
 

 

 
BUPATI BANGKA 

PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG 

SALINAN 
PERATURAN BUPATI BANGKA 

NOMOR 42 TAHUN 2020 

TENTANG 

PEMBATASAN PENGGUNAAN PLASTIK SEKALI PAKAI 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

BUPATI BANGKA, 

Menimbang : a. bahwa untuk meningkatkan kesadaran masyarakat dalam 
mewujudkan lingkungan yang bersih dan sehat diperlukan 

partisipasi dan dukungan berbagai pihak untuk menjaga 
dan meningkatkan kelestarian lingkungan di Kabupaten 

Bangka; 

  b. bahwa  penggunaan kantong plstik, wadah dan kemasan 

makanan/minuman berbahan plastik menimbulkan 
dampak negatif yang dapat merusak kelestarian 
lingkungan karena sifatnya sulit terurai secara alami, 

sehingga perlu dilakukan upaya pengendalian dampak 
penggunaan kantong plastik, wadah dan kemasan 

makanan/ minuman dari bahan plastik agar terciptanya 
lingkungan hidup aman dan sehat bagi semua ekosistem; 

c.   bahwa  berdasarkan  pertimbangan sebagaimana dimaksud 
dalam huruf a dan huruf b , perlu menetapkan Peraturan 
Bupati  tentang Pembatasan Penggunaan Plastik Sekali 

Pakai; 

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Penetapan 

Undang-Undang Darurat Nomor 4 Tahun 1956 (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 55)  
Undang-Undang Darurat Nomor 5 Tahun 1956 (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 56) dan 
Undang-Undang Darurat Nomor 6 Tahun 1956 (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 57) tentang   

Pembentukan Daerah Tingkat II Termasuk Kotaparaja 
Dalam Lingkungan Daerah Tingkat I Sumatera Selatan 

sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 1959 Nomor 73, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 1821); 

2. Undang-Undang Nomor 8 tahun 1999 tentang 
Perlindungan Konsumen (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 1999 Nomor 22, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 3821); 

3. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2000 tentang 
Pembentukan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 
217, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 4033); 



2 
 

4. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang 
Pengelolaan Sampah (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2008 Nomor 69, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 4851);  

5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang 
Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009  Nomor 
140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 5059);  

6. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 

144, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5063); 

7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah 
diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang 

Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 5679); 

8. Peraturan Pemerintah Nomor 81 Tahun 2012 tentang 
Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis 

Sampah Rumah Tangga (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2012 Nomor 188, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 5347); 

9. Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2017 tentang 

Kebijakan dan Strategi Nasional Pengelolaan Sampah 
Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah 
Tangga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 

Nomor 223); 

10. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 13 Tahun 

2012 tentang Pedoman Pelaksanaan Reduce, Reuse dan 
Recycle melalui Bank Sampah (Berita Negara Republik 

Indonesia Tahun 2012 Nomor 804); 

11. Peraturan Daerah Kabupaten Bangka Nomor 8 Tahun 2015 
tentang Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah 
Sejenis Sampah Rumah Tangga (Lembaran Daerah 

Kabupaten Bangka Tahun 2015 Nomor 3 Seri D); 

12. Peraturan Daerah Kabupaten Bangka Nomor 9 Tahun 

2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat 
Daerah Pemerintah Kabupaten Bangka (Lembaran 

Daerah Kabupaten Bangka Tahun 2016 Nomor 6 seri D) 
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah 
Kabupaten Bangka Nomor 3 Tahun 2019 (Lembaran 

Daerah Kabupaten Bangka Tahun 2019 Nomor 2 Seri D); 

13. Peraturan Bupati Bangka Nomor 43 Tahun 2018 tentang 

Kebijakan dan Strategi Kabupaten Bangka dalam 
Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis 

Sampah Rumah Tangga (Berita Daerah Kabupaten Bangka 
Tahun 2018 Nomor 45); 
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MEMUTUSKAN : 

Menetapkan :  PERATURAN BUPATI TENTANG PEMBATASAN 

PENGGUNAAN PLASTIK SEKALI PAKAI. 

BAB I 

KETENTUAN UMUM 

Pasal 1 

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan : 

1. Daerah adalah Kabupaten Bangka. 

2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara 
pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan 
yang menjadi kewenangan Daerah otonom.  

3. Bupati adalah Bupati Bangka. 

4. Sampah Rumah Tangga adalah sampah yang berasal dari kegiatan sehari-
hari dalam rumah tangga yang tidak termasuk tinja dan sampah spesifik. 

