
 
 

 
 

BUPATI MALUKU TENGGARA 
 

PERATURAN BUPATI MALUKU TENGGARA 
NOMOR 4 TAHUN 2014 

 
TENTANG 

 
PENGAWASAN PENGELOLAAN SAMPAH 

 
 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 
 

BUPATI  MALUKU TENGGARA, 
 

Menimbang : a. bahwa sebagai implementasi Pasal 31 Undang-Undang 
Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah, 
pengawasan terhadap pelaksanaan pengelolaan sampah 
yang dilakukan oleh pengelola sampah dilakukan oleh 
Pemerintah Daerah, baik secara sendiri-sendiri maupun 
secara bersama-sama, dengan didasarkan pada norma, 
standar, prosedur dan kriteris pengawasan yang diatur 
oleh Pemerintah; 

 
  b. bahwa ketentuan lebih lanjut berkaitan pengawasan 

pengelolaan sampah diatur dengan Peraturan Daerah, 
namun demi menghindari terjadinya kekosongan hukum, 
dilakukan dengan menetapkan Peraturan Kepala Daerah; 

 
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud 

dalam huruf a dan huruf b, perlu membentuk Peraturan 
Bupati Maluku Tenggara tentang Pengawasan Pengelolaan 
Sampah. 

 
Mengingat    : 1. Undang-Undang Nomor 60 Tahun 1958 tentang Penetapan 

Undang-Undang Darurat Nomor 23 Tahun 1957 Tentang 
Pembentukan Daerah-Daerah Swatantra Tingkat II Dalam 
Wilayah Daerah Swatantra Tingkat I Maluku Sebagai 
Undang-Undang (Lembaran Negara Tahun 1958 Nomor 
111, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1645); 

 

SALINAN 
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 2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang 
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 
Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437), 
sebagaimana telah diubah beberapa kali dengan 
perubahan terakhir Undang-Undang Nomor 12 Tahun 
2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang 
Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah 
(Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan 
Lembaran Negara Nomor 4844); 

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

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

5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang 
Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran 
Negara Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran 
Negara Nomor 5234); 

6.  Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 1952 tentang 
Pembubaran Daerah Maluku Selatan dan Pembentukan 
Daerah Maluku Tengah dan Daerah Maluku Tenggara 
(Lembaran Negara Tahun 1952 Nomor 49, Tambahan 
Lembaran Negara Nomor 264); 

 7. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1999 tentang 
Analisa Mengenai Dampak Lingkungan (Lembaran Negara 
Tahun 1999 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara 
Nomor 3838); 

 8. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa 
(Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 158, Tambahan 
Lembaran Negara Nomor 4587); 

 9. Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 2005 tentang 
Kelurahan (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 159, 
Tambahan Lembaran Negara Nomor 4588); 

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

11. Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2011 tentang 
Pemindahan Ibukota Kabupaten Maluku Tenggara Dari 
Wilayah Kota Tual Ke Wilayah Kei Kecil Kabupaten Maluku 
Tenggara Provinsi Maluku (Lembaran Negara Tahun 2011 
Nomor 71, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5227); 
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12. Peraturan Daerah Kabupaten Maluku Tenggara Nomor 04 
Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata 
Kerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, 
Inspektorat dan Lembaga Teknis Daerah Kabupaten 
Maluku Tenggara (Lembaran Daerah Kabupaten Maluku 
Tenggara Tahun 2008 Nomor 04 Seri D), sebagaimana 
telah diubah beberapa dengan perubahan terakhir 
Peraturan Daerah Kabupaten Maluku Tenggara Nomor 6 
Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan 
Daerah Kabupaten Maluku Tenggara Nomor 04 Tahun 
2008 Tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja 
Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Inspektorat 
dan Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Maluku Tenggara 
(Lembaran Daerah Kabupaten Maluku Tenggara Tahun 
2011 Nomor 6 Seri D); 

13. Peraturan Daerah Kabupaten Maluku Tenggara Nomor 08 
Tahun 2008 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan 
Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Maluku Tenggara 
Tahun 2008 Nomor 08 Seri A); 

 
MEMUTUSKAN : 

 
Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENGAWASAN PENGELOLAAN 

SAMPAH. 
 

