
PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II BADUNG 

NOMOR  11 TAHUN 1994 

 TENTANG 

ORGANISASI DAN TATA KERJA DINAS LALU LINTAS  

DAN ANGKUTAN JALAN KABUPATEN DAERAH TINGKAT II BADUNG 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II BADUNG, 

Menimbang : a. bahwa penyerahan urusan di bidang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan 

sudah diserahkan oleh Menteri Perhubungan Republik Indonesia 

kepada Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II Badung; 

b. bahwa dalam rangka peningkatan pelaksanaan urusan Rumah

Tangga Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Badung di bidang

Lalu Lintas dan Angkutan Jalan maka dipandang perlu membentuk

Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Lalu Lintas dan Angkutan

Jalan   Kabupaten Daerah Tingkat II Badung;

c. bahwa sehubungan dengan huruf b di atas, maka dipandang perlu

membentuk Dinas Lalu Lintas dan Angkutan Jalan dengan

Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Badung.

Mengingat : 1. Undang 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);  

2. 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);

3. Undang Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1980 tentang Jalan

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1980 Nomor 83 ;

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia  Nomor 3186);
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4. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1992 tentang Lalu Lintas dan 

Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 

1992 Nomor 75; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia  

Nomor 3486); 

 

5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 1985 

tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1985 

Nomor 37, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia  

Nomor 3293); 

 

6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 1988 

tentang Koordinasi Kegiatan instansi Vertikal di Daerah 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1988 Nomor 10, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia  Nomor 3373); 

 

7. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 1990 

tentang Penyerahan Sebagian Urusan Pemerintahan dalam Bidang 

Lalu Lintas dan Angkutan Jalan kepada Daerah Tingkat I dan 

Daerah Tingkat II  (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 

1990 Nomor 26, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia  

Nomor 3410); 

 

8. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 45 Tahun 1992 

tentang Penyelenggaraan Otonomi Daerah dengan Titik Berat pada 

Daerah Tingkat II (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 

1992 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia  

Nomor 3487); 

 

9. Keputusan Bersama Menteri Perhubungan dan Menteri           

Dalam Negeri         Nomor KM 109 Tahun 1990  

                                                           Nomor 95 Tahun 1990 

tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 1990 

tentang Penyerahan Sebagian Urusan Pemerintahan dalam Bidang 

Lalu Lintas dang Angkutan Jalan kepada Daerah Tingkat I dan 

Daerah Tingkat II; 

 

10. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 61 Tahun 1993 tentang 

Pedoman Organisasi dan Tata Kerja Dinas Lalu Lintas dan 

Angkutan Jalan Daerah Tingkat I dan Dinas Lalu Lintas dan 

Angkutan Jalan Daerah Tingkat II ; 

 

11. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 1992 tentang 

Pedoman Organisasi Dinas Daerah; 

 

12. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 1993 tentang 

Bentuk Peraturan Daerah dan Peraturan Daerah Perubahan; 
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13. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 23 Tahun 1993 tentang 

Petunjuk Pelaksanaan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah 

Tingkat I dan Dinas Daerah Tingkat II;  

 

14. Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Bali Nomor 597 

Tahun 1993 tentang Pedoman Organisasi dan Tata Kerja Dinas 

Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Kabupaten / Kotamadya Daerah 

Tingkat II se - Bali. 

 

Dengan Persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II  

Badung. 

 

 

M E M U T U S K A N : 

 

Menetapkan : PERATURAN DAERAH  KABUPATEN DAERAH TINGKAT II 

BADUNG TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA DINAS 

LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN KABUPATEN 

DAERAH TINGKAT II BADUNG. 

 

BAB  I 

KETENTUAN UMUM 

Pasal 1 

 

Didalam 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. Dewan Perwakilan Rakyar Daerah adalah Dewan Perwakilan 

Rakyat Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Badung; 

e.  Dinas Lalu Lintas dan Angkutan Jalan yang selanjutnya disebut 

Dinas LLAJ adalah unsur pelaksana Pemerintah Kabupaten Daerah 

Tingkat II Badung di bidang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan; 

f.  Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Lalu Lintas dan Angkutan Jalan 

Kabupaten Daerah Tingkat II Badung; 
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g. UPT Dinas Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Tingkat II adalah unsur 

pelaksana Dinas LLAJ yang melaksanakan sebagian tugas 

operasional tertentu Dinas di Lapangan. 

 

  

BAB  II 

PEMBENTUKAN  

Pasal 2  

 

Dengan Peraturan Daerah ini dibentuk Organisasi Tata Kerja Dinas LLAJ   

Kabupaten Daerah Tingkat II Badung. 

 

 

BAB III 

KEDUDUKAN, TUGAS POKOK DAN FUNGSI 

 

 

Pasal 3 

 

(1) Dinas LLAJ adalah unsur pelaksana Pemerintah Daerah yang 

dibentuk berdasarkan penyerahan sebagian unsur Pemerintahan 

dibidang LLAJ kepada Daerah sebagai urusan Rumah Tangga Daerah 

dibidang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. 

 

(2) Dinas LLAJ dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang berada 

dibawah dan bertanggung jawab langsung kepada Bupati Kepala 

Daerah. 