5. Plastik sekali pakai, yang selanjutnya disingkat PSP, adalah segala bentuk 
alat/ bahan yang terbuat dari atau mengandung bahan dasar plastik, 

lateks sintesis atau polyethylene, thermoplastic synthetic polymeric dan 
diperuntukan untuk penggunaan sekali pakai. 

6. Kantong Plastik adalah kantong yang terbuat dari atau mengandung bahan 
dasar plastik, dengan atau tanpa pegangan tanggan, yang digunakan 

sebagai wadah untuk mengakat dan mengakut barang. 

7. Polysterina (styrofoam) adalah polimer turunan hidrokarbon yang terbuat 

dari monomer stirena, bersifat termoplastik padat, yang tergokong senyawa 
aromatik serta digunakan untuk tujuan wadah makanan/minuman, 

pengembangan barang maupun dekorasi. 

8. Sedotan plastik adalah sedodatan plastik lepasan baik yang disediakan 

secara eceran mauapun grosir serta tidak melekat sebagai satu kesatuan 
dengan kemasan minuman. 

9. Air minum dalam kemasan yang selanjutnya disingkat dengan AMDK 
adalah air yang diolah dengan menggunakan teknologi filtrasi tertentu, 

kemuadian dikemas dalam beberapa bentuk antara lain : botol 330 ml, 
botol 600ml, botol 1500ml, gelas 240 ml, gallon 19 Liter maupun kemasan 
lain. 

10. Timbulan sampah adalah volume sampah atau berat sampah yang 

dihasilkan dari jenis sumber sampah di wilayah tertentu persatuan waktu. 

11. Pembatasan penggunaan plastik sekali pakai yang selanjutnya disingkat 

P2PSP adalah cara untuk meminimalisasi penggunaan  PSP yang secara 
bertahap juga akan mengurangi ketergantungan terhadap penggunaan 
plastik sekali pakai. 

12. Pelaku usaha adalah setiap orang perseorangan atau badan usaha ,baik 

yang berbentuk badan hukum maupun bukan badan hukum yang 
didirikan dan berkependudukan atau melakukan kegiatan dalam wilayah 
hukum negara Republik Indonesia, baik sendiri maupun bersama-sama 

melalui perjanjian penyelenggaraan kegiatan usaha dalam berbagai bidang 
ekonomi. 

13. Konsumen adalah setiap orang pemakai barang dan/atau jasa yang 
tersedia dalam masyarakat, baik bagi kepentingan diri sendiri, keluarga, 

orang lain, maupun makhluk hidup lain dan tidak untuk diperdagangkan. 
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14. Tim Pengawasan Pembatasan Pengunaan Plastik Sekali Pakai, yang 
selanjutnya disebut Tim Pengawasan P2PSP Pengawasan adalah tim yang 

bertugas melakukan pengawasan pelaksanaan Pembatasan penggunaan 
plastik sekali pakai di Daerah.  

BAB II 

ASAS, MAKSUD,TUJUAN, SASARAN  

DAN RUANG LINGKUP 

Bagian Kesatu 

Asas 

Pasal 2 

P2PSP dilaksanakan berdasarkan asas : 

a. tanggung jawab; 

b. kelestarian dan keberlanjutan; 

c. keserasian dan keseimbanagan; 

d. manfaat; 

e. keterpaduan; 

f. manfaat; 

g. kesadaran; 

h. keselamatan; dan 

i. keadilan partisipatif. 

Bagian Kedua 

Maksud, Tujuan, Sasaran dan Ruang Lingkup 

  Pasal 3 

(1) P2PSP untuk mengurangi peredaran sampah plastik, wadah dan kemasan 

bahan plastik dari sumber penghasil sampah. 

(2) P2PSP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertujuan untuk : 

a. mengatur penggunaan kantong plastik, wadah dan kemasan bahan 

plastik yang disediakan dan digunakan oleh penyedia dan pengguna 
kantong plastik yang tidak ramah lingkungan; 

b. melindungi lingkungan dari pencemaran dan/atau kerusakan 
lingkungan yang diakibatkan oleh penggunaan kantong plastik, wadah 

dan kemasan bahan plastik; 

c. menjamin kelangsungan kehidupan makluk hidup dan kelestarian 

ekosistem; 

d. menjamin keselamatan, kesehatan, dan kehidupan penyedia dan 

pengguna kantong plastik, wadah dan kemasan bahan plastik dari 
ancaman pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup yang 
disebabkan oleh penggunaan kantong plastik, wadah dan kemasan 

bahan plastik; 

e. menjaga kelestarian fungsi lingkungan hidup; 

f. mencapai keserasian, keselarasan dan keseimbangan lingkungan hidup; 

