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PERATURAN DESA SUI{ALARANG NOMOR

03 TAHUN 2018

?ENTANG

PENGELOLAAN SAMPAH RUMAH TANGGA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA DESA SUKALARANG

Menimbang: a. bahwa peningkatan produksi dan konsumsi barang di
masyarakat tidak didukung oleh penggunaarl teknologi
rarnah lingkungan, sistem penanganan dan pengelolaan

sampah yang baik, serta budaya pengeiolaan sampah yang

bertanggungjawab menvebabkan terjadinya peningkatan

volume sampah di Desa Sukaiarang;

b. bahwa dalam rangka mengatasi permasalahan sampah

tersebut, maka perlu dilakukan pengelolaan sampah secara

komprehensif dan terpadu dari hulu ke hilir agar dapat

memberikan manfaat secara ekonomi, mampu
meningkatkan cierajat kesehatan masyarakat, dan menjamin
kelestarian alam dan lingkungan serta dapat mengubrah

perilaku masyarakat;

c bahwa dalam pengeloiaan sampah diperlukan kepastian
hukum, kejelasan tanggungjawab dan kewenangan

Pemerintah Desa, serta peran serta masyarakat dan dunia
usaha sehingga pengelolaan sampah dapat berjalan secara

proporsional, efektif dan efisien;



.4.

d- bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
huruf a, humf b, dan huruf c, maka perlu menetapkan
Peraturan Desa sukalarang tentang pengelolaan

Sampah;

Mengingat: 1' Undang-Undang Nomor 18 Tahun 200B Tentang pengelolaan

Sampah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 20OB

Nomor 69, Tambahan Lembaran Negara Repuhriik Indonesia
Norncr a851);

2. undang-undang Nomor 6 Tahun 2a14 tentang Desa
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 7,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
5ae5);

3. Peraturan pemerintah Nomor 1g rahun lggg tentang
Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun lggg Nomor 31,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3815)
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pernerintah
Nomor 85 Tahun 1999 tentang Perubahan Atas Peraturan
Pemerintah Nomor 18 Tahun 1999 tentang Pengelolaan
Limbah Bahan Berbahaya cian Beracun (Lembaran Negara
Repubiik Indonesia Tahun lggg Nomor 190, Tambahan
Lembaran Negara Repubrik Indonesia Nomor 3910);

4.Peraturan pemerintah Nomor g 1 Tahun 2ol2 Tentang
Pengelolaan sampah Rumah rangga Dan sampah sejenis
sampah Rumah Tangga (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun zo12 Nomor 1Bg, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 53aZ);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 4s rahun 2cl4 tentang
Peraturan Pelaksanaan Undang*Undang Nomor 6 Tahun ZA;4
tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2aA Nomor l2s, Tambahan Lembaran Negara Repubiik
Indonesia Nomor 5s39) sebagaimana yang telah diubah



dengan Peraturan pemerintah No 4T Tahun 2015 tentang
Perubahan Atas Peraturan pemerintah No 43 Tahu n 2ol4
tentang Peraturan pelaksanaan undang-undang Nomor 6
Tahun 2014 tentang Desa {Lembaran lrtegara Republik
Indonesia Tahun 2afi Nomor gg, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 569a);

6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor s3 Tahun za1,a

tentarrg Pedoman pengeiolaan Sampah (Berita Negera
Republik indonesia Tahun 2OIA Nomor 2T4l;

Dengan Kesepakatan Bersama

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA SUKALARANG

Dan

I(EPALJT DESA SUHALI\RANG

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: PERATURAN DESA SUKALARANG TENTANG PENGELOLAAN
SAMPAH RUMAH TANGGA

BAB I
I{ETENTUAN UMUM

Bagian Kesatu

Definlsi

Pasal 1

Dalam Peraturan Desa ini yang dimaksud, dengan:
1' Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas

wilayah yang berw,enang untuk mengatur dan mengurus kepentingan
masyarakat setempat, berdasarkan asai-usul clan adat istiadat setempat



yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintah Negara Kesatuan

Republik Indonesia.

