
PERATURAN DAERAH  
KABUPATEN DAERAH TINGKAT  II  MUSI RAWAS 

 
NOMOR   :  8  TAHUN  1993 

 
T E N T A N G 

 
PEMBENTUKAN, SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA DINAS KEBERSIHAN 

DAN PERTAMANAN  KABUPATEN DAERAH TINGKAT  II MUSI RAWAS  
 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 
 

BUPATI  KEPALA DAERAH TINGKAT  II  MUSI RAWAS, 
 
 

Menimbang : a. bahwa dalam rangka usaha untuk meningkatkan dan menciptakan 
kebersihan dan keindahan kota merupakan peningkatan dari salah 
satu tugas Pemerintah Daerah Tingkat II Musi Rawas;  

 
  b. bahwa dalam rangka usaha untuk mewujudkan Kota Lubuk 

Linggau dan Ibukota Kabupaten Musi Rawas sebagai Kota ATLAS 
(Aman, Tertib, Lancar dan Sehat) ;  

 
  c. bahwa dalam rangka meningkatkan kebersihan dan pertamanan 

serta untuk mewujudkan Kabupaten Daerah Tingkat II Musi Rawas 
sebagai Kota ATLAS (Aman, Tertib, Lancar dan Sehat), maka 
dipandang perlu menetapkan Peraturan Daerah Kabupaten 
Daerah Tingkat II Musi Rawas tentang Pembentukan, Susunan 
Organisasi dan Tata Kerja Dinas Kebersihan dan Pertamanan 
Kabupaten Daerah Tingkat II Musi Rawas.  

    
Mengingat        :  1. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok 

Pemerintahan di Daerah ; 
 

2. Undang-undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Pembentukan 
Daerah Tingkat II dan Kotapraja di Sumatera Selatan; 

 
3. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 1992 tentang 

Pedoman Organisasi Daerah; 
 

4. Surat Menteri Dalam Negeri tanggal 23 Pebruari 1993 Nomor 
061.1/548/SJ perihal Pembentukan Dinas-dinas Daerah Tingkat II 
Musi Rawas; 

 
5. Surat Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Sumatera Selatan tanggal 

19 April 1993 Nomor 061.1/01985/XII/93 perihal  Pembentukan 
Dinas-dinas Daerah Tingkat II Musi Rawas; 

 
6. Peraturan Daerah  Kabupaten Daerah Tingkat II Musi Rawas 

Nomor  4 Tahun 1987 tentang Penyelenggaraan Kebersihan, 
Keindahan dan Kesehatan Lingkungan Kota dalam Kabupaten 
Daerah Tingkat II Musi Rawas. 

 
Dengan Persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II 
Musi Rawas.  

 
MEMUTUSKAN : 

 
Menetapkan       :  PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II MUSI 

RAWAS TENTANG PEMBENTUKAN SUSUNAN ORGANISASI 
DAN TATA KERJA DINAS KEBERSIHAN DAN PERTAMANAN 
DALAM  KABUPATEN DAERAH TINGKAT II MUSI RAWAS. 



BAB  I 
KETENTUAN UMUM 

 
Pasal  1 

 
Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan : 

 
a. Daerah adalah Kabupaten Daerah Tingkat II Musi Rawas. 
 
b. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten  Daerah Tingkat II Musi Rawas. 
 
c. Bupati Kepala Daerah adalah Bupati Kepala  Daerah Tingkat II Musi  Rawas. 
 
d. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah 

Kabupaten  Daerah Tingkat II Musi Rawas. 
 
e. Sekretaris Wilayah / Daerah adalah Sekretaris Wilayah Kabupaten  Daerah Tingkat II 

Musi Rawas. 
 
f. Dinas Kebersihan dan Pertamanan adalah Dinas Kebersihan dan Pertamanan 

Kabupaten  Daerah Tingkat II Musi Rawas. 
 
g. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Kebersihan dan Pertamanan Kabupaten  Daerah 

Tingkat II Musi Rawas. 
 