 

 

Pasal 4 

 

Dinas LLAJ mempunyai tugas pokok menyelenggarakan sebagian urusan  

Rumah Tangga Daerah dibidang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan dan 

melaksanakan tugas pembantuan yang diberikan oleh Pemerintah Pusat 

dan Pemerintah Proponsi Daerah Tingkat I Bali. 
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Pasal 5 

 

Untuk menyelenggarakan tugas tersebut pada pasal 4, Dinas LLAJ 

mempunyai fungsi sebagai berikut : 

 

a. perencanaan yang merupakan segala usaha dan kegiatan 

pengumpulan, Pengolahan, penilaian data dan penyusunan rencana 

sesuai dengan kebijaksanaan Bupati Kepala Daerah untuk 

melaksanakan tugas pokok; 

 

b. pelaksanaan yang merupakan segala usaha dan kegiatan melaksanakan 

rencana yang telah ditetapkan untuk melaksanakan tugas pokok  

sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku; 

 

c. pelaksanaan pembinaan umum berdasarkan kebijaksanaan yang 

ditetapkan oleh Gubernur Kepala Daerah dan Pembinaan Teknis 

berdasarkan kebijaksanaan  yang ditetapkan oleh Menteri 

Perhubungan serta pembinaan operasional sesuai kebijaksanaan yang 

ditetapkan oleg Bupati Kepala Daerah; 

 

d. Administrasi yang merupakan segala usaha dan kegiatan dibidang 

ketatausahaan, kepegawaian, keuangan dan umum; 

 

e. koordinasi yang merupakan segala usaha untuk mengadakan 

hubungan dan kerjasama atas dasar hubungan fungsional dengan 

Dinas dan Instansi terkait guna kelancaran pelaksanaan tugasnya. 

 

f. pengawasan yang merupakan segala usaha dan kegiatan untuk 

melaksanakan pengamanan dan pengendalian atas pelaksanaan tugas 

pokok sesuai dengan perencanaan dan peraturan perundang-undangan 

yang berlaku. 
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BAB IV 

SUSUNAN  ORGANISASI 

 

 

Pasal 6 

 

Organisasi Dinas LLAJ terdiri dari : 

 

a. Kepala Dinas; 

b. Sub Bagian Tata Usaha; 

c. Seksi Lalu Lintas ; 

d. Seksi Angkutan; 

e. Seksi Teknis Sarana dan Prasarana; 

f. Unit Pelaksana Teknis Dinas; 

g. Kelompok Jabatan Fungsional. 

 

 

Pasal 7 

 

Sub Bagian Tata Usaha dimaksud Pasal 6 huruf b terdiri dari : 

 

a. Urusan Program; 

b. Urusan Keuangan; 

c. Urusan Kepegawaian Umum. 

 

 

Pasal 8 

 

(1) Seksi Lalu Lintas dimaksud  pasal 6 huruf c terdiri dari : 

 

a. Sub Seksi Manajemen Lalu Lintas; 

b. Sub Seksi Rekayasa Lalu Lintas; 

c. Sub Seksi Bimbingan Keselamatan dan Ketertiban. 

 

(2) Seksi Angkutan dimaksud pasal 6 huruf d terdiri dari :  

 

a. Sub Seksi Angkutan Orang; 

b. Sub Seksi Angkutan Barang; 

c. Sub Seksi Angkutan Khusus. 
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(3) Seksi Teknis Sarana dan Prasarana dimaksud pasal 6 huruf c terdiri 

dari : 

 

a. Sub Seksi Kendaraan dan Perbengkelan; 

b. Sub Seksi Terminal; 

c. Sub Seksi Perparkiran. 

 

Pasal 9 

Bagan susunan Organisasi Dinas LLAJ adalah sebagaimana tercantum 

dalam lampiran Keputusan ini dan merupakan bagian yang tidak 

terpisahkan dari Peraturan Daerah ini. 

 

 

BAB V 

U R A I A N   T U G A S 

Bagian Pertama  

Kepala Dinas 

 

Pasal 10 

 

(1) Kepala Dinas mempunyai tugas : 

 

a. menyusun rencana kebijaksanaan di bidang lalu lintas dan 

angkutan jalan dalam rangka penetapan kebijaksanaan oleh 

Bupati / Wali kotamadya Kepala Daerah; 

 

b. merumuskan kebijaksanaan operasional dalam bidang lalu lintas 

dan Angkutan jalan berdasarkan peraturan perundang-undangan 

yang berlaku; 

 

c. memberi tugas Kepada Seksi, Kepala Bagian Tata Usaha sesuai 

bidangnya agar tugas-tugas berjalan lancar; 

 

d. memimpin para Kepala Seksi, Kepala Sub, Bagian tata Usaha 

dan para bawahan dalam menyelenggarakan urusan Lalu Lintas 

dan Angkutan Jalan yang menjadi urusan rumah tangga 

Daerahnya agar pelaksanaan tugas berjalan sesuai dengan 

rencana kerja yang telah ditetapkan; 
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e. mengkoordinir para Seksi, Sub. Bagian Tata Usaha dan para 

bawahan dalam pelaksanaan tugasnya agar terjalin hubungan 

kerja yang harmonis; 

 

f. memberikan petunjuk dan bimbingan teknis kepada para 

bawahan agar pelaksanaan tugas berjalan sesuai dengan yang 

diharapkan; 

 

g. menilai prestasi kerja bawahan sebagai bahan pertimbangan 

dalam peningkatan karier; 

 

h. membuat laporan pelaksanaan kegiatan dibidang tugasnya 

sebagai bahan informasi dan pertanggung jawaban kepada Bupati 

/ Walikotamadya Kepala Daerah; 

 

i. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan. 

 

(2) Kepala Dinas dalam melaksanakan tugasnya berada dibawah dan 

bertanggung jawab langsung kepada Bupati Kepala Daerah. 