2. Pemerintah Desa adalah Kepala dan Pamong Desa sebagai unsur

per-ryelenggara pemerintah de sa.

3. Badan Permusyawaratan Desa yang seianjutnya disingkat BPD adalah

lembaga yang merupakan penvujudair demokrasi daiam

penyel.enggaraan pemerintahan desa sei:agai unsur penyelenggara

pemerintahan dcsa.

4. Pemerintahan Desa aclalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh

kepentingan masyarakat setempat dalam sistem Pemerintahan Negara

Kesatuan Republik indonesia.

5. Sampah adalah sisa kegiatan sehari-hari manusia danf atau proses alam

yang berbentuk padat yang terdiri atas sampah rumah tangga maupun

sampah sejenis sampah rumah tangga.

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

hari dalam rumah tangga yang sebagian besar terdiri dari sampah

organik, tidak termasuk tinja dan sampah spesifik.

7. Sampah sejenis sampah rumah tangga adalah sampah yang tidak berasal

dari rumah tangga dan Lrerasai ciari kawasan permukiman, kawasan

komersial, kawasan industri, kawasan khusus, fasilitas umum, fasiiitas

sosial, dan/atar-r fasilitas lainnya.

8. Sampah spesifik aCalah sampah yang karena sifat, konsentrasi dan/

atau volumenya memerlukan pengelolaan khusus.

9. Tempat sampah rumah tangga adalah wadah penampungan sampah

yang berupa bak / bin I tong/ kantong/keranjang sampah.

10. Kawasan permukiman adalah kawasan hunian dalam bentuk klaster,

apartemen, kondominium, asrama, dan sejenisnya.

11. Kawasan komersial adalah kawasan tempat pemusatan kegiatan usaha

perdagangan dan/atau jasa yang dilengkapi dengan sarana dan

prasarana penunjang.



12. Kann asan industri adalah kawasan tempat pemusatan kegiatan industri

yang dilengkapi dengan sarana dan prasarana penunjang.

13. Kaw"asan khusus adalah wilayah yang Lrersifat khusus yang digunakan

untuk kepentingan nasional/berskala nasional.

14. Orang adalah orang perseorangan, kelompok orang danl atau badan

hukum.

15. Penghasil sampah adalah setiap orang dan/ atau akibat proses alam

yang menghasilkan timbulan sampah.

16. Pengelolaan Sampah adalah kegiatan yang sistematis, menyeluruh, dan

berkesinambungan -vang meliputi pengurangan dan penanganan

sampah.

17. Pengelola Sampah adalah pihak melaksanakan pengelolaan sampah,

yaitu Pemerintah Daerah, Pelaku Usaha/swasta dan anggota masyarakat

yang melakukan pengelolaan sampah.

18. Timbulan Sampah adalah volume sampah atau berat sampah yang

dihasilkan dari jenis sumber sampah di wilayah tertentu persatuan

waktu .

i9. Sumber sampah adalah asal timbunan sampah.

n. Tempat Pengumpulan dan Pemilahan Sampah yang selanjutnya

disingkat TPPS adalah tempat diiaksanakannya kegiatan pengumpuian

dan pemilahan untuk menampuirg suatu di wilayah tertentu yang

didirikan berdasarkan kondisi geogrnfis dan jumlah rrc'lume sampah dari

sumber sampah.

21. Kegiatan reduce, reuse, dart recycle atau batasi sampah, guna ulang

sampah dan daur ulang sampah yang selanjutnya disebut Kegiatan 3R

adalah segala aktivitas yang mampu mengurangi segala sesuatu yang

dapat menimbulkan sampah, kegiatan penggunaan kembali sampah

yarrg layak pakai untuk fungsi yang sama atau fungsi yang lain, dan

kegiatan mengolah sampah untuk dijadikan produk baru.



n. Daur Ulang adalah kegiatan pemanfaatan materi yang terkandung dalam

sampah anorganik.

23. Pengomposan adalah kegiatan pemanfaatan ulang sampah organik

melalui proses pembusukan.

