebutuhan; 

 

c. Saluran-saluran untuk membuang air kotor, tempat-tempat mandi, 

cuci dan kakus umum atau saluran-saluran umum lainnya pada 

tempat-tempat yang dianggap perlu; 

 

d. Angkutan sampah dari lingkungan persil ke tempat pembuangan 

sementara atau akhir sampah. 

 

(2) Peran serta masyarakat seperti dimaksud ayat (1)  pasal ini 

dilaksanakan dengan koordinasi pengurus 

Kelurahan/Desa/Banjar/Dusun/Lingkungan/Kelompok di  wilayah 

masing-masing. 

 

(3) Dalam mengkoordinasikan kegiatan tersebut pada ayat (2) pasal ini 

pengurus Kelurahan/Desa/Banjar/Dusun/Lingkungan/Kelompok 

mengikuti petunjuk-petunjuk yang diberikan oleh Bupati Kepala 

daerah atau Pejabat yang ditunjuk. 

 

 

 

Pasal 4 

 

Setiap pemakai persil yang ada di sepanjang tepi jalan umum wajib 

memelihara kebersihan jalan, saluran air dan trotoar jalan selebar dan atau 

sepanjang halaman persilnya. 
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BAB III 

 

KETENTUAN PEMBUANGAN SAMPAH 

 

 

Pasal 5 

 

(1) Untuk menampung buangan sampah dari pemakai persil, Pemerintah 

Daerah dan atau masyarakat atas ijin Pemerintah Daerah menyediakan 

tempat pembuangan sementara sampah dan tempat pembuangan akhir 

sampah. 

 

(2) Pemerintah Daerah memberikan pelayanan angkutan sampah dari 

tempat sumber sampah dan atau tempat pembuangan akhir sampah. 

 

(3) Pembuangan sampah dari persil ke tempat pembuangan sementara 

sampah dilakukan oleh masyarakat dengan koordinasi 

Kelurahan/Desa/Banjar/Dusun/Lingkungan/Kelompoknya masing-

masing. 

 

(4) Pemakaian Persil sebagai tempat usaha yang menghasilkan sampah 

sebanyak 2,5 m3 (Dua setengah meter kubik) atau lebih setiap hari 

wajib membuang sendiri sampah tersebut ke tempat pembuangan 

akhir sampah. 

 

(5) Pemakai Persil sebagai tempat usaha, pabrik, industri, bengkel yang 

membuang sampah atau limbah yang berbahaya dan beracun ke 

tempat pembuangan akhir sampah terlebih dahulu harus dinetralisir 

oleh yang bersangkutan sehingga tidak mengakibatkan pencemaran 

lingkungan. 

 

(6) Dilarang membuang sampah di saluran air, sungai, gorong-gorong, 

badan jalan dan tempat umum lainnya kecuali ditempat dan waktu 

yang ditentukan oleh Pemerintah Daerah. 

 

(7) Tata cara pelaksanaan pembuangan sampah dimaksud ayat (1), (2), 

(3), (4), (5) dan (6) pasal ini ditetapkan lebih lanjut oleh Bupati 

Kepala Daerah. 
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BAB IV 

 

PEMBINAAN DAN PENGAWASAN 

 

Pasal 6 

 

(1) Pembinaan dan pengawasan atas penyelenggaraan kebersihan 

dilakukan oleh Bupati Kepala Daerah pejabat yang ditunjuk. 

 

(2) Dalam upaya pembinaan dan pengawasan tersebut pada ayat (1) pasal 

ini Bupati Kepala Daerah atau Pejabat yang ditunjuk memberikan 

bimbingan dan petunjuk baik teknis maupun oprasional. 

 

 

BAB V 

 

RETRIBUSI KEBERSIHAN 

 

Pasal 7 

 

(1) Atas jasa penyelenggaraan kegiatan kebersihan lingkungan dimaksud 

dalam pasal 2 Peraturan Daerah ini, Pemerintah Daerah mengenakan 

retribusi. 

 

(2) Retribusi dimaksud pada ayat (1) pasal ini dikenakan kepada semua 

pemakai persil dalam Kabupaten Daerah Tingkat II Badung. 