 

 

Bagian Kedua 

Sub bagian Tata Usaha 

 

Pasal 11 

 

(1) Sub Bagian tata Usaha mempunyai tugas : 

 

a. menyusun rencana kegiatan Sub Bagian Tata Usaha berdasarkan 

peraturan perundang-undangan yang berlaku sebagai bahan untuk 

melaksanakan kegiatan; 

 

b. mengkoordinasikan para Kepala Urusan dalam menyusun 

program kerja Dinas agar terjalin kerjasama yang baik; 
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c. mengatur dan mendistribusikan tugas, memberi petunjuk dan 

memeriksa hasil pelaksanaan kegiatan para Kepala Urusan agar 

tugas Sub Bagian Tata Usaha dapat terlaksana sesuai dengan 

peraturan perundang-undangan yang berlaku; 

 

d. mengevaluasi hasil pelaksanaan kegiatan para Kepala Urusan 

sebagai bahan perencanaan kerja yang akan datang dan 

pertimbangan pengembangan karier ; 

 

e. memimpin dan menyiapkan administrasi umum di lingkungan 

Dinas LLAJ sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang 

berlaku; 

 

f. memberikan pelayanan teknis administrasi bagi seluruh 

organisasi dalam lingkungan Dinas LLAJ; 

 

g. menyiapkan dan menyusun pedoman kerja petunjuk tata laksana 

administrasi umum; 

 

h. menyiapkan dan menyusun lrencana keuangan Dinas LLAJ; 

 

i. menyelenggarakan pengelolaan dan bimbingan administrasi 

kepegawaian, keuangan, peralatan/perlengkapan di lingkungan 

Dinas LLAJ; 

 

j. menyelenggarakan pengurusan rumah tangga dan perjalanan 

Dinas LLAJ; 

 

k. menyelenggarakan pembinaan organisasi dan tatalaksana dalam 

arti membina dan memelihara seluruh kegiatan kelembagaan dan 

ketatalaksanaan di lingkungan Dinas LLAJ serta usaha-usaha 

pengembangannya; 

 

l. menyiapkan rencana produk hukum Daerah dan melakukan 

penilaian /pemantauan atas pelaksanaan produk hukum Daerah 

yang timbul sebagai akibat pelaksanaan tugas Dinas LLAJ; 

 

m. menyelenggarakan pengurusan protokol dan hubungan 

masyarakat sesuai petunjuk dan kebijaksanaan Kepala Dinas; 
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n. membuat laporan pelaksanaan kegiatan Sub Bagian Tata Usaha 

berdasarkan laporan para Kepala Urusan untuk disampaikan 

kepada atasan; 

 

o. melaksankan tugas lain yang diberikan oleh atasan. 

 

(2) Sub Bagian Tata Usaha dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian 

yang berada dibawah dan bertanggung jawab langsung kepada Kepala 

Dinas. 

 

 

Pasal 12 

 

(1) Urusan Program mempunyai tugas : 

 

a. menyusun program kerja Dinas berdasarkan peraturan perundang-

undangan yang berlaku agar rencana kerja dapat dilaksanakan 

sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku; 

 

b. memberi tugas, memberi petunjuk dan memeriksa hasil kerja 

bawahan agar tugas urusan Program dapat dilaksanakan sesuia 

dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku; 

 

c. menilai prestasi kerja bawahan sebagai bahan pertimbangan dalam 

pengembangan karier; 

 

d. mengadakan koordinasi dengan para Kepala Urusan dan instansi 

terkait untuk keharmonisan kerja; 

 

e. mengumpulkan dan mengolah data Dinas berdasarkan ketentuan 

untuk mendapatkan data yang akurat dibidang lalu lintas dan 

Angkutan Jalan; 

 

f. mengevaluasi perkembangan rencana dan program baik rutin 

maupun pembangunan untuk keseimbangan dan penyempurnaan 

program yang akan datang; 

 

g. membuat laporan kegiatan pelaksanaan Dinas berdasarkan laporan 

para Kepala Usahan untuk disampaikan kepada atasan; 
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h. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan. 

 

 

 

(2) Urusan Keuangan mempunyai tugas : 

 

a. menyusun langkah kegiatan Urusan Keuangan berdasarkan 

rencana kegiatan Dinas agar rencana kerja dapat dilaksanakan 

sesuai dengan perundang-undang yang berlaku; 

 

b. memberi tugas, memberi petunjuk dan memeriksa hasil kerja 

bawahan agar tugas Urusan Keuangan dapat terlaksana sesuia 

dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku; 

 

c. menilai prestasi kerja bawahan sebagai bahan pertimbangan 

dalam pengembangan karier; 

 

d. menyiapkan bahan masukan dan data penyusunan rencana 

anggaran rutin maupun pembangunan; 

 

e. melaksanakan pengelolaan perbendaharaan dan tata usaha 

keuangan; 

 

f. mengendalikan dan mengontrol pelaksanaan keuangan dan 

program dibidang lalu lintas dan angkutan jalan sesuai dengan 

peraturan perundang-undangan yang berlaku; 

 

g. membuat laporan keuangan dan pelaksanaan kegiatan Urusan 

Keuangan sebagai bahan informasi dan pertanggung jawaban 

kepada atasan; 

 

h. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan. 

 

 

(3) Urusan Kepegawaian dan Umum mempunyai tugas : 

 

a. menyusun langkah kegiatan Urusan Kepegawaian Umum 

berdasarkan rencana kegiatan Dinas agar rencana kerja dapat 

dilaksanakan sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku; 
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b. memberi tugas, memberi petunjuk dan memeriksa hasil kerja 

bawahan agar tugas urusan kepegawaian dan umum dapat 

terlaksana sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang 

berlaku; 

 

c. menilai prestasi kerja bawahan sebagai bahan pertimbangan dalam 

pengembangan karier; 

 

d. melaksanakan pengelolaan kepegawaian berdasarkan peraturan 

perundang-undangan yang berlaku untuk kelancaran tugas; 

 

e. melaksanakan dan mengatur kegiatan surat menyurat yang masuk 

maupun keluar; 

 

f. mengelola urusan perlengkapan serta pemeliharaan barang-barang 

sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku; 

 

g. menyelenggarakan hubungan masyarakat dan urusan protokoler 

berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku untuk 

kelancaran pelaksanaan tugas; 

 

h. membuat laporan hasil kegiatan sebagai bahan informasi dan 

pertanggung jawaban kepada atasan; 

 

i. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan. 