24. Lingkungan adalah lingkungan hidup yaitu kesatuan ruang clarat, laut

maupun udara dengan semua trenda, daya, keaelaan dan mahluk hidup,

termasuk manusia dan perilakunya, yang mempengaruhi kelangsungan

perikehidupan dan kesejahteraan manusia serta mahluk hidup lainnya.

'25. Ramah Lingkungan adalah keadaan yang berhubungan dengan kualitas

yang dapat dipakai kembali, dapat diuraikan secara biologis atau dapat

dibuat kompos, dapat didaur ulang dan tidak beracun atau berbahaya

bagi lingkungan.

Bagian Ke Dua
Ruang Lingkup

Pasal 2

Ruang lingkup dan kewenangan pengelolaan

Peraturan Desa ini meliputi :

a. sampah rumah tangga; dan

b. sampah sejenis sampah r-umah tangga.

sampah yang diatu-r dalam

Pasal 3

(1) Sampah rumah tangga sebagaimana dimaksud pada pasal 2 huruf a

berasal dari kegiatan sehari-hari di dalam rumah tangga, tidak termasuk

tinja dan sampah spesi{ik.

{2) Sampah spesifik se}ragaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:

a. sampah yang mengandung krahan berbahaya dan beracun;

b. sampah yang timbul akibat bencana;

c. sampah meciis;



d. puing bongkaran bangunan;

e. sampah yang secara teknologi beium dapat diolah; dan

f. sampah yang timbul secara tidak periodik.

{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.

BAB II
ASAS DAN TUJUAN

Pasal 4

Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah

Tangga dilakukan berdasarkan asas:

a. harmoni, dan kelestarian lingkungan;

b. tanggungjarvab;

c. berkelanjutan;

d. manfaat;

e. keadilan;

f. kesadaran;

g. kebersamaan;

h. kesehatan;

i. keamanan; dan

j. nilai ekonomi.

Pasal 5

{1) Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah

Rumah Tangga bertu.juan:

a. mewujudkan lingkungan yang bersih dan sehat;

b. mengr-lrangi kuantitas dan ciampak yang ditimbulkan oleh sampah;

c. meningkatkan kualitas kesehatan masyarakat;



d. meningkatkan kualitas lingkungan hidup;

e. menjadikan sampah sebagai sumber daya; dan

f. mengubah periiaku masyarakat dalam penanganan sampah.

BAB III
TUGAS DAI{ WEWENANG FEMERIN?AH DESA

Pasal 6

Pemerintah Desa mempunyai tugas menjamin terselenggaranya pengeiolaan

sampah yang baik dan berwawasan lingkungan.

Pasal 7

Tugas Pemerintah Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 terdiri atas:

a. menumbuhkembangkan dan meningkatkan kesadaran masyarakat

daiam penanganan sampah;

b. meningkatkan kapasitas dan kompetensi tenaga pengeioia sampah;

c. melakukan pengernbangan teknologi daiam pengurangan dan

penanganan San-riiah;

d. memfasilitasi, mengembangkan dan melaksanakan upaya pengurangan,

penanganan dan pemanfaatan sampah;

e. melaksanakan pengelolaan sampah dan memfasilitasi penyediaan

prasarana dan sarana pengeiolaan sampah;

f. mendorong dan memfasiiitasi pengembangan manfaat hasil pengolahan

sampah;

g. memfasilitasi penerapan teknologi spesifik loka1 yang berkembang pada

masyarakat setempat untuk mengelola sampah; dan

h. meiakukan koordinasi antar lembaga pemerintah, masyarakat dan dunia

usaha agar terdapat keterpaduan dalam pengelolaan sampah.