h. Trotoar adalah jalur dipinggir jalan yang disediakan khusus untuk pejalan kaki. 
 
i. Sungai dan anak sungai adalah saluran air yang besar yang pada umumnya 

menampung kegiatan lalu lintas air, guna menampung air kotor dan air hujan. 
 
j. Riool adalah saluran tertutup yang pada umumnya berfungsi sebagai penyalur air 

kotor dan air hujan. 
 
k. Got adalah saluran tertutup dalam ukuran kecil yang berfungsi sebagai penyalur air 

kotor dari rumah-rumah, toko-toko dan lain sebagainya menuju riool. 
 
l. Siring adalah saluran terbuka dalam ukuran kecil yang pada umumnya khusus 

penyalur air hujan. 
 
m. Sampah adalah semua jenis kotoran. 
 
n. Tempat pembuangan sampah adalah lokasi yang telah ditentukan dan ditunjuk oleh 

Pemerintah Daerah sebagai tempat pembuangan sampah. 
 
o. Taman adalah persil yang digunakan bagi penghijauan dan keindahan kota yang 

dikelola oleh Pemerintah Daerah. 
 
p. Makam adalah tempat pemakaman yang digunakan untuk umum maupun 

perorangan. 
 

BAB  II  
PEMBENTUKAN 

 
Pasal  2 

 
Dengan Peraturan Daerah ini dibentuk Dinas Kebersihan dan Pertamanan Daerah 
Kabupaten Daerah Tingkat II Musi Rawas : 

 
a. Untuk meningkatkan dan menciptakan kebersihan kota. 
 
b. Untuk menjadikan Kota Lubuk Linggau dan Kabupaten Musi Rawas sebagai kota 

ATLAS (Aman, Tertib, Lancar dan Sehat). 



 
c. Untuk memepercantik dan memperindah kota.  

 
 

BAB  III 
KEDUDUKAN, TUGAS DAN FUNGSI  

 
Pasal  3 

 
(1) Dinas Kebersihan dan Pertamanan adalah unsur pelaksana Pemerintah Daerah. 
 
(2) Dinas Kebersihan dan Pertamanan dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang berada 

sepenuhnya dibawah dan bertanggung jawab kepada Bupati Kepala Daerah. 
 
(3) Kepala Dinas Dinas Kebersihan dan Pertamanan dalam melaksanakan tugas dan 

fungsinya dibantu oleh : 
 

a. Unsur Pembantu Pimpinan   :  Kepala Sub Bagian Tata Usaha 
 
b. Unsur Pelaksana       :  2 (dua) Kepala Seksi, 6 (enam) Kepala  
                                           Sub Seksi dan 3 (Tiga) Kepala Urusan 
 
c. Kelompok Jabatan Fungsional. 

 
 

Pasal  4 
 

Dinas Kebersihan dan Pertamanan mempunyai tugas : 
 

a. Melaksanakan pembersihan jalan, lorong dan trotoar serta membersihkan bahu-bahu 
jalan dan tanah-tanah kosong, mengambil/menguburkan bangkai-bangkai binatang 
yang sifatnya mengganggu lingkungan. 

 
b. Menormalisasikan/memelihara kelancaran jalannya air sungai, anak sungai, saluran 

induk, riool dan siring. 
 
c. Mengangkut/membuang sampah-sampah ketempat pembuangan sampah. 
 
d. Menjaga dan melestarikan lingkungan agar tidak terganggu oleh pencemaran yang 

mengakibatkan kebanjiran. 
 
e. Menanam dan memelihara serta merawat taman-taman hias dan pohon pelindung. 