 

 

(4) Masing-masing urusan dipimpin oleh seorang Kepala Urusan yang 

berada dibawah dan bertanggung jawab langsung kepada kepala Sub 

Bagian Tata Usaha. 
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BAB IV 

Bagian Ketiga 

Seksi Lalu Lintas 

 

Pasal 13 

 

(1) Seksi lalu Lintas mempunyai tugas : 

 

a. Menyususn rencana kegiatan Seksi Lalu Lintas sesuai dengan 

peraturan perundang-undangan yang berlaku sebagai bahan untuk 

melaksanakan kegiatan; 

 

b. Mengadakan koordinasi dengan para Seksi dan pejabat terkait 

untuk keharmonisan kerja; 

 

c. Mengatur dan mendistribusikan tugas, memberi petunjuk dan 

memeriksa hasil kegiatan Kepala Sub Seksi agar tugas Seksi Lalu 

Lintas dapat terlaksana sesuai dengan peraturan perundang-

undangan yang berlaku; 

 

d. Menilai prestasi kerja bawahan sesuai dengan peraturan 

perundang-undangan yang berlaku sebagai bahan dalam 

pengembangan karier; 

 

e. Menyiapkan pembinaan manajemen dan rekayasa lalu lintas di 

jalan Kabupaten / Kotamadya di Jalan propinsi dan Nasional yang 

berada di Ibu Kota Kabupaten / Kotamadya sesuai dengan 

peraturan perundang-undangan yang berlaku; 

 

f. Memberikan bimbingan keselamatan dibidang lalu lintas pada 

masyarakat sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang 

berlaku; 

 

g. Membuat laporan pelaksanaan kegiatan Seksi Lalu Lintas 

berdasarkan laporan bawahan dan temuan di lapangan sebagai 

bahan informasi dan pertanggung jawaban kepada atasan; 

 

h. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan. 
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(2) Seksi Lalu Lintas dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada 

dibawah dan bertanggung jawab langsung kepada Kepala Dinas. 

 

 

Pasal 14 

 

(1) Sub Seksi Manajemen Lalu Lintas  mempunyai tugas : 

 

a. menyusun langkah kegiatan Sub Seksi Lalu Lintas berdasarkan 

rencana kegiatan Seksi Lalu Lintas agar rencana kerja dapat 

dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang 

berlaku; 

 

b. memberi tugas, memberi petunjuk dan memeriksa hasil kerja 

bawahan agar tugas-tugas berjalan sesuai rencana; 

 

c. menilai prestasi kerja bawahan sebagai bahan pengembangan 

karier; 

 

d. menyiapkan perencanaan, pengaturan, pengawasan dan 

pengendalian Lalu Lintas dan Jalan Nasional di Jalan kabupaten / 

Kotamadya; 

 

e. mengadakan koordinasi tata cara pelaksanaan pengendalian lalu 

lintas; 

 

f. melakukan pengamatan terhadap kondisi jalan dan jembatan 

lokasi-lokasi rawan kecelakaan dan lokasi-lokasi yang 

menimbuklan hambatan kelancaran lalu lintas; 

 

g. membuat laporan hasil kegiatan sebagai bahan informasi dan 

pertanggung jawaban kepada atasan; 

 

h. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan. 
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(2) Sub Seksi Rekayasa Lalu Lintas mempunyai tugas : 

 

a. menyusun langkah kegiatan Sub Seksi Rekayasa Lalu Lintas 

berdasarkan rencana kegiatan Seksi Lalu Lintas agar rencana kerja 

dapat dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan 

yang berlaku; 

 

b. memberi tugas, memberi petunjuk dan memeriksa hasil kerja 

bawahan agar tugas dapat dilaksanakan  sesuai rencana; 

 

c. menilai prestasi kerja bawahan sebagai bahan pertimbangan dalam 

pengembangan karier; 

 

d. menyiapkan perencanaan kebutuhan dan pengadaan kebutuhan 

fasilitas Lalu Lintas sesuai dengan peraturan perundang-undangan 

yang berlaku; 

 

e. penempatan dan pemeliharaan rambu-rambu lalu lintas, marka 

jalan dan alat pemberi isyarat lalu lintas di jalan kabupaten / 

Kotamadya, jalan Propinsi dan jalan Nasional di Ibu Koata Daerah 

Kabupaten / Kotamadya; 

 

f. menyempurnakan dan menertibkan pemasangan dan penempatan 

pesawat pengatur lalu lintas ( traffic light), rambu lalu lintas 

sehingga lebih tampak jelas oleh pemakaian jalan; 

 

g. menginventarisir fasilitas lalu lintas dan pengatur lalu lintas; 

 

h. membuat laporan hasil kegiatan sebagai bahan informasi dan 

pertanggung jawaban kepada atasan; 

 

i. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan. 

 

(3) Sub Seksi Bimbingan Keselamatan dan Ketertiban mempunyai tugas : 

 

a. menyusun langkah kegiatan Sub Seksi Bimbingan Keselamatan 

dan Ketertiban berdasarkan rencana kegiatan Seksi Lalu Lintas 

agar rencana dapat dilaksanakan sesuai dengan peraturan 

perundang-undangan yang berlaku; 
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b. memberi tugas, memberi petunjuk dan memeriksa hasil kerja 

bawahan agar tugas-tugas dapat dilaksanakan  sesuai dengan yang 

diharapkan; 

 

c. menilai prestasi kerja bawahan sebagai bahan pertimbangan dalam 

pengembangan karier; 

 

d. menyiapkan bimbingan dan penyuluhan kepada masyarakat 

mengenai keselamatan Lalu Lintas dan angkutan jalan sesuai 

dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku; 

 

e. mengumpulkan data pelanggaran, kecelakaan lalu lintas dan 

prasarana lalu lintas dan angkutan jalan; 

 

f. membuat laporan hasil kegiatan sebagai bahan informasi dan 

pertanggung jawaban kepada atasan; 

 

g. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan. 