Pasal I

(1) Dalam penyelenggaraan pengelolaan sampah, Pemerintah

Desa mempunyai kewenan gal1 :

a membina kelembagaal, sumh:er daya ma:rusia, sarana dan

peralatan, Berta pemi:ia3raan yang mendukung pengelolaan

persampahan l,ang menjadi kewenangan Pemerintah Desa;

tr. menetapkan kebijakar: dan strategi perrgelolaan sampah trerskala

cl es a b erdasarkan kebij akatr. peru trdan g-undau gan ;

e. menyelenggarakan koordinaei, pembinaan: elan pengawasal-l kinerja

dalam kegiatan pengelolaan sampah;

cl. menyelenggarakan kerja sama, kemitraan, dan fasilitasi investasi

dan pengemirangan jejaring dalam pengelolaan sampah;

e. memfasilitasi perarl serta masyarakat dalam penyelenggaraan

pengernbangan prasarana dan sarana persampahan yang dikelola

peRV/an, RT, serta kelompok masyarakat iain di wilayahnya;

f, memberikan bantuan tektris, pembinaan pengetahtran cian

teknologi. pengelolaan persampahan kepada masyarakat seeara

berkelanjutan;

g. menetapkan lokasi tempat penampr.lngan sementara, TPPS, dan

Rumah Pengoiatran Sampah (RPS);

h. nienylrsun dan menyelenggarakan sistem tanggap rlarurat

pengeloiaarl sampah sesurai eiengan kewenangannya;

i memhrerikarr perlindungan kepacla maslrarakat dari dampak

kerusakan dan peneemarail lingkungan yarlg disebabkan oleit

persampahan;

i. memberikan insentif dan disinsentif bagi orang atau sekeiompok

masyarakat yang melakukan pengelolaan sampaL:;

k menerima elan meneruskan pengaduan masyarakat akibat

peneemaran yang elisebabkan oleh persampahan yang menjadr

kewenangannya.

6



A) Ketentuan lebiir 1anjut mengenai pedoman pen).usunan sistem
tanggap darurat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h cliatur
dengan peraturan Kepala Desa.

BAB IV
PENGELOLAAN

Bagian Kesatu

Perencanaan

Pasal 9

{1} Pemerintah Desa lRen]rusun rencana pengurangan clan penanganari
sampah yang dituangkan dalam rencana strategis dan Rencana Keija
Pemerintah Desa {RKPD).

{2) Rencana pengurangan dan penanganan sampah sebagaimana
dimaksud pada ayat { 1) sekurang-kurangnya memuat:
a. target pengurangan sampah;

Lr. target penyediaan sarana dan prasarana pengurangan dan
penanganan sampah mulai dari sumber sampah sampai dengan
RPS;

c' pola pengembangan kerjasama daerah, kemitraan, dan partisipasi
masyarakat;

d. kebutuhan penyediaan pembiayaan yang ditanggung oleh
pemerintah desa dan masyarakat; dan

e. rencana pengembangan dan pemanfaatan teknol0gi yang ramah
lingkungan clalam memenuhi kebutuhan mengguna ulang, mendaur
uiang, dan penanganan akhir sampah.



Bagian Kedua

Pelaksanaan

Pasal 10

{1) Pemerintah desa dalam mengurangi sampah dilakukan dengan cara
pembatasan timbulan sampah, pendauran ulang sampah, d"an/atau
pemanfaatan kembaii sampah.

A) Pengurangan sampah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan
meialui kegiatan :

a. pemantauan dan supervisi pelaksanaan rencana pemanfaatan
bahan produksi ramah lingkungan oieh pelaku usaha; dan

b. fasilitasi kepada masv-arakat dan dunia usaha dalam
mengembangkan dan memanfaatkan hasil daur ulang, pemasai-an

hasii produk daur uiang, dan guna uiang sampah.

Pasal 11

Pemerintah desa dalam menangani sampah dilakukan dengan cara:
a. pemilahan;
b. pengumpulan;
c. pengangkutan;
d. pengolahan; dan
e. pemrosesan akhir sampah.

