
BAB II  

GAMBARAN UMUM  

 

 

2.1 Gambaran Umum Kabupaten Kudus 

Kabupaten Kudus sebagai salah satu Kabupaten di Jawa Tengah, terletak diantara 4 

Kabupaten yaitu sebelah utara berbatasan dengan Kabupaten Jepara dan Kabupaten 

Pati, sebelah timur berbatasan dengan Kabupaten Pati, sebelah selatan dengan 

Kabupaten Grobogan, Pati dan Demak, serta sebelah barat berbatasan dengan 

Kabupaten Demak dan Jepara. Letak astronomis antara 110º 36’ dan 110 º 50’ Bujur 

Timur dan antara 6 º 51’ dan 7 º 16’ Lintang Selatan. Luas wilayah Kabupaten Kudus 

sebesar 1,31 persen dari luas Provinsi Jawa Tengah. 

Gambar 2.1 

Peta Kabupaten Kudus 

 

Sumber: BPS Kabupaten Kudus (2018) 
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Luas wilayah Kabupaten Kudus 42.515,64 Ha dengan kepadatan penduduk 

sebesar 1.979 orang per km² . Kecamatan terluas yaitu Kecamatan Dawe dengan luas 

wilayah 8.583,73 Ha atau sekitar 20,19 persen dari luas wilayah Kabupaten Kudus 

sedangkan kecamatan dengan luas wilayah terkecil sekitar 2,46 persen luas Kabupaten 

Kudus sebesar 1.047,32 Ha yaitu Kecamatan Kota. Berikut merupakan luas wilayah 

menurut kecamatan di Kabupaten Kudus : 

Tabel 2.1 

Luas Wilayah Menurut Kecamatan Di Kabupaten Kudus 

No Kecamatan Luas (Ha) Presentase 

01 Kaliwungu 3.271,28 7,69 

02 Kota 1.047,32 2,46 

03 Jati 2.629,80 6,19 

04 Undaan 7.177,03 16,88 

05 Mejobo 3.676,57 8,65 

06 Jekulo 8.291,67 19,50 

07 Bae 2.332,27 5,49 

08 Gebog 5.505,97 12,95 

09 Dawe 8.583,73 20,19 

 Jumlah 42.515,64 100,00 

Sumber: BPS Kabupaten Kudus (2018) 

Secara administratif Kabupaten Kudus terbagi menjadi 9 Kecamatan dan 123 

Desa serta 9 Kelurahan. Luas wilayah Kabupaten Kudus tercatat sebesar 42.516 hektar 

atau sekitar 1,31 persen dari luas Propinsi Jawa Tengah. Luas wilayah tersebut terdiri 

dari 20.561 Ha (48,36 persen) merupakan lahan pertanian sawah dan 9.791 Ha (23,03 
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persen) adalah lahan pertanian bukan sawah. Sedangkan sisanya adalah lahan 

pertanian bukan pertanian sebesar 12.164 Ha (28,61 persen). 

Jumlah penduduk tahun 2017 Kabupaten Kudus mencapai 851.478 jiwa 

meningkat dibanding tahun 2015 dengan jumlah penduduk 841.499 jiwa. Dengan luas 

wilayah 42.516 Ha berarti setiap km² rata-rata dihuni oleh 2.003 orang. Laju 

pertumbuhan penduduk mengalami sedikit penurunan, tercatat di tahun 2017 laju 

pertumbuhan penduduk sebesar 1,19 persen dan tahun 2016 pertumbuhan penduduk  

sebesar 1,23 persen. Untuk rata-rata anggota rumah tangga adalah 4 orang.  