g. menjamin generasi masa depan dalam penggunaan kantong plastik, 
wadah dan kemasan bahan plastik; dan 

h. menjamin pemenuhan dan perlindungan hak atas lingkungan hidup 

yang baik dan sehat bagi penyedia dan pengguna kantong plastik, 
wadah dan kemasan bahan plastik. 
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(3) PSP mempunyai sasaran sebagai berikut : 

a. Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal yang melakukan 
rapat/pertemuan, sosialisasi, pelatihan, seminar, lokakarya, workshop, 
simposium, sarasehan dan kegiatan sejenisnya, baik di kantor, hotel, 

maupun ruang terbuka/tenda tidak diperkenankan menyediakan 
hidangan rapat (snack, makan dan minum) yang menggunakan 

wadah/kemasan bahan plastik atau Styrofoam; 

b. Kantin yang ada di kantor, kampus, sekolah negeri dan swasta, 

termasuk madrasah, pondok pesantren, Panti Asuhan dan Panti Jompo 
tidak diperkenankan menyediakan hidangan snack, makanan dan 

minuman yang menggunakan wadah/kemasan bahan plastik atau 
Styrofoam; 

c. Pelaku Usaha/Pemilik Usaha kegiatan Hotel, Wisma, Penginapan, 
Rumah Makan, Kawasan Wisata dan sejenisnya tidak diperkenankan 

menyediakan hidangan makanan yang menggunakan wadah/kemasan 
bahan plastik atau Styrofoam; 

d. Wisatawan yang melakukan kunjungan ke Destinasi Wisata tidak 
diperkenankan membawa makanan/minuman yang menggunakan 

wadah/kemasan bahan plastik atau Styrofoam; 

e. Pengusaha Ritel/Toko Modern tidak diperkenankan menyediakan 

kantong plastik dan disarankan agar konsumen/pembeli membawa 
dan menyediakan tempat sendiri; 

f. Pemilik pertokoan tidak diperkenankan menyediakan kantong plastik 
dan disarankan agar konsumen/pembeli membawa dan menyediakan 

tempat sendiri; dan 

g. Masyarakat (penjual dan pembeli) yang  melakukan transaksi di Pasar 

Rakyat/Tradisional disarankan membawa dan menyediakan tempat 
sendiri dan tidak diperkenankan menggunakan kantong plastik. 

(4) Ruang lingkup P2PSP  dilakukan melalui : 

a. pembatasan penggunaan kantong plastik, wadah dan kemasan bahan 

plastik; 

b. pemanfaatan ulang sampah plastik; dan 

c. penyediaan kantong, wadah dan kemasan alternatif yang ramah 

lingkungan; 

BAB III 

TUGAS DAN WEWENANG 

Bagian Kesatu 

Tugas 

Pasal 4 

Pemerintah Daerah memiliki tugas menjamin Penyelenggaraan P2PSP berupa 
kantong plastik, wadah dan kemasan makanan/minuman bahan plastik, yang 

meliputi : 

a. melakukan edukasi dalam meningkatkan kesadaran masyarakat dalam 

meminimalisir penggunaan kantong plastik, wadah dan kemasan bahan 
plastik,  

b. melakukan koordinasi antar Perangkat Daerah, Perguruan Tinggi, Lembaga 
Swadaya Masyarakat, Komunitas, masyarakat dan pelaku usaha dalam 

pengurangan penggunaan kantong plastik, wadah dan kemasan bahan 
plastik. 
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Bagian Kedua 

Wewenang 

Pasal 5 

Selain tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, Pemerintah Daerah 

memiliki kewenangan, meliputi : 

a. menetapkan kebijakan dan strategi partisipasi dalam pembatasan 

penggunaan kantong plastik, wadah dan kemasan bahan plastik; dan 

b. melakukan pembinaan, pengawasan dan evaluasi secara berkala terhadap 

penggunaan kantong plastik, wadah dan kemasan bahan plastik bagi 
pelaku usaha dan/atau konsumen. 

BAB IV 

PERENCANAAN 

Bagian Kesatu 

Umum 

Pasal 6 

Perencanaan P2PSP dilaksanakan melalui tahapan : 

a. inventarisasi penggunaan kantong plastik, wadah dan kemasan bahan 
plastik; 

b. penetapan kawasan pembatasan penggunaan kantong plastik, wadah dan 
kemasan bahan plastik; 

c. penyusunan Rencana Aksi Daerah tentang pembatasan kantong plastik, 
wadah dan kemasan bahan plastik; dan 

d. menetapkan kebijakan dan strategi partisipasi Pemerintah Daerah dalam 
pembatasan penggunaan kantong plastik, wadah dan kemasan bahan 

plastik. 

