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BUPATI LAMPUNG SELATAN 

PROVINSI LAMPUNG 
PERATURAN BUPATI LAMPUNG SELATAN 

NOMOR 1/ TAHUN 2015 

TENTANG 

RINCIAN TUGAS JABATAN, FUNGSI DAN TATA KERJA 
DINAS KEBERSIHAN DAN PERTAMANAN 

KABUPATEN LAMPUNG SELATAN 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

BUPATI LAMPUNG SELATAN, 

Mcnimbang: a. 

b. 

bahwa untuk menindaklanjuti ketcntuan Peraturan Daerah 
Kahuputcn Lampung Scla tan Nomor 06 Tah uri 2008 tcntang 
Pcmbcntukan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah 
Kabupaien Lampung Selatan sebagaimana telah diu bah 
beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten 
Lampung Selatan Nomor 1 Tahun 2015 (Lembaran Daerah 
Kabupaten Lampung Selatan Tahun 2015 Nomor 1, 
Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Lampung Selatan 
Nonor 1). dipandang pcrlu mengatur Rincian Tugas .Iabatan 
Diria s I\dwl xilia r: dan Pertamana n Kabupaten Lampung 
Sdalan; 

bahwa bcrdasarkun pertimbangan sebagairnana dimaksud 
dalarn huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang 
Rincian Tugas, Jabatan Fungsi dan Tata Kerja Dinas 
Kcbcrsiha n dan Pcrtamanan Kabupaten Larnpung Selatan; 

Mcriginvut I. Undang-tJndang Nomor 28 Tahun 1959 tenlang Penetapan 
Undang-Undang Darurat Nomor 4 Tahun 1956, Undang
Undang Darurat Nomor 5 Tahun 1956, Undang-Undarig 
Darurat Nomor 6 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah 
Tingkat [J termasuk Kota Praja dalam Lingkungan Daerah 
Tingkat I Sumatera Selatan sebagai Undang-Undang 
(Lernbaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 73, 
Turn ba hu n Lcrnba ru n Negara Rep u b lik Indonesia Nomor 
I H2 1); 

2. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan 
Kcuangan an ta ra Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah 
(Lcrnbaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nornor 
126, Tarnbahan Lcrnbaran Negara Republik Indonesia Nomor 
4438) ; 

3. UndangUndang Nomor 12 Tahun 201 I tentang Pembentukan 
Pcraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lernbaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 5234); 



4.	 Undang-Undarig Nornor 5 Tahun 2014 ten tang Aparatur Sipil 
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia T'ahun 2014 
Nemer 6, Tarnbahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nornor 5494); 

5.	 Undang-Undang Nornor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan 
Dacrah (Lernbaran Negara Republik Indonesia Tah un 2014 
Nornor 244, Tarnbahan l.ernbaran Negara Republik Indonesia 
Nornor 5587); 

6.	 Peraturan Perne rintah Nornor 41 Tahun 2007 ten Lang 
Organisasi Perangkai Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 4741); 

7.	 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2007 
len lang Petunjuk Teknis Penataan Organisasi Perangkai 
Daerah; 

8.	 Pcrat.uran Dacra h Kabupaten Lampung Selatan Nornor 06 
Tahun 2008 Pembentukan Organ isasi dan Tala Kerja 
Perangkat Daerah Kabupaten Larnpung Selatan. sebagaimana 
Lelah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Daerah 
Kabupaten Lampung Selatan Nornor 1 Tahun 2015, 
[l.em bara n Daerah Kabupaten Larnpung Selat.an Tahun 2015 
Nornor 1, Tarnbaha n Lcrnbaran Daerah Kabupatcn Larnpung 
Sclu tu n Nornor I). 

MEMUTUSKAN: 

Mcnetapkan:	 PERATURAN BUPATI TENTANG RINCIAN TUGAS JABATAN, 
FUNGSI DAN TATA KERJA DINAS KEBERSIHAN DAN 
PERTAMANAN KABUPATEN LAMPUNG SELATAN. 

BAB I 

KETENTUAN UMUM 

Pasall 

Dalam Peraturari ini yang dirnaksud dengan : 

I.	 Dacrah adalah Dacrah Kabupalen Lampung Selatan. 

2.	 Perncrintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah 
sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah 
Kabupaten Lampung Selatan. 

3. Bupati adalah	 Bupati Lampung Selatan. 

4. Sekrelaris Daerah adalah Sckrctaris Daernh Kubupa ten 
Lampung Sc la t a n . 

5.	 Dinas adalah Dinas Kebersihan Dan Pertamanan 
Kabupaten Lampung Selatan. 

6.	 Kepala Dinas adalah Kepala Dinas KebersilJan Dan 
Pertamanan Kabupaten Lampung Selatan. 

7.	 Unit Pelayanan Teknis yang selanjutnya disingkat UVI' 
adulah Unit Pcluksan« Tck n is Diria s ht'bnsihall Dmi 
Pcrtumanun Kabupau-n Lampung Scla tan. 

8.	 .Iabatan Fungsional Urnum yang sclanjutnya disingkat ,JFU 
ad a lah .Iabatan Furigsional Umum Dinas Kebersihan Dan 
Pertamanan Kabupaten Lampung Selatan. 



•
 
" 

BAB II
 

SUSUNAN ORGANISASI
 

Pasa12
 

Susunun Organisasi Dinas Kebersihan dan Pertarnanan terdiri dari : 

a. Kepala Dinas; 

b. Sckretaris, rnembawahi : 

1, Subbag Umum dan Kcpegawaian: 

2, Sllbbag Percncanaan; dun 

J, Sllbbag Keuangan. 

c. Kopala Bidang Kebersihan, mcrnbawuhi : 

I. 3tksi Peridataan Pernbinaan dan Pendapatan; 

2. :'leksi Operasional; dan 

3. :'leksi Sarana dan Peralatan. 

d. Kepala Bidang Pertamanan dan Penghijauan, membawahi : 

I. Scksi Pernbibitan dan Penghijauan; 

2. Seksi Pertarnanan: dan 

3. Scksi Ruang Terbuka Hiiau (RTH) 

c. Kepala Bidang Pcncrangan .Jalan dan Taman, membawahi : 

1. Seksi Pcnerangan jalan; 

2. Seksi Penerangan Taman; dan 

3. Seksi Pernakaman. 

r. Unit Pclaksana Teknis: dan 

g. Kclompok Jabatan Fungsional. 

HAHIII
 

URAIAN TUGAS JABATAN
 

Bagian Kesatu
 
Kepala Dinas 

Pasa13 

Tugas Pokok Kepala Dinas adalah memimpin Dinas sesuai dengan tugas pokok 
dan Iungsi Dinas, melaksanakan pembinaan terhadap aparatur bawahannya 
agar pelaksariaan tugas dapal berdaya-guna dan berhasil-guna. melaksanakan 
ke rja su mu dan koordina si pclak sanaan dan pengendalian pembangunan 
Dibidang Kebcrsihan dan Kcindahan dengan Instan si Pemerintah dan 
Organisasi lainnya sesuai ketentuan peraturari perundang-undangan yang 
berlaku untuk penyelesaian pelaksanaan tugas. 



Pasa14 

Untuk mcnyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud dalarn Pasal 3, 
rincian \ugas Kepala Dinas adalah sebagai berikut : 

a.	 mempersiapkan program dan kebijakan teknis dibidang kebersihan dan 
pertarnanan dalam rangka pencapaian tujuan penyelenggaraan tugas 
pokok, Iungsi clan kewcnangan dinas; 

b.	 rnernimpin, mernbina mengoordinasikan, mernantau dan mengendalikan 
pelaksanaan program dan kebijakan teknis dibidang kebersihan dan 
pertarnanan agar sesuai perencanaan yang telah dite ntukan; 

c.	 rncngoordinasikan pelaksanaan tugas dengan Dinas Instansi terkait dalam 
Biclang Kcbcrsihan dan Pcrtarnanan agar terjadi kesarnaan persepsi dan 
kcsu t ua n langkah dan ge rak dalam pelaksanaan pembangunan; 

d.	 rncrnpclajari pcraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan 
kebersihan dan pcrtamanan sebagai acuan dalam pelaksanaan tugas; 

e.	 memiJagi habis tugas Dinas dibidang teknis dan administrasi kepada 
bawahan, agar setiap aparatur yang berada dilingkungan Dinas 
mernpunyai dan memahami beban tugas dan tanggung jawab masing
rnas mg; 

r.	 memberi petunjuk teknis dan pengarahan serta bimbingan kepada 
bawahan tentang pelaksanaan tugas, untuk menghindari terjadinya 
penyimpangan dalam pelaksanaan tugas; 

g.	 mernberikan usulan dan pertimbanga n kepada atasan tentang langkah
la ngkuh dan kebijakan yang akan diambil dibidang kebersihan dan 
pcrtarna na n ; 

h.	 menilai membuaL laporan kepada ai.asa n sebagai masukan untuk dijadikan 
bahan perLimbangan lebih lanjut; dan 

1.	 melaksanakan Lugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh atasan untuk 
kclancaran peiaksanaan tugas. 

Bagian kedua 

Sekretaris 

Pasa15 

Tugas Pokok Sckretaris adalah rnclakukan koordinasi penyusunan program 
dan rencana kerja Dinas, pengelolaan urusan umum, rumah tangga, surat 
mcnyurut , kcpcgawaian, perlengkapan, melaksanakan evaluasi dan pelaporan 
kegiatan diria s scrta mcngelola adrninistrasi urusan keuangan kantor, sesuai 
dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku untuk kelancaran 
pelaksanaan tugas. 

