
 

 

SALINAN 

PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TK. II BADUNG 

 

NOMOR 2 TAHUN 1988 

  

TENTANG 

 

KEBERSIHAN DAN KETERTIBAN UMUM DALAM DAERAH KABUPATEN 

DAERAH TINGKAT II BADUNG.  

 

DENGAN RAKHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

 

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II BADUNG 

 

 

Menimbang : a. bahwa ketentuan tentang kebersihan dan ketertiban umum yang 

berlaku dalam wilayah Kabupaten Daerah Tk. II Badung 

sebagaimana tercantum dalam Peraturan Daerah Kabupaten Badung 

No. 34/DPRDGR/1969 dirasa sudah tidak sesuai lagi dengan 

Perkembangan dewasa ini, keadaan dan perkembangan Kota 

Denpasar sebagai pusat Pengembangan Pariwisata serta menjadikan 

Pulau Bali sebagai Pulau Taman; 

 

b. bahwa dalam rangka menuju Kota yang bersih aman, tertib, lancar 

sehat dan berbudaya maka dipandang perlu meninjau kembali dan 

menyempurnakan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Badung No. 

34/DPRDGR/1969 dimaksud; 

 

c.  bahwa sehubungan dengan hal dimaksud huruf a dan b, dipandang 

perlu mengatur tentang Kebersihan dan Ketertiban Umum dalam 

Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Badung yang baru. 

 

 

Mengingat  : 1. Undang – Undang  No. 5 Tahun 1974 tentang Pokok – pokok 

Pemerintahan di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 1974 No. 38, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 3037); 

 

2. Undang – Undang No. 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah 

– Daerah Tk. II dalam Wilayah Daerah – Daerah Tk.I Bali, Nusa 

Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 1958 No. 122, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia No. 1655); 

 

 



 

 

2 

3. Undang – Undang  

4. No. 9 Tahun 1960 tentang pokok – pokok Kesehatan (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 1960 No. 131, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia No. 2068); 

 

5. Undang – Undang No. 3 Tahun 1965 tentang Lalu Lintas dan 

Angkutan Jalan Raya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 

1965 No. 25 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia No. 

2742); 

 

6. Undang – Undang No. 4 Tahun 1982 tentang Ketentuan – 

Ketentuan Pokok Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 1982 No. 12, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia No. 3215). 

 

 

Dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Kabupaten Daerah Tingkat II 

Badung. 

 

 

MEMUTUSKAN   : 

 

Menetapkan  :  Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Badung Tentang 

Kebersihan dan Ketertiban Umum Dalam Daerah Kabupaten Daerah 

Tingkat II Badung. 

 

 

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 Daerah 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. Jalan adalah setiap jalan dalam bentuk apapun yang terbuka untuk lalu lintas umum; 

f. Jalur hijau adalah suatu garis hamparan tanah yang luas dan menghijau yang ditetapkan 

oleh Pemerintah sebagai Daerah yang tidak boleh dibangun; 

g. Taman adalah kebun yang ditanami dengan bunga – bungaan dan pepohonan sebagai 

tempat yang nyaman dan indah; 
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h. Sampah adalah semua kotoran yang berasal dari kertas daun – daun, kepingan 

kayu, botol dan barang – barang bekas lainnya yang bersifat merusak keindahan; 

i. Air limbah adalah air yang telah tercampur atau air bekas / sisa baik yang dihasilkan dari 

aktivitas manusia, hewan dan industri; 

j. Bangunan adalah bangunan – bangunan beratap bertiang atau berdinding yang 

mempunyai fondasi tersendiri digunakan untuk tempat tinggal, tempat berteduh bekerja, 

berusaha memelihara binatang atau menyimpan benda; 

k. Halaman adalah semua tanah yang terletak diluar rumah/bangunan, ditanami atau tidak, 

yang terletak dalam satu persil; 

l. Hewan adalah binatang piaraan seperti sapi, kuda, kambing, babi dan semua binatang 

piaraan lain. 

 

 

BAB II 

KEBERSIHAN DAN SARANA KEBERSIHAN 

Pasal 2 

 

Setiap orang wajib menjaga Kebersihan Umum 

 

 

Pasal 3 

 

(1) Setiap sampah atau air limbah harus dibuang pada tempat – tempat pembuangan 

sampah atau limbah yang ditentukan untuk itu. 