BAB I 
KETENTUAN UMUM 

 
Pasal 1 

 
Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan: 
1. Daerah adalah Kabupaten Maluku Tenggara. 
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Maluku Tenggara. 
3. Bupati adalah Bupati Maluku Tenggara. 
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Maluku 

Tenggara. 
5. Dinas/Badan Teknis adalah Dinas dan/atau Badan yang berdasarkan 

Peraturan Daerah diberikan kewenangan dan tanggungjawab untuk 
mengatur pengelolaan sampah. 

6. Ohoi adalah kesatuan masyarakat Hukum Adat yang memiliki batas-
batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus 
kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal usul, adat istiadat 
dan hukum adat setempat yang diakui dan dihormati dalam Sistem 
Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. 
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7. Kelurahan adalah wilayah kerja lurah sebagai perangkat daerah dalam 
wilayah kerja kecamatan. 

8. Sampah adalah barang/limbah buangan atau barang -barang yang oleh 
pemiliknya/pemakaiannya atau atas suruhannya telah dibuang dengan 
maksud tidak dimanfaatkan. 

9. Petugas Sampah adalah Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja 
(PPPK) yang ditunjuk/ditugaskan untuk mengambil dan/atau 
mengangkut sampah. 

10. Tong Sampah/Bak Sampah dan/atau Gerobak Sampah adalah tempat 
sampah yang disediakan untuk umum oleh Pemerintah Daerah. 

11. Tempat Pembuangan Sampah Sementara, yang selanjutnya disingkat 
TPS adalah tempat penampungan sampah untuk sementara sebelum 
diangkut ke Tempat Pembuangan Akhir (TPA). 

12. Kontainer Sampah adalah tempat pembuangan sementara (TPS) yang 
dapat ditempatkan secara berpindah-pindah. 

13. Tempat Pembuangan Akhir Isso, yang selanjutnya disingkat TPA Isso 
adalah tempat/wilayah di Kecamatan Kei Kecil Timur yang 
diperuntukkan bagi pembuangan sampah terakhir. 

14. Pengangkutan Sampah adalah kegiatan mengangkut sampah dari 
TPS/Tong Sampah/Bak Sampah dan/atau Gerobak Sampah ke TPA. 

15. Pemusnahan/Pengolahan Sampah adalah kegiatan 
menghancurkan/memusnahkan/mengolah sampah/limbah agar tidak 
menimbulkan pencemaran. 

 
BAB II 

ASAS, TUJUAN DAN SASARAN 
 

Pasal 2 
 

Pengelolaan Sampah dilakukan berdasarkan: 
a. Asas Tanggungjawab; 
b. Asas Kesadaran; 
c. Asas Berkelanjutan; 
d. Asas Manfaat; 
e. Asas Keadilan; 
f. Asas Kebersamaan; 
g. Asas Nilai Ekonomi. 

 
Pasal 3 

 
Tujuan Pengelolaan Sampah sebagai sarana untuk: 
a. Mendorong upaya peningkatan kesadaran masyarakat mengenai 

pentingnya lingkungan yang sehat, bersih, indah demi kelangsungan 
hidup bersama; dan 
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b. Mewujudkan pembangunan berkelanjutan dan berwawasan lingkungan 
yang sehat, bersih dan indah dalam rangka pembangunan manusia 
seutuhnya dan masyarakat yang beriman dan bertaqwa kepada Tuhan 
Yang Maha Esa. 

 
Pasal 4 

 
Sasaran Pengelolaan Sampah yaitu: 
a. Menciptakan kesadaran masyarakat untuk turut serta dalam menjaga 

dan melestarikan kebersihan dan keindahan Kota Langgur; 
b. Menciptakan lingkungan yang indah, bersih dan sehat serta bebas dari 

pencemaran; 
c. Menjaga sirkulasi oksigen yang bersih sekaligus sebagai stabilisator 

lingkungan bagi kehidupan masyarakat Kota Langgur secara 
berkelanjutan; dan 

d. Memusnahkan sampah yang tidak bermanfaat serta mendaur ulang 
sampah yang dapat dimanfaatkan/diolah menjadi kompos, bahan baku 
industri lainnya. 

 
BAB III 

PENGELOLAAN SAMPAH 
 

Bagian Pertama 
Ketentuan Membuang Sampah 

 
Pasal 5 

 
(1) Setiap orang atau badan yang akan membuang sampah, wajib 

dilakukan pada tempat-tempat yang telah disediakan agar tidak 
menimbulkan pencemaran dan mengganggu kenyamanan, keindahan 
dan kebersihan lingkungan. 