Pasa16 

Untuk menyeleriggarakan Lugas pokok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, 
rincian tugas Sekrctaris adalah sebagai berikut : 



a.	 rnclaksanakan koordinasi dengan seluruh Bidang dalarn rangka 
pcnyusunan program kerja Dinas sebagai pedoman penyusunan Anggaran 
Pcndupatan dan Bclanja Dirias, serta rencana kerja Sekretariat untuk 
dijadikan ba nu n aeuan dalarn peJaksanaan tugas; 

b.	 penyusunan anggaran, pengolahan data dan pelaporan , serta pembinaan 
organisasi dan tat.alaksana; 

c.	 memimpin, mengarahkan serta mcrnantau bawahan dalam rnelaksanakan 
Lugao pcngclolaan urusan adminitrasi kantor, hubungan kemasvarakatan, 
kepegawaian, perlengkapan, kcuangan serta perencanaan, evaluasi dan 
pelaporan agar dapal terlaksana program dan rencana kerja yang telah 
disusun; 

d.	 rnerigelo!a urusan urnurn, rumah tangga, adminisrrasi surat-menyurat clan 
kcarsipan, adrninistrasi kepegawaian dan adrninistrasi perlcngkapan 
kanu.r; 

e.	 rncrurnuskan program dan rcncana kcrja, bckcrja sarna dengan unit kerja 
terkuit, melaksanakan evaluasi dan merurnuskan laporan kegiatan pada 
Dinas dan lu pora n kcgiatan ketalausahaan kantor; 

r.	 mengelola admi nistrasi keuangan yang rneliputi penyusunan anggaran 
Dinas pernbukuan pertanggungjawaban serta penyusunan keuangan 
kantor; 

g.	 mernpelajari peraturan perundang-undangan yang berriubungan dengan 
kebersihan dan pertarnanan serta peraturan perundang-undangan yang 
berhubungan dengan ketatausahaan sebagai landasan dalam pelaksanaan 
tugas; 

h.	 mcrribugi habis tugas pada Sckre tar iat kepada bawahan, agar setiap 
aparatur yang adn mcrnahami rugas dan tanggungjawab masing-masing; 

I.	 mcru-r ima mcrnpclajari la po rari dan saran dari bawahan scbagai masukan 
unt.uk clijadilwn bahan d a larn mcnyusun program dan rcricana kerja 
sclanjutnya; 

J.	 mcmbina dan mernberikan motivasi kepada bawahan agar marnpu 
melnksanakan tugas secara berdaya-guna dan berhasil-guna: 

k.	 mcngevaluasi hasil kerja bawahan sebagai bahan penyempurnaan hasil 
kerja lcbih Ianjut; 

I.	 melakukan kerja sama dengan unit kerja yang ada guna menunjang 
kelancaran pelaksanaan tugas; 

rn.	 mcrnbuat la poran kcpada Kcpala Dinas scbagai pcrtanggungjawaban kerja 
dan ma sukan uru uk dijadikun bah.in dalarn menyusun progrurn dan 
ITnC;.ln8 kcrja Diria s lebih lanj LIl; dan 

n.	 mclaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh atasan untuk 
kelancaran pclaksanaan tugas. 



..
 

Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian 

Pasal7 

Tugas pokok Kopala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian adalah 
rnclaksanakan scbagian tugas Sekretariat dibidang surat-menyurat, kearsipan, 
pcrbckalan , pcrula tan dan perawatan, kepegawaian, hubungan 
kcrnasyara katari, dokumentasi, keamanan dan keiertiban dalam lingkungan 
dina s, k.olahraguan, ketatalaksanaan dan urusan rurnah tangga lainnya. 

Pasal8 

Un ruk menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7, 
rincian tugas Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian adalah sebagai 
berikut : 

a. mclak uka n sinkroriisasi dan korclasi kerja dengan unit kerja lainnya 
dillnzkunznn Sekrclariat dalarn rangka penyusunan program kcrja Sub 

Bagiun Urriuni dan Kcpegawaian untuk dijadikan pedornan dalam 
pc-laksanaa n pckcrjaari; 

b. mcmrinvcm.ari sasi pcrrnasalauan-pcrrnasalahan yang berhubungan dengan 
bidang tugas Sub Bagian Umum clan Kcpcgawaian dan menyusun bahan 
un tuk pcmccahn n masalah nyu; 

c. mclaksanakan pcnataan adrninistrasi 
rncmpcrmudah proses lebih lanjut; 

surat-rncnyurat untuk 

d. mcmberiknn 
kedinasan; 

pclayu na n kepada masyarakat yang bersangkutan urusan 

c. mclaksunaku n t.ugas rurnah tangga diria s yang meliputi pelayanan 
nngk utan dun akomodasi, pcrncliharaan saranu dan prasarana kantor serta 
perjalanan Dinas; 

r. rncngurupulkan bahan penyusunan re ncana kebut.uhan perlengkapan dan 
pc rbckula n , pcralatan dan perawatan termasuk penyirnpanan, penggunaan 
dan penghapusan barang untuk keperluan rumah tangga Dinas; 

g mcnviapkan dan mcmantau penycdiaan tcrnpat dan perlengkapannya 
untuk kcpc-rlua n pclaksa naan rapal dan pcrtcmuan Dinas; 

h. mr-Iu kuka n bahan 
Ke pala Dirias; 

penyusunan jadwal acara dan administrasi kegiatan 

I. rnembina kegiatan keolahragaan, 
kctatalak sanaan lingkungan Dinas; 

ketertiban, kehumasan dan 

J mula ksari.ika n pcnelaahan d a n pclayanan kepustakaan Dinas; 

k.	 mcncari, mcngurnpulkan, menghimpun, menyusun serta menyajikan data 
dan info rrria s: yang bcrhubungan d erigan bidang kepegawaian; 

I.	 menyiapkan ba ha n dalam rangka menyclesaikan masalah kepegawaian 
ye).ng meliput.i usulan kcnaikan pangkat, usulan mutasi jabatan, 
prnvclcsuian kenaikan gaji berkala, proses pcrnberian surat cuti, proses 
usul.m rxnslun scrta pc-mbcri.m su n ksi a(w, pclanggarnn pcrn t trra n 
l«:p\.gdW:Iia n; 

m.	 rncngurnp ulkan , mcnyusun dan mcnzolah data bahan penyusunan 
pcdoman dan pet unjuk tcknis pcmbinaan dan penataan srstvrn, rneror!c 
dan prosed ur kcrja serta penduyaguuaan aparntur; 



n.	 rnclakukan kcgiatu n yang bcrb ubvurgan dungun bidang ke h urrras.a n clan 
layanan inforrnasi, baik melalui media ectak maupun elektronik; 

o.	 rncrnirnpin, mengarahkan dan rncrnot ivasi aparatur ,JFU dilingkungan Sub 
Bagian Umum dan Kepegawaian agar da pa t rnelaksanakan tugas secara 
lx-rdnva-guna dan bcrhasil-guna; 

p.	 mcmbagi hubi s tugas Sub Bagian Urn urn dan Kepegawaian kcpada 
aparu t ur ,JPU sebagai bawahannya agar setiap personil memahami tugas 
dan ianggung jawab masing-masing; 

q.	 rncngumpulkan. menghimpun dan menyusun data dari bawahan sebagai 
bahan u n t uk rncrribuat laporan pclaksanaan tugas kepada atasan sebagai 
rnasnikun dulam pcnvuaunan program lebih lanjut; dan 

1-.	 mcluk sunakun t uga s kcd inasan lainnva yang dibcrikan oleh ai.asun u ntuk 
kolancaran pcluksunuan tugas. 

Kepala Sub Bagian Perencanaan 

Pasa19 

Tugas pokok Kcpa!a Sub Bagian Pcrcnca naan adaiah melaksanakan scbagian 
tugas Sc.krctariat. dibidang rencana kerja Dinas, yang meliputi pengumpulan 
data, penyajian data, pelaporan data dalam lingkup perencanaan. 

Pasal10 

Unt.uk mcnyclcnggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud dalam Pasal g, 
rinciau tugas Kcpala Sub Bugian Pcrencariaan adalah sebagai bcriku: : 

a.	 mclak uka n sinkronisasi dan korelasi kerja dengan unit ke rja lain nya 
di lirrgk urijza n bagia n tata usaha da larn rangka penyusunan program ke rja 
Sub Bagian Pcrcncanaan untuk dijadikan pedoman dalam pelaksanaan 
pckerjaan ; 

b.	 mcnginvcnt:\risasi pcrmasalahan-pcrmasalahan yang berh uburigan dengan 
bidang lugus Sub Bagian Pcrcncariaan dan menyusun baha n untuk 
pcmccaha n masalahnya; 

c.	 mclaksariakan pengumpulan data rutin dan pembangunan; 

d.	 mengumpulkan, menyusun dan mengolah data bahan peyusunan rencana 
pcdornan dan petunjuk teknis pembinaan dan penataan sistem metode dan 
proscdur kcrja serta pendayagunaan aparatur; 

c.	 rncngolah dan menganalisa data rutin dan pembangunan; 

r.	 mela ksa nakan pcnyajian data rutin dan pembangunan; 

g. menvusun d.u.a staustik: 

h. rncnviapku n bahan 
pernbangurian; 

clan koordinasi penyusunan rencana kegiatan rutin 

J. mcnyiapkan baha n kcrjasarna teknik untuk menyerap aspirasi rnasyarakat 
dalarn pernbangunan ;to , 

J.	 menyiapkan bahan koordinasi dan penyusunan Dokumen Pelaksanaan 
Anggaran lingkup Dinas; 

k.	 mcmumau pelaksanaan kegiatan pcmbangunan supaya sesuai dengan 
rcncana yang tclah disusun: 



..
 

