
 

 

PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II BADUNG 

 

NOMOR  18 TAHUN 1995 

  

TENTANG 

 

PEMBENTUKAN, SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA DINAS  

KEBERSIHAN DAN PERTAMANAN KABUPATEN DAERAH  

TINGKAT II BADUNG 

 

 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

 

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II BADUNG, 

 

 

Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan Otonomi Daerah secara berdaya guna 

dan berhasil guna dalam upaya meningkatkan penyelenggaraan 

Pemerintahan, pelaksanaan pembangunan dan pelayanan kepada 

masyarakat maka titik  berat Otonomi Daerah Tingkat II telah 

dilaksanakan sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah 

Nomor 45 Tahun 1992 tentang penyelenggaraan Otonomi Daerah 

dengan titik berat pada Daerah Tingkat II; 

 

  b. bahwa berkenaan dengan hal tersebut diatas dan sesuai pula dengan 

pasal 11 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1992 

menentukan bahwa untuk melaksanakan urusan Pemerintahan yang 

sudah diserahkan menjadi urusan rumah tangga Daerah, Pemerintah 

Daerah dapat membentuk Dinas Daerah; 

 

  c. bahwa berkenaan dengan hal tersebut diatas, dalam rangka 

melaksanakan urusan Pemerintahan dibidang Kebersihan dan 

Pertamanan dipandang perlu membentuk Dinas Kebersihan dan 

Pertamanan Kabupaten Daerah Tingkat II Badung dengan Peraturan 

Daerah. 
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Mengingat  : 1. 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 Nomor 4 Tahun 1982 tentang Ketentuan-

Ketentuan Pokok Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 1982 Nomor 12,  Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3215); 

 

4. Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 1986 tentang Hasil Analisis 

Mengenai Dampak Lingkungan; 

 

5. Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 1987 tentang Penyerahan 

Sebagian urusan Pemerintah kepada Daerah di Bidang Pekerjaan 

Umum; 

 

6. Peraturan Pemerintah 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 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); 

 

8. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 1992 tentang 

Pedoman Organisasi Dinas Daerah; 

 

9. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 1993 tentang 

Bentuk Peraturan Daerah dan Peraturan Daerah Perubahan; 
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10. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 97 Tahun 1993 tentang 

Pola Organisasi Pemerintah Daerah dan Wilayah; 

 

11. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 105 Tahun 1994 tentang 

Pelaksanaan Proyek Percontohan Otonomi Daerah pada Daerah 

Tingkat II; 

 

12. Instruksi menteri Dalam Negeri Nomor 23 Tahun 1993 tentang 

Petunjuk Pelaksanaan Organisasi dan tata Kerja Dinas Daerah 

Tingkat I dan Dinas Daerah Tingkat II; 

 

13. Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Bali Nomor 214 

Tahun 1990 tentang Pedoman Pembentukan, Susunan Organisasi 

dan Tata Kerja Dinas Kebersihan dan Pertamanan Kabupaten 

daerah Tingkat II se-Bali. 

 

 

 

Dengan Persetujuan  

 

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN DAERAH  

TINGKAT II  BADUNG 

 

MEMUTUSKAN : 

 

 

Menetapkan : PERATURAN DAERAH  KABUPATEN DAERAH TINGKAT II 

BADUNG TENTANG PEMBENTUKAN, SUSUNAN ORGANISASI 

DAN TATA KERJA DINAS KEBERSIHAN DAN PERTAMANAN 

KABUPATEN DAERAH TINGKAT II BADUNG. 
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BAB I 

 

KETENTUAN UMUM 

 

Pasal 1 

 

 

Dalam 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. DPRD adalah  Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Daerah Tingkat 

II Badung; 

 

e. Dinas Kebersihan dan Pertamanan adalah Dinas Kebersihan dan Pertamanan 

Kabupaten Daerah Tingkat II Badung; 

 

f. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Kebersihan dan Pertamanan Kabupaten 

Daerah Tingkat II Badung; 

 

g. Sampah adalah Kotoran yang berasal dari kertas, daun-daunan, kepingan kayu, 

botol, barang-barang bekas lainnya yang bersifat merusak keindahan; 

 

h. M.C.K adalah tempat mandi umum, tempat cuci umum dan kakus umum; 

 

i. Pertamanan adalah segala kegiatan dan atau upaya mewujudkan tata 

lingkungan yang indah, sehat dan nyaman dengan melakukan pembangunan, 

pengaturan dan pemeliharaan jalur hijau dan tata hias, lainnya; 

 

j. Jalur Hijau adalah setiap jalur tanah terbuka yang meliputi taman, lapangan 

dan monumen yang pengelolaannya dilakukan oleh Pemerintah Daerah; 

 

k. Limbah adalah Sisa proses produksi air buangan pabrik yang dapat 

mencemarkan air di daerah sekitarnya; 

 



 

 

5 

l. Tinja adalah Kotoran atau Hasil buangan yang dikeluarkan dari alat 

pencernaan keluar tubuh melalui dubur, mengandung zat-zat makanan yang 

tidak dapat dicernakan dan zat-zat yang tidak berasal dari makanan, misalnya 

jaringan yang aus, mikroba yang mati kotoran. 