 

(2) Tempat – tempat pembuangan sampah atau air limbah ditetapkan oleh Kepala Daerah. 

 

 

Pasal 4 

 

Tanpa mengurangi kewajiban sebagaimana tersebut pada pasal 3 Peraturan Daerah ini, 

setiap bengkel, pabrik, Restoran/Rumah Makan dan perusahaan lainnya wajib menyediakan 

bak – bak atau tangki – tangki sebagai tempat penampungan air limbah perusahaan mereka. 

 

 

Pasal 5 

 

(1) Setiap bangunan seperti rumah, Kantor, restoran, bengkel, pabrik, hotel, sekolah, 

rumah – rumah ibadah dan bangunan lainnya wajib menyediakan tempat sampah 

sebagai tempat penampungan sampah harian yang dihasilkannya dan bertanggung 
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jawab atas kebersihan dari sampah – sampah yang berceceran dijalan atau 

halaman sekitar bangunan. 

 

(2) Tempat – tempat sampah sebagaimana yang disebut dalam ayat (1) ditempatkan dalam 

lingkungan/pekarangan masing – masing.  

 

 

Pasal 6 

 

(1) Bangunan dengan pekarangan yang cukup luas dan memungkinkan disamping memilki 

tong dan keranjang sampah juga wajib dilengkapi lobang – lobang untuk menimbun 

sampah dan tempat pembakaran sampah. 

 

(2) Lobang pembakaran sampah ayat 1 pasal ini ditempatkan sekurang – kurangnya 3 

meter dari jalan, bangunan – bangunan sekitarnya dan pipa air minum. 

 

 

Pasal 7 

 

Setiap pedagang tentengan ataupun bergerobak harus dilengkapi dengan tempat sampah 

yang seimbang dengan sampah yang dihasilkannya setiap hari. 

 

 

Pasal 8 

 

(1) Setiap kendaraan bermotor umum diharuskan  memilki kantong – kantong sampah bagi 

para penumpangnya. 

 

(2) Bagi kendaraan yang ditarik dengan hewan harus dilengkapi dengan goni penampung 

kotoran/tinja hewan penarikannya dijaga agar selalu dalam keadaan baik. 

 

 

Pasal 9 

 

(1) Dipinggir jalan dan tempat – tempat keramaian umum lainnya ditempatkan kotak – 

kotak sampah guna menampung sampah – sampah kecil dari orang – orang yang 

berlalu lalang ditempat itu. 

 

(2) Kotak sampah sebagaimana dimaksud ayat 1 disediakan oleh Pemerintah Daerah. 

 

(3) Bentuk ukuran serta letak penempatan kotak – kotak sampah sebagaimana dimaksud 

ayat 1 diatur lebih lanjut oleh Kepala Daerah. 
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Pasal 10 

 

(1) Pada setiap acara keramaian sipenanggung jawab acara tersebut  wajib menempatkan 

beberapa orang petugas kebersihan dengan tugas mengumpulkan sampah yang berasal 

dari pengunjung keramaian tersebut. 

 

(2) Tugas mengumpulkan sampah dimaksud ayat 1 dapat juga dilaksanakan oleh Dinas   

Kebersihan Kota atas permintaan penanggung jawab acara dimaksud ayat (1). 

 

 

BAB III 

PENUMPUKAN, PENGANGKATAN DAN PEMUSNAHAN SAMPAH 

Bagian Pertama  

Penumpukan Sampah 

Pasal 11 

 

(1) Pemerintah Daerah menunjuk dan menyediakan tempat – tempat tertentu sebagai 

tempat penunjukan, sampah dan sekaligus merupakan pangkalan pengangkatan sampah 

oleh truk – truk sampah. 

 

(2) Jam penumpukan yang diperbolehkan sebagaimana yang dimaksud Ayat 1 pasal ini 

ditetapkan oleh Kepala Daerah. 

 

 

Pasal 12 

 

Sampah – sampah harian yang berasal dari rumah – rumah penduduk, perkantoran, hotel, 

restoran dan lain – lain begitu juga kotoran hewan dibuang, ditumpuk atau diletakkan 

ditempat – tempat penumpukan sebagaimana dimaksud pada pasal 11 ayat (1). 