l.	 rncmuntau dan mcngcvaluns) scrnua pcla ksa nua n kcgiatari pernbangunan 
Din as rncnyusun lapora n-Ia poran pclaksanaan rerica na dan program rutin 
dan pernbangunan; 

m.	 rnclaksanakan pcnyusunan laporan akuntabilitas kinerja Dinas; 

n.	 rncnghirnpun dan menyusuu laporan bulanan, triwulan, semester, dan 
tahunan Dinas; 

o.	 melaksanakan analisis. interpresiasi laporan pengawasan Iungsional unt.uk 
pcnyc-lesaian undak umjut kegiatan rutin dan pernbangunur. Dirias, 
masing-rnasing Sub Bagian pada Sekretariat dipimpin oleh seorang Kepala 
Sub Bagian Perencanaan yang berada dibawah dan bertanggung jawab 
kepada sekretaris; 

p.	 memimpin, mengarahkan dan memotivasi aparatur JFU dilingkungan Sub 
Bagian Perericanaan agar dapat melaksanakan tugas secara berdaya-guna 
dan bcrhasil-guria; 

q.	 mcrnbagi habis tugas Sub Bagian Perencanaan kepada aparatur ,JFU 
scbagai bawahannya, agar setiap personil memahami tugas dan tanggung 
jawab musing - musing: 

r.	 rncngurnpulkau, menghimpun dan rncnyusun data dari bawanan sebagai 
ba nan untuk rnembuat lapora n pelaksanaan tugas kepada atasan sebagai 
masu kan dalarn penyusunan program lebih lanjut; 

s.	 merigevaluasi hasil pelaksanaan tugas bawahari; dan 

t.	 melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh atasan untuk 
kelancaran pelaksanaan tugas. 

Kepala Sub Bagian Keuangan 

Pasal11 

Tugas pokok Ke.pala Sub Bagian Keuangan adalah melaksanakan sebagian 
tugus Sekretarim c1ibidang administrasi keuangan yang meliputi penyusunan 
anggaran Dinas, pembukuan dan pertanggungjawaban serta laporan 
kcuungan 

Pasal12 

Un t.uk menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dirnaksud dalarn Pasal 11, 
rincian iugas Kepala Sub Bagian Keuangan adalah sebagai beriknt : 

a.	 rne lakukan smkroriisasi dan korelasi kerja dengan unit kerja lainnyu 
dilingkungan Sekrctariat dalam rangka penyusunan program kerja Sub 
Bagian Keuangan untuk dijadikan pedoman dalam pelaksanaan pekerjaan; 

b.	 menginventarisasi permasalahan-permasalahan yang berhubungan dengan 
biclang tugas Sub Bagian Keuangan dan menyusun bahan untuk 
perncca ha n masalahnya; 

c.	 mcngumpulka n pctunjuk tcknis Anggaran Pe ndapatan dan Belanja Daerah, 
scrta rncngurnpulkan bahan penyusunan Anggaran dan Pendapatan 
Belanja Dinas; 

d.	 mcngumpulkan oahan periyusunan rencana kebutuhan keuangan Dinas; 

c.	 menviapkan bahan dalam rangka penyusunan rencana perubahan 
angguran Dirias; 



r.	 mclakukan administrasi pembukuan serta sisLematis dan kronologis sesuai 
derigan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku u n ruk 
mcrnudahkan kontrol tcrhadap penggunaan keuangan Dinas: 

g.	 mcluksunakun pcnyiapun buhan pcrivusuna n rencana penerirnaan dan 
anggaruu bclanju Dinas rutin maupun Pcmbangunan; 

h.	 rncrnproscs usul pcngangkatan atau pcmberhentian pimpinan pelaksana, 
atasan langsung bcndaharawan, pemegang ruang lingkup Dinas; 

I.	 melaksanakan pernbinaan dan bimbingan administrasi keuarigan dan 
pcrbcndaharaan; 

J.	 mcnvelengarakan pembukuan, perighitungan dan verifikasi 
pcrtanggungjawaban keuangan; 

k.	 rnernberikan bimbingan penyelesaian Lindak lanjut hasil pcmeriksaan: 

l.	 menyelenggarakan penataan dokumen keuangan dan penyusunan laporan 
realisasi anggaran; 

m.	 mcmimpin, mcngarahkan dan rncmotivasi aparatur JP'U c1ilingkungan Sllb 
BHginn l(cunngull agar dapat. rnc laks aria ka n tugas seca ra berdaya-guna 
clan bcrhasil-guna: 

n.	 mcmbagi ha his tugas Sub Bagian Keuangan kepada aparatur JP'U scbagai 
bawaha nnya, agar setiap personil memahami tugas dan tanggungjawab 

. . 
rnasmg-rnasmg: 

o.	 mcngumpulkan, mcnghimpun dan mcnyusun data dari bawahan scbagai 
bab an un tu k mcmbuaL lapora n pclaksanaan Lugas kepada atasan sebagai 
rnasukan dalarn pe nyusunan program lebih lanjut; 

p.	 mengevaluasi hasil pelaksanaan tugas bawahan; dan 

q.	 rnelaksanakan tugas kediriasan lainnya yang diberikan oleh atasan untuk 
kelancaran pelaksanaan tugas. 

Bagian Ketiga 

Kepala Bidang Kebersihan 

Pasa113 

Tugas pokok Kcpala Bidang Kcbersihan adalah melakukan koordinasi 
pc-nvusr ma n pclaksariann, evalua si dan pelaporan program kerja Dinas 
dibidang pclaksa naan kcbcrsihan dcrigan instarisi pernerin tah dan organisasi 
lain nya yang bcrlaku u ntuk kcluncaran tugas yang rneliputi pembinaan 
kelernbagaan kcbersihan. pembinaan usaha kebersihan, pembinaan 
kernitraan dan fasilitas kebersihan, pembinaan usaha kebersihan sert.a 
melaksanakan pelatihan dan penyuluhan. 

Pasa114 

Unt.uk mcnyclcnggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud dalarn Pasal 13, 
rincian Lugas Kopala Bidang Kebcrsihan adalah sebagai berikut : 

a.	 mclaksa naka n koordinasi dcngan seluruh Bidang dan Sekcrtariat dalam 
rangka penyusunan program kcrja Dinas dan re ncaria kcrja pada Bidang 
Kebersihan unt uk mcnjadi bahan acuan dalarn pelaksanaan tugas; 



b.	 mcrnirnnin. mcngurahka r: s('I'ln rncrnnntau bawu hn n d a la m mclo ksa na ka n 
IUll,n,; ditJidang kc bcrs ih a n yuru; mchput i pcmbinua n , pcrna n ta uan dan 
pcng',:l1dlllial1 pclaksanaan kcgiatan agar terlaksana sesuai dengan 
perencanaan yang telah ditentukan, mengoordinasikan pelaksanaan tugas 
Bidang Kcbe rs iha n dengan in starisi tcrkait dalam Bidang Kebersihan agar 
terjadi pcrsepsi dan kesatuan langkah dan gerak dalam pelaksanaan 
pcrnbangunan, agar pelaksanaarr tugas dapat berjalan sesuai dengan 
program kcrja yang telah dis uaun ; 

C.	 rncrnpclajari pcraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan 
Dinas dan peraturan perundang-undarigan yang berhubungan dengan 
Bic\ang Kebersihan sebagai landasan dalam pelaksanaan tugas; 

d.	 mCl1gar<lhkan pcngadnan dan pcrncliharaan sarana pelayanan kebcrsihan: 

('	 rnC'n!~<ll-,lhkcUl dun nH'llgawusi kcgluli:l[] pcndataan dan pcnagihan rctribusi 
dacruh dibidang kcbersihan: 

l.	 mcngclola data yang berkaitan dengan potensi, peluang dan hambatan 
dalarn pelayanan kebersihan; 

g.	 mernf'asilitasi dan meningkatkan peran serta masyarakat daJam periycdiaan 
la h an sa mpah ; 

h.	 mcngadakan pcnyuluhan, pernblnaan dan pengembangan pelayanan 
kebersihan; 

1.	 memproses pertimbangan teknis dalam pencabutan penzman dibidang 
kcbcrsihan y,1I1g mcnjadi kewcnangannya; 

J	 llrcng'lddkan pcuyuruh..» c1'111 I)cngc!n[aan pc-nguclua n dibida ng kcbc-rsi hun 
clan pen gc lola a n lumpur tinja, 

k.	 mengawasi pcluksanaan standar pelayanan minimal dibidang pelayanan 
kebersihan dan penyedotan lumpur tinja; 

I.	 membagi hubis tugas pada Bidang Kebersihan kepada bawahan, agar 
setia p a parat u r yang ada memahami beban tugas dan tanggung jawab 
musing- mas: ng; 

m.	 menerima, me.mpelajari laporan dan saran dari bawahan sebagai masukan 
untuk jadikan bahan dalam menyusun program kerja selanjutnya; 

n.	 mernbina dan mernbcrikan rnotivasi kepada bawahan agar mampu 
mciu ksa r.akan lugas st-ca ra bcrdaya-guna dan bcrhasil-guna; 

(l	 mr-nuev.rluas: h as il k crja huwa hn n sebngl-.li bu h a n pcnycmpurnaan h a s i l 
kerjn lebih lanjut ; 

p.	 mclak u kun kerjasarna dengan unit kerja yang ada guna meriunjang 
kclancaran pela kaanaan tugas, 

q.	 mcrnbuai laporan kcpada Kepala Dinas sebagai rnasukan untuk dijadikan 
bahan dalam menyusun program kerja Dinas; dan 

r.	 rnclaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh atasan untuk 
kelancaran pelaksanaan tugas. 