 

 

BAB II 

 

KEDUDUKAN, TUGAS POKOK DAN FUNGSI 

 

 

Pasal 2 

 

 

(1) Dinas Daerah  adalah unsur Pelaksana Pemerintah Daerah di Bidang 

Kebersihan dan Pertamanan yang menjadi urusan Rumah Tangga Daerah. 

 

(2) Dinas Daerah dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang berada dibawah dan 

bertanggung jawab langsung kepada Bupati Kepala Daerah. 

 

 

 

Pasal 3 

 

Dinas Daerah mempunyai tugas pokok sebagai berikut : 

 

a. Melaksanakan sebagian urusan rumah tangga daerah. 

 

b. Melaksanakan urusan tugas pembantuan yang diserahkan oleh Bupati Kepala 

Daerah. 
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Pasal 4 

 

Untuk menyelenggarakan tugas tersebut pasal 3 Dinas Daerah mempunyai fungsi 

: 

 

a. Perencanaan yang merupakan segala usaha dan kegiatan pengumpulan dan 

pengolahan, penilaian data dan penyusunan rencana sesuai dengan  

Kebijaksanaan Bupati Kepala Daerah untuk melaksanakan tugas pokok;  

 

b. Pelaksanaan yang merupakan segala usaha kegiatan untuk melaksanakan 

rencana yang telah ditetapkan untuk melakukan tugas pokok yang meliputi 

pengumpulan, pengangkutan, pemanfaatan dan pemusnahan sampah serta 

pencegahan pencemaran lingkungan; 

 

c. Pembinaan yang merupakan segala usaha dan kegiatan penyuluhan  kearah 

peningkatan partisifasi masyarakat dalam usaha-usaha Kebersihan dan 

Pertamanan; 

 

d. Administrasi yang merupakan  segala usaha dan kegiatan dibidang 

Ketatausahaan, Umum, Pemberian Perijinan, Penggunaan Taman dan 

lapangan, Kepegawaian, Perlengkapan dan keuangan; 

 

e. Koordinasi yang merupakan segala usaha untuk mengadakan hubungan dan 

kerja sama dengan Dinas dan Instansi lain dalam pelaksanaan pemeliharaan 

sarana dan prasarana kebersihan dan pertamanan serta kegiatan untuk 

mewujudkan persatuan  kesatuan dan keserasian gerak guna kelancaran 

pelaksanaan tugas pokok;guna kelancaran pelaksanaan tugasnya; 

 

f. Pengawasan yang merupakan segala usaha dan kegiatan untuk melaksanakan 

pengamanan dan pengendalian atas pelaksanaan tugas pokok sesuai dengan 

kebijaksanaan yang ditetapkan Bupati Kepala Daerah berdasarkan  peraturan 

perundang-undangan yang berlaku. 
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BAB III 

 

SUSUNAN ORGANISASI 

 

Pasal 5 

 

(1) Susunan Organisasi Dinas Daerah terdiri dari : 

 

a. Kepala Dinas; 

b. Sub Bagian Tata Usaha; 

c. Seksi-seksi terdiri dari : 

1. Seksi Bina Program; 

2. Seksi Kebersihan; 

3. Seksi Pertamanan; 

4. Seksi Penyuluhan; 

5. Seksi Peralatan dan Angkutan. 

 

(2) Bagan Susunan Organisasi Dinas Daerah sebagaimana tercantum dalam 

Lampiran Peraturan Daerah ini dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan 

dari  Peraturan Daerah ini. 

 

 

BAB IV 

 

TUGAS, WEWENANG DAN TANGGUNG JAWAB 

 

Bagian Pertama 

 

Kepala Dinas 

 

Pasal 6 

 

(1) Kepala Dinas mempunyai tugas  : 

 

a. memimpin pelaksanaan tugas pokok dan fungsi sebagaimana dimaksud 

dalam pasal 3 dan  pasal 4 keputusan ini. 

 



 

 

8 

b. Memimpin dan mengkoordinasikan seluruh kegiatan Perangkap Staf dan 

Pelaksana Dinas Daerah. 

 

 

(2)   Kepala Dinas dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab langsung 

kepada Bupati Kepala Daerah. 

 

 

Bagian Kedua 

 

Sub Bagian Tata Usaha 

 

Pasal 7 

 

(1) Sub Bagian Tata Usaha mempunyai tugas : 

 

a. Melaksanakan urusan tata usaha umum, tata usaha kepegawaian, tata 

usaha keuangan dan tata usaha perlengkapan kantor;  

b. Melaksanakan tugas-tugas protokoler dan perjalanan dinas; 

c. Melaksanakan urusan rumah tangga Dinas Daerah; 

d. Membantu Kepala Dinas melaksanakan pembinaan administrasi, 

organisasi, dan ketatalaksanaan; 

e. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas. 