2.2 Dinas Perumahan, Kawasan Pemukiman dan Lingkungan Hidup 

Dinas Perumahan, Kawasan Pemukiman dan Lingkungan Hidup (PKPLH) merupakan 

Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang dibentuk oleh Pemerintah Daerah 

Kabupaten Kudus melalui Peraturan Daerah nomor 3 tahun 2016 tentang pembentukan 

dan  susunan perangkat daerah kabupaten Kudus. Dinas Perumahan, Kawasan 

Pemukiman dan Lingkungan Hidup  yang sebelum adanya peraturan tersebut bernama 

Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang memiliki peran dalam penyelenggaraan dibidang 

perumahan dan kawasan pemukiman serta lingkungan hidup.  

Dinas PKPLH mempunyai tugas pokok melaksanakan urusan pemerintahan 

daerah di bidang perumahan dan kawasan pemukiman serta lingkungan hidup 

berdasarkan asas otonomi daerah dan tugas pembantuan, menyelenggarakan fungsi : 

a. Perumusan kebijakan teknis dibidang perumahan dan kawasan pemukiman serta 

lingkungan hidup. 

b. Penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum dibidang perumahan 

dan kawasan pemukiman serta lingkungan hidup. 



 

49 

  

c. Pembinaan dan pelaksanaan tugas bidang perumahan dan kawasan pemukiman 

serta lingkungan hidup. 

d. Pemantauan, evaluasi dan pelaporan bidang perumahan dan kawasan pemukiman 

serta lingkungan hidup. 

e. Pelaksanaan kesekretariatan dinas. 

f. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan 

fungsinya. 

2.2.1 Visi, Misi dan Tujuan Dinas PKPLH 

Dinas PKPLH merupakan satuan kerja perangkat daerah yang melaksanakan tugas 

dibidang perumahan dan kawasan pemukiman serta lingkungan hidup di Kabupaten 

Kudus. Dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi, Dinas PKPLH Kabupaten 

Kudus harus mempunyai visi ideal yang diinginkan semua pihak (stakeholder) pada 

masa yang akan datang. Adapun visi dari  Dinas Perumahan, Kawasan Pemukiman 

dan Lingkungan Hidup adalah “Terwujudnya Prasarana di bidang perumahan dan 

kawasan pemukiman serta lingkungan hidup yang representatif dengan rencana tata 

ruang” 

Berdasarkan visi yang ditetapkan tersebut selanjutnya dijabarkan kedalam Misi 

Dinas Perumahan, Kawasan Pemukiman dan Lingkungan Hidup, sebagai berikut : 

a. Melaksanakan kepemerintahan yang baik 

b. Memfasilitasi pembangunan dan pengelolaan prasarana sarana dasar dan 

infrastruktur pemukiman. 

c. Mengoptimalkan pemanfaatan ruang dan memfasilitasi tertip administrasi 

pertanahan dan perumahan. 
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d. Meningkatkan kebersihan, ketertiban, dan keindahan lingkungan. 

e. Meningkatkan pelayanan di bidang pencegahan dan penanggulangan bencana 

kebakaran. 

Tujuan dari Dinas Perumahan, Kawasan Pemukiman dan Lingkungan Hidup 

di titik beratkan pada Visi dan Misi yang telah diuraikan sebelumnya dapat dijabarkan 

sebagai berikut: 

a. Meningkatkan kinerja, efektifitas, efisiensi serta akuntabilitas pemerintahan 

daerah. 

b. Meningkatkan kualitas, kuantitas, dan cakupan pelayanan sarana dan prasarana 

daerah. 

c. Mewujudkan penataan ruang yang sinergis, komprehensif berkualitas dan 

konsisten. 

d. Meningkatkan tertib administrasi pertanahan dan kepastian hokum atas tanah. 

e. Meningkatkan kualitas lingkungan hidup. 