Pasal 12

{1} Pemilahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf a dilak-ukan
dengan memilah sampah rumah tangga sesuai dengan jenis sampah;

Q) Pemilahan sampah sebagaimana dimaksud pacla a3rat (1) dilakukan
dengan menyediakan fusiiitas tempat sampah organik dan anorganik di
setiap rumah tangga, kawasan permukiman, fasilitas umum, fasilitas
sosial, dan fasiiitas iainnya;



Bagian Ketiga

Lerabaga Pengelola

Pa*al 19
(1) Pemerintah rlesa dalam melakukan pengurangan clar: penanganarr

sampah sebagaimana clirnaksuei dalam Pasal I0 clan pasal 11 dapat
metntrentuk lembaga pengelola sampah tingkat desa dengan clibiavai
melatui APBDes.

{2) Lemtiaga Pengelola Sampah sebagaimana clirnaksuci pacia ayat (1},

clilaksanai<an oieh Unit Usaha Mancliri yang merupakan bagian dari
organisasi BUMDesa.

{3} Dalam pelaksanaarlya, unit ljsaha Maneliri sebagain:ana yang
elimaksuel parla ayat (2) dapat memfasilitasi pembentukan lembaga
pengelola sarrpar tingkat RT sesuai dengan kebritutran;

Pasal 2A

i1) Unit Usatra BUMDesa yang mengeiola Persampahan set:agaimala
dimaksucl dalam Pasal 19 ayat {1) mernpunyai tugas melaksanakan
kebijakan, strategi, dan reneana Pemerintah Desa dalam per:gelolaan
sampah.

A unit usaha BUMDesa _yang mengelola persampahan elaiam
meiaksanakan tugas sebagaimana climaksucl parla ayat (1) elidasarkan
atas:

a. terlaksananya pengeiolaan sampah sestrai clengarr

ketentuan peraturan Berunclang-unclangan;

b. ter-sedia'iya barang dan/atau jasa layanan untuk
meningkatkan kualitas dan kuantitas pelayarlan per:.ge1olaan

persampahan;

c. tertib adr:rir:istrasi pengelolaan persanrpahan
dan pe rtan ggr_rn gi arvat:an kepacla pemerint ah D e s a.



Pasal 21

{1)Lembaga pengelola sampah tingkat rukun tetangga (RT) sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 1g ayat (3) mempunyai tugas:

a. memfasilitasi tersedianya tempat sampah rumah tangga di masing_
masing rumah tangga dan alat angkut clari tempat sampah rumah
tangga ke Tempat Penampungan Sementara; dan

b. menjamin terw.ujudnya tertib pemilahan sampah di masing-masing
rumah tangga.

c. mengusulkan kebutuhan TppS ke Kepala desa.

Pasal 22

unit usaha BUMDesa yang mengelola persampahan dapat memungut dan
mengelola biaya atas barang dan/atau jasa layanan pengelolaan sampah
sesuai tarif yang ditetapkan dengan keputusan Kepala Desa.

Pasal 23

Ketentuan lebih lanjut mengenai pembentukan dan pengelolaan Unit
usaha BUMDesa Lrerpedoman pada ketentuan peraturan perundang-
undangan.

BAB V

KOMPENSASI

Pasal 24

{U Pemerintah desa memberikan kompensasi kepada orang sebagai akibat
dampak negatif yang ditimbulkan oleh penanganan sampah di tempat
pernrosesan akhir sampah.



P) Kompensasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tierupa:

a. r'elokasi;

b. pemulihan lingkungall;

c. l:iaya kesehatan clan perrgotratan;

cl. ganti r-ugi; elanf ataui

e. bentuk lain.

Pasal 25

Tata cara pemberian kompensasi sebagaimana ctimaksud dalam Parsal 35

ayat (2) sel:agai berikut:

a. pengduan surat pengacluan kepada pemerintah ciesa;

b. Pemerintah l)esa melakukan investigasi atas kebenaran acluan elan

dampak negatif pengelolaan sampah;

r" menetapkan bentuk kompensasi yang diberikan berclasarkan hasil
investigasi dan hasil kajian.

EAB VI
PERAN MASYARAI{AT

Pasal 26
{U Pemerintah desa berkewa-jiban meningkatkan peran masyarakat clalam

pengelolaan sampah.