Kepala Seksi Pendataan Pembinaan dan Pendapatan
 

Pasal15
 

,
 

Tugas pokok Kcpala Scksi Pcndataan Pcmbinaan clan Pcndapatan adalan 
rnclaksauukan scbagian t.uga s Bidang Kcbcrsihan dibidang kegiatan penetapan 
Larget dari sct.ia p pungutan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. 

Pasal 16 

Untuk mcnyetenggarukan tugas pokok se bagaimanu dimaksud dalam Pasal 15, 
rincian I uga s Kopala Scksi Pcndataan Pernbinaan dan Pendapatan adalah 
scbctge'; borikut : 

a.	 mclukukan s in k roni sa si clan korelasi kcrja dcngan Scksi lainnva 
dilingkungan bidang kebersiha n dalam ra ngka penyusunan program kerja 
Secksi Pendataa n Pembinaan dan Pendapatan untuk dijadikan pedoman 
d a la m pclaksanaan tugas; 

b.	 mcnginvcntarisa si pcrrnasalahun yang berhubungan dengan bidang tugas 
Scksi Pcndat.aan Pcrnbinaan dan Pendapatan dan menyusun bahan untuk 
pernecahan masa lah nya; 

c.	 mengurnpulkan dan mengolah data dalam rangka perencanaan pendataan, 
pengc-mbangnn polensi dan pemungutan retribusi keberaihan dan sedoi. 
I inju: 

d.	 mc-luk sanakun pcndaiaan kcpada wajib retrihusi pelayanan kcbcrsihan dan 
scdor unja; 

c.	 mcnyiapkan kajian poterisi pengembangan pendapatan dari retribusi 
kcbcrsihan dan sedot unja: 

r.	 rnciaksa nakan pcrnungutan, penagihan dan penerirnaan retribusi 
kcbcrsihan dan scdot tinja: 

g.	 mcnviapka n bahan penyuluhan dan pembinaan kepada masyarakal 
dibidang kebijakan pengelolaan kebersihan dan lumpur tinja; 

h.	 rncngembangkan peran serta masyarakat dalam pemeliharaan kebcrsihan 
dan pengelolaan lumpur tinja; 

J.	 rncnviu pkun rcnca na jalinan kcrjasarna dun kernitraan dalam 
penlclcnggurHan dan pcngcmbangan pclavanan kebcraihan; 

J.	 rncnviapkan bahan peran serta rnasyarakat r pihak ketiga dalam 
penyelenggaraan dan pengembangan pelayanan kebersihan dan 
penyedotan lumpur tinja; 

1<.	 mcngrumpun, mcngelola dan menyusun data-data statistik yang 
bcrhubungan dcngan pcndapaian pasar dalarn rangka penetapan target 
dari sctiap pungutan seauai dengan kerentuan yang berlaku; 

1.	 melaksanakan kegiatan penetapan target dan realisasi penerirnaan 
pendapatan dibidang retribusi pengambilan sarnpah dan sedot tinja; 

m.	 rnclak sunakan kcgiatan pcnctapan target dari setiap pungutan scsuar 
d('n.;~'ln kclclllLH111 .V'U1g bcrt.ik u: 



n.	 rncnyia pkan bahan penyusunan progaralTl-progralTl pcngembangan dan 
pernbinaun pedagang pasar: 

o.	 mclaksa nakan pcngusahaan kcsernpatan berusaha bagi para pcdagang 
d'iJasar d a la m rarigka rnernbina serta mengernbangkan pedagang ekonomi 
lcrnah; 

p.	 mcnv us un , mcncrbit.kan dun menyirn pan register kartu-kart.u pcmegangan 
hak pcrnakaian tcrnput dipasar yang diklarifikasikan menurul lokasi pasar 
clan kornod iti usaha: 

q.	 mcnyia pkan bahan pernbinaan, penyuluhan kepada para pedaga ng LenLang 
Perdu yang berhubungan dengan Dinas; 

r.	 rncnyusun dan rnencrtibkan jumlah toko/kios/los dipasar masing-rnasing 
kccarnatan; 

s.	 mcrrurnpin, mengarahkan dan mcrnotivasi aparatur JPU dilingkungan Scksi 
PendaLaan Pernbinaan dan Pendapatan agar dapat melaksanakan tugas 
secara berdaya-guna dan berhasil-guna; 

l.	 mcmbagi habis tugas Seksi Pe ndataan Pembinaan dan Peridapatan kepada 
npar.it ur ,JFU scbagai bawahannva agar setiap personil mernahami tuga s 
dan lHl1ggungja\-vah ruu sing-rnnsing: 

u.	 rru-ngcvaluasi hasi) pclaksauaan tugas bawahan unt.uk pcnycmpurnaan 
hasil kerja lebih lanjut; 

v .	 mengurnpulkan, menghimpun dan menyusun bahan untuk membuat 
laporan pelaksanaan lugas kepada atasan sebagai pertanggungjawaban 
kcrja dan se-bagui rnaxukan dalam penyu sunan program dan reneana kerja 
leilil1 lanjut; dan 

w.	 melaksanakan tugas kedinasan lain nya yang diberikan oleh atasan untuk 
kelancaran pela kaarraari tugas. 

Kepala Seksi Operasional
 
Pasal 17
 

Tugas pokok Kepala Scksi Operasional adalah melaksariakan sebugian tugas 
Bidang Kebersihan dibidang kegiatan pelaksariaan kebersihan, jalan dan 
linzkunaan. 

~ b 

Pasal18 

Unt uk mcnyclcnggarakan tugas pokok scbagairnana dimaksud dalam Pasal 17, 
rincian t.ugas Kepala Seksi Operasiorial adalah scbagai berikut : 

a.	 rnelakukan sinkronisasi dan korelasi kerja dengan Seksi lainnya 
dilingkungan Bidang Kebersihan dalarn rangka penyusunan program kerja 
Scksi Operasiorial u n tuk dijadi ka n pedoman dalam pelaksanaan tugas; 

b.	 mc-uginvcrn.arisa si prrrnasulahan yang bcrhubungan dcngan bidang tugas 
Seb;i Opcrasional dan mCIWI.ISl.ln bahan untuk pcrnecahan masalahnya; 

c.	 mcngurnpulkan data l.enLang volume limbunan sarn pah , volume sa rnpah 
yang tcrrnanfaatkan dan sampan sisa yang masuk ke TPA; 

d.	 mcridata inrrdstruklur pengelolaan sarn pah dan lumpur tinja , baik TPA, 
II~LT dan TI~ST yang c1imiliki Dinas; 



c.	 rnr-luk sanakan pcngclolaan kcgiara n yc-mg ada di TPA, TPST dan IPLT; 

r.	 mcnduta pcralatan scrta kondisi pcralaran pendukung pengclolaan 
sampan clan pengolahan lumpur t inja; 

g.	 mclakukan pcngccckan secara bcrkala tcnrang pengelolaan kebersihan 
baik pada sungai, jalan dan lingkungan 
perumahan / kornersial / perkantoran dsb; 

h.	 me ngawasi proses pengelolaan sarnpah seperti pernilahan, pengumpulan, 
pemnnfaatan, serta pemrosesan akhir; 

I.	 rncnvcdiaka n inforrnasi tcntang pengelo1aan kcberxihan dan lumpur tinja; 

J.	 pcl.rk sa naan pe mant a ua n peLugas kcbcrsihan; 

k ,	 1l1l'nVUSUn pcrcncariaan po\a opcrasional kebersihan Iingkungan 
pcr urnahnn dun jalnn , mcngawasi scrt.a rnerigevaluasi pelaksanaannya; 

I.	 meluksunu kun pengumpulan dan pengangkutan sarnpah dari Tcmpai 
Pcm huurigun Scmcnlara (TPS) kc Tcrnpat Pcmbuangan Akhir (TPA); 

m.	 menat.a sumpah di ternpat pembuangan air, memusnahkan sertu 
mcrnanraarkan sampan di Tempat Pembuangan Akhir (TPAI; 

n.	 rnernimpin, mengaruhkan clan mernotivasi apa ra tur ,JFU dilingkungan Sek s: 
Opcru sionu l agar dupat mcluksanakan tugus sccara bcrdaya-gunu dan 
bt-rhasil-guna; 

o.	 mern bagi habis tugas Scksi Operasional kepada aparatur ,JFt) scbagai 
buwnhannva agnr set iap personil mcmaha mi t ugas dan tanggung jawa b . . 
llliISlllg-lll1:-1Slng; 

IJ.	 rncngevaluClsi husil pr-luksn nuan i ugas bawahan unt uk pcnvcmpurnaan 
husil kcrja lcbih lu njut ; 

q.	 rnengumpulkan, rncnghimpun dan menyusun bahan untuk rnernbuar 
luporun pcluksanaan tugas kepada atasan sebagai pertanggungjawaban 
kr rja clan scbaga: masukan dalam peny u s urra n program dan rencana kcrja 
lebih larijur ; clan 

r.	 mclaksanakan iugas kcdinasan lainnya yang diberikan oleh atasan , untuk 
kclancaran pclaksariaan tuga s. 