Bagian Kedua 

Inventarisasi Penggunaan Kantong Plastik, Wadah dan Kemasan Bahan Plastik 

Pasal 7 

(1) Inventarisasi penggunaan kantong plastik, wadah dan kemasan bahan 
plastik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf a, meliputi : 
a. penggunaan kantong plastik, wadah dan kemasan bahan plastik pada 

Pelaku Usaha besar; 

b. penggunaan kantong plastik, wadah dan kemasan bahan plastik pada 
Pelaku Usaha Menengah,Kecil dan Mikros. 

(2) Inventarisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan untuk 
memperoleh data dan informasi mengenai penggunaan kantong plastik, 
wadah dan kemasan bahan plastik yang meliputi : 

a. jenis kantong plastik yang dimanfaatkan; 

b. bentuk penggunaan kantong plastik; 

c. pengetahuan terhadap kantong plastik yang ramah lingkungan; dan 

d. bentuk kerusakan dan/atau pencemaran lingkungan. 
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Bagian Ketiga 

Penetapan Kawasan Pembatasan Penggunaan Kantong Plastik, Wadah dan 
Kemasan Bahan Plastik 

Pasal 8 

Kawasan Pembatasan Penggunaan Kantong Plastik, Wadah dan Kemasan 
Bahan Plastik, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf b, antara lain : 

a. kantor pemerintah dan swasta; 

b. pasar/pusat perbelanjaan; 

c. ritel modern; 

d. pertokoan; 

e. perguruan tinggi; 

f. sekolah; 

g. rumah ibadah; 

h. panti; 

i. hotel, villa, penginapan, wisma, restourant, dan rumah makan; 

j. daerah objek tujuan wisata (destinasi wisata);dan 

k. industri menengah, kecil dan mikro. 

Bagian Keempat 

Penyusunan Rencana Aksi Daerah tentang Pembatasan Penggunaan Kantong 
Plastik, Wadah dan Kemasan Bahan Plastik 

Pasal 9 

(1) Pemerintah Daerah menyusun rencana aksi daerah tentang pembatasan 
penggunaan kantong plastik, wadah dan kemasan bahan plastik, 
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf c. 

(2) Rencana Aksi Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun untuk 

jangka waktu setiap 1 (satu) tahun  

(3) Untuk menunjang penyusunan Rencana Aksi Daerah sebagaimana 

dimaksud pada ayat (1), dapat dibentuk Tim yang ditetapkan dengan 
Keputusan Bupati. 

Pasal 10 

(1) Rencana Aksi Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 terdiri atas : 

a. inventarisasi pemakaian kantong plastik; 

b. kampanye, sosialisasi, penyuluhan, workshop, talk show; 

c. kegiatan ilmiah; dan 

d. kegiatan penggunaan kantong plastik yang Ramah 

Lingkungan. 

(2) Biaya kegiatan Rencana Aksi Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 
dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten 
Bangka dan/atau sumber lainnya yang sah dan tidak mengikat. 

Bagian Kelima 

Pasal 11 

(1) Ketentuan lebih lanjut mengenai Kebijakan dan Strategi Partisipasi 

Pemerintah Daerah dalam pembatasan penggunaan kantong plastik, 
wadah dan kemasan bahan plastik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 
huruf d akan ditetapkan dengan Keputusan Bupati. 
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BAB V 

HAK DAN KEWAJIBAN PEMERINTAH DAERAH 

Pasal 12 

(1) Pemerintah Daerah berhak menetapkan kebijakan pembatasan 

penggunaan kantong plastik, wadah dan kemasan bahan plastik sebagai 
salah satu upaya pencegahan melalui persyaratan perizinan usaha. 

(2) Pemerintah Daerah dalam pembatasan penggunaan kantong plastik, 
wadah dan kemasan bahan plastik, wajib : 

a. mengadakan sosialisasi mengenai pembatasan penggunaan kantong 
plastik, wadah dan kemasan bahan plastik kepada masyarakat dan 
pelaku usaha; 

b. mendorong pelaku usaha untuk melakukan pembatasan penggunaan 

kantong plastik, wadah dan kemasan bahan plastik; 

c. mendorong dan mendukung masyarakat untuk melakukan 

pembatasan penggunaan kantong plastik, wadah dan kemasan bahan 
plastik; 

d. mendorong penggunaan kantong, wadah dan kemasan lain sebagai 
alternatif pengganti kantong plastik; dan 

e. melakukan pengawasan pelaksanaan pembatasan penggunaan 
kantong plastik, wadah dan kemasan bahan plastik. 