 

 

 

Pasal 8 

 

 

(1) Besarnya retribuasi dimaksud dalam pasal 7 Peraturan Daerah ini 

setiap bulannya ditetapkan  sebagai tercantum dalam lampiran 

Peraturan  Daerah ini yang merupakan bagian yang tak terpisahkan 

dari Peraturan Daerah ini. 
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(2) Tata cara pemungutan retribusi sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal 

ini ditetapkan lebih lanjut oleh Bupati Kepala Daerah. 

 

 

Pasal 9 

 

 

(1) Pelaksanaan pemungutan retribusi sebagaimana dimaksud dalam pasal 

8 Peraturan Daerah ini dapat dilaksanakan bekerja sama dengan pihak 

ketiga dan teknis pemungutan maupun administrasi dilaksanakan oleh 

Dinas Pendapatan Daerah. 

 

(2) Semua penerimaan dari hasil retribusi dimaksud dalam pasal 7 

Peraturan Daerah ini merupakan  Pendapatan Asli Daerah dan harus 

disetor ke Kas Daerah sesuai dengan ketentuan yang berlaku. 

 

 

BAB VI 

 

KEBERATAN 

 

Pasal 10 

 

(1) Wajib Retribusi dapat mengajukan keberatan terhadap penetapan 

retribusi dalam jangka waktu 1 (satu) bulan sejak tanggal penetapan 

ini. 

 

(2) Bupati Kepala Daerah menetapkan Keputusan atas keberatan yang 

diajukan. 

 

(3) Kewajiban untuk membayar retribusi tidak tertunda dengan 

diajukannya surat keberatan sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini. 
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BAB VII 

 

PEMBEBASAN ATAU KERINGANAN RETRIBUSI 

 

Pasal 11 

 

(1) Bupati Kepala Daerah dapat memberikan pembebasan pembayaran 

retribusi dimaksud dalam pasal 8 Peraturan Daerah ini kepada 

pemakai persil yang peruntukannya bersifat sosial. 

 

(2) Dengan tidak menyimpang dari ketentuan pasal 8 Peraturan Daerah 

ini, Kepala Daerah dapat memberikan  keringanan retribusi kepada 

pemakai persil dengan ketentuan yang bersangkutan wajib 

mengajukan permohonan secara tertulis kepada Bupati Kepala 

Daerah disertai bukti-bukti serta alasan-alasan yang bersangkutan. 

 

 

BAB VIII 

 

KETENTUAN PIDANA  

 

Pasal 12 

 

(1) Barang siapa melanggar ketentuan Peraturan Daerah ini diancam 

pidana kurungan selama-lamanya 3 (tiga) bulan atau denda sebanyak-

banyaknya Rp. 50.000 (Lima puluh ribu rupiah). 

 

(2) Tindak pidana yang dimaksud pada ayat (1) pasal ini adalah Tindak 

Pidana Pelanggaran. 
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BAB IX 

 

KETENTUAN PENYIDIK 

 

Pasal 13 

 

Selain Pejabat Penyidik Umum yang bertugas menyidik tindak pidana, 

penyidikan atas pelanggaran tindak pidana, penyidikan atas pelanggaran 

tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Daerah ini dapat  

juga dilakukan oleh Pejabat Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) di 

lingkungan Pemerintah Daerah yang pengangkatannya ditetapkan sesuai 

dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku. 

 

 

Pasal 14 

 

Dalam melaksanakan tugas penyidikan para Pejabat sebagaimana 

dimaksud dalam pasal 13 Peraturan Daerah ini, berwenang : 

 

a. Menerima laporan atau pengaduan dari seorang tentang adanya tindak 

pidana. 

 

b. Melakukan tindakan pertama pada saat itu ditempat kejadian dan 

melakukan pemeriksaan. 

 

c. Menyuruh berhenti seorang tersangka dan memeriksa tanda pengenal 

diri tersangka. 

 

d. Melakukan penyitaan benda dan atau surat. 

 

e.  Mengambil sidik jari dan memotret seseorang. 

 

f. Memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau 

saksi. 

 

g. Mendatangkan orang ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan 

pemeriksaan perkara. 
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h. Mengadakan penghentian penyidikan setelah mendapat petunjuk dari 

penyidik bahwa tidak terdapat cukup bukti atau peristiwa tersebut 

bukan  merupakan tindak pidana dan selanjutnya melalui penyidik 

memberitahukan hal tersebut  kepada penuntut umum, tersangka atau 

keluarganya. 