Kepala Seksi Sarana dan Peralatan 

Pasal19 

Tugas pokok Kcpa la Scksi Su rn n a dun Perulutan adalah rnela ksu nn ka n 
sebagiml lug"s Hidurig Kcbe-rs iha n dibidang kegiatan pengadaan, 
pcnvirnpanu n, pcndistribusian, pcmanfaatan dan perigawasan sarana dan 
pera la tu n kebcrsihun 

Pasa120 

Un\uk menvclenggarakan lugas pokok se bagaimana dimaksud dalam Pasal 19, 
rincian iugas Kcpala Seksi Sarana dan Peralalan adalah sebagai berikut 



d. Il1CIUkllkClll sinkronisusi dun korclasi kcrja cicngan Scksi lainnya 
dilingk urigan 13idang Kcbcrsihan dalarn rangka pcnyusunan program kcrja 
Scksi Sarana dan Peralatan untuk dijadikan pedoman dalarn pelaksanaan 
tugas; 

b. menginventarisasi perrnasalahan yang berhubungan dengan bidang tugas 
Scksi Sararia dan Perala tan dan menyusun bahan untuk pcmecahan 
masalahnya; 

c. mcrcncauakun kcbutuhan sarana, prasararia dan pcralatan kc bcrsihan 
dun I'cngt'iul:wn lumpur t inja ; 

d. rncnviapkan bahan inveruarisasi sarana dan prasarana pelayanan 
kebersihan dan penyedotan lumpur tinja; 

c. mcla k u ka n pemanLauan dan pengawasan pelaksanaan pola pemanfaata n 
sarana dan pcrulutan serta kondisi di lupangnn: 

r. mcla kukan cvaluasi dari hasil pcmantauan scbagai dasar upaya 
pengawasan pemanfaatan sarana dan peralatan yang ada; 

g. rnenyiapkan perencanaan pengadaan sarana dan peralatan yang akan 
dipergunakan dalam rangka kebersihan lingkungan dan jalan; 

h. mcnyiapkan sarana dan peralatan kebersihan dalam setiap pelaksanaan 
operasional kegiaLan kebersihan dan pelayanan masyarakat ten lang sedol 
tinja ; 

1. mclaksanakan pemeliharaan, perbaikan sarana, prasarana dan pcralatan 
kcblTsihan scrt.a mobil sedot tinja yang ada; 

J. melaksunakan, menyimpan dan mengeluarkan barang maupun peralaLan 
haru ru; yang ada agar pola pemanfaatan sarana dan peralatan dapaL 
tcrkontro! dcngan baik; 

k. rncndukurncrnaslku n data dan inforrna si sarana dan peralatan kebersihan 
se bugai ba han kcla ncara n pelaksanaan rugas; 

I.	 mcmimpin, rncngarahkan dan mcrnot ivasi aparat.ur ,JFU dilingkungan Scksi 
Sa ra na dan Peralatan agar dapat melaksanakan tugas secara berdaya-guna 
cian bcrhasil-guna; 

tn.	 membagi habis lugas Seksi Sarana dan Peralatan kepada aparatur ,JFU 
scbagai bawahannya agar setiap personil mernaharni tugas dan tanggung 
jawa b masing-rnasing; 

n.	 rncngcvaluasi hasil pelaksanaan tugas bawahan untuk penvcmpurriaa n 
hasi! kerja lebih lanjut.; 

o.	 mc-ngurnpu lkan, mcnghimpun dan mcnyusun bahan untuk mcrnbuat 
Iaporan pclaksanaan tugas kepada atasan sebagai pertanggungjawabs n 
kc-rj.i d'1I1 scbagui musuknn dalarn pcnyu sunan program dan rerica nn kerja 
Icbih lanjut.; dan 

p.	 melaksanakan Lugas kcdinasan lainnya yang diberikan olch atasari, unruk 
kclancaran pcluksanaan t ugas. 

Bagian Keempat 

Kepala Bidang Pertamanan dan Penghijauan 

Pasal21 

Tugas pokok Kepala Bidang Pert.amanan dan Penghijauan adalah melakukan 
koordinasi penyusunan. pelaksariaan, evaluasi dan pelaporan program dan 
rencana kcrja Dinas dibidang pelaksanaan penelitian, perencanaan, 
pcluksa nua n dan pcngawasan pembibitan tanarnan serta pcmeliharaan taman. 



Pasa122 

Urn uk ml'l1\'('lt'ngg"mkan t ugas pokok scbagaimana dimaksud dalarn Pa sat 21, 
rin.in n lugns Kcpala Fliciang Pcrtaman.in dan Penghijauan adalah scbagai 
bcrik ut 

Cl.	 mc-laksa nakan koordiria si dcrigan Se k retariat dun seluruh Bidu ng dalarn 
mngkcl penyusunan program kerja Dinas, serta rencana kerja Bidang 
Pertamanan dan Penghijauan untuk dijadikan bahan acuan dalam 
prlaksa n aa n t uga s: 

b.	 mcrrum pi n. mc-rn hj nu mcngoorrlmasikan, rncrna n ta u dan mengendalikan 
pclak sunaun program dan kebijakan teknis dibidang pertarnanan dan 
IJeOlghljauan, agar sesuai dengan perencanaan yang telah ditentukan: 

c.	 rnernpelajari peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan 
pcrtamanan dan penghijauan sebagai acuan dalam pelaksanaan tugas; 

d.	 pengumpulan dan pengolahan data dalam perencanaan pcrnbangunan, 
pcngcmbangan , penaLaan, perneliharaan , pengendalian, pengawasian dan 
pernbinaan Laman kota atau lingkungan dan ruang terbuka hijau; 

c.	 mcIak sanakan pernbangunan, pengembangan, pcnataan, pcrneliharaan, 
pcngendalian , perigawasan dan pembinaan taman kota atau lingkungan, 
rUllng Lerbuku hijau; 

r.	 mengernbangkan upaya pembibitan bagi tanaman hias dan penghijauan 
untuk taman kota dan r uarrg te rbuka hija u; 

g.	 meIakukan pcrencanaan bagi pengembangan Laman kota dan ruang 
ierbuka hijau kota berdasarkan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) 
Daerah; 

h.	 mendata lahan bagi pengembangan taman kota dan ruang terbuka hijau 
bcrdasarkan RTRW; 

L	 merencanakan program penghijauan secara proporsional; 

J.	 mcnyclc nggarakan survey, rncrieliti dan memberikan alternatif penetapan 
lokasi pcmbibiian tanarnan yang dipergunakan sebagai ba ha n tenarnan 
pertclmanan dan tanarnan penghijauan pcrkotaan yang dipergunakan; 

k.	 rru-nyclcnggarakan perneliharaan dan pengawasan pelaksanaan pembibitan 
t.u u arnu n aga r ses uai ctengan perencanCJ.an dan ke nutunan ; 

I	 m.-Iaksanakan pcnghijauan pcrkoiaan scbagai upaya mcnunpng 
kcmdlJh~Hl leota maupun upaya penvehatan lingkungan masyarakat 
pcrkotaan; 

rn.	 menyelenggarakan pernbangurian dan pemeliharaan taman dan tanaman; 

n , lc ngga ra ka n pe n pc n a taa n ,rncnvc	 ngarura dan penga\V8.~an serta 
pengendalian pertamanan dan penghijuuan; 

o.	 mcnvelenggarakan pereneanaan, pe ngawusan, pengendalian, 
pembangunanj pernasangan dan pemeliharaan dekorasi kot a, reklamc dan 
lampu hias; 

p.	 rncmbagi habis tugas baik tcknis dan adrninistrasi kepada bawahan, agar 
sct iup apara i ur memu harni bcban tugas dan rangguru; jawab musing; 
111asll1g; 

q.	 mcrnbcri pr.t.unjuk ukn is dan pcngarahan scrta birnbingan kcpada 
bawahu n dalarn rangka kclancaran pclaksanaan tugas; 



r.	 mcrnbcrikan usuio n dan pcrt irnbangnn ke pada <Hasan tentang langkah
langkah dan kcbijakan yang akan diambil berdasarkan pcraturan 
pcrundang-undangan yang berlaku; 

s.	 rne nilai hu sil pelaksanaan tugas dari bawahan untuk penyempurnaan hasil 
kerja lebih la njut; 

t.	 !TICI1lIJu,ll laporun kcpad<l Kcpalu Diria s scbagai pcrta nggu ngjawubun kcrja 
dan urituk d ijadikan bahan pcnyusunan program dan rencana kcrja Dina s; 
dan 

u.	 rnelaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh atasan untuk 
kelancaran pelaksanaan tugas. 

Kepala Seksi PelDbibitan dan Penghijauan 

Pasal23 

Tugas pokok Kc pala Seksi Pembibitan dan Penghijauan adalah melaksanakan 
sebagian tugas Bidang Pertamanan dan Perighijauan dibidang pembibitan dan 
pcnghijauan. 