BAB VI 

PERAN SERTA MASYARAKAT 

Pasal 13 

(1) Masyarakat berperan aktif dalam penggunaan kantong, wadah dan 
kemasan alternatif yang ramah lingkungan. 

(2) Peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan 
melalui : 

a. program kemitraan. 

b. program adiwiyata. 

c. program pengurangan sampah plastik, wadah dan kemasan plastik. 

d. program clean, green and healthy (cgh). 

e. program bersih-bersih pantai. 

f. program pemilahan sampah dari sumber. 

g. program adipura. 

h. program kampung iklim (proklim). 

i. program desa sadar lingkungan. 

j. program lingkungan bersih dan sehat. 

k. program bank sampah; dan. 

l. program sejenis lainnya. 

BAB VII 

PEMBINAAN DAN PENGAWASAN 

Bagian Kesatu  

Pasal 14 

(1) Bupati melalui Dinas Lingkungan Hidup, melakukan pembinaan dan 
pengawasan terhadap  
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(2) Pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 
dilakukan kepada : 

a. Pelaku Usaha; 

b. pengelola kawasan; dan 

c. masyarakat. 

(3) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui : 

a. sosialisasi; 

b. konsultasi; 

c. pelatihan; 

d. bantuan teknis; 

e. fasilitasi  penerapan teknologi  tepat guna dan hasil guna pembuatan 
kantong alternatif ramah lingkungan; dan 

f. penyediaan sarana dan prasarana pengelolaan sampah plastik, wadah 
dan kemasan bahan plastik. 

(4) Bagi Pelaku usaha melaksanakan P2PSP dapat  diberikan insentif berupa 
pengurangan, Keringanan dan Pembebasan Retribusi pelayanan 

persampahan/kebersihan yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati. 

Bagian Kedua 

Pengawasan 

Pasal 15 

(1) Bupati melalui Kepala Dinas Lingkungan Hidup, Satuan Polisi Pamong 

Praja dan Perangkat Daerah terkait melakukan pengawasan terhadap : 

a. produsen kantong plastik, Wadah dan Kemasan Makanan/Minuman 

Bahan Plastik; 

b. pelaku usaha yang menggunakan kantong plastik, wadah dan 
kemasan makanan/minuman bahan plastik; dan 

c. penyedia kantong plastik, Wadah dan Kemasan Makanan/Minuman 
Bahan Plastik. 

(2) Dalam hal melakukan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), 
Bupati dapat membentuk Tim Pengawasan yang terdiri dari unsur 
Perangkat Daerah, Perguruan Tinggi, Lembaga Swadaya masyarakat, 

Komunitas, masyarakat dan pelaku usaha. 

BAB VIII 

LARANGAN 

Pasal 16 

Setiap orang di larang menyediakan dan menggunakan PSP pada kawasan 

pembatasan kantong Plastik, wadah dan kemasan makanan/minuman bahan 
plastik di Daerah. 

BAB IX 

SAKSI ADMINISTRATIF 

Pasal 17 

(1) Pelaku usaha yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam 
Pasal 16 dapat dikenakan sanksi berupa : 

a. teguran lisan; 

b. teguran tertulis; 

c. teguran pemberhentian sementara kegiatan usaha; dan 
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d. pencabutan izin. 

(2) Pemberhentian sementara kegiatan/usaha sebagaimana dimaksud pada 
ayat (2) huruf c diberikan apabila telah dilakukan teguran tertulis 
sebanyak 3 (tiga) kali berturut-turut dengan jangka waktu 7 (tujuh) hari 

kerja. 

(3) Pencabutan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d diberikan 
apabila Pelaku Usaha tidak dapat melakukan perbaikan selama 
pemberhentian sementara kegiatan/usaha dengan tenggang waktu 3 (tiga) 

bulan. 

BAB X 

KETENTUAN PENUTUP 

Pasal 18 

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.  

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan 

Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bangka. 

 

 Ditetapkan di Sungailiat    
pada tanggal 22 Juli 2020 

BUPATI BANGKA, 
 

Cap/dto 
 
MULKAN   

Diundangkan di Sungailiat 
pada tanggal 22 Juli 2020 

SEKRETARIS DAERAH 
KABUPATEN BANGKA, 

 
Cap/dto 

 

ANDI HUDIRMAN 

BERITA DAERAH KABUPATEN BANGKA TAHUN 2020 NOMOR 44 

 
 

 

  

 

 
 

 

 

     Salinan Sesuai Dengan Aslinya 

  KEPALA BAGIAN HUKUM DAN HAM, 

 

Cap/dto 
 

TIAMAN FAHRUL ROZI, SH. MH  

PEMBINA TK I 

NIP. 19660608 198603 1 004 

 