 

 

Pasal 13 

 

Pengangkatan sampah dimaksud pasal 12 ketempat penumpukan sampah dapat juga 

dijemput langsung oleh petugas kebersihan Desa / Kelurahan dan kemudian diangkat 

ketempat penumpukan sampah dimaksud pasal 11 (Transfer Difo). 
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Bagian Kedua 

Pengangkatan 

Pasal 14 

 

Sampah – sampah yang telah ditumpuk pada tempat penumpukan diangkat dan kemudian 

diangkut dengan truk – truk sampah ketempat pembuangan / pemusnahan sampah. 

 

 

 

Pasal 15 

 

Jam – jam pengangkatan sampah dari tempat – tempat penumpukan sampah dan tempat – 

tempat pembuangan sampah / pemusnahan sampah dan jam – jam penjemputan sampah – 

sampah kerumah penduduk sebagaimana dimaksud pasal 13 dan pasal 14 Peraturan Daerah 

ini diatur dan ditetapkan oleh Bupati Kepala Daerah. 

 

 

Bagian Kedua  

Pemusnahan Sampah 

Pasal 16 

 

Pemusnahan sampah dilakukan oleh Pemerintah Daerah di tempat – tempat Pembuangan 

sampah atau tempat – tempat lainnya yang ditentukan untuk itu. 

 

 

 

Pasal 17 

 

Pemusnahan sampah dapat juga dilakukan sendiri oleh masyarakat dengan cara menimbun 

atau membakarnya ditempat lobang – lobang sampah sebagaimana tersebut dalam pasal 6 

Peraturan Daerah ini. 

 

 

BAB IV 

PENGELOLAAN SAMPAH OLEH SWASTA 

Pasal 18 

 

Selain Pemerintah Daerah, pengelolaan sampah dapat juga dilakukan oleh Badan Swasta 

lainnya dengan terlebih dahulu mengajukan permohonan ijin kepada Kepala Daerah. 
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Pasal 19 

 

Dalam permohonan ijin dimaksud pasal 18 sipemohon harus melampirkan  keterangan – 

keterangan yang diperlukan untuk melakukan pengelolaan sampah. 

 

 

Pasal 20 

 

(1) Ijin berisikan hak dan kewajiban pemegang ijin dalam melaksanakan pengelolaan 

sampah. 

(2) Ijin sebagaimana dimaksud ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati Kepala 

Daerah. 

 

 

BAB V 

TERTIB JALAN, JALUR HIJAU, TAMAN DAN TEMPAT UMUM 

Pasal 21 

 

(1) Dilarang mengotori dan merusak jalan, jalur hijau, taman dan tempat umum kecuali 

oleh petugas untuk kepentingan Dinas. 

(2) Dilarang membuang dan membongkar sampah dijalan, jalur hijau, taman dan tempat 

umum kecuali pada tempat yang telah ditetapkan oleh Kepala Daerah atau Pejabat yang 

ditunjuk. 

(3) Dilarang menumpuk/menaruh/membongkar bahan – bahan/bekas bangunan dijalan 

yang dapat mengganggu lalu lintas lebih dari 1 x 24 jam. 

 

 

Pasal 22 

 

Dilarang membuang air besar (hajat besar) dan buang air kecil (hajat kecil) dijalan, jalur 

hijau, taman dan tempat umum kecuali di tempat yang telah ditetapkan untuk itu. 

 

 

Pasal 23 

 

Dilarang menjemur, memasang, menempelkan atau menggantungkan benda – benda 

dijalan, jalur hijau, taman dan tempat umum kecuali telah diijinkan oleh Kepala Daerah 

atau Pejabat yang ditunjuk. 

 

 



 

 

8 

 

Pasal 24 

 

Dilarang bertempat tinggal atau tidur dijalan, jalur hijau taman dan tempat – tempat lain 

kecuali telah mendapat ijin dari Kepala Daerah atau Pejabat yang ditunjuk. 

 

 

 

Pasal 25 

 

Dilarang menebang/memotong/mencabut merusak pohon di jalur hijau taman – taman dan 

tumbuh – tumbuhan di sepanjang jalan kecuali apabila hal tersebut dilaksanakan oleh 

petugas untuk kepentingan Dinas. 

 

 

BAB VI 

TERTIB SUNGAI, SALURAN AIR DAN LEPAS PANTAI 

Pasal 26 

 

(1) Dilarang membuang sampah di sungai saluran air dan lepas pantai kecuali yang ada 

kaitannya dengan upacara keagamaan. 