(2) Setiap orang atau badan dapat membuang sampah ditempat 
pembuangan sampah yang dibuat untuk digunakan sendiri, sepanjang 
tidak menimbulkan pencemaran dan mengganggu kenyamanan, 
keindahan dan kebersihan lingkungan. 

 
Bagian Kedua 

Tempat Penampungan Sampah Sementara 
 

Pasal 6 
 

(1) Pemerintah Daerah melalui Dinas/Badan teknis menyediakan 
TPS/Kontainer Sampah sebagai tempat pembuangan sampah sementara 
dan sekaligus merupakan pangkalan untuk pengangkutan sampah oleh 
Petugas Sampah. 
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(2) Pemerintah Daerah melalui Dinas/Badan teknis menyediakan Tong 
Sampah/Bak Sampah dan/atau Gerobak Sampah di tepi jalan umum 
dan tempat-tempat umum guna menampung sampah dari masyarakat. 

(3) TPS/Kontainer Sampah/Tong Sampah/Bak Sampah dan/atau Gerobak 
Sampah sebagaimana dimaksud ayat (2) harus aman tidak 
menimbulkan pencemaran lingkungan serta wajib dipelihara oleh 
masyarakat sekitarnya. 

(4) Bentuk, ukuran, kualitas, warna dan penempatan TPS/Kontainer 
Sampah/Tong Sampah/Bak Sampah dan/atau Gerobak Sampah 
sebagaimana dimaksud ayat (1) dan (2) ditetapkan oleh Bupati setelah 
mendapat masukan dari Dinas / Badan teknis ; 

(5) Masyarakat, baik secara individual maupun bersama dapat memberikan 
usulan dan/atau masukan untuk penempatan TPS/Kontainer 
Sampah/Tong Sampah/Bak Sampah dan/atau Gerobak Sampah. 

 
Pasal 7 

 
(1) Setiap bangunan rumah, kantor, restoran, pertokoan, mal, bengkel, 

pabrik, hotel, sekolah, rumah ibadah, dan bangunan lainnya wajib 
menyediakan tempat penampungan sampah harian yang dihasilkannya 
dan bertanggung jawab atas kebersihan lingkungan. 

(2) Tempat penampungan sampah sebagaimana dimaksud ayat (1) 
ditempatkan di dalam lingkungan/pekarangan masing-masing. 

 
Pasal 8 

 
(1) Setiap Pedagang Kaki Lima (PKL) wajib memiliki tempat sampah untuk 

menampung sampah yang dihasilkan akibat usahanya. 
(2) Setiap kendaraan roda 4 (empat) atau lebih wajib dilengkapi tempat 

sampah untuk menampung sampah yang dihasilkan akibat usahanya. 
(3) Bagi kendaraan roda 4 (empat) atau lebih yang mengangkut/memuat 

barang/material wajib menggunakan penutup/terpal agar muatannya 
tidak berceceran di jalan. 

(4) Kendaraan di atas air laut wajib memiliki tempat sampah untuk 
menampung sampah dari para pengguna jasa. 

(5) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2) dan ayat (3), 
harus tercantum dalam Izin Usaha dan/atau Izin Trayek yang 
dikeluarkan untuk itu. 

 
Pasal 9 

 
(1) Pembuangan sampah dari lingkungan pasar sampai ke TPS/Kontainer 

Sampah dilaksanakan oleh pengelola usaha dalam lingkungan pasar 
tersebut. 
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(2) Pembuangan sampah dari lingkungan permukiman sampah ke 
TPS/Kontainer Sampah dilaksanankan oleh warga masyarakat secara 
mandiri. 

(3) Pembuangan sampah dari tempat-tempat umum, rumah sakit, hotel, 
mal, toko dan rumah makan sampai ke TPS/Kontainer Sampah 
dilaksanakan oleh petugas sampah di lingkungan yang bersangkutan. 

(4) Pembuangan sampah di terminal bus/angkutan umum sampai ke 
TPS/Kontainer Sampah dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah melalui 
Dinas/Badan teknis. 