Pasal24 

Unt uk rncnyclcnggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2.3, 
rincian tugas Kepala Seksi Pernbibitan dan Penghijauan adalah sebagai 
berikut : 

a.	 mclukuka n sinkronisasi dan korela si kerja dengan unit kcrja lainnya 
dilillgkungan Bidang Pcrramanan dan Pcnghijauan dala rn rangka 
IXI1\'lISlInan program kerja dan rencana kerja Seksi Pembibitan dar: 
Pcnghljauan untuk dijudikun pcdoman dalarn petaksanaan tugas: 

b.	 menginventarisasi permasalahan-permasalahan yang berhubungan dengan 
bidang tugas scksi Pernbibitan dan Penghijauan dan menyusun bahan 
untuk pcmcca h ma salahriya: 

c.	 mcrnahami pcraturan perundang-undangan dan ketentuan lainnya dalarn 
rarigka mcnunjang pelaksanaan tugas; 

d.	 rncrcncanakan kegiatan pembibitan dan penghijauan; 

c.	 melaksanakan pengernbangan dan pengaturan keindahan penghijauan 
RTf-! dan tarna n kota; 

r.	 merencanakan ke b ut ub an dan anggaran pengadaan bibit tanaman; 

g,	 mcugawasi pelaksanaan pernbibitan dan perneliharaan pernbibit.an dun 
pcrurh ija ua n raman kota/RTH; 

h.	 mercncanakan koriscp perencanaan penghijauan kota, jalur hijau, taman 
kotak , taman lingkungan dan zona penyangga kawasan hijau kala; 

l.	 mcluksa naka n koordinasi, konsultansi dan pemberian pertimbangan tek nis 
pcrcncanaan pcnghijauan dengan instarisi terkair secara horizontal dan 
vertikal termasuk pelanggaran penebangan tanaman penghijauan; 

.I.	 rncnvia pkan bahan korisultasi dan saran penghijauan bagi masyarakat 
yang rncmbutunkan; 



k.	 menviapkan bahan bimbingan teknis dalam pcmbinaan dan pengernbangan 
pcrnbibitan dan pcnghijauun; 

I.	 rnenyiapkan , memonitoring serla menganalisa data pembibitan dan 
penghijauan dalam rangka penyusunan laporan dan 
pernbibitan dan penghijauan; 

melakukan prornoai 

m. mernimpin, mengarahkan dan memotivasi aparatur JF'U dilingkungan Seksi 
Pcmbibitan dan Pcnghijauan agar dapat melaksanakan tugas sccara 
l~)crcl'I\'a-!,:una dan borhasil-guna: 

n. mcmbagi habis iugas :5cksi Pernbibitan dan Penghijauan kepada aparatur 
.JFU scbagai bawahannya agar set.ia p pcrsonil memahami uigas dan 
ranggung jawab masing-masing; 

o. mcnaumpulkari, menghimpun dan menyusun bahan u n tuk mern bua t 

laporan pe laksariaa n rugas kepada atasan sebagai pertanggungjawaban 
kCI"JCI dan scbugai rnasukan dalam pcnyusurian program dan rencana kerja 
lcbih Ianjui ; 

p. merngevaluasi hasil pelaksanaan 
hasi) kerja lebih lanjut; dan 

tugas bawahan untuk penyempurnaan 

q. rnctaksannkon t uga s kcdinasan lairmva yang dibcrikan olch 'Hasan unt uk 
kcJ;Hlcamn p.-Iaksanaun (ugas. 

Kepala Seksi Pertamanan 

Pasa125 

Tugas pokok I{('pala :5cksi Pcrtarna nan adalah mclaksanakan scbagiao tugas 
Bidang Pcrturnuria n dan Pcmnkaman dibidang kegiainn pcnyia pa n lokas i , 
pcrc ncanua n , pcla ksunaan, pcngawasan dan pengendalian pernbangunan dan 
pemclihu ruan taman dan tanarnan. 

Pasa126 

Uru uk mcnvck-nggarukan tugus pokok scbagairnana dirnaksud dalam Pasal 25, 
rinciun I ugas Kcpala Scksi Pcrvarnanan adalah scbagai bcrikut : 

a.	 mclak ukan sirikronisasi dan korelasi kerja dengan Seksi lainnya 
dilingkungan Bidang Pertarnanan dan Pemakaman dalam rangka 
penvusurian program kerja Seksi Pertarnanan untuk dijadikan pedoman 
dalarn pclaksanaan tugas; 

b.	 rnc\lginvcl1wr'isasi perrnasala han yang berhubungan dengan bidang iugas 
Seksi Per ta munan dan menyusun bahan untuk pemecahan rnasalahnya: 

c.	 rnengumpulkan dan pengolahan data dalam rangka perencanaan 
pembangunan, pengembangan, penataaan, pemeliharaan, pengawasan dan 
pembinaan taman kota; 

d.	 melaksunakan pcrnbangunan , pcngcrnbangan dan pe ngaturan keindahan 
t.amun kola; 

c.	 mciaksanakan pemcliharaan, pengawasan dan pcrnbinaan taman kola; 



r.	 rnelakaanakan invcntarisasi bangunan Laman dan kelengkapannya; 

g.	 rnclaksunakan pemanfaatan dan pengendalian fungsi taman kota; 

h.	 mcnvusun kon sc p-kon scp pcrcnr.anaan taman kota terma suk pcdoman 
kriu-riunva: 

I.	 mclaksnnukan koordinasi, kon suu asi dan pernbcrian pertimbarigan teknis 
pcrc ncariaa n Luman kcta dengan in sta n si terkait secara horizontal; 

J. mcnyusun panduan pembangunan pemeliharaan taman kota; 

k. mcnviapkun bahan konsulLasi dan 
masvarakai varig membutuhkan; 

atau saran pemeliharaan taman bagi 

1. mcrcnca nakan 
perkotaan: 

lokasi taman yang sesuai dengan perkembangan LaLH 

m. menyusun perencanaan pembangunan pertamanan; 

n.	 mcluks.mukan, mcrigawasi dan mengendalikan pcmbangunan laman, agar 
pcluksan.umnv» SCSUal dcngan pc-rcncanaan yang tclah ditcntukan: 

D.	 melnksannkan perncliharaan Laman serta menjaga kelesrarian pcnghijauan 
perkotaan ; 

p.	 mcnyiapkan bahan evaluasi pelaksanaan program pembengunan dan 
pcrncliharaan taman dan tana man penghijauan perkotaan tahun berjalan 
rna upt.in ta h un scbe lumnya serta perkembangan fisik yang dicapai, sebagai 
bahan kebijakan yang akan diambil oleh Kepala Dinas; 

q.	 menyiapkan bahan pedoman dan petunjuk teknis pernbinaan dan 
pengendalian pelaksanaan pernbangunan dan pemeliharaan taman dan 
t.anama n penghijauan perkotaan yang disesuaikan dengan kebijaksanaan 
daerah:, 

r.	 I1WIll rmp.n , rru-nga ru hkun dan rncrnot ivasi aparat.ur JFU dilingkungan Seksi 
Pcruuunnun agar' dn pa t mclaksanakan Lugas sccara berdaya-guna dan 
bcrh a sil-jzu nu ; 

s.	 me mbagi h a bi s t uga s Seksi Pertamanan kepada aparatur JFU sebagai 
bawnhannya agar setiap personil memaharni tugas dan Langgung jawab 

. . 
mas.ng-rnasmg; 

t.	 mcngevaluasi na sil pclaksanaan tugas bawahan untuk penvernpurnaan 
hasil kerja lcbih lanjut; 

u.	 mcngumpulkan, menghimpun dan rnenyusun bahan untuk mernbuat 
lapo ran pclaksanaan tugas kepada ata san sebagai pertanggungjawaban 
kerja dan sebagai ma sukan dalam penyusurian program dan rencana kerja; 
(1:In 

v.	 mclaksanakan tugas kcdinasan lainnva yang diberikan olch a tasa n, un t uk 
kclam.uran pclaksanaan tugas. 



Kepala Seksi Ruang Terbuka Hijau (RTH)
 

Pasa127
 

TUgClS poknk Kcpala Sckai Ruang Terbuka Hijau (RTH) adalah melaksanakan 
scbagian tugas Bidang Pertarnanan dan Penghijauan Sub Bidarig Ruang 
Tcrbuku Hijau (InH). 

Pasa128 

Unt.uk mcnyelenggarakan tugas pokok sebagairnana dimaksud dalam Pasal 27, 
rincian tugas Kepala Seksi Ruang Terbuka Hijau (RTH) adalah sebagai 
berikut : 

a.	 rnriakukan sin kronisasi dan korelasi kerja dengan unit kerja lainnya 
dilingkungan Bidung Pcrtarnuna n d,1O Pcnghijauan d ala rn rurigku 
pcnvu s onu n pI'()gr~l1n kcrja dan re ricu n a kcrja So ks i Ruang Tcrbu ka Hijau 
(r~TJ-I1 uni uk dijudikan pcdornan dalam pelaksariaan tugas; 

b.	 meriginventarisasi permasalahan-permasalahan yang berhubungan dcngan 
bidang pcrtamanan clan penghijauan Seksi Ruang Tetbuka Hijau (RTH) dan 
mcnvusun ba ha n untuk pemecahan masalahnya; 

c.	 mcmpclajari pcraturun pcrundang-undangan yang berhubungun dengo n 
kcbcrsihun dan pcrturnarian scr ta pcratura r, pcrundang-undangan ytlllg 
bcrh ubungan dengan Bidang Penerangan Jalan dan Taman sebagai 
landasan dalam pelaksanaan tugas Bidang Penerangan Jalan dan Taman; 

d.	 melaksanakan pengembangan dan pengaturan ruang terbuka hijau 
kawa san perkotaan; 

c.	 mcnyusun bahan perangkat hukum dibidang ruang terbuka hijo u; 

I.	 nunvinpkan aset pad a ruarig [('rbuka hij"u kuwn sari perkotaan, 

g. mcnyuaun kon sep perencanaan ruang terbuka hijau; 

h. melaksanakan koordinasi, kon sultasi dan pemberian pertimbang
perencanaan rua ng terbuka hijau dengan in stan si terkait seeara 
clanl atau vertikal; 

an teknis 
horizontal 

I. rnenviapka n ba hari konsultasi dan 
masvarakat yang mcmbutuhkan; 

aWL! saran a pcngernbangan RTH bagi 

J. mengadakan komunikasi, konsultasi dengan 
uaah a, khususnya didalam pemecahahan 
pcrtamanan dan penghijauan; 

instansi terkait dan 
masalah-rnasalah 

dunia 
dibidang 

k. rncnyusun, mengolah dan me nyajikan data; 

1.	 mcnuurnpulkun dan mcngcvaluasi data Ruang Terbuka Hijau (RTH); 

IT\.	 mCI1,l!,adakuil pcmbinaa n kcpada Ruung Tcrbuka Hijau (RTH) didalam 
rangka pcnciptaan iklim usaha yang sehat dun kondusif; 

n.	 mcrnirn pin , mcngarahkan dan memotivasi aparatur JF'U dilingkungan Seksi 
RU<1I1g Tcrbuku Hijau (RTH); 

o.	 rm.mbagi habis tugas Seksi Ruang Tcrbuka Hijau (RTH) ke padu aparatur 
,Jf7U sl'bHgai bawahun ugnr sctinp pc-rson il mcmahami tugas dun tdnggullg 
jawnb masing-masing; 



r
 

p.	 rncngumpulkan, rncnghimpun dan menyusun bahuri uruuk rnembuat 
laporun pelaksanaan tugas kcpada atasan sebagai pertanggungjawaban 
kerja dan sebagai masukan dalam penyusurian program dan rencana kerja; 

q,	 mcngevaluasi hasil pelaksanaan tugas bawahan untuk penyernpurnaan 
hasil kerja; dan 

r.	 rnclaksanakan tugas kedinasan la in nya yang diberikan olch atasan unluk 
kclancara n pelaksanaan tugas. 