 

(2) Dilarang mengambil atau memindahkan tutup got, selokan atau saluran air lainnya 

kecuali apabila hal tersebut dilaksanakan oleh Petugas untuk kepentingan Dinas. 

 

 

Pasal 27 

 

Perbengkelan, pabrik atau jenis – jenis usaha lainnya dilarang membuang solar, minyak 

bekas, air limbah dan kotoron lainnya kesungai, lepas pantai atau saluran air lainnya. 

 

 

Pasal 28 

 

(1) Dilarang mandi dengan telanjang di tempat – tempat terbuka tampak dari jalan. 

(2) Dilarang mencuci kendaraan bermotor, memandikan hewan pada tempat – tempat 

tertentu. 

(3) Tempat – tempat terlarang dan tanda larangan yang dimaksud ayat (1) dan (2) pasal ini 

ditetapkan oleh Kepala Daerah. 

(4) Dilarang mengambil air dari air mancur, kolam, taman dan tempat lainnya yang 

sejenis, milik Pemerintah Daerah kecuali hal ini dilaksanakan oleh petugas Pemadam 

Kebakaran dan untuk kepentingan Dinas. 
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BAB VII 

TERTIB KEAMANAN LINGKUNGAN 

Pasal 29 

 

Dilarang membuat gaduh disekitar tempat tinggi atau membuat sesuatu yang dapat 

mengganggu ketentraman orang lain. 

 

 

Pasal 30 

 

(1) Dilarang membawa atau memperlihatkan senjata tajam, senjata api dijalan taman dan 

tempat umum lainnya dimana sedang diselenggarakan perayaan atau keramaian. 

 

(2) Ketentuan dimaksud ayat (1) tidak berlaku bagi para petugas. 

 

 

Pasal 31 

 

Dilarang bermain layang – layang dijalan umum, jalur hijau taman kecuali tempat – tempat 

yang telah diijinkan oleh Kepala Daerah atau Pejabat yang ditunjuk. 

 

 

 

BAB VIII 

TERTIB HEWAN DAN BINATANG PIARAAN 

Pasal 32 

 

(1) Setiap orang yang memelihara hewan wajib membuat kandang hewan dan dilarang 

melepas atau membiarkan hewannya lepas sehingga berkeliaran dijalanan yang dapat 

merusak pemandangan dan membahayakan lalu lintas umum. 

 

(2) Setiap orang yang memelihara hewan dimaksud ayat (1) wajib menjaga kebersihan 

kandangnya sehingga tidak mengganggu lingkungan. 

 

 

Pasal 33 

 

Bangkai – bangkai hewan/binatang piaraan harus ditanam oleh dan atas usaha pemiliknya 

dengan segera selambat – lambatnya dalam jangka waktu 1 x 24 jam sejak matinya dan 

sekurang – kurangnya ditanam dengan kedalaman 1 meter dan dipadatkan dengan baik. 
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BAB IX 

TERTIB USAHA TERTENTU 

Pasal 34 

 

Dilarang menempatkan benda – benda dengan tujuan untuk menjalankan suatu usaha 

ataupun tidak, ditepi jalan, jalur hijau, taman dan tempat umum kecuali ditempat – tempat 

yang telah diijinkan oleh Kepala Daerah atau Pejabat yang ditunjuk. 

 

 

 

Pasal 35 

 

Dilarang melakukan usaha penjagaan kendaraan yang di parkir di tempat – tempat umum 

dengan maksud untuk memungut pembayaran, kecuali usaha tersebut diijinkan oleh Kepala 

Daerah atau Pejabat yang ditunjuk. 

 

 

Pasal 36 

 

Setiap bangunan pasilitas umum baik Kantor milik pemerintah maupun milik swasta wajib 

untuk menyiapkan dan menugaskan satuan pengaman. 

 

 

 

Pasal 37 

 

(1) Dilarang menjajakan dagangan (sebagai pedagang acung) dijalan, jalur hijau, taman 

dan tempat umum dengan cara menyodorkan secara langsung kepada calon pembeli 

yang dapat menimbulkan gangguan ketertiban, keamanan, kebersihan dan kenyamanan 

bagi calon pembeli. 