 
Pasal 10 

 
(1) Pembuangan sampah spesifik sebagai hasil kerja bakti maupun 

penebangan pohon dilakukan melalui penumpukan pada tempat 
tertentu dan diberitahukan kepada Dinas/Badan teknis agar diangkut. 

(2) Sampah yang dihasilkan akibat kegiatan pembongkaran rumah dan 
sejenisnya diangkut oleh masyarakat yang melakukan kegiatan tersebut 
langsung ke TPA. 

 
Pasal 11 

 
(1) Setiap orang, badan maupun organisasi kemasyarakatan, dapat 

berperan aktif mengangkut sampah dari lingkungan permukiman dan 
tempat umum ke TPS/Kontainer Sampah. 

(2) Kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibiayai secara swadaya 
masyarakat dan wajib dilaporkan kepada Pemerintah Daerah melalui 
Dinas/Badan teknis. 

 
Pasal 12 

 
(1) Waktu pembuangan sampah dari tempat asal sampah sampai di 

TPS/Kontainer Sampah dilakukan mulai pukul 20.00 WIT sampai 
dengan pukul 05.00 WIT. 

(2) Masyarakat dalam lingkungan rukun warga, rukun tetangga maupun 
Ohoi dapat menyepakati suatu tanda dalam bentuk bunyi tertentu yang 
menandakan mulai dan akhir penumpukan sampah di TPS/Kontainer 
Sampah. 

 
Bagian Ketiga 

Pengangkutan Sampah 
 

Pasal 13 
 

(1) Pengambilan dan pengangkutan sampah dari TPS/Kontainer Sampah 
maupun Tong Sampah/Bak Sampah dan/atau Gerobak Sampah sampai 
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ke TPA dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah melalui Dinas/Badan 
teknis. 

(2) Waktu pengambilan dan pengangkutan sampah dari TPS/Kontainer 
Sampah/Tong Sampah/Bak Sampah dan/atau Gerobak Sampah 
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai ke TPA diatur oleh 
Dinas/Badan teknis dan diumumkan kepada masyarakat. 

(3) Pelaksanaan pengambilan dan pengangkutan sampah dilakukan dengan 
membunyikan nyanyian dan/atau bunyi tertentu sebagai tanda. 

 
Pasal 14 

 
(1) Pengambilan dan pengangkutan sampah perusahaan atau industri 

besar sampai ke TPA dilaksanakan oleh perusahaan atau industri yang 
bersangkutan. 

(2) Pengangkutan sampah oleh perusahaan dan industri besar sebagaimana 
dimaksud ayat (1) wajib menjaga kebersihan dan keselamatan. 

 
Pasal 15 

 
Pengangkutan sampah dari TPS/Kontainer Sampah/Tong Sampah/Bak 
Sampah dan/atau Gerobak Sampah menuju TPA wajib menggunakan 
pengaman agar tidak berhamburan serta untuk menjaga kebersihan, 
keamanan dan keselamatan lalu-lintas jalan. 

 
Bagian Keempat 

Pengolahan dan Pemusnahan Sampah 
 

Pasal 16 
 

Pengolahan atau pemusnahan sampah dilakukan oleh Pemerintah Daerah 
melalui Dinas/Badan Teknis di TPA atau tempat lainnya yang ditetapkan 
untuk itu. 
 

Pasal 17 
 

(1) Pembuangan sampah padat, cair maupun gas berbahaya yang dapat 
menimbulkan penyakit dan mencemari lingkungan, tempat 
pembuangannya terpisah dari tempat pembuangan sampah pada 
umumnya. 

(2) Pengolahan sampah khusus/berbahaya dilaksanakan sesuai peraturan 
perundang-undangan yang berlaku. 
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 BAB IV 
HAK, KEWAJIBAN DAN PARTISIPASI MASYARAKAT 

 
Pasal 18 

 
(1) Setiap orang mempunyai hak yang sama atas lingkungan yang sehat, 

bersih dan indah. 
(2) Setiap orang mempunyai hak untuk berperan dalam rangka pengolahan 

sampah. 
 