 

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

dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab kepada Kepala Dinas. 

 

 

Pasal 8 

 

 

(1) Sub Bagian Tata Usaha terdiri dari : 

 

a. Urusan kepegawaian; 

b. Urusan Keuangan; 

c. Urusan Umum. 
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(2)Tiap – tiap urusan dipimpin oleh seorang Kepala Urusan yang  

melaksanakan tugasnya bertanggung jawab kepada Kepala Sub Bagian Tata 

Usaha. 

 

Pasal 9 

 

 

(1) Urusan Kepegawaian mempunyai tugas : 

 

a.  mengurus administrasi kepegawaian yang meliputi usul pengangkatan, 

kenaikan pangkat, mutasi, promosi, pemberhentian, pensiun dan 

kondite; 

 

b. menyusun dan mengusulkan rencana formasi atau pengadaan pegawai 

kepada Kepala Dinas; 

 

c. menyusun rencana usulan, pendidikan dan latihan pegawai; 

 

d. menyusun rencana mutasi dan pengembangan karier pegawai; 

 

e. mengatur pemeliharaan tata tertib dan disiplin pegawai; 

 

f. mengusulkan tindakan administratif terhadap pegawai yang melanggar 

disiplin kepegawaian dan mengusulkan pemberian penghargaan bagi 

pegawai yang berprestasi atau berjasa; 

 

g. mengurus pelaksanaan pembinaan rohani pegawai; 

 

h. mengurus kebutuhan yang ada hubungan dengan kesejahteraan pegawai 

yaitu kesehatan, olahraga, rekreasi,  kesenian, koperasi dan lain-lain; 

 

i. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Sub Bagian Tata 

Usaha. 

 

(2) Urusan Keuangan mempunyai tugas : 

 

a.  mempersiapkan rencana anggaran pendapatan dan belanja dinas rutin; 

 

b.   mengelola tata pembukuan penerimaan dan pengeluaran menurut tujuan; 
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c.  mengurus kelengkapan penyelesaian pengurusan keuangan; 

 

d.  mempersiapkan daftar dan pembayaran gaji pegawai; 

 

e.  merencanakan dan merumuskan sumber penerimaan dinas; 

 

f.  memeriksa, meneliti dan menilai realisasi anggaran rutin; 

 

g. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Sub Bagian Tata 

Usaha. 

 

 

(3) Urusan Umum mempunyai tugas : 

 

a.    mencatat surat masuk dan meneruskan kepada Kepala Dinas; 

 

b. menyiapkan dan mengerjakan surat-surat termasuk pekerjaan 

pengetikan; 

 

c. mencatat surat keluar serta mengirimkan kepada alamat tujuan; 

 

d. mengurusi upacara, pertemuan atau rapat dinas dan tugas protokoler 

lainnya; 

 

e. mengadakan surat dinas mengatur, menyimpan dan memelihara arsip 

naskah dinas dan dokumen dinas  serta menyajikannya jika sewaktu-

waktu diperlukan; 

 

f. mengurus pemeliharaan gedung kantor dan lingkungannya, termasuk 

kebersihan kantor; 

 

g. mengatur tugas jaga satuan pengamanan; 

 

h. menyusun rencana kebutuhan barang unit ( RKBU ); 

 

i. membantu Kepala Sub Bagian Tata Usaha dalammengadakan 

penyempurnaan administrasi, organisasi dan ketatalaksanaan; 
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j. mengurus, menyediakan dan distribusi alat-alat tulis, perlengkapan 

kantor, barang cetakan dan kebutuhan dinas lainnya; 

 

k. menginventarisasikan barang-barang milik dinas dan memproses 

penghapusannya; 

 

l. memelihara, merawat, memperbaiki dan mengawasi barang-barang 

perlengkapan kantor; 

 

m. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Sub Bagian tata 

Usaha. 

 

 

 

Bagian Ketiga 

 

Seksi Bina Program 

 

Pasal 10 

 

(1) Seksi Bina Program mempunyai tugas : 

 

a. Menyusun rencana kegiatan dan program kerja dibidang kebersihan 

dan pertamanan; 

 

b. Penyelenggaraan informasi data tentang kegiatan operasional Dinas 

Daerah; 

 

c. Melakukan pengendalian, pengawasan dan evaluasi terhadap 

pelaksanaan kegiatan Dinas Daerah; 

 

d. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas. 

 

(2) Seksi Bina Program dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang dalam 

melaksanakan tugas bertanggung jawab kepada Kepala Dinas 
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Pasal 11 

 

(1) Seksi Bina Program terdiri dari : 

 

a. Sub Seksi Data; 

b. Sub Seksi Perencanaan; 

c. Sub Seksi Evaluasi dan Laporan. 

 

(2) Tiap – tiap Sub Seksi dipimpin oleh seorang Kepala Sub Seksi yang 

dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab kepada Kepala Seksi 

Bina Program. 