2.2.2 Jumlah Pegawai Dinas PKPLH 

Sumberdaya manusia menjadi kunci kelangsungan aktivitas kerja organisasi karena 

organisasi itu sendiri pada hakekatnya adalah kerjasama antar manusia untuk mencapai 

tujuan tertentu. Mekanisme dan sistem yang ada dalam organisasi akan bermuara pada 

satu sumber yaitu Manusia. Jumlah pegawai dinas PKPLH Kabupaten Kudus yaitu 

sebagai berikut : 

Jumlah tenaga kerja berdasarkan status / jenis kepegawaian 

1. Pegawai Negegeri Sipil (PNS)    : 201 orang 

2. Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS)   : 0 orang 
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3. Tenaga Pegawai Harian Lepas (TPHL)   : 8 orang 

Jumlah    : 209 orang 

Jumlah tenaga PNS berdasarkan pangkat / golongan 

1. Golongan IV      : 3  orang 

2. Golongan III      : 63 orang 

3. Golongan II       : 103 orang 

4. Golongan 1       : 32 orang 

Jumlah    : 201 orang 

Jumlah tenaga berdasarkan pendidikan 

1. S2        : 8 orang 

2. S1        : 56 orang 

3. D3        : 8 orang 

4. SLTA/STM       : 101 orang 

5. SLTP       : 10 orang 

6. SD        : 8 orang 

Jumlah    : 201 orang 

Tenaga kerja berdasarkan jenis kelamin 

1. Laki-laki       : 178 orang 

2. Perempuan       : 22 orang 

Jumlah    : 277 orang 

Jumlah tenaga kerja berdasarkan tugas jabatan 

1. Kepala Dinas      : 1 orang 

2. Sekretaris       : 1 orang 

3. Kepala Bidang      : 4 orang 

4. Kepala Seksi dan Ka. Sub Bagian   : 26 orang 
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5. Kepala UPTD      : 12 orang 

6. Staf       : 157 orang 

Jumlah    : 201 orang 

2.2.3 Struktur Organisasi Dinas PKPLH 

Berikut merupakan struktur organisasi dari Dinas Perumahan, Kawasan Pemukiman 

dan Lingkungan Hidup Kabupaten Kudus : 

Susunan Organisasi Dinas PKPLH terdiri dari : 

a. Kepala Dinas; 

b. Sekretariat, yang membawahkan: 

1. Subbagian Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan; 

2. Subbagian Keuangan; dan 

3. Subbagian Umum dan Kepegawaian. 

c. Bidang Cipta Karya, membawahkan: 

1. Seksi Perumahan dan Permukiman; dan 

2. Seksi Tata Bangunan dan Lingkungan. 

d. Bidang Tata Ruang dan Pertanahan, membawahkan: 

1. Seksi Pemanfaatan Ruang; 

2. Seksi Pengendalian Ruang; dan 

3. Seksi Pertanahan. 
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e. Bidang Kebersihan dan Pertamanan, membawahkan : 

1. Seksi Kebersihan; dan 

2. Seksi Pertamanan; 

f. UPT. 

g. Kelompok Jabatan Fungsional. 

2.3 Gambaran Implementasi Kebijakan Retribusi Pelayanan Sampah di 

Kabupaten Kudus 

2.3.1 Dasar Pelaksanaan Kebijakan Retribusi Pelayanan Sampah 

Dasar pelaksanaan kebijakan retribusi pelayanan sampah di Kabupaten Kudus adalah 

sebagai  berikut : 

1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahaan Daerah. 

2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi 

Daerah. 

3. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah. 

4. Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 12 Tahun 2010 tentang Retribusi 

Pelayanan Persampahan/Kebersihan. 

5. Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 4 Tahun 2017 tentang Pengelolaan 

Sampah. 
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6. Peraturan Bupati Kudus Nomor 19 Tahun 2013 tentang Pelaksanaan Peraturan 

Daerah Nomor 12 Tahun 2010 tentang Retribusi Pelayanan 

Persampahan/Kebersihan. 