Pasal 19 
 

(1) Setiap orang atau badan berkewajiban memelihara kelestarian fungsi 
lingkungan yang sehat, bersih dan indah melalui: 
a.   Membuang sampah pada tempat-tempat yang telah disediakan; 
b.  Memisahkan sampah organik dari sampah non organik serta 

menempatkannya pada TPS maupun Tong Sampah/Bak Sampah 
dan/atau Gerobak Sampah; 

c.  Menjaga dan memelihara fasilitas TPS/Tong Sampah/Bak Sampah 
dan/atau Gerobak Sampah yang disediakan Pemerintah Daerah 
dan/atau orang/badan lain; 

d. Membuat Tong Sampah/Bak Sampah dan/atau Gerobak Sampah 
atau tempat pembuangan sampah sendiri sesuai peruntukan dan 
sifat sampah; 

e.   Tidak membakar sampah; dan 
f.   Tidak membuang sampah sembarangan pada waktu hujan, ke 

tempat drainase, ke pantai maupun ke laut. 
(2) Setiap orang yang melakukan usaha dan/atau kegiatan berkewajiban 

memberikan informasi yang benar mengenai lingkungan yang sehat, 
bersih dan indah serta pengelolaan sampah yang baik. 

 
Pasal 20 

 
(1) Masyarakat mempunyai kesempatan yang sama dan seluas-luasnya 

untuk berpartisipasi dalam pengelolaan sampah demi menghasilkan 
lingkungan perkotaan dan permukiman yang sehat, bersih dan indah. 

(2) Partisipasi masyarakat dalam pengelolaan sampah dilakukan dengan 
cara: 
a. Melakukan pemberdayaan masyarakat sehingga dapat 

meningkatkan kesadaran, kemandirian, kepeloporan dan kemitraan 
yang setara dalam pengelolaan sampah dan bersih lingkungan; 

b. Melakukan pengawasan sosial dalam pengelolaan sampah, sehingga 
dapat menumbuhkembangkan sikap dan perilaku memulihkan 
lingkungan hidup; 

c. Menggerakkan masyarakat untuk membersihkan lingkungan; 
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d. Memberikan saran dan pendapat kepada Pemerintah Daerah 
melalui Dinas/Badan teknis mengenai pengelolaan sampah; 

e. Meningkatkan kesadaran masyarakat untuk menerima dan 
melaksanakan kebijakan Pemerintah Daerah mengenai pengelolaan 
sampah; dan 

f. Menyampaikan informasi dan/atau laporan mengenai pengelolaan 
sampah kepada Pemerintah Daerah. 

 
BAB V 

PERAN OHOI DAN KELURAHAN 
 

Pasal 21 
 

(1) Ohoi dapat membuat Peraturan Ohoi untuk mengatur pengelolaan 
sampah pada Ohoi tersebut. 

(2) Peraturan Ohoi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak boleh 
bertentangan dengan Peraturan Bupati ini. 

(3) Lurah bersama aparat Kelurahan dapat melakukan musyawarah 
kelurahan untuk menyepakati mekanisme dan prosedur pengelolaan 
sampah di kelurahan tersebut, serta mengumumkannya kepada 
masyarakat. 

 
BAB VI 

PENGHARGAAN LINGKUNGAN 
 

Pasal 22 
 

(1) Setiap orang, badan, organisasi kemasyarakatan, Ohoi dan Kelurahan 
maupun pengelola fasilitas umum yang berjasa dalam pengelolaan 
sampah, wajib diberikan penghargaan oleh Pemerintah Daerah. 

(2) Penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan pada 
Perayaan Hari Ulang Tahun Kabupaten, setelah dilakukan penilaian 
dalam lomba yang dilakukan untuk itu. 

(3) Tata cara dan mekanisme pelaksanaan lomba serta penilaian maupun 
pemberian penghargaan ditetapkan Pemerintah Daerah setelah 
mendapat masukan dari Dinas/Badan teknis. 

 
BAB VII 

KETENTUAN PENUTUP 
 

Pasal 23 
Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. 
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Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan 
Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Maluku 
Tenggara. 

 
Ditetapkan di Langgur 
pada tanggal 3 Februari 2014 

    
BUPATI  MALUKU TENGGARA, 

 
Cap/Ttd. 

 
 

ANDERIAS RENTANUBUN 
 
 

Diundangkan di Langgur  
pada tanggal 3 Februari 2014 
 

SEKRETARIS  DAERAH 
KABUPATEN MALUKU TENGGARA, 

 
Cap/Ttd. 