 

(2) Dilarang menjajakan barang dagangan seperti kosmetika, alat – alat dapur atau 

keperluan lainnya dengan masuk rumah tangga kecuali sudah melapor dan mendapat 

rekomendasi dari Kepala Lingkungan / Dusun (Banjar setempat). 

 

(3) Dilarang melakukan usaha / kegiatan sebagai tukang pijat kecuali telah mendapat ijin 

dari Pejabat yang berwenang. 
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BAB X 

TERTIB PENGHUNI 

Pasal 38 

 

(1) Setiap penghuni bangunan atau rumah diwajibkan : 

a. Menanam pohon pelindung atau tanaman hias pada tanah pekarangan halaman 

bangunan atau rumahnya dan pada tanah telajakan pekarangan; 

b. Membuang benda yang berbau busuk dan membuang bagian pohon atau tumbuh – 

tumbuhan yang dapat mengganggu lingkungan keselamatan umum atau dapat 

menimbulkan bahaya sekelilingnya pada tempat yang telah ditentukan; 

c. Memeliharan jalan masuk pekarangan, memagari atau memberi tembok sekeliling 

tanah pekarangan dan sumur air yang terdapat dipekarangan minimal 1 meter dari 

permukaan tanah; 

d. Memeliharan dan mencegah kerusakan trotoar karena penggunaan oleh penghuni 

bangunan atau rumah; 

e. Memberi penerangan lampu pada pekarangan untuk menerangi jalan; 

f. Membuat bak penampungan limbah (tinja) membuat dan menjaga saluran air tanpa 

mengganggu kepentingan tetangga / lingkungan. 

 

(2) Dilarang membongkar atau meroboh kontruksi bangunan trotoar untuk kepentingan 

penghuni sebelum mendapat ijin dari Kepala Daerah atau pejabat yang ditunjuk. 

 

 

BAB XI 

TERTIB SUSILA 

Pasal 39 

 

(1) Kepala Daerah serta pejabat yang ditunjuk dapat memerintahkan menutup rumah / 

tempat yang menurut keyakinan merupakan tempat untuk menampung WTS dan 

melakukan perbuatan asusila. 

 

(2) Untuk melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatas Kepala 

Daerah atau Pejabat yang ditunjuk menugaskan petugas untuk menempelkan salinan 

surat perintah penutupan tersebut pada rumah atau pekarangannya sedemikian rupa 

sehingga terlihat jelas dari jalan. 

 

(3) Dilarang mengunjungi rumah yang telah ditutup berdasarkan ketentuan sebagaimana 

dimaksud ayat (2) diatas. 
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(4) Penghuni rumah yang telah ditutup berdasarkan ketentuan sebagaimana ketentuan pada 

ayat (1) diatas dilarang menerima pengunjung. 

 

(5) Tidak dianggap sebagai pengunjung sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan (4) 

diatas ialah : 

a. Mereka yang tinggal dan menetap bersama – sama didalam rumah itu demikian 

juga keluarganya. 

b. Mereka yang berada dirumah itu untuk menjalankan pekerjaannya. 

c. Petugas yang berada di tempat tersebut untuk kepentingan Dinas. 

 

 

Pasal 40 

 

(1) Dilarang bagi setiap orang berbuat asusila dijalanan, jalur hijau taman dan tempat 

umum. 

 

(2) Dilarang menyuruh, menganjurkan atau dengan cara lain kepada orang lain untuk 

melakukan perbuatan asusila dijlanan, jalur hijau dan tempat umum. 

 

 

BAB XII 

TERTIB PARKIR 

Pasal 41 

 

(1) Setiap pemilik mobil wajib menyediakan garase mobil. 

(2) Dilarang memondokkan mobil di jalan umum. 

(3) Mobil yang rusak/mogok dijalanan harus dipindahkan oleh pemiliknya selambat – 

lambatnya 1 x 24 jam (dua puluh empat jam). 

 

 

BAB XIII 

KETENTUAN PIDANA 

Pasal 42 

 

Pelanggaran terhadap ketentuan dalam Peraturan Daerah ini diancam dengan pidana 

kurungan selama – lamanya 6 (enam) bulan atau denda sebanyak – banyaknya Rp. 50.000,- 

(lima puluh ribu rupiah) dan dapat dilakukan penyitaan terhadap beda yang dipergunakan 

untuk melakukan pelanggaran. 
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BAB XIV 

PENGAWASAN 

Pasal 43 

 

Pengawasan terhadap Peraturan Daerah ini dilakukan oleh Kepala Dearah atau Pejabat yang 

ditunjukan.  