 

(4) Masing-masing Sub Seksi di pimpin oleh seorang Kepala Sub Seksi 

yang berada dibawah dan bertanggung jawab langsung kepada Kepala 

Seksi lalau Lintas. 

 

 

Bagian Keempat 

Seksi Angkutan 

Pasal 15 

  

 

(1) Seksi Angkutan mempunyai tugas : 

 

a. menyusun rencana kegiatan Seksi Angkutan sesuai dengan 

peraturan perundang-undangan yang berlaku sebagai bahan untuk  

melaksanakan tugas; 

 

b. mengatur dan mendistribusikan tugas, memberi petunjuk dan 

memeriksa hasil pelaksanaan tugas para Kepala Sub Seksi agar 

tugas Seksi Angkutan dapat terlaksana sesuai dengan peraturan 

perundang-undangan yang berlaku; 
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c. menilai prestasi kerja bawahan sebagai bahan pertimbangan dalam 

pengembangan karier; 

 

d. menyiapkan pembinaan manajemen angkutan orang, angkutan 

barang dan angkutan khusus seluruhnya berada didalam wilayah 

berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku; 

 

e. mengatur tentang pembatasan mengangkut orang dengan 

kendaraan bermotor dan tidak bermotor; 

 

f. menetapkan ketentuan-ketentuan tambahan mengenai susunan 

alat-alat tambahan pada mobil penumpang yang digunakan 

sebagai kendaraan umum jika dipandang perlu untuk kelancaran 

pengangkutan orang secara tertib dan teratur; 

 

g. menetapkan tarif pengangkutan orang dan barang dengan 

kendaraan umum, sepanjang tidak ditetapkan tarif berdasarkan 

peraturan perundang-undangan yang berlaku; 

 

h.  membuat laporan hasil kegiatan sebagai bahan informasi dan 

pertanggung jawaban kepada atasan; 

 

i. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan. 

 

 

(2) Seksi Angkutan dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada 

dibawah dan bertanggung jawab langsung kepada Kepala Dinas. 

 

 

Pasal 16 

 

 

(1) Sub Seksi Angkutan Orang mempunyai tugas : 

 

a. menyusun langkah kegiatan Sub Seksi Angkutan Orang agar 

rencana kerja dapat dilaksanakan sesuai dengan peraturan 

perundang-undangan yang berlaku; 
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b. memberi tugas, memberi petunjuk dan memeriksa hasil kerja 

bawahan agar tugas Seksi Angkutan Orang dapat terlaksana sesuai 

dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku; 

 

c. menilai prestasi kerja bawahan sebagai bahan pertimbangan dalam 

pengembangan karier; 

 

d. menyiapkan pemberian bimbingan masalah angkutan orang pada 

masyarakat agar tercipta ketertiban di jalan umum; 

 

e. memberikan ijin operasi angkutan orang dan pengawasan 

penyelenggaraan angkutan orang di Daerah; 

 

f. mempersiapkan jumlah kendaraan untuk angkutan orang pada 

masing-masing trayek agar sesuai dan sehimbang dengan 

kebutuhan; 

 

g. membuat laporan hasil kegiatan sebagai bahan informasi dan 

bertanggung jawab kepada atasan; 

 

h. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan. 

 

(2) Sub Seksi Angkutan barang mempunyai tugas : 

 

a. menyusun langkah kegiatan Sub Seksi Angkutan Barang agar 

rencana kerja dapat dilaksanakan sesuai dengan peraturan 

perundang-undangan yang berlaku; 

 

b. memberi tugas, memberi petunjuk dan memeriksa hasil kerja 

bawahan agar tugas Sub Seksi Angkutan Barang dapat terlaksana 

sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku; 

 

c. menilai prestasi kerja bawahan sebagai bahan pertimbangan dalam 

pengembangan karier; 

 

d. menyiapkan bimbingan ijin pengangkutan barang sesuai peraturan 

perundang-undangan yang berlaku; 
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e. melakukan pengawasan angkutan barang sesuai dengan peraturan 

perundang-undangan yang berlaku; 

 

f. mempersiapkan jumlah kendaraan untuk angkutan barang pada 

masing-masing trayek sesuai dengan kebutuhan; 

 

g. membuat laporan hasil kegiatan sebagai bahan informasi dan 

pertanggung jawaban kepada atasan; 

 

h. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan. 

 

 

(3) Sub Seksi Angkutan Khusus mempunyai tugas : 

 

a. menyusun langkah kegiatan Sub Seksi Angkutan Khusus agar 

rencana kerja dapat dilaksanakan sesuai dengan peraturan 

perundang-undangan yang berlaku; 

 

b. memberi tugas, memberi petunjuk dan memeriksa hasil kerja 

bawahan agar tugas Sub Seksi Angkutan Khusus dapat terlaksana 

sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku; 

 

c. menilai prestasi kerja bawahan sebagai bahan pertimbangan dalam 

pengembangan karier; 

 

d. menyiapkan pemberian bimbingan mengenai Angkutan khusus 

yang berada di jalan berdasarkan peraturan perundang-undangan 

yang berlaku; 

 

e. memberikan ijin pengangkutan orang dan atau barang tertentu 

yang bersifat khusus sesuai dengan peraturan perundang-undangan 

yang berlaku; 

 

f. mempersiapkan jumlah kendaraan baik untuk angkutan orang dan 

atau barang tertentu yang bersifat khusus sesuai dengan peraturan 

perundang-undangan yang berlaku; 

 

g. membuat laporan hasil kegiatan sebagai bahan informasi dan 

pertanggung jawaban kepada atasan; 
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h. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan. 

 

 

(4) Masing-masing Sub Seksi dipimpin oleh seorang Kepala Sub Seksi 

yang berada dibawah dan bertanggung jawab langsung kepada Kepala 

Seksi Angkutan. 