 
 

PETRUS BERUATWARIN 
 
BERITA DAERAH KABUPATEN MALUKU TENGGARA TAHUN 2014 NOMOR 4 

 
 
 
       
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Salinan sesuai dengan aslinya 
Kepala Bagian Hukum dan HAM 

 
 

P. B. Roy Rahajaan, SH, M.Si 
Pembina Tingkat I 

NIP. 19680529 198803 1 004 
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PENJELASAN ATAS 
PERATURAN BUPATI MALUKU TENGGARA 

NOMOR 4 TAHUN 2014 
 

TENTANG 
 

PENGAWASAN PENGELOLAAN SAMPAH 
 
 

A. UMUM 
 Lingkungan hidup yang bersih, nyaman dan sehat 
merupakan anugerah Tuhan Yang Maha Esa kepada seluruh 
masyarakat Indonesia, khususnya masyarakat Kota Langgur, sehingga 
wajib dijaga dan dipelihara secara berkelanjutan. Lingkungan hidup 
yang bersih, nyaman dan sehat menjadi sumber dan penunjang hidup 
bagi masyarakat yang berada di perkotaan, terutama Kota Langgur yang 
dapat menjamin kelangsungan dan peningkatan kualitas hidup manusia 
secara berkelanjutan. Dalam konteks pemikiran ini maka kebersihan, 
kenyamanan, keindahan dan kesehatan yang berkualitas merupakan 
segi kehidupan masyarakat Kota Langgur yang perlu 
ditumbuhkembangkan secara terus menerus baik oleh Pemerintah 
Daerah maupun masyarakat. 
 Permasalahan utama di daerah perkotaan dan permukiman 
khususnya di Kota Langgur, adalah sampah. Masalah sampah 
merupakan bagian dari permasalahan lingkungan hidup yang 
bersumber dari kependudukan, kemiskinan, kekotoran dan kerusakan, 
serta kesadaran masyarakat. Kependudukan dan kemiskinan 
merupakan penyumbang utama permasalahan sampah. Oleh karena itu, 
penanggulangan sampah di Kota Langgur menjadi tanggung jawab 
bersama Pemerintah Daerah dan masyarakat. 
 Pengolahan sampah yang berkualitas, sangat tergantung 
pada adanya kesadaran masyarakat secara berkualitas melalui kemauan 
sendiri maupun secara bersama-sama melakukan aktifitas pengolahan 
sampah. Peningkatan kesadaran masyarakat dapat dilakukan 
Pemerintah Daerah melalui regulasi daerah dalam bentuk Keputusan 
Bupati, Peraturan Bupati dan Peraturan Daerah maupun kebijakan lain 
yang disepakati bersama dan/atau diterima serta dilaksanakan oleh 
masyarakat. Di lain pihak, penyediaan fasilitas umum oleh Pemerintah 
Daerah yang kegunaannya sebagai tempat penampungan sampah yang 
dihasilkan masyarakat dapat menjadi sarana menumbuhkembangkan 
kesadaran masyarakat. Pemerintah Daerah sementara menuju upaya 
menciptakan Kota Langgur sebagai Kawasan Tertib Sampah yang 
meliputi (1) tertib waktu membuang sampah; (2) tertib tempat 
membuang sampah; (3) tertib memilah sampah; (4) tertib 
pewadahan/kemasan sampah; dan (5) tertib mengangkut sampah. 
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 Berdasarkan latar belakang pemikiran sebagaimana 
diuraikan di atas, maka pembentukan Peraturan Bupati ini diperlukan 
dalam rangka: 
a. Kepastian hukum bagi masyarakat untuk melaksanakan 

kewajibannya dan mendapatkan pelayanan dalam pengelolaan 
sampah yang baik dan berwawasan lingkungan secara 
berkelanjutan; 

b. Ketegasan mengenai langkah-langkah pengelolaan sampah serta 
hak dan kewajiban masyarakat  sehingga dapat mendorong 
peningkatan kesadaran masyarakat secara berkualitas; 

c. Kejelasan mengenai tanggung jawab bersama antara Pemerintah 
Daerah dan masyarakat di dalam pengelolaan sampah; dan 

d. Adanya ketertiban dan keteraturan dalam pengelolaan sampah 
berbasis kesadaran masyarakat untuk memulihkan lingkungan 
hidup. 