 

 

Pasal 12 

 

(1) Sub Seksi Data mempunyai tugas : 

 

a. Mengumpulkan, mengolah dan menyajikan data dibidang kebersihan 

dan pertamanan; 

 

b. Menyusun data statistik dari hasil kegiatan rutin sehari-hari; 

 

c. Melaksanakan pendataan atas jalur hijau dan lokasi serta bangunan – 

bangunan sarana / prasarana kebersihan dan pertamanan; 

 

d. Menyimpan dan memelihara peta-peta serta menyajikan apabila 

dibutuhkan; 

 

e. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Seksi Dinas 

Program. 

 

(2) Sub Seksi Perencanaan mempunyai tugas : 

 

a. Menyusun rencana dan program kerja Dinas Daerah termasuk  Tata 

cara dan Tata kerjanya secara menyeluruh untuk jangka pendek, 

menengah dan  panjang; 

 

b. Menyusun rencana anggaran pembangunan; 
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c. Melakukan penelitian terhadap keadaan, sarana dan prasarana 

kebersihan dan pertamanan; 

 

d. Melakukan penelitian dan pengkajian terhadap perencanaan dan 

pelaksanaan tata ruang penghijauan kota dalam rangka pelestarian 

dan peningkatan kualitas lingkungan hidup; 

 

e. Membuat gambar rencana prasarana dan sarana kebersihan, 

pembuatan maupun peningkatan taman lapangan  olah raga, 

monumen, dekorasi atau tata hias kota lainnya disertai perincian 

biayanya; 

 

f. Membuat rencana yang berkaitan dengan penempatan ornamen-

ornamen tata hias  kota  yang  meliputi patung, lampu hias, reklame 

dan lain-lain; 

 

g. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Seksi Bina 

Program. 

 

(3) Sub Seksi Evaluasi dan Laporan mempunyai tugas : 

 

a. Melakukan pengendalian, pengawasan dan evaluasi terhadap 

pelaksanaan tugas Dinas Daerah; 

 

b. Melakukan pengawasan rutin terhadap kebersihan dan pencemaran 

lingkungan; 

 

c. Menyusun laporan pelaksanaan kegiatan dinas; 

 

d. Memonitor hasil kegiatan perangkat dinas; 

 

e. Mengajukan saran dan pertimbangan untuk penyempurnaan program 

kerja dinas; 

 

f. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Seksi Bina 

Program. 
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Bagian Keempat 

 

Seksi Kebersihan 

 

Pasal 13 

 

(1) Seksi Kebersihan mempunyai tugas : 

 

a. Melaksanakan perencanaan kegiatan dibidang kebersihan; 

 

b. Melakukan pengadaan dan pemeliharaan sarana dan prasarana 

kebersihan; 

 

c. Melaksanakan pengumpulan, pengangkutan, pembuangan dan 

pemanfaatan sampah; 

 

d. Melakukan dan mengurus pembuangan air limbah, M.C.K. dan tinja. 

 

e. Merumuskan metode penanggulangan sampah, air limbah M.C.K. 

dan tinja. 

 

f. Melakukan kegiatan rehabilitasi tempat-tempat pembuangan sampah, 

air limbah, M.C.K dan tinja. 

 

g. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas. 

 

 

Pasal 14 

 

 

(1) Seksi Kebersihan terdiri dari : 

 

a. Sub Seksi Kontruksi dan Pemeliharaan Sarana Prasarana  

Kebersihan; 

 

b. Sub Seksi Pembuangan dan pemanfaatan / pemusnahan sampah; 

 

c. Sub Seksi Pembuangan Air Limbah, M.C.K. dan Tinja. 
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(2) Tiap-tiap Sub Seksi dipimpin oleh seorang Kepala Sub Seksi yang dalam 

melaksanakan  tugasnya bertanggung jawab kepada Kepala Seksi 

Kebersihan. 

 

 

Pasal 15 

 

(1) Sub Seksi Konstruksi dan Pemeliharaan Sarana Prasarana Kebersihan 

mempunyai tugas : 

 

a. Menetapkan lokasi dan melaksanakan pembangunan sarana prasarana 

kebersihan  yang meliputi tempat  pembuangan, pemanfaatan atau 

pemusnahan sampah, bangunan-bangunan M.C.K., limbah dan tinja; 

 

b. Melaksanakan pembangunan pembuangan sampah atau  

penampungan sampah sementara berupa depot-depot, station atau 

bak-bak sentral; 

 

c. Melaksanakan pembuangan tempat-tempat pemanfaatan atau 

pemusnahan sampah; 

 

d. Melaksanakan rehabilitasi atas sarana prasarana kebersihan dan 

tempat-tempat  pembuangan sampah, limbah dan lain-lain; 

 

e. Melaksanakan pengawasan dan perbaikan terhadap pembangunan 

sarana dan prasarana kebersihan; 

 

f. Menyelenggarakan pemeliharaan rutin terhadap semua fasilitas 

bangunan yang ada baik untuk sampah maupun M.C.K., limbah dan 

lain-lain; 