Bagian kelima
 

Kepala Bidang Penerangan Jalan dan Taman
 

Pasa129
 

Tugas pokok Kcpa la Bidang Pcncrangan .Jalan dan Taman adalah rnelakukan 
koordinasi pcnyusunan, pelaksanaan, evaluasi dan. pelaporan program dan 
rcncaria kerja Dirras dibic\ang penerangan jalan dan taman, 

Pasa130 

Untuk rnenyelenggarakan tugas pokok sebagairnana dirnaksud dalam Pasal 29, 
rincian iugas Kepala Bidang Penerangan Jalan dan Taman adalah sebagai 
berikut : 

fl.	 rncla ksu na ku n koordinasi derigan seluruh Bidang dan Sekertarial dalam 
I'dngk,l pc-nvus unan pl'Ogram kerja Dinas serta rencana kerja pada Bidang 
I'l'Ill'l',rng,1n .Iai.m dun Taman uru uk rnenjadi bahan aeuan dalarn 
pclak sanuan tugas: 

b.	 memahami pera ruran perundang-undangan dan ketentuan lainnya yang 
c1iperlukan uruuk manunjang pelaksanaan tugas, membagi tugas puda 
bawahan sesuai dengan bidang tugasnya, memberi petunjuk kcpada 
bawuha n agar t.ugas dapat dilaksanakan dengan baik dan mencliti 
pclaksanaan tugas dibidang pencrangan jalan dan taman agar sesuai 
dcng.m rcnco na; 

c.	 mcrnimpin , mengarahkan serta memantau bawahan dalam sebagain tugas 
Bidang Penerangan Jalan dan Taman, agar pelaksanaan tugas dapal 
berjalan sesuai dengan program kerja yang telah disusun; 

d.	 menyusun pcrumusan kebijakan teknis dibidang penataan penerangan 
jalan umum dan pcncrangan taman, bidang pemasangan penerangan jalan 
lImLiITI dan bidang pc-rnclihnruan pcncrungan jalan urnum: 

c.	 rnc-nvuaun rcrica na program dan reneana kcrja anggaran dibidang 
pcnat.aa n pcncrangan jalan u murn, bidang pernasangan penerangun jalan 
urn urn clan bidang perne liharuari pencrangan jalan umum; 

f.	 pcngoordinaaian pclaksanaan tugas dibidarig penataan penerangan jalan 
urn urn, bidang pcmasangan penerangan jalan umum dan bidang 
pcmr.liharaan pcncrangan jalan urnurn: 

g.	 mclaksanakan pcndataan dan pernetaan penerangan jalan umum dan 
pcnerangan taman; 

h.	 melaksanakan penataan, pemasangan, pemeliharaan penerangan jalan 
urnum dan penerangan taman; 

I.	 mclaksannkan koordinasi pcnutaa n, pcrnasangan, pernelihuraan 
pcnC"\';:"lngc-ln jnlall urnurn d;:\11 pen('nlng;·\11 t a rnu n ; 
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J. rnclaksanakan penyclcnggaraan kajia n tcknis 
dany at.au rckorncndasi dibidang pcnerangan jalan 
Laman; 

pernberian pe njm a n 
umum dan penerangan 

k. mcnviapkan baha n bantuan teknis terh adap pemeliharaan instalasi listrik 
gedullg/ kantor milik pemerintah; 

l. mclaksa nakan pcnyajian data dan inforrnasi dibidang penataan penerangan 
jalan urn um , bidang pcrnasa ngan pcnerangan jalan umum dan bidang 
pornc-Iiheu-aan pcncrangan jala n umum nan pencrang taman; 

m. menyiapkan bahan birnbingan tcknis pembinaan dan pengernbangan; 

n. rnelaksanakan pengumpulan dan pengolahan bahan pembinaan dan 
bimbingan teknis untuk pelaksanaan kebijakan dibidang penerangan jalan 
dan taman dan melaksanakan pembinaan terhadap peningkatan dan 
pengcmlJangan kernarnpuan dan keterarnpilan bagi taman; 

o. membcrikan bimbingan dan pembinaan bagi penerangan jalan d a n ta ma n ; 

p. melaporkan evaluasi pelaksanaan bimbingan teknis pelaksanaan kebijakan 
pembinaan dan pengembangan penerangan jalan dan taman; 

C] membagi ha bis tugas pada Bidang Penerangan Jalan dan Taman kepada 
hnwn han , agar set.iap aparat.ur yang ada mernaharni be ban tugas dan 
Langgung jawab masing-masing; 

r. mcncrim.i, mc rnpc-lujur i laporan dan saran dari bawah a n sebag"i m.vsuknr, 
untuk jad ikan bahan dalam rnenyusun program kerja selanjutnya: 

s. mcmbina dan mcrnberikan rnotivasi kepada bawahan agar 
mclaksanakan tugas secara berdaya-guna dan berhasil-guna: 

mampu 

l. mcngcvaluasi hasil 
kcrja lebih lanjut; 

kcrja bawahan scbagai bahan penyempurnaan h asi] 

u.	 mclakukan kerjasarna dengan unit kerja yang ada BUlla men unjang 
ke lancaran pelaksanaan tugas; 

v.	 rru-mbuat laporan ke pada Kepala Dinas sebagai masukan untuk dijadikan 
bahan da la rn mcnvu sun program kcrja dinas; dan 

w.	 mc-Ink sunu kun tug<ls kcdinasan lainnva varig diberikan olch at as.m unt.uk 
kelanr-aran pclaksanaan tugas. 

Kepala Seksi Penerangan Jalan 

Pasa131 

Tugas POkDk Kcpala Seksi Pcncrangan .Jala n adalah melaksanakan scbagian 
rugas Bidurig Pcrrc r-a nga n Jalan dan Taman dibidang pcncrangan jalan. 

Pasa132 

Unl uk mcnyelenggarakan tugas pokok scbagairnana dimaksud dalam Pasal 31, 
rincian i uuas Kcpala Seksi Penerangan Jalan adalah sebagai berikut: 

a.	 mclakukan sinkronisasi dan korelasi kerja dcngan unit kerja lainnya 
dilingkungan Bidang Penerangan .Jalan dan Taman dalam rangka 
pcnyusuna n program kerja dan rcncana kerja Seksi Perierangan .Jalan 
un t uk dijadikan pedoman dalam pelaksanaan tugas; 
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b.	 ITlcn".illvcnLdrisasi pcrrnasalahan-pcrmasnlahu» 'lung bcrhubungan dcngu n 
r3idllllg Pcncrungan .Jalan dan Taman rncnyusun bahan untuk pcmecahan 
masulahnya; 

c.	 mcrnuhami pera turan perundang-undangan dan ketentuan lairmya yang 
dipcrlukan u n t u k menunjang pclaksanaan t uga s; 

d.	 111CI1\ iapkan data bagi pcnyusunan percncanaan program dan pclunjuk 
tcknis dibidang pcncra nga n jalan; 

e.	 menyapkan bahan koordinasi dan kerjasarna dengan lembaga dan 
instansi lain dibidang penerangan jalan; 

f.	 menyiapkan bahan pengawasan dan pengendalian dibidang pericrangan 
jalan; 

g.	 mela ksanakan perencanaan, pelaksanaan , pengendalian dan pengawasan 
larnpu penerangjalan; 

h.	 mendata asci pemda yang berkaitan dengan penerangan jalan; 

I.	 rncrcncanakun kcbutuhan perigadaan penerangan jalan; 

J.	 rncnyusun kcbijaka n bagi lampu pcnerang jalan; 

k.	 mcngadakan kornunikasi, konsullasi dengan instansi tcrkait dan 
pcncrangan jalan , khususnya didaiam pemecahahan masaiah-rnasula h 
dibidang pencrangan jalan dan taman; 

J.	 rncnviapkan bahan pernbinaan dan pernberian bimbingan tekriis terhada p 
pclaksanaan kebijakan pengembangan penerangan jalan; 

m.	 rnenyiapkan dan memberikan bimbingan leknis terhadap pelaksanaan 
kcbijakan pcnerangan jalan; 

n.	 rncngurnpulkan dan mengevaluasi data penerarigan jalan; 

o.	 rnernimpin, rne ngarahkan dan mernotivasi aparatur JFU dilingkungan Seksi 
Penerangan .Ja la n ; 

p.	 rncrnbagi habis tugas Seksi Penerangan Jalan kepada aparatur JFU sebagai 
bawuhan aga:: setiup personil mernahami lugas dan tanggung jawab 
rnasing-rnasing: 

q.	 me ngurnpulkan, menghimpun dan menvusun oahan unruk mernbuat 
laporan pelaksanaan tugas kepada atasan sebagai pertanggungjawaban 
kerja dan sebagai masukan dalam penyusunan program dan rencana kerja 
lcbih lanj ut ; 

r.	 mengcvaluasi hasil peiaksanaan tugas bawahan untuk penyernpurnaan 
husil kcrja lcbih lanj ut; dan 

s.	 melaksanakan tugas kedinasan lainriya yang diberikan oleh at.asan untuk 
keiancaran pelaksanaan tugas. 