 
B. PASAL DEMI PASAL 

Pasal 1  
 Cukup jelas. 
 
Pasal 2 

a. Yang dimaksud dengan ‘asas tanggung jawab’ adalah asas 
yang menegaskan bahwa Pemerintah Daerah dan masyarakat 
mempunyai tanggung jawab bersama dalam pengelolaan 
sampah di Kabupaten Maluku Tenggara, sehingga dapat 
mewujudkan hak masyarakat atas lingkungan hidup yang 
baik dan sehat. 

 
b. Yang dimaksud dengan ‘asas kesadaran’ adalah asas yang 

menegaskan bahwa dalam pengelolaan sampah, Pemerintah 
Daerah mendorong setiap orang agar memiliki sikap 
kepedulian dan kesadaran untuk mengurangi dan menangani 
sampah yang dihasilkannya. 

 
c. Yang dimaksud dengan “asas berkelanjutan” adalah asas 

yang menegaskan bahwa pengelolaan sampah dilakukan 
dengan penggunaan metode dan teknik yang ramah 
lingkungan sehingga tidak menimbulkan dampak negatif 
terhadap kesehatan masyarakat dan lingkungan baik pada 
generasi masa kini maupun pada generasi yang akan datang. 

 
d. Yang dimaksud dengan “asas manfaat” adalah asas yang 

menegaskan bahwa pengelolaan sampah perlu menggunakan 
pendekatan yang menganggap sampah sebagai sumber daya 
yang dapat dimanfaatkan untuk memenuhi kebutuhan 
masyarakat. 
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e. Yang dimaksud dengan “asas keadilan” adalah asas yang 

menegaskan bahwa dalam pengelolaan sampah, Pemerintah 
Daerah memberikan kesempatan yang sama kepada 
masyarakat baik secara pribadi maupun secara bersama 
untuk berperan secara aktif dalam pengelolaan sampah. 

 
f.  Yang dimaksud dengan “asas kebersamaan” adalah asas yang 

menegaskan bahwa pengelolaan sampah diselenggarakan 
dengan melibatkan seluruh pemangku kepentingan/stake 
holders. 

 
g. Yang dimaksud dengan “asas nilai ekonomi” adalah asas yang 

menegaskan bahwa sampah merupakan sumberdaya yang 
mempunyai nilai ekonomi yang dapat dimanfaatkan sehingga 
memberikan nilai tambah bagi kesejahteraan masyarakat. 

 
Pasal 3  

  Cukup jelas. 
 

Pasal 4 
  Cukup jelas. 
 
Pasal 5 

 ayat (1)  
Yang dimaksud dengan “wajib membuang sampah di tempat-
tempat yang disediakan” adalah keharusan mutlak untuk 
mendapatkan lingkungan hidup yang baik, sehat, nyaman dan 
indah, serta upaya membentuk kesadaran masyarakat yang 
berkualitas dalam pengelolaan sampah. 

 
ayat (2) 
  Cukup jelas. 
 

Pasal 6   
 Cukup jelas. 
  
Pasal 7 

ayat (1) 
Yang dimaksud dengan “wajib menyediakan tempat penampungan 
sampah harian” adalah keharusan mutlak untuk mendapatkan 
lingkungan hidup yang baik, sehat, nyaman dan indah, serta 
upaya membentuk kesadaran masyarakat yang berkualitas dalam 
pengelolaan sampah. 
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ayat (2) 
 Cukup jelas. 
 

Pasal 8 
 ayat (1) 
  Yang dimaksud dengan “wajib memiliki tempat sampah” adalah 

keharusan mutlak untuk menyediakan tempat sampah agar 
pedagang atau pembeli tidak membuang sampah sembarangan 
sehingga tercipta lingkungan hidup yang baik, sehat, nyaman dan 
indah, serta upaya membentuk kesadaran masyarakat yang 
berkualitas dengan pengelolaan sampah. 

  
 ayat (2)  
  Yang dimaksud dengan “wajib dilengkapi tempat sampah” adalah 

keharusan mutlak untuk menyediakan tempat sampah agar 
pemilik maupun pengguna jasa tidak membuang sampah ke jalan 
sehingga tercipta lingkungan hidup yang baik, sehat, nyaman dan 
indah, serta upaya membentuk kesadaran masyarakat yang 
berkualitas dalam pengelolaan sampah.  