 

i. Mengadakan tindakan lain menurut hukum yang dapat 

dipertanggungjawabkan. 

 

 

 

 

BAB X 

 

KETENTUAN PENUTUP 

 

Pasal 15 

 

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka Peraturan Daerah 

Kabupaten Daerah Tingkat II Badung  Nomor 10 Tahun 1980 tentang 

Retribusi Sampah dan ketentuan Peraturan Daerah lainnya yang 

mengatur  hal-hal yang telah diatur sama dalam Peraturan Daerah ini 

dinyatakan tidak berlaku lagi. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

13 

Pasal 16 

 

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. 

Agar supaya setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan 

pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam 

Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Badung. 

   

  Ditetapkan di : Denpasar  

 Pada Tanggal : 21 Januari 1994  

  

 

          DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH                                             BUPATI KEPALA DAERAH 

        KABUPATEN DAERAH TINGKAT II BADUNG                                               TINGKAT II BADUNG 

                              KETUA, 

                                  TTD                                                TTD 

                           

                    I KETUT GARGA                                                                                         I G.B. ALIT PUTRA 

 

 

Disahkan  

Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Bali 

Dengan Keputusan 

Tanggal 10-10-1994 Nomor 506 Tahun 1994 

 

 

Diundangkan Dalam Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Badung. 

 

Nomor : 91 Tanggal : 9-11-1994 

Seri : B Nomor : 2 

 

Sekretaris Wilayah/Daerah Tingkat II  Badung 

      ttd 

Drs. Ida Bagus Yudara Pidada 

Pembina Utama Muda 

Nip. 010045843 
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PENJELASAN  

ATAS 

PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH 

TINGKAT II BADUNG 

NOMOR 2 TAHUN 1994 

TENTANG  

RETRIBUSI KEBERSIHAN 

 

I. UMUM 

 

 Pemerintah Daerah dalam usaha meningkatkan pelayanan kepada masyarakat 

khususnya dalam menghadapi masalah sampah memerlukan adanya dana yang cukup 

besar dan oleh karenanya perlu adanya partisipasi masyarakat  berupa pembayaran 

retribusi kebersihan sebab pada hakekatnya masalah sampah adalah merupakan 

tanggung jawab bersama antara Pemerintah Daerah dengan masyarakat. 

 Oleh karena itu perlu ditetapkan Peraturan  Daerah Kabupaten daerah Tingkat II 

Badung tentang Retribusi Kebersihan. 

  

  

II. PASAL DEMI PASAL 

 

Pasal 1  : Cukup Jelas 

 

Pasal 2 : setiap pemakaian persil pada prinsipnya harus membuang 

sendiri sampahnya dari masing-masing persilnya ke tempat 

pembuangan akhir (TPA) sampah, tetapi  dalam hal ini 

Pemerintah Daerah menentukan setiap pemakai persil 

untuk hanya membuang sampahnya ditempat Pembuangan 

Sementara (TPS) saja, sedangkan pengangkutan sampah 

dari TPS ke TPA akan dilaksanakan oleh Dinas 

Kebersihan. 

 

Pasal  3  : Cukup Jelas. 

 

Pasal 4 : Cukup Jelas. 

 

Pasal 5 : Cukup Jelas. 
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Pasal 6 ayat (1) : Pembinaan dan Pengawasan adalah suatu upaya untuk 

meningkatkan suatu pengetahuan dan pelayanan teknis 

administrasi dan keuangan, ketertiban atau keamanan 

diberikan  secara terus menerus dalam rangka melestarikan 

terus menerus dalam rangka melestarikan kebersihan 

lingkungan. 

 

            ayat (2) : Bupati Kepala Daerah dalam melakukan pembinaan dan 

pengawasan mengikutsertakan dinas-dinas yang 

bersangkutan. 

 

Pasal 7 : Cukup Jelas. 

 

Pasal 8 : Penetapan Retribusi Kebersihan ini dianut Asas yang 

mampu membantu yang  kurang mampu. 

 

Pasal 9 : Yang dimaksud pihak ketiga dalam Peraturan Daerah ini 

adalah Instansi atau Badan Usaha atau Perorangan  yang 

berada diluar organisasi Pemerintah Daerah. 

 

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. 

 

 