 

g. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Seksi 

Konstribusi dan Pemeliharaan Sarana Prasarana. 
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(2) Sub Seksi Pembuangan dan Pemanfaatan/Pemusnahan Sampah 

mempunyai tugas : 

 

a. Mengatur dan mengurus tempat pembuangan sampah baik  tempat 

pembuangan sementara maupun pembuangan akhir; 

 

b. Mengatur dan melaksanakan pembersihan sampah-sampah dijalan,  

di pasar, di terminal, obyek wisata dan tempat-tempat umum lainnya; 

 

c. Mengatur dan melaksanakan pengangkutan sampah ke tempat 

pembuangan yang telah disediakan; 

 

d. Mengadakan hubungan kerjasama dengan perusahaan lain atau 

pabrik yang memerlukan atau menyerap sampah sebagai bahan baku 

untuk produksi selanjutnya; 

 

e. Menyelenggarakan penelitian  laboratorium dalam rangka usaha 

peningkatan kebersihan dan pencemaran lingkungan serta di bidang 

pemanfaatan  sampah; 

 

f. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Seksi 

Kebersihan. 

 

(3) Sub Seksi Pembuangan Air Limbah, M.C.K. dan Tinja mempunyai   

tugas : 

 

a. Mengatur dan melaksanakan pembuangan air limbuh dan  tinja; 

 

b. Menetapkan lokasi pembuangan air limbah, M.C.K. dan tinja; 

 

c. Mengupayakan pemanfaatan air limbah dan tinja; 

 

d. Mengadakan pengawasan dan pengendalian atas pembuangan 

limbah, M.C.K. dan Tinja; 

 

e. Memberikan bimbingan dan pengarahan kepada masyarakat  

mengenai cara-cara membuat jamban, waduk kotoran dan sumur-

sumur peresap; 
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f. Mengurus penggunaan atau pengelolaan jasa pemakaian pompa tinja; 

 

g. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Seksi 

kebersihan. 

 

 

 

Bagian Kelima 

 

Seksi Pertamanan 

 

Pasal 16 

 

(1) Seksi pertamanan mempunyai tugas : 

 

a. Melaksanakan kegiatan di bidang pertamanan dan keindahan kota; 

 

b. Melaksanakan pembibitan dan pengadaan tanaman  untuk keperluan 

taman-taman dan  penghijauan kota; 

 

c. Melaksanakan penelitian dan pengembangan tanaman dalam bidang 

kegunaan serta  budi daya tanaman untuk penghijauan kota; 

 

d. Memelihara dan mengamankan jalur hijau, taman-taman serta 

perlengkapan lainnya dari usaha-usaha pengerusakan; 

 

e. Menyiapkan rekomendasi dan pertimbangan tentang permohonan 

penggunaan taman, lapangan dan perijinan pemasangan reklame; 

 

f. Melaksanakan, mengawasi dan mengendalikan pelaksanaan  

pembangunan fisik pertamanan dan keindahan kota; 

 

g. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas. 

 

(2) Seksi Pertamanan dipimpin oleh  seorang Kepala Seksi yang dalam 

melaksanakan tugasnya bertanggung jawab kepada Kepala Dinas. 
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Pasal 17 

 

(1) Seksi Pertamanan terdiri dari : 

 

a. Sub Seksi Pengembangan Tanaman dan Penghijauan; 

b. Sub Seksi Pembangunan Taman, Dekorasi Kota; 

c. Sub Seksi Pemeliharaan Taman. 

 

(2) Tiap-tiap Sub Seksi dipimpin oleh seorang Kepala Sub Seksi yang dalam 

melaksanakan  tugasnya bertanggung jawab kepada Kepala Seksi 

Pertamanan. 

 

 

Pasal 18 

 

(1) Sub Seksi Pengembangan Tanaman dan Penghijauan mempunyai tugas : 

 

a. Melaksanakan pembibitan dan mengadakan tanaman untuk 

kepentingan taman dan penghijauan kota; 

 

b. Melaksanakan penyediaan bibit tanaman bagi kebutuhan  masyarakat 

dalam upaya peningkatan penghijauan; 

 

c. Melakukan perawatan dan pemeliharaan tempat pembibitan; 

 

d. Menyalurkan tanaman untuk keperluan taman dan penghijauan yang 

dilakukan oleh Dinas Daerah; 

 

e. Melakukan pengadaan dan perawatan tanaman hias untuk keperluan 

dekorasi; 

 

f. Melaksanakan penghijauan kota, jalur hijau dan aliran sungai; 

 

g. Mengusahakan pelestarian serta perlindungan nilai-nilai budidaya 

tanaman khususnya tanaman taman dan penghijauan; 

 

h. Melakukan pengawasan dan penertiban terhadap penanaman tanaman 

sesuai  dengan ketentuan dan peraturan yang berlaku; 
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i. Mengadakan koordinasi dengan instansi lain yang berkaitan dengan 

masalah penghijauan lingkungan; 

 

j. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Seksi 

Pertamanan. 