2.3.2 Objek dan Subjek Retribusi Pelayanan Sampah 

Dalam Peraturan Daerah nomor 12 tahun 2010 tentang retribusi pelayanan 

persampahan/kebersihan di Kabupaten Kudus disebutkan yang menjadi objek dan 

subjek retribusi, yaitu sebagai berikut: 

Pasal 3 

(1) Objek Retribusi adalah pelayanan persampahan/kebersihan yang 

diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah, yang meliputi : 

a. pengambilan/pengumpulan sampah dari sumbernya ke lokasi 

pembuangan sementara; 

b. pengangkutan sampah dari sumbernya dan/atau lokasi pembuangan 

sementara ke lokasi pembuangan/pemusnahan skhir sampah. 

c. penyediaan lokasi pembuangan/pemusnahanakhir sampah; 

(2) Dikecualikan dari objek retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 

adalah: 

a. pelayanan kebersihan jalan umum; 

b. taman; 

c. tempat ibadah; 

d. sosial; dan 

e. tempat umum lainnya. 
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2.3.3 Struktur dan Besarnya Tarif Retribusi 

Berdasarkan pasal 8 dan 9 dalam Peraturan Daerah nomor 12 tahun 2010 tentang 

retribusi pelayanan persampahan/kebersihan di Kabupaten Kudus terdapat ketentuan 

struktur dan besarnya tarif retribusi tersebut antara lain: 

Pasal 8 

(1) Struktur dan besarnya tarif ditetapkan dengan mempertimbangkan biaya 

penyediaan pelayanan persampahan/kebersihan, kemampuan masyarakat, aspek 

keadilan, dan efektifitas pengendalian atas pelayanan persampahan/kebersihan 

(2) Struktur dan bersarnya tarif retribusi ditetapkan sebagai berikut : 

a. rumah tangga 

1. kecil sebesar Rp 3.000,00 (tiga ribu rupiah) per bulan; 

2. sedang sebesar Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah) per bulan; 

3. besar sebesar Rp 8.000,00 (delapan ribu rupiah) per bulan; 

b. pertokoan : 

1. mall/pasa, sebesar Rp 350.000,00 (tiga ratus  lima puluh ribu rupiah) per 

bulan; 

2. mini market, sebesar Rp 15.000,00 (lima belas ribu rupiah) per bulan; 

3. ruko, sebesar Rp 10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) per bulan; 

4. toko, sebesar Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah) per bulan; 

c. industri/perusahaan : 

1. industri/perusahaan kecil (home industri), sebesar Rp 25.000,00 (dua puluh 

lima ribu rupiah) per bulan; 

2. industri/perusahaan menengah, sebesar Rp 75.000,00 (tujuh puluh lima 

ribu rupiah) per bulan; 

3. industri/perusahaan besar, sebesar Rp 100.000,00 (seratus ribu rupiah) per 

bulan; 

d. hotel : 

1. hotel dengan tanda bintang, sebesar Rp 150.000,00 (seratus lima puluh ribu 

rupiah) per bulan; 
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2. hotel dengan tanda melati, sebesar Rp 100.000,00 (seratus ribu rupiah) per 

bulan; 

e. penginapan/pemondokan/rumah kost, sebesar Rp 30.000,00 (tiga puluh ribu 

rupiah) per bulan; 

f. restoran/rumah makan/warung makan : 

1. restoran, sebesar Rp 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) per bulan; 

2. rumah makan, sebesar Rp 25.000,00 (dua puluh lima ribu rupiah) per bulan; 

3. warung makan, sebesar Rp 15.000,00 (lima belas ribu rupiah) per bulan; 

g. rumah sakit, sebesar Rp 200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) per bulan; 

h. balai pengobatan dan rumah bersalin, sebesar Rp 50.000,00 (lima puluh ribu 

rupiah) per bulan; 

i. pasar, meliputi : 

1. pasar kelas I : 

a) kios, sebesar Rp 300,00 (tiga ratus rupiah) per hari; 

b) los, sebesar Rp 30,00 (tiga puluh rupiah) per hari; 