 

Pasal 44 

PENYIDIKAN 

 

Selain pejabat penyidik umum yang bertugas menyidik tindak pidana, penyidikan atas 

pelanggaran tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Daerah ini dapat juga 

dilakukan oleh Pejabat Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) dilingkungan Pemerintah 

Daerah yang pengangkatannya, ditetapkan sesuai dengan Peraturan Perundang – Undangan 

yang berlaku. 

 

BAB XV 

PENUTUP 

Pasal 45 

 

Hal – hal yang merupakan pelaksanaan Peraturan Daerah ini ditetapkan oleh Kepala 

Daerah. 

 

Pasal 46 

 

(1) Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. 

 

(2) Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini maka Peraturan Daerah Kabupaten Daerah 

Tk. II Badung No. 34/DPRDGR/1999 tentang Kebersihan dan Ketertiban Umum 

Daerah Kabupaten Badung dinyatakan tidak berlaku lagi. 

 

   Denpasar, 24 Maret 1988. 

 

 

      Dewan Perwakilan Rakyat Daerah            Bupati Kepala Daerah Tingkat II 

       Kabupaten Daerah Tk.II Badung                      Badung.  

      Ketua.    

 

                             t.t.d.                         t.t.d. 

 

 

         (I Gst. Ketut Adhiputra, Sm Hk)                                 (Pande Made Latra) 
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Disahkan Oleh 

Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Bali  

Dengan Keputusan 

Tanggal 30 Juni 1988 Nomor 234 Tahun 1988 

 

 

 

Diundangkan Dalam Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Badung 

 

Nomor  : 19 Tanggal 23 September 1988 

Seri  : D Nomor 18  

 

 

 

 

 

    Pj. Sekretaris Wilayah/Daerah, 

 

                     t.t.d. 

 

                       (Drs. Sang Made Muka) 

                                             NIP. : 010041214 
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PENJELASAN  

ATAS 

PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II BADUNG 

NOMOR 2 TAHUN 1988 

TENTANG  

KEBERSIHAN DAN KETERTIBAN UMUM DALAM DAERAH KABUPATEN  

DAERAH TINGKAT II BADUNG 

 

 

I. UMUM 

Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Badung No. 34/DPRDGR/1969 

tentang Kebersihan / Ketertiban Umum Daerah Kabupaten Badung sudah tidak sesuai 

materinya untuk mengatur masalah kebersihan dan ketertiban sesuai dengan 

perkembangan keadaan masyarakat dewasa ini kebersihan dan ketertiban merupakan 

keadaan yang sangat dibutuhkan oleh hidup dan kehidupan masyarakat dalam rangka 

mengupayakan dan menuju kota yang bersih aman, tertib, lancar, sehat dan berbudaya 

diperlukan landasan hukum berupa Peraturan Daerah yang mengatur masalah 

Kebersihan dan Ketertiban sebagai penyempurnaan dari Peraturan Daerah Nomor 

34/DPRDGR/1969.  

Peraturan Daerah ini disamping memuat ketentuan tentang larangan dan kewajiban 

dari setiap penduduk di Kabupaten Badung juga mengandung suatu tujuan untuk 

mendidik setiap orang/warga negara untuk hidup bersih tertib dan mencintai 

lingkungannya. 

 

 

II. PASAL DEMI PASAL 

Pasal 1  huruf  a, b, c, dan d – cukup jelas. 

Huruf c – Pengertian jalan termasuk jalan kendaraan, jalan orang, jalan kuda, 

jalan sepeda dan tempat – tempat lain yang terbuka untuk lalu lintas umum. 

Bagian – bagian dari jalan seperti jembatan, tanggul, pinggir, selokan dan 

lereng sampai batas garis sempadan pagar, (hekrooilijin) juga termasuk 

dalam arti jalan. Dengan anak kalimat “dalam bentuk apapun” dimaksud 

bahwa pengertian jalan itu tidak terbatas pada bentuk jalan yang 

konsepsional akan tetapi juga jalan yang berbentuk lain umpamanya jalan 

bawah tanah, bawah laut, tempat – tempat parkir asal jalan itu terbuka untuk 

lalu lintas umum. 