 

 

Bagian Kelima 

Seksi Teknis Sarana dan Prasarana 

 

Pasal 17 

 

(1) Seksi Teknis Sarana dan Prasarana mempunyai tugas : 

 

a. menyusun rencana kegiatan Seksi Teknik Sarana dan Prasarana 

sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku 

sebagai bahan dalam pelaksanaan tugas; 

 

b. mengkoordinir para Kepala Sub Seksi agar terjalin kerjasama yang 

baik; 

 

c. mengatur dan mendistribusikan tugas, memberi petunjuk dan 

memeriksa hasil kegiatan para kepala Sub Seksi agar tugas Seksi 

Teknik Sarana dan Prasarana terlaksanan sesuai dengan peraturan 

perundang-undangan yang berlaku; 

 

d. menyiapkan pembinaan inventarisasi dan perbengkelan umum 

sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku; 

 

e. menata pemberian ijin mendirikan perusahaan bengkel umum 

untuk kendaraan bermotor; 

 

f. penunjukan dan pengelolaan terminal dan tempat parkir kendaraan 

bermotor dan tidak bermotor; 

 

g. memelihara dan mengembangkan terminal, halte, tempat 

penyeberangan, jembatan penyeberangan dan perparkiran sesuai 

dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku; 
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h. membuat laporan hasil kegiatan sebagai bahan informasi dan 

pertanggung jawaban kepada atasan; 

 

i. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan. 

 

 

(2) Seksi Teknik Sarana dan Prasarana dipimpin oleh  seorang Kepala 

Seksi yang berada dibawah dan bertanggung jawab langsung kepada 

Kepala Dinas. 

 

 

Pasal 18 

 

(1) Sub Seksi Kendaraan dan Peebengkelan mempunyai tugas  : 

 

a. menyusun langsung, kegiatan Sub Seksi Kendaraan dan 

Perbengkelan agar rencana kerja dapat dilaksanakan sesuai 

peraturan perundang-undangan yang berlaku; 

 

b. memberi tugas, memberi petunjuk dan memeriksa hasil kerja 

bawahan agar tugas Sub Seksi Kendaraan dan Perbengkelan dapat 

terlaksana sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang 

berlaku; 

 

c. menilai prestasi kerja bawahan sebagai bahan pertimbangan dalam 

pengembangan karier; 

 

d. menyiapkan bahan bimbingan untuk kendaraan dan perbengkelan 

sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku; 

 

e. pengaturan mengenai perijinan bengkel umum sesuai dengan 

peraturan perundang-undangan yang berlaku; 

 

f. pengaturan dan pengendalian susunan alat tambahan pada 

kendaraan penumpang umum; 

 

g. membuat laporan hasil kegiatan sebagai bahan informasi dan 

pertanggung jawaban kepada atasan; 
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h. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan. 

 

 

(2) Sub Seksi Terminal mempunyai tugas : 

 

a. menyusun langkah kegiatan Sub Seksi Terminal agar rencana 

kerja dapat dilaksanakan sesuai peraturan perundang-undangan 

yang berlaku; 

 

b. memberi tugas, memberi petunjuk dan memeriksa hasil kerja 

bawahan agar tugas Sub Seksi Terminal dapat terlaksana sesuai 

dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku; 

 

c. menilai prestasi kerja bawahan sebagai bahan pertimbangan dalam 

pengembangan karier; 

 

d. mempersiapkan perencanaan terminal sesuai dengan peraturan 

perundang-undangan yang berlaku agar dalam pelaksanaan dapat 

memenuhi kebutuhan; 

 

e. Penunjukan lokasi, pembangunan dan pengembangan terminal dan 

halte agar sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang 

berlaku; 

 

f. pengelolaan dan  pemeliharaan sarana fisik serta pengendalian 

ketertiban terminal dan halte; 

 

g. membuat laporan hasil kegiatan sebagai bahan informasi dan 

pertanggung jawaban kepada atasan; 

 

h. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan. 

 

(3) Sub Seksi Perparkiran mempunyai tugas : 

 

a. Menyusun langsung kegiatan Sub Seksi Perparkiran agar rencana 

kerja dapat dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-

undangan yang berlaku; 
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b. memberi tugas, memberi petunjuk dan memeriksa hasil kerja 

bawahan agar tugas Sub Seksi Perpakiran dapat terlaksanan sesuai 

dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku; 

 

c. menilai prestasi kerja bawahan sebagai bahan pertimbangan dalam 

pengembangan karier; 

 

d. menyiapkan perencanaan untuk tempat perpakiran kendaraan 

bermotor dan tidak bermotor; 

 

e. menunjukan lokasi, pembangunan serta pengembangan tempat 

parkir dan jembatan penyeberangan; 

 

f. mengelola dan memelihara fisik serta pengendalian ketertiban 

tempat parkir dan jembatan penyeberangan: 

 

g. membuat laporan hasil kegiatan sebagai bahan informasi dan 

bertanggung jawaban kepada atasan; 

 

h. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan. 

 

 

(4) Masing-masing Sub Seksi dipimpin oleh seorang Kepala Sub Seksi 

yang berada dibawah dan bertanggung jawab langsung kepada Kepala 

Seksi Teknik Saranan dan Prasarana.  

 

 

Bagian Keenam 

Unit Pelaksanaan Teknis Dinas LLAJ 

 

Pasal 19 

 

(1) Unit Pelaksanaan Teknis Dinas LLAJ Tingkat II adalah unsur 

pelaksanaan Teknis Dinas yang mempunyai tugas sebagian tugas 

Dinas dibidang terminal dan perparkiran. 

 

(2) Unit Pelaksanaan Teknis Dnias LLAJ Tingkat II di pimpin oleh 

seorang Kepala Unit Pelaksana Teknis Dinas yang berada dibawah 

dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas. 
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Bagian Ketujuh 

Kelompok Jabatan Fungsional 

 

Pasal 20 

 

Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melaksanakan kegiatan 

Teknis Lalu Lintas dan Angkutan Jalan sesuai bidang keahliannya 

masing-masing. 