   
 ayat (3)  
  Yang dimaksud dengan “wajib menggunakan penutup/terpal” 

adalah keharusan mutlak untuk mendapatkan lingkungan hidup 
yang baik, sehat, nyaman dan indah, serta upaya untuk 
membentuk kesadaran masyarakat yang berkualitas dalam 
pengelolaan sampah. 

   
 ayat (4)  
  Yang dimaksud dengan “wajib memiliki tempat sampah” adalah 

keharusan mutlak untuk menyediakan tempat sampah agar 
pengguna jasa tidak membuang sampah ke laut sehingga tercipta 
lingkungan hidup yang baik, sehat, nyaman dan indah, serta 
upaya membentuk  kesadaran masyarakat yang berkualitas dalam 
pengelolaan sampah. 

  
 ayat (5)  
  Cukup jelas. 
 
 Pasal 9 
  Cukup jelas. 
 
 Pasal 10 
  Cukup jelas. 
 
 Pasal 11 
  Cukup jelas. 
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Pasal 12 
 ayat (1) 

Penegasan waktu penumpukan sampah di TPS ini, agar ada 
keseragaman dan kesadaran untuk melakukan kewajiban 
membuang sampah tepat waktu serta ketepatan dalam 
pengangkutan sampah oleh Pemerintah Daerah melalui 
Dinas/Badan Teknis.  

 
 ayat (2) 
  Cukup jelas. 
 
Pasal 13 
 ayat (1) 
 Cukup jelas. 
   
 ayat (2)  
 Maksud diumumkannya waktu pengangkutan sampah kepada 

masyarakat adalah agar dapat diketahui oleh masyarakat 
sehingga menimbulkan keteraturan dalam pembuangan sampah 
ke TPS/Kontainer Sampah/Tong Sampah/Bak Sampah dan/atau 
Gerobak Sampah. Di lain pihak menimbulkan kesadaran 
masyarakat bahwa apabila tidak membuang sampah tepat waktu 
maka sampahnya dapat mengotori lingkungan serta mengganggu 
kenyamanan, kebersihan dan keindahan lingkungan. 

 
 ayat (3) 
 Cukup jelas. 
 
Pasal 14 
  Cukup jelas. 
 
Pasal 15 
  Cukup jelas. 
 
Pasal 16 

Yang dimaksud dengan tempat lain adalah tempat yang 
dipergunakan untuk mengelola sampah, seperti yang dilakukan 
sebagai kerjasama Pemerintah Daerah dan organisasi 
Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga (PKK) Kabupaten. 

 
 Pasal 17 
 ayat (1)  
  Yang dimaksud dengan “tempat pembuangan terpisah” adalah 

tempat pembuangan khusus yang disediakan untuk itu, 
mengingat sampah padat, cair maupun gas yang berbahaya 
apabila tidak dipisahkan dapat menimbulkan akibat yang 
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berbahaya bagi pengelola sampah di TPA maupun masyarakat 
yang berada pada sekitar TPA. 

 
 ayat (2)  
  Cukup jelas. 
 
 ayat (3) 
  Cukup jelas. 
 
Pasal 18 
 Cukup jelas. 
 
Pasal 19 
 Cukup jelas. 
 
Pasal 20 
 Cukup jelas. 
 
Pasal 21 
 ayat (1) 
  Cukup jelas. 
 
 ayat (2) 
  Cukup jelas. 
 
 ayat (3) 

Yang dimaksud dengan “mekanisme dan prosedur pengolahan 
sampah” adalah mekanisme dan prosedur sebagaimana  
dilakukan di TPA. 
 

Pasal 22  
 ayat (1)  
  Yang dimaksud dengan “wajib diberikan penghargaan” adalah 

suatu keharusan sebagai wujud tanggung jawab Pemerintah 
Daerah untuk memberikan apresiasi atas jasa yang berawal dari 
tanggung jawab atas dasar kesadaran serta untuk 
menumbuhkembangkan kesadaran masyarakat dalam 
pengelolaan sampah. 

  
 ayat (2)  
  Cukup jelas. 
 
 ayat (3)  
  Cukup jelas. 
 
 



18 
 

Pasal 23 
 Cukup jelas. 
 

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN MALUKU TENGGARA NOMOR 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