W Masyarakat clapat berperan secara aktif clalam prose$ pengambilan
keputusan, penyeienggaraan, dan pengawasan claram kegiatan
pengelolaan sampalr rurnah tangga elan sampai'r sejenis sampah rumah
tangga yang cliselenggarakan oleh Pemerintah Desa.

Pasal 27

Bentuk peran masyarakat clalam perrgelolaan sampah meliputi:

a. menjaga kebersihan lingkungan;

b. aktif dalam kegiatan pengurangan, pengumpulaR,

pemilahan, Bengangkutan, elan pengolahan sampair; elan

c. pemirerian saratr, usul, pengaduan, pertimbangan, dan penclapat

claiam upa],'a peningkatan pengeiolaan sampah ili w{layahnya.



Pasal 2A

i1) Peningkatan peran masyarakat dilaksanakan dengan cara:

a. sosialisasi;

b. mobilisasi;

c. kegiatan gotong royong; dan/atau

d. pemberian insentif.

8) Peningkatan peran masyarakat sebagaimana dimaksud daiam Pasal

38 huruf b dilaksanakan dengan cara:

a. pelaksanaan kegiatan penanganan sampah rumah tangga dan

sampah sejenis sampah rumah tangga ),ang clilakukan secara

mandiri dan/atau bermitra dengan pemerintah desa;

b. mengembangkan informasi peluang usaha di bidang persampahan;

dan/atau

c. pemberian insentif

Pasal 29

{1i Masyarakat 3rang dikoordinir oleh Pengurus RT danlatau RW dapat

memJ:uat peraturan khusus tentang persampahan di wilayah

setempat.

t:2) Peraturan khusus tentang persampahan sebagaimana dimaksud pada

ayat (1) meiiputi :

a. Menentukan lokasi TPPS sampah di wilayahnya; dan

b. Menentukan tempat-tempat tertentu diu,ilayahnya yang tidak

diperbolehkan untuk membuang sampah, beserta penegakan

disiplin atau hukuman pelanggarannya.

c. Peraturan-peraturan lain sesuai clengan kebutuhan masyarakat

sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan Desa ini;

(3) Tempat-tempat tertentu yang tidak diperbolehkan untuk membuang

sampah sebagaimana dimaksud pada ayat t2) huruf b, dibuatkan

d"engan papan nama yang jelas dan mudah dibaca, singkat dan mudah

clifahami, dibiayai dan atas narra Pemerintah Desa Sukalarang.

(4) Penegakan disiplin atau hukuman pelanggaran terhadap pembuang di



tt&

temi:at-tempat yang dilarang untuk memtluang sampah. sebagaimana

climaksr-rd pada ayat (2) hr-truf b, ciikoordinasikan dan atas izin RW

$eternpat.

i5) Ketr*a RT dan/atall RW bertanggungiawatl penuh terhadap penegakan

ciisipiin seiragaimana climaksucl ayat (4).

BA3 VII
PEI{GAUIASAN DAH FEMBINAAI{

Pasal 3O

i1) Kepala Desa metrgkoordinasikan pengawasaR terhadap pelaksanaan

pengelolaan sampah dalam w'ilarrah desa,

(2) RW mengkoorditrasikan pengawasan terhaelap pelaksanaan

pengelolaan sampah dalam wilayah peRWan setempat.

t31 Ketua RT melakukan penga\lrasan terhadap pelaksanaan pengelolaan

sanrpah clalarn wilayah RT setempat.

Pasal 31

{1) Kepala Desa melakukan pembinaan atas pengelolaan sanrparh clalam

wilayah c-lesa.

8j RW meiakukan pembinaan atas pengeiolaa.n sampah cli wilarrahnya.

B Ketua RT r:relakukan pen:binaan pengelolaaR sanrpah e1i:wi1a1rahn,ya.

BAB VIII

KETENTTIATS

FENI'TUP

Pasal 83

Peraturan elesa ini mulai i:erlaku pada tanggal diunciangkan.

Agar setiap oran6{ mengetahr-rinya, metaerinta}rkan pel:gundangan

Peraturan Desa ini dengan penempatannya clalam Leml:aran Desa

Sukalarang.
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