2. pasar kelas II : 

a) kios, sebesar Rp 250,00 (dua ratus lima puluh rupiah) per hari; 

b) los, sebesar Rp 25,00 (dua puluh lima rupiah) per hari; 

3. pasar kelas III : 

a) kios, sebesar Rp 200,00 (dua ratus rupiah) per hari; 

b) los, sebesar Rp 20,00 (dua puluh rupiah) per hari; 

4. pasar hewan : 

a) ternak besar, sebesar Rp 400,00 (empat ratus rupiah) per ekor per hari; 

b) ternak kecil, sebesar Rp 200,00 (dua ratus rupiah) per ekor per hari; 

c) kios/los, sebesar Rp 20,00 (dua puluh rupiah) per meter persegi per hari; 

j. pedagang kaki lima disekitar pasar dan jalan-jalan umum, sebesar Rp 60,00 

(enam puluh rupiah) per meter persegi per hari; 

k. terminal, pangkalan truk, dan tempat khusus parker : 

1. kios, sebesar Rp 300,00 (tiga ratus rupiah) per hari; 

2. tempat penjualan karcis bis malam, sebesar Rp 300,00 (tiga ratus rupiah) 

per hari; 
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3. angkutan umum sekali masuk terminal : 

a) bus/mikro bus, sebesar Rp 300,00 (tiga ratus rupiah) per sekali masuk 

terminal; 

b) mobil penumpang umum, sebesar Rp 200,00 (dua ratus rupiah) per 

sekali masuk terminal; 

4. truk yang perkir di pangkalan truk dan tempat khusus parker, sebesar Rp 

200,00 (dua ratus rupiah) per sekali parkir; 

5. pedagang kaki lima, sebesar Rp 200,00 (dua ratus rupiah) per hari; 

l. tempat rekreasi, tempat olahraga, dan hiburan umum : 

1. tempat rekreasi 

a) kawasan wisata colo dan menara : 

1) Bus, sebesar Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah) per bus; 

2) Mikro bus, sebesar Rp 2.000,00 (dua ribu rupiah) per mikro bus; 

3) Mobil, sebesar Rp 1.000,00 (seribu rupiah) per mobil; 

b) kios taman krida wisata, sebesar Rp 300,00 (tiga ratus rupiah) per hari; 

c) pedagang kaki lima di tempat rekreasi, sebesar Rp 200,00 (dua ratus 

rupiah) per hari; 

2. tempat olah raga : 

a) gedung olah raga untuk kegiatan insidentil, sebesar Rp 50.000,00 (lima 

puluh ribu rupiah) per kegiatan per hari; 

b) stadion olah raga untuk kegiatan insidentil, sebesar Rp 50.000,00 (lima 

puluh ribu rupiah) per kegiatan per hari; 

c) pedagang kaki lima, sebesar Rp 200,00 (dua ratus rupiah) per hari; 

3. tempat hiburan umum, sebesar Rp 30.000,00 (tiga puluh ribu rupiah) per 

bulan; 

4. tempat hiburan umum yang bersifat insidentil, sebesar Rp 15.000,00 (lima 

belas ribu rupiah) per hari / per kegiatan; 

m. tempat-tempat lain selain tersebut huruf a sampai dengan l, sebesar Rp 

10.000,00(sepuluh ribu rupiah) per bulan; 

n. penghasil sampah yang membuang sampah langsung ke TPA setiap kali 

pembuangan dikenakan retribusi sebesar Rp 3.000,00 (tiga ribu rupiah) per 

meter kubik. 
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Pasal 9 

(1) Tarif retribusi ditinjau kembali paling lama 3 (tiga) tahun sekali. 

(2) Peninjauan tarif retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan 

dengan memperhatikan indeks harga dan perkembangan perekonomian. 

(3) {enetapan tarif retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan 

dengan Peraturan Bupati. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