 

(2) Sub Seksi Pembangunan Taman dan Dekorasi Kota mempunyai tugas : 

 

a. Melaksanakan pembangunan taman, peningkatan prasarana atau 

sarana rekreasi dan olah raga yang dikelola oleh Kepala Daerah; 

 

b. Memberikan saran dan pertimbangan terhadap  pembangunan taman 

untuk  kepentingan instansi, taman  rumah tinggal kantor dan 

bangunan lainnya milik masyarakat; 

 

c. Menyelenggarakan dekorasi keindahan kota maupun kegiatan  

lainnya yang berkaitan dengan hari besar nasional maupun hari besar 

lainnya; 

 

d. Memberikan saran dan pertimbangan terhadap penempatan 

perlengkapan maupun ornamen bangunan yang mempengaruhi 

keindahan kota; 

 

e. Memberikan saran dan pertimbangan tentang perijinan  segala bentuk 

reklame dan aspek keindahan kota; 

 

f. Mengadakan koordinasi dengan masyarakat dan instansi atau 

lembaga kedinasan lainnya yang berkaitan dengan  pembangunan 

taman; 

 

g. Melaksanakan tugas lain yang diberikan Kepala Seksi Pertamanan. 

 

(3) Sub Seksi Pemeliharaan Taman mempunyai tugas : 

 

a. Melaksanakan perawatan dan pemeliharaan taman, jalur hijau serta 

taman penghijauan lainnya; 

 

b. Melakukan perantingan serta  pembentukan tanaman perlindungan 

sesuai dengan kebutuhan keindahan lingkungan; 
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c. Memberikan saran serta pertimbangan  terhadap perijinan 

penebangan atau  perantingan sesuai dengan ketentuan yang berlaku; 

 

d. Melaksanakan pemeliharaan dan perawatan patung,  monumen dan 

bangunan lainnya; 

 

e. Melaksanakan perawatan serta perbaikan sarana olah raga dan tempat 

bermain anak-anak serta perlengkapan lainnya; 

 

f. Mengadakan koordinasi dengan instansi  lain yang berkaitan dengan 

gangguan maupun kerusakan yang mungkin terjadi akibat perletakan  

serta pertumbuhan bahan tanaman terhadap jaringan Utilitas kota; 

 

g. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Seksi 

Pertamanan. 

 

 

Bagian Keenam 

 

Seksi Penyuluhan 

 

Pasal 19 

 

(1) Seksi Penyuluhan mempunyai tugas : 

 

a. Menetapkan obyek dan materi-materi penyuluhan; 

 

b. Menetapkan tata cara penyuluhan; 

 

c. Melaksanakan penyuluhan dibidang kebersihan dan pertamanan; 

 

d. Mengurus sarana penyuluhan; 

 

e. Membina dan mengarahkan peran serta/partisipasi masyarakat; 

 

f. Menyusun laporan pelaksanaan penyuluhan; 

 

g. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas. 
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(2) Seksi Penyuluhan dipimpin oleh  seorang Kepala Seksi yang dalam 

melaksanakan tugasnya bertanggung jawab kepada Kepala Dinas. 

 

 

Pasal 20 

 

(1) Seksi Penyuluhan terdiri dari : 

 

a. Sub Seksi Tata Penyuluhan; 

b. Sub Seksi Sarana Penyuluhan; 

c. Sub Seksi  Bimbingan Masyarakat. 

 

(2) Tiap-tiap Sub Seksi dipimpin oleh seorang Kepala Sub Seksi yang dalam 

melaksanakan tugasnya bertanggung jawab kepada Kepala Seksi 

Penyuluhan. 

 

 

Pasal 21 

 

(1) Sub Seksi Tata Penyuluhan mempunyai tugas : 

 

a. Menghimpun dan menyiapkan obyek dan materi-materi penyuluhan 

di bidang kebersihan dan pertamanan. 

 

b. Melaksanakan kegiatan-kegiatan penyuluhan dengan cara 

mengadakan ceramah-ceramah dan penerangan-penerangan melalui 

mass media dan sebagainya; 

 

c. Membantu dan melaksanakan pembinaan dan penyempurnaan tata 

cara penyuluhan; 

 

d. Memberikan petunjuk-petunjuk teknis dan pedoman teknis  kepada 

masyarakat tentang pelaksanaan program dan kegiatan kebersihan 

dan pertamanan; 

 

e. Melaksanakan tugas lain yang diberikan Kepala Seksi Penyuluhan. 
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(2) Sub Seksi Sarana Penyuluhan mempunyai tugas : 

 

a. Menyusun keperluan sarana penyuluhan untuk kegiatan penyuluhan 

Dinas Daerah; 

 

b. Menyusun dan menyelenggarakan dokumentasi penyuluhan  berupa 

slide, film, foto, brosur dan lain sebagainya; 

 

c. Memelihara bahan-bahan dan sarana penyuluhan lainnya untuk dapat 

dipergunakan dalam penyuluhan-penyuluhan selanjutnya; 

 

d. Bekerja sama dengan Sub Seksi peralatan mengadakan peralatan dan 

bahan-bahan penyuluhan; 

 

e. Melaksanakan tugas lain yang diberikan Kepala Seksi Penyuluhan. 