  

Pasal 2 – cukup jelas 

Pasal 3 – cukup jelas 

Pasal 4 – cukup jelas 
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Pasal 5  ayat 1 – cukup jelas 

ayat 2 maksudnya penempatan tempat sampah tersebut mudah diangkat dan 

tidak menimbulkan polusi.  

 

Pasal 6 Pembuatan lobang – lobang tempat pembakaran agar memperhatikan segi 

keamanan (seperti kebakaran tidak menimbulkan erosi dll).  

 

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– ayat 1 : yang dimaksud dengan merusak jalan untuk kepentingan Dinas 

seperti pembongkaran jalan untuk pemasangan pipa air minum, 

kabel telpun, tiang listrik / telpun, atas perintah pejabat yang 

berwenang. 

 ayat 2 : cukup jelas 

 ayat 3 : cukup jelas 

 

Pasal   22  – cukup jelas 

Pasal   23  – cukup jelas 

Pasal 24 – yang dimaksud dengan bertempat tinggal atau tidur di jalan adalah 

bertempat tinggal atau tidur di jalan baik pada badan jalan maupun pada 

bereman jalan dan di kolong jembatan. 

 

Pasal  25 – cukup jelas 

Pasal  26 – cukup jelas 

Pasal  27 – cukup jelas 

Pasal  28 – cukup jelas 

Pasal 29 – yang dimaksud membuat gaduh adalah menimbulkan/ membuat suara  

yang bertujuan tidak baik. 
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Pasal  30 – cukup jelas 

Pasal  31 – cukup jelas 

Pasal  32 – cukup jelas 

Pasal  33 – cukup jelas 

Pasal  34 – cukup jelas 

Pasal  35 – cukup jelas 

Pasal  36 – cukup jelas 

Pasal  37 – ayat 1 :  Bali merupakan Daerah tujuan Wisata dimana Kota Denpasar  

sebagai pusat Daerah Pariwisata perlu dilestarikan sehingga 

tidak menimbulkan kesan yang negatif untuk itu para pedagang 

acung ditertibkan sehingga tidak menimbulkan kesan 

mengganggu ketertiban, keamanan, kebersihan dan kenyaman 

bagi para calon pembeli yang dalam hal ini para wisatawan baik 

domestik maupun asing. 

Pasal  37 – ayat 2 cukup jelas 

Pasal  37 – ayat 3 cukup jelas 

Pasal 38 – ayat 1a. Pelestarian lingkungan merupakan kebutuhan bagi kehidupan  

manusia penanaman pohon pelindung diwajibkan kepada 

pemilik atau penghuni tanah pekarangan yang luasnya minimal 

2 are wajib menanam pohon pelindung disamping menanam 

tanaman hias dan pekarangan yang luasnya kurang dari 2 are 

wajib menanam tanaman hias. 

  Sehingga dengan demikian akan terjadi pelestarian lingkungan. 

 

Pasal  38 – ayat 1b, c, d, e cukup jelas 

Pasal  38 – ayat 1 f yang dimaksud dengan bak penampungan air limbah/tinja 

disamping bak penampungan tinja manusia juga termasuk bak 

penampungan tinja atau kotoran hewan atau ternak bagi yang 

memelihara hewan atau ternak sehingga tinja tersebut tidak 

dibuang dijalan atau got dan saluran air. 

 

Pasal  39  – cukup jelas 

Pasal  40  – cukup jelas 

Pasal  41  –  ayat  1   cukup jelas  

Pasal 41 – ayat 2 dimaksud dengan memondokan mobil dijalan umum adalah 

menepatkan dan atau menginapkan mobil di jalan umum dengan maksud 

dan tujuan memfungsikan jalan umum sebagai garase mobil. 

 

Pasal 41 –   ayat 3 Pengertian mobil yang rusak termasuk dalam hal ini bagian dari 

mobil  itu sendiri seperti mobil yang sudah tanpa mesin atau hanya 

tinggal kerangka dari mobil itu sendiri. 
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Pasal 42 – cukup jelas  

Pasal 43 – cukup jelas 

Pasal 44 – cukup jelas 

Pasal 45 – cukup jelas 

Pasal 46 – cukup jelas. 

 

 