 

Pasal 21 

 

(1) Kelompok Jabatan Fungsional terdiri dari sejumlah tenaga dalam 

jenjang Jabatan Fungsional yang dipimpin oleh seorang tenaga 

Fungsional senior selaku  ketua kelompok yang berada dibawah dan 

bertanggung jawab kepada Kepala Dinas atau Kepala Unit Pelaksana 

Teknis Dinas yang bersangkutan. 

 

(2) Kelompok Jabatan Fungsional dapat dibagi atas kelompok dan Sub 

Kelompok sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang 

berlaku. 

 

(3) Jumlah Jabatan Fungsional ditentukan berdasarkan sifat, jenis dan 

bahan kerja. 

 

(4) Pembinaan terhadap tenaga Fungsional dilaksanakan sesuai dengan 

peraturan perundang-undangan yang berlaku. 

 

 

 

BAB VII 

T A T A   K E R J A 

 

Pasal 22 

 

(1) Dalam melaksanakan tugasnya antara Dinas LLAJ dengan Instansi 

Vertikal yang urusannya sejenis diselenggarakan atas dasar hubungan 

fungsional dengan cara yang sebaik-baiknya. 



 

 

25 

(2) Dalam melaksanakan tugasnya antara Dinas LLAJ dengan Dinas 

LLAJ Propinsi Daerah Tingkat I Bali wajib diselenggarakan atas dasar 

hubungan fungsional dengan cara sebaik-baiknya. 

 

 

Pasal 23 

 

(1) Kepala Dinas dalam melaksanakan tugasnya, wajib menerapkan 

prinsip koordinasi integarasi dan sinkronisasi baik dalam lingkungan 

Dinasnya, maupun hubungan antara Dinas atau instansi lainnya. 

 

(2) Kepala Dinas melasanakan tugasnya berdasarkan kebijaksanaan yang 

ditetapkan oleh Bupati / Walikota madya Kepala Daerah. 

 

(3) Kepala Dinas berkewajiban memberikan petunjuk membimbing dan 

mengawasi perkerjaan unsur-unsur pembantu dan pelaksana yang 

berada dalam lingkungan Dinas LLAJ. 

 

(4) Kepala Dinas secara berkala menyamp[aikan laporan kepada Bupati / 

Walikotamadya Kepala Daerah. 

 

(5) Bilamana Kepala Dinas memandang perlu untuk mengadakan 

perubahan kebijaksanaan yang telah ditetapkan oleh Bupati / 

Walikota madya Kepala Daerah maka hal tersebut harus diajukan 

Kepada Bupati / Walikota madya Kepala Daerah untuk mendapat 

keputusan. 

 

 

Pasal 24 

 

    

(1) Setiap pimpinan Satuan Organisasi atau unit kerja dalam lingkungan 

Dinas LLAJ wajib memimpin dan mengkoordinasikan bawahan 

masing-masing dan memberikan bimbingan serta petunjuk-petunjuk 

pelaksanaan bagi petugas bawahannya. 
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(2) Setiap pemimpin satuan organisasi atau unit kerja dalam lingkungan 

Dinas LLAJ wajib mengikuti dan mematuhi petunjuk-petunjuk dan 

bertangung jawab kepada atasan masing-masing serta menyampaikan 

lopran pada waktunya kepada atasan. 

 

 

 

BAB VIII 

 

K E P E G A W A I A N 

Pasal 25 

 

(1) Kepala Dinas diangkat dan diberhentikan oleh Bupati / Walikota 

madya Kepala Daerah setelah mendapat persetujuan dari Gubernur 

Kepala Daerah, dengan mendapat pertimbangan Kepala Kantor 

Wilayah Departemen Perhubungan. 

 

(2) Kepala Sub Bagian / Seksi Kepala Urusan / Sub Seksi diangkat dan 

diberhentikan oleh Bupati / Walikota madya Kepala Daerah atas usul 

Kepala Dinas. 

 

(3) Kepala Unit Pelayanan Teknis Dinas diangkat dan diberhentikan oleh 

Bupati / Walikota madya Kepala Daerah atas usul Kepala Dinas. 

 

(4) Jabatan Fungsional dilingkungan Dinas LLAJ diangkat dan 

diberhentikan menurut ketentuan peraturan perundang-undangan 

yang berlaku. 

 

 

 

BAB IX 

P E M B I A Y A A N 

 

Pasal 26 

 

Segala pembiayaan untuk kegiatan Dinas LLAJ disediakan dari Anggaran 

Pendapatan dan Belanja Daerah serta subsidi atau bantuan dari 

Pemerintah atau dari Lembaga lain yang sah.  

 



 

 

27 

BAB X  

 

KETENTUAN LAIN-LAIN 

Pasal 27 

 

(1) Apabila perkembangan penyerahan sebagian urusan mengakibatkan 

perubahan terhadap Pola Susunan Organisasi Dinas LLAJ akan diatur 

lebih lanjut sesuai dengan beban tugas Dinas LLAJ yang 

bersangkutan. 

 

(2) Pejabat-Pejabat yang memimpin satuan Organisasi ketatausahaan 

Dinas LLAJ sehari-hari disebut Sekretaris. 

 

 

      Pasal 28 

 

Bagan Susunan Organisasi Dinas LLAJ sebagaimana tercantum dalam 

lampiran Peraturan Daerah ini dan merupakan bagian yang tidak 

terpisahkan dari Peraturan Daerah ini. 