 

(3) Sub Seksi Bimbingan Masyarakat mempunyai tugas : 

 

a. Menampung dan membina serta mengarahkan Partisipasi masyarakat 

dalam kegiatan kebersihan dan pertamanan; 

 

b. Memberikan petunjuk-petunjuk dan pedoman teknis kepada 

masyarakat di bidang kebersihan pertamanan dan pencegahan 

pencemaran daerah pemukiman; 

 

c. Bekerja sama dengan Sub Seksi Penyuluhan mengadakan  kegiatan 

penyuluhan kepada masyarakat dengan cara-cara ceramah-ceramah, 

penerangan-penerangan dan lain-lain; 

 

d. Mendorong dan meningkatkan partisipasi masyarakat dalam rangka 

kegiatan di bidang kebersihan dan pertamanan; 

 

e. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Seksi 

Penyuluhan. 
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Bagian Ketujuh 

 

Seksi Peralatan dan Angkutan 

 

Pasal 22 

 

(1) Seksi Peralatan dan Angkutan mempunyai tugas : 

 

a. Menyusun perencanaan dan kebutuhan alat perlengkapan Dinas 

Daerah; 

 

b. Mengatur  pembinaan perlengkapan Kantor dan perlengkapan teknis 

kerja serta peralatannya; 

 

c. Melaksanakan pengawasan serta pemeliharaan terhadap peralatan dan 

kendaraan – kendaraan angkutan; 

 

d. Mengurus dan menyelesaikan kebutuhan akan angkutan bagi 

pelaksanaan kebersihan dan pertamanan; 

 

e. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas. 

 

 

(2) Seksi Peralatan dan Angkutan dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang 

dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab kepada Kepala Dinas. 

 

 

Pasal 23 

 

(1) Seksi Peralatan dan Angkutan terdiri dari : 

 

a. Sub Seksi Peralatan; 

b. Sub Seksi Angkutan; 

c. Sub Seksi Pemeliharaan dan Pengawasan Peralatan Persampahan. 

 

(2) Tiap-tiap Sub Seksi di pimpin oleh seorang Kepala Sub Seksi yang 

dalam melaksanakan  tugasnya bertanggung jawab kepada Kepala Seksi 

Peralatan dan Angkutan. 

 



 

 

24 

 

Pasal 24 

 

(1) Sub Seksi Peralatan mempunyai tugas : 

 

a. menyusun, menyediakan dan pendistribusian  peralatan keperluan 

operasional Dinas; 

 

b. menyusun dan mengajukan rencana kebutuhan peralatan, 

persampahan baik yang  bermotor maupun yang tidak bermotor; 

 

c. mengadakan inventarisasi peralatan persampahan yang dimiliki 

Dinas; 

 

d. mengurus dan menyelesaikan surat-surat kendaraan/peralatan 

persampahan; 

 

e. melaksankan tugas yang diberikan oleh Kepala Dinas. 

 

(2) Sub Seksi Angkutan mempunyai tugas : 

 

a. mengurus dan mengatur pool kendaraan bermotor dan peralatan 

persampahan lainnya; 

 

b. mengurus dan mengatur penyimpanan kendaraan bermotor dan 

peralatan persampahan lainnya; 

 

c. menyiapkan peralatan persampahan yang dibutuhkan dalam rangka 

operasional pengangkutan sampah; 

 

d. mengadakan bahan-bahan untuk keperluan operasional pengangkutan 

sampah; 

 

e. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas. 
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(3) Sub Seksi Pemeliharaan dan Pengawasan Peralatan Persampahan 

mempunyai tugas : 

 

a. mengadakan Pemeriksaan rutin dan perbaikan yang diperlukan 

terhadap peralatan persampahan yang  dimiliki Dinas; 

 

b. mengadakan Pengawasan dan penertiban terhadap penggunaan 

peralatan persampahan  yang dimiliki; 

 

c. mengadakan suku cadang peralatan persampahan yang diperlukan; 

 

d. melaksankan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas. 

 

  

BAB V 

 

TATA KERJA 

 

Pasal 25 

 

(1) Kepala Dinas melaksanakan tugasnya berdasarkan kebijaksanaan yang 

ditetapkan oleh Bupati Kepala Daerah. 

 

(2) Kepala Dinas berkewajiban melaksanakan prinsip-prinsip koordinasi, 

sinkronisasi dan  sinplifikasi baik dalam lingkungan Dinas maupun 

dengan instansi lain diluar Dinas. 

 

(3) Kepala Sub Bagian Tata Usaha, para Kepala Seksi, para Kepala  Urusan 

dan Para Kepala Sub Seksi harus melaksanakan  prinsip-prinsip 

koordinasi, integrasi, sinkronisasi dan sinplifikasi sesuai dengan tugasnya 

masing-masing. 