Kepala Seksi Penerangan Taman 

Pasa133 

Tugas pokok Kopala Scksi Penerangan Taman adalah rnelaksanakan sebagian 
tugas Bidang Pcnghijauan .Jalan dan Taman dibidang penerangan taman. 
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Pasal34 

Ulltuk nlcnyclc'nggarakan t ugas pokok sobaga irnarra d irnaks ud dula rn Pasal 33, 
rin ciar; t ugcs Kepala Seksi Penerangan Taman adalah sebagai berikut : 

a.	 melakukan sinkronisasi dan korelasi kerja lainnya dilingkungan Bidang 
Pcncrangan .Jalan dan Taman dalarn rangka penyusunan program kerja 
S:::ksi ?enerangan Taman untuk dijadikan pedornan didalam pelaksanaan 
pckcl~j(lan; 

b.	 rncnginvCnLUrisusi, perrnasa lahan-pcrrnasalahan yang berhubungan 
dcngun bidang tugas Kcpa la Scksi Pcnerangan Taman dan rnenyusun 
bahan untuk pcrnccahan masalahnya; 

c.	 mcnviupkan data bagi penyusunan perencanaan program dan petunjuk 
lcknis dibidang perierangan taman; 

d.	 mcnyiapkun ba h an koordinasi dun kcrja sarna dcrigan icmbaga dan 
insransi lain dibidang penerangan taman; 

e.	 menyia pkari bahan pengawasan dan perigendalian dibidang penerangan 
taman; 

r.	 mc-lak su na ka n pcrcncanaan, pcla)<sanaan perigendalian dan pe ngawa san 
larnpu pencr-a rig taman; 

g.	 rncndata asci pcrnda yang berkaitan dengan penerangan taman; 

h.	 mcrcnca naka n kebutuhan pengadaan penerangan taman; 

I.	 rnenvusun ke bija ka n bagi larrrpu pencrangan taman; 

J.	 mc la kuk.m pcnyuluhan tcrhadap pencrangan taman; 

k.	 menyiapkan bahan pemberian bimbingan teknis te rhadap pelaksanaan 
kcbijakan dan pengernbangan sarana; 

l.	 melaksanakan pcngawasan dan penyuluhan bidang penerangan taman; 

m.	 rnenvusun usulan rencana dan program bimbingan teknis Bidang 
Pcnerangan .Jalan dan Taman yang rncliputi usulan rericana dan program 
pemeriksaan dan pengujian penerangan taman; 

n ,	 rnc-laksunakan pcmbinaan kepada penerangan taman pernberian fasilitasi 
dibidang pcnerangan jalan dan taman; 

o.	 111cngoldl1 dara hasil pclaksnnuan rcnr-n na dan program pencrnrigun tamar»; 

p	 rne mbe ri kan masukan atau saran kepada Pemerintah Daerah dalarn sektor 
kegiatan penerangan taman masyarakat dibidang penerangan jalan dan 
taman serta menyiapkan pelaksanaan hubungan kerjasarna in stan si 
pcrncrintah dacrah, instansi vertikal maupun inatansi lain nya didaerah; 

q.	 rncrivu s un dan menyiapkan kon sep bahan koordinasi dengan para dunia 
usahu, kepolisian, pengacara, kejaksaa n, lembaga keuangan dan organisasi 
kcrnasya raka tan; 
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r.	 mernirripiri, mengarahkan dan memotivusi aparatur JPU dilingkungan Scksi 
Pericrarigan Taman agar dapat melaksanakan tugas secara berdaya-guna 
dan bcrhasil-guna: 

s.	 rnernbagi hahis tugas Scksi Penerangan Taman kepada uparatur ,JPU 
seb;\p,'\\ l>awahanny:1 agar sctiap pcrsonil memahami tugasnya dan 
lHnggung jawa b rna siruz-rnas ing; 

L.	 mcngumpulkan, menghimpun dan meriyusun bahan untuk membuat 
laporan pclaksanaan tugas kepada atasan sebagai masukan dalam 
pcnyusurian program lebih lanjut; 

u.	 mcngl:valuasl hasil pclaksanaan tugas bawahan scbagai banan perbaikan 
pclaksanaan tugas lcbih lanjut dan sebagai bahan pembinaan bawahan; 
del 11 

v .	 melaks.anakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh atasan untuk 
kclancaran pclaksanaan tugas. 

Kepala Seksi Pemakaman 

Pasa135 

Tugas pokok Kepala Seksi Pernakaman adalah melaksanakan sebagian tugas 
Bidmlt~ Pencru nga n Jalan clan Taman dibidang kegiatan pengaturan clan 
pen.u aan, pengawasan serta peugendalian pemakaman urnurn. 

Pasa136 

Untuk rnenyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35, 
rincian t ugas Kepala Seksi Pemakaman adalah sebagai berikut : 

a.	 melakukan sinkronisasi dan korelasi kerja dcngan Seksi lainnya 
dilingkungan Bidang Pcnerangan .Jalan dan Taman dalarn rangka 
pcnyusunan program kerja Seksi Pemakaman untuk dijadikan pedornan 
du la m pelaksanaan lugas; 

b.	 mcnginvcruurisasi pcrrnasalahan yang bcrhubungan dengan bidang iugas 
Scksi Pcrnakaman dew rrienyusun bunan unluk pemecanan masalah nya; 

c.	 menyiapkan ba han pernbinaan dibidang pernakarnan umum; 

d.	 mcnyiapkan kebijakan teknis pcrnanfaa ta.n tanah permakarnan 
bcrdasarkan kebutuhan sebagai dasar pelaksanaan tugas: 

e.	 me ngrurnpi.m data kematian penduduk melalui unit terkait untuk 
menentukan wilayah peruntukan permakaman; 

1'.	 mengclola data wilayah peruntukan perrnakaman sesuai jems sebagai 
acuan pelaksanaan tugas; 

g.	 rncnvusun rcncana pengadaan dan pemanfaatan sarana permakaman 
sesu"1 kcbut uhan untuk mcnjadi program unit; 

h.	 menv.upknn sarana dan prasarana pcrrnakaman berdasarkan kcbutuhan 
lint u k t'rckt ivi ta s pcluksunuur: u iga s; 



I. mclukukun pcmanruuan dan pcngawm;an pclaksanaan pola pcmanfuatan 
lah.u: \'"ng dipcrgllmd«ul scbagHi sarana pcrnakarnun U TTl 1I TTl 0 lch 
masv.rrukat; 

J.	 melakukan evaluasi clari hasil pernantauan sebagai dasar upaya 
pe nyusunan rencaria pengat.urariy periataan serta perigeridalian dan 
ncngavvasan pcrnakaman umum; 

k.	 mcrnirupin , mcngarahkan dan rnernotivasi apuratur ,JFU dilingkungan Sckfii 
I'clnuk"man agar dapat mclaksanakun tugas secara bcrdaya-guna dan 
berhasil-guna; 

I.	 membagi habis tugas Seksi Pemakaman kepada aparatur JFU scbagai 
bawaharmya agar setiap personil memahami tugas dan tanggung jawab 
mFlslng-maslng; 

Ill.	 ITlengl'vE\luasi h a sil pclaksanaan t uga s bawahan untuk penyernpurn88n 
hasil kcrja lcbih lanjut; 

n.	 mcngumpulkan, rnenghimpun dan menyusun bahan untuk membuat 
laporan pclaks.anaarr tugas kcpada atasan sebagai pertanggungjawaban 
kerjn clan se bagai musukan dalam penyusunan program dan rencana kerja 
lebih lanjut; clan 

o.	 rneluksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh atasan untuk 
kclancaran pclaksanaan tugas. 

BAB IV 

KETENTUAN PENUTUP 

Pasal37 

kcunuum Lain rncngenai Unit Pelaksana Tekn is Dinas, akan diatur dalam 
Peru t urnn B'u pa ti tcrse ndir i. 

Pasal38 

Bagan St r ukt ur Organisasi tcrcanturn dalarn Larnpiran dan merupakan bagian 
yang tidak rerpisuhkan dari Perat uran ini 

Pasal39 

Hal-hal yang bclurn diat ur dalam Peraturan ini, sepanjang mengenai 
pelaksanaan t ugas akan ditetapkan lebih lanjur oleh Kepala Dinas sesLlEli 
dengan kebut uhan dcngan rncngacu kepada pera turan pe rundang-u ndangan 
yun~ bc r laku. 

Pasal 40 

Pada saat Peraturan ini rnulai bcrlaku, maka Peraturan Bupati Larnpung 
Sclu tan Nomor 2K Tahun 2010 (en tang Rincian Tugas .Jabatan Dinas Pasar, 
Kcbcrsiha n Dan Kcinduhan Kabupaten Larnpung Selatan dicnuut dan 
dinvat aka n tidak bcrlaku. 



Pasal 41 

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. 

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan 
ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Lampung Selatan. 

Ditctapkan di Kalianda 
pada tanggal t'.f )JlJ&t/lf~/ 2015 

BUPATI LAMPUNG SELATAN, 

Diundangkan di Kalianda 
pada tanggal 0$ l'etC/4"t!..;

• 
2015 

UPATEN LAMPUNG SELATAN, 

UTONO 
BERITA DA H KABUPATEN LAMPUNG SELATAN TAHUN 2015 NOMOR 
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