 

 

 

BAB XI 

 

KETENTUAN PENUTUP 

Pasal 29 

 

(1) Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka Keputusan Bupati 

Kepala Daerah Tingkat II Badung tanggal 12 Januari 1994 Nomor 35 

Tahun 1994 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Lalu Lintas dan 

Angkutan Jalan Kabupaten Daerah Tingkat II Badung dinyatakan 

tidak berlaku lagi. 
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(2) Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal di undangkan dalam 

Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Badung. 

 

 

 Denpasar, 30 Juli  1994 

  

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH                                  BUPATI KEPALA DAERAH 

KABUPATEN DAERAH TINGKAT II BADUNG                                 TINGKAT II BADUNG                                                                         

                      K E T U A,                                                                                      

                            ttd.                                                                                         ttd.         

 

               I KETUT GARGA                                                                     I G.B. ALIT PUTRA 

 

   

 

 

Disahkan oleh 

Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Bali  

dengan Keputusan 

Tanggal 17 Januari 1994  Nomor 15 Tahun 1995 

Diundangkan dalam Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Badung. 

Nomor  : 7 Tanggal :  21 Februari 1995 

Seri     :    D Nomor        :  7 

 

 

 

Sekretaris Wilayah/Daerah Tingkat II  Badung 

 

              ttd. 

 

Drs. Ida Bagus Yudara Pidada  

Pembina Tk. I 

Nip. 010045843 
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P E N J E L A S A N  

ATAS 

PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II BADUNG 

NOMOR 11 TAHUN 1994 

TENTANG  

ORGANISASI DAN TATA KERJA DINAS LALU LINTAS DAN  

ANGKUTAN JALAN  KABUPATEN DAERAH TINGKAT II BADUNG 

 

 

I. U M U M 

 

 Dalam usaha meningkatkan peranan daerah, khususnya dalam pelaksanaan 

tugas pemerintahan dan pembangunan lalu lintas dan angkutan jalan sehingga dapat 

lebih berdaya guna dan berasil guna, maka pembangunan perhubungan sangat perlu 

mendapat perhatian kita bersama. 

 

 Keberhasilan dalam pembangunan perhubungan akan memberikan dampak 

positif dalam kelancaran roda perekonomian, memperkokoh persatuan serta semakin 

meningkatnya ketahanan nasional, sebagai perwujudan dari tujuan pembangunan 

nasional. 

 

Sehubungan dengan hal tersebut diatas dengan berpedoman kepada Keputusan 

Menteri Dalam Negeri Nomor 61Tahun 1993 tentang Pedoman Organisasi dan Tata 

Kerja Dinas Lalu Lintas dan Angutan Jalan Daerah Tingkat I dan Dinas lalu Lintas 

dan Angkutan Jalan Daerah Tingkat II dan dengan memperhatikan Surat Menteri 

Dalam Negeri Tanggal 11 Nopember 1993 No. 188.52/3438/SJ perihal penjelasan 

Intruksi Menteri Dalam Negeri No. 23 Tahun 1993 serta Surat Menteri Dalam 

NegeriTanggal 2 Oktober 1993 No.061.1/3126/SJ perihal Penetapan Pola Organisasi 

Dinas LLAJ Daerah Tingkat II maka dipandang perlu menetapkan Peraturan 

DaerahKabupaten Tingkat II Badung tentang Organisasi Tata Kerja Dinas Lalu Lintas 

dan Angkutan Jalan Kabupaten Daerah Tingkat II Badung. 

 

 

II. PASAL DEMI PASAL 

 

Pasal 1   : Cukup jelas    

Pasal 2   : Cukup jelas 
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Pasal 3   : yang dimaksud dengan bidang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan ialah 

segala potensi baik berupa sarana fasilitas, jasa-jasa yang 

memungkinkan terselenggaranya angkutan yang lancar. 

  Dalam pengertian jalan termasuk jalan-jalan Negara, Propinsi 

Kabupaten Daerah Tingkat II dan jalan-jalan milik Desa. 

  Yang dimaksud Angkutan adalah pemindahan orang atau barang dari 

satu tempat ke tempat lain dengan menggunakan sarana tertentu. 

  Yang dimaksud Lalu Lintas adalah pergerakan kendaraan, orang dan 

hewan di jalan. 

  Yang dimaksud dengan Jalan adalah satu prasarana perhubungan 

darat dalam bentuk apapun, meliputi segala bagian jalan termasuk 

bangunan pelengkap dan perlengkapannya yang diperuntukan bagi 

lalu lintas. 

 

Pasal 4   : Cukup jelas 

Pasal 5   : Cukup jelas 

Pasal 6   : Cukup jelas    

Pasal 7   : Cukup jelas 

Pasal 8   : Cukup jelas 

Pasal 9   : Cukup jelas 

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    

Pasal 17  : Cukup jelas 

Pasal 18  : Cukup jelas 

Pasal 19  : Cukup jelas 

Pasal 20  : Cukup jelas 

Pasal 21  : Cukup jelas    

Pasal 22  : Cukup jelas 

Pasal 23  : Cukup jelas 

Pasal 24  : Cukup jelas 

Pasal 25  : Cukup jelas 

Pasal 26  : Cukup jelas    

Pasal 27  : Cukup jelas 
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Pasal 28  : Cukup jelas 

Pasal 29 : Cukup jelas 
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 LAMPIRAN  :  PERATURAN DAERAH KABUPATEN TINGKAT II BADUNG   

    TANGGAL : 30 JULI 1994 

    NOMOR : 11 TAHUN 1994 

    TENTANG : ORGANISASI DAN TATA KERJA DINAS LLAJ 

  KABUPATEN DAERAH TINGKAT II BADUNG 

 

BAGAN STRUKTUR ORGANISASI LLAJ 

KABUPATEN DAERAH TINGKAT II BADUNG 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  
 

 

 

 

 

  DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH                                      BUPATI  KEPALA  DAERAH  
KABUPATEN DAERAH TINGKAT II BADUNG                                                  TINGKAT II BADUNG 

      KETUA,  

 
      TTD.                                                                       TTD. 
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