 
 

Pasal  5 
 

Selain tugas-tugas yang dimaksud pada pasal 4 diatas Dinas Kebersihan dan 
Pertamanan mempunyai fungsi : 
 
a. Merumuskan dan melaksanakan kegiatan yang berkenaan dengan pengumpulan 

data, pencatatan dan pengolahannya yang diperlukan dalam rangka penyusunan 
program dibidang tugasnya. 

 
b. Melaksanakan kebijaksanaan teknis, memberikan bimbingan dan pembinaan yang 

sesuai dengan kebijaksanaan yang ditetapkan oleh Bupati Kepala Daerah 
berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku. 

 
c. Mengawasi pelaksanaan pengamanan dan pengendalian teknis atas pelaksanaan 

tugas sesuai dengan kebijaksanaan yang ditetapkan oleh Bupati Kepala Daerah. 
 
 
 



BAB  IV 
SUSUNAN ORGANISASI 

 
Pasal  6 

 
(1) Organisasi Kebersihan dan Pertamanan terdiri dari : 

a. Kepala Dinas Kebersihan dan Pertamanan 
b. Kepala Sub. Bagian Tata Usaha 
c. Kepala Seksi Operasional 
d. Kepala Seksi Pertamanan 
e. Kepala Kelompok Jabatan Fungsional. 

(2) Bagian Susunan Organisasi Kebersihan dan Pertamanan merupakan bagian dari 
pada Peraturan Daerah ini yang tidak terpisahkan. 

 
(3) Jika dipandang perlu dapat dibentuk Unit Pelaksana Teknis Dinas Kebersihan dan 

Pertamanan disetiap Wilayah Kecam tan yang diatur dengan Keputusan Bupati 
Kepala Daerah atas usul Kepala Dinas Kebersihan dan Pertamanan. 

 
 

Pasal  7 
 

(1) Sub. Bagian Tata Usaha dalam melaksanakan tugas dibantu oleh : 
a. Urusan Umum 
b. Urusan Kepegawaian 
c. Urusan Keuangan. 

 
(2) Seksi Operasional dalam melaksanakan tugas dibantu oleh : 

a. Sub Seksi Pendataan 
b. Sub Seksi  Kebersihan Jalan dan Lingkungan 
c. Sub Seksi Penampungan dan Pemusnahan Sampah. 

 
(3) Seksi Pertamanan dalam melaksanakan tugas dibantu oleh : 

a. Sub Seksi Pembangunan Taman 
b. Sub Seksi Pemeliharaan Taman 
c. Sub Seksi Pemakaman. 

 
 

BAB  V 
TATA KERJA 

 
Pasal  8 

 
Dinas Kebersihan dan Pertamanan mempunyai fungsi : 

 
a. Melaksanakan segala usaha dan kegiatan dibidang pengolahan kebersihan dan 

keindahan sesuai dengan kebijaksanaan yang digariskan oleh Bupati Kepala Daerah 
berdasarkan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku. 

 
b. Mengawasi, memberi petunjuk dan bimbingan kepada Sub Bagian Tata Usaha, Seksi 

Operasional dan Seksi Pertamnanan dalam melaksanakan tugasnya.   
 
c. Melaksanakan koordinasi, integrasi dan sinkronisasi dalam lingkungan Satuan 

Organisasi dan Dinas Instansi terkait. 
 
d. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Bupati Kepala Daerah sesuai 

dengan bidang tugasnya. 
 
e. Memberikan saran dan pertimbangan kepada Bupati Kepala Daerah tentang langkah 

dan tindakan yang diambil dalam bidang tugasnya. 
 
 
 



Pasal  9 
 

Sub Bagian Tata Usaha mempunyai fungsi : 

a. Membuat dan menginventarisasikan surat masuk serta surat keluar dalam bidang 
tugasnya. 

 
b. Membuat, menyusun dan merencanakan kegiatan dibidang tatausaha Dinas 

Kebersihan dan Pertamanan. 
 
c. Menyelenggarakan/menyelesaikan Urusan Administrasi Umum, Kepegawaian dan 

Administrasi Keuangan dalam bidang tugasnya. 
 
d. Menghimpun, menyusun dan membuat laporan berkala tentang kegiatan kegiatan 

ketatausahaan Dinas Kebersihan dan Pertamanan kepada atasan langsung. 
 
e. Melaksanakan koordinasi antar lingkungan Satuan Organisasi dan Dinas Kebersihan 

dan Pertamanan tentang langkash dan tindakan yang perlu diambil dalam bidang 
tugasnya. 

 
f. Mengawasi dan memberi petunjuk teknis tentang pelaksanaan tugas kepada 

bawahan langsung. 
 
g. Memberikan saran dan pertimbangan kepada Sub Bagian Tata Usaha tentang 

langkah dan kegiatan yang perlu diambil dalam bidang tugasnya. 
 