 

(4) Kepala Dinas, Kepala Sub Bagian Tata Usaha, para Kepala Seksi, para 

Kepala Urusan dan para Kepala Sub Seksi Masing-masing bertanggung 

jawab memberikan bimbingan atau pembinaan kepada bawahannya serta 

melaporkan hasil pelaksanaan tugasnya menurut hierakhis jabatannya 

masing-masing. 
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BAB VI 

 

PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN  

 

PEMEGANG JABATAN STRUKTURAL 

 

Pasal 26 

 

(1) Kepala Dinas diangkat dan diberhentikan oleh Gubernur Kepala Daerah 

atas usul Bupati Kepala Daerah. 

 

(2) Kepala Sub Bagian Tata Usaha, Kepala Seksi, diangkat dan 

diberhentikan oleh Gubernur Kepala Daerah atas usul Bupati Kepala 

Daerah. 

 

(3) Kepala Sub Seksi dan Kepala Urusan diangkat dan diberhentikan oleh 

Bupati Kepala Daerah atas usul Kepala Dinas. 

 

(4) Jabatan Kepala Dinas tidak boleh dirangkap. 

 

(5) Apabila Kepala Dinas  berhalangan menjalankan  tugasnya, Kepala 

Dinas dapat menunjuk Kepala Sub Bagian Tata Usaha atau salah seorang 

Kepala  Seksi untuk mewakili. 

 

 

BAB VII 

 

KEPEGAWAIAN 

 

Pasal 27 

 

Jenjang Kepangkatan dan Susunan Kepegawaian Dinas Daerah diatur sesuai 

dengan peraturan Kepegawaian yang berlaku. 
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BAB VIII 

 

PEMBIAYAAN 

 

Pasal 28 

 

Pembiayaan Kegiatan Dinas Daerah disediakan dari APBD serta Subsidi 

atau bantuan dari Pemerintah tingkat atasan dan Lembaga Lainnya diluar 

Pemerintah Daerah yang sah 

 

 

BAB IX 

 

KETENTUAN PERALIHAN 

 

Pasal 29 

 

 

Dengan terbentuknya Dinas Daerah ini maka semua tugas atau kegiatan 

Seksi Kebersihan dan Pertamanan pada Dinas Pekerjaan Umum Daerah 

beralih menjadi tugas atau kegiatan Dinas Kebersihan dan Pertamanan. 

 

 

BAB X 

 

KETENTUAN PENUTUP 

 

Pasal 30 

 

 

(1) Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang 

mengenai pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut dengan keputusan 

Bupati Kepala Daerah. 

 

(2) Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini maka segala Ketentuan yang 

berlaku sebelumnya dinyatakan masih tetap berlaku sepanjang tidak 

bertentangan dengan Peraturan Daerah ini. 

 

(3) Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangan. 
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 Agar supaya setiap orang dapat mengetahuinya memerintahkan 

pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya  dalam 

Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Badung. 

 

 

 Ditetapkan di   Denpasar 

 Pada Tanggal : 10 Maret  1995 

 

 

 

           
    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 13 September 1995 Nomor 536 Tahun 1995 

 

 

Diundangkan Dalam Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Badung. 

 

Nomor : 91 Tanggal : 2 Oktober 1995 

Seri : D Nomor : 88 

 

 

 

Sekretaris Wilayah/Daerah Tingkat II  Badung 

 

      ttd. 

 

Drs. Ida Bagus Yudara Pidada 

Pembina Tk. I 

Nip. 010045843 
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PENJELASAN  

ATAS 

PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH 

TINGKAT II BADUNG 

NOMOR 18 TAHUN 1995 

TENTANG  

PEMBENTUKAN, SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA DINAS 

KEBERSIHAN DAN PERTAMANAN KABUPATEN DAERAH 

 TINGKAT II BADUNG 

 

I. UMUM 

 

 Bahwa dalam rangka peningkatan kelancaran penyelenggaraan pemerintah dan 

pelaksanaan pembangunan secara berdaya guna dan berhasil guna khususnya 

dibidang Kebersihan dan Pertamanan  maka dipandang perlu membentuk Susunan 

Organisasi dan Tata Kerja Dinas Kebersihan dan Pertamanan Kabupaten Daerah 

Tingkat II Badung.  

 

Sehubungan dengan hal tersebut diatas dengan berpedoman kepada Peraturan 

Pemerintah Nomor 45 Tahun 1992 tentang Penyelenggaraan Otonomi Daerah dengan 

titik berat pada Daerah Tingkat II, maka dipandang perlu menetapkan Peraturan 

Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Badung tentang Pembentukan, Susunan 

Organisasi dan Tata Kerja Dinas Kebersihan dan Pertamanan Kabupaten Daerah 

Tingkat II Badung.  

   

 

II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL 

 

Pasal 1 : Cukup Jelas 

Pasal 2 : Cukup Jelas 

Pasal 3  : Cukup Jelas             

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 
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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 

Pasal 28 : Cukup Jelas 

Pasal 29 : Cukup Jelas 

Pasal 30 : Cukup Jelas 

 