 

Pasal  10 
 

Urusan Umum mempunyai fungsi : 

a. Mengerjakan segala pekerjaan tikery yang ada pada Dinas Kebersihan dan 
Pertamanan. 

 
b. Menerima dan mencatat surat-surat masuk dan surat-surat keluar serta 

menyampaikan kepada yang bersangkutan. 
 
c. Memperbanyak surat-surat sesuai dengan kebutuhan. 
 
d. Menyimpan dan bertanggung jawab atas arsip yang telah selesai dalam 

pengurusannya. 
 
e. Mengurus perjalanan dinas, perpustakaan dinas dan penertiban majalah Dinas 

Kebersihan dan Pertamanan. 
 
f. Memberikan saran dan pertimbangan kepada Sub Bagian Tata Usaha tentang 

langkah dan kegiatan yang perlu diambil dalam bidang tugasnya. 
 
 

Pasal  11 
 

Urusan Kepegawaian  mempunyai fungsi : 

a. Menghimpun dan mempelajari Peraturan Perundang-undangan kebijaksanaan teknis, 
pedoman dan petunjuk teknis kepegawaian atau yang menyangkut bidang tugasnya. 

 
b. Mengerjakan/menyelesaikan urusan administrasi kepegawaian/ kenaikan gaji, 

kenaikan pangkat dan usaha-usaha kesejahteraan pegawai. 
 
c. Merencanakan jumlah pegawai yang diperlukan. 
 
d. Menyiapkan surat-surat/arsip tentang administrasi kepegawaian. 
 



e. Membuat/menyusun laporan secara bulanan atau secara berkala kepada atasan 
langsung. 

 
f. Memberikan saran dan pertimbangan kepada Sub Bagian Tata Usaha tentang 

langkah dan kegiatan yang perlu diambil dalam bidang tugasnya. 
 
 

Pasal  12 
 

Urusan Keuangan mempunyai fungsi : 

a. Menghimpun dan mempelajari Peraturan Perundang-undangan Kebijaksanaan 
Teknis, pedoman dan petunjuk teknis atau yang menyangkut dalam bidang tugasnya 
dan selalu berpedoman pada landasan kerja. 

 
b. Menyelesaikan administrasi keuangan berupa laporan secara berkala dan lain-lain. 
 
c. Menyetorkan segala penerimaan ke Kas Daerah. 

d. Membuat Daftar Gaji. 

e. Membuat Daftar Rapel. 

f. Membuat Daftar Lembur. 

g. Menyimpan Arsip Gaji. 

h. Mengerjakan segaala sesuatu yang berhubungan dengan pembayaran gaji dan uang 
lembur pegawai. 

 
i. Memberikan saran dan pertimbangan kepada Sub Bagian Tata Usaha tentang 

langkah dan kegiatan yang perlu diambil dalam bidang tugasnya. 
 

 
Pasal  13 

 
Seksi Operasional mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Kepala Dinas dalam 
Bidang pendataan, kebersihan jalan dan penampungan serta pemusnahan sampah. 

 
 

Pasal  14 
 

Untuk menyelenggarakan tugas tersebut pada pasal 13 Seksi Operasional mempunyai 
fungsi : 
 
a. Mencari, mengumpulkan, menghimpun dan mensistematisasikan data serta informasi 

yang berhubungan dengan tugasnya untuk meningkatkan Kebersihan dan 
Pertamanan. 

 
b. Menyelenggarakan, mengawasi dan memberi petunjuk teknis Operasional kepada 

bawahan langsung dalam melaksanakan pendataan, kebersihan jalan dan lingkungan 
serta penampungan dan pemusnahan sampah. 

 
c. Menyusun dan menyiapkan program kerja serta memberikan laporan secara berkala 

selama setahun untuk persiapan dan pelaksanaan tugas. 
 
d. Mengadakan pendataan, pembersihan jalan dan lingkungan serta menyiapkan 

penampungan dan pemusnahan sampah. 
 
e. Memberikan saran dan pertimbangan kepada Kepala Dinas Kebersihan dan 

Pertamanan sesuai dengan bidang tugasnya. 
 
 
 
 



Pasal  15 
 
Sub Seksi Pendataan mempunyai tugas : 

a. Menghimpun dan mempelajari Peraturan Perundang-undangan Kebijaksanaan 
Teknis, pedoman dan petunjuk teknis untuk landasan kerja. 

 
b. Mencari, mengumpulkan data serta informasi untuk pedoman kerja. 
 
c. Mengadakan pendataan ulang atau meremajakan data untuk peningkatan pelayanan 

kebersihan kepada masyarakat. 
 
d. Mengumpulkan dan menyusun serta menyimpan datauntuk dokumentasi data 

sebagai pelaksanaan tugas. 
 
e. Menyusun dan melaporkan hasil pendataan secara bulanan kepada atasan langsung. 
 
f. Menyusun dan merencanakan program kerja. 
 
g. Memberikan saran dan pertimbangan kepada Kepala Seksi sesuai dengan bidang 

tugasnya 
 

Pasal  16 
 

Sub Seksi Kebersihan Jalan dan Lingkuangan mempunyai fungsi : 

a. Melakukan kegiatan pembersihan semua sampah dikiri dan dikanan jalan serta 
halaman dalam terminal. 

 
b. Membersihkan got, siring serta membersihkan pinggir jalan baik jalan propinsi, 

Kabupaten, lorong dan mengumpulkannya ditempat yang telah disiapkan. 
c. Mengangkut/membuang sampah-sampah ketempat yang telah ditetntukan. 
 
d. Mengkoordinir petugas-petugas penyapu jalan, kendaraan sampah dan gerobak 

sampah. 
 
e. Mengawasi dan memberi petunjuk tehnis kepada bawahan langsung dalam 

melaksanakan tugas. 
 
f. Membuat/menyusun laporan secara berkala kepada atasan langsung. 
 
g. Memberikan saran dan pertimbangan serta informasi kepada atasan langsung 

tentang langkah-langkah yang perlu diambil dalam bidang tugasnya. 
 
 

Pasal  17 
 

Sub Seksi Penampungan dan Pemusnahan Sampah mempunyai fungsi : 

a. Menyiapkan lokasi/tempat pemusnahan sampah jangan sampai mengganggu 
lingkungan/terjasi pencemaran. 

 
b. Menyiapkan lokasi tempat pembuangan sampah yang jauh dari daerah pemukiman. 
 
c. Mengkoordinir petugas-petugas/regu/regu pemusnah sampah. 
 
d. Mengadakan pemisahan terhadap sampah-sampah yang bakal dimusnahkan. 
 
e. Membuat/menyusun laporan secara berkala kepada atasan langsung. 
 
f. Memberikan saran dan pertimbangan serta informasi kepada atasan langsung 

tentang langkah-langkah yang perlu diambil dalam bidang tugasnya. 
 
 



Pasal  18 
 

Seksi Pertamanan mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Kepala Dinas dalam 
bidang tugasnya. 

 
Pasal  19 

 
Untuk menyelenggarakan tugas tersebut pada pasal 18 diatas Seksi Pertamanan 
mempunyai tugas : 

 
a. Menyusun dan merencanakan program kerja sebaagai landasan kerja. 
 
b. Mengatur pembangunan taman serta menjaga/memelihara taman agar jangan 

sampai mengganggu keindahan kota. 
 
c. Mendata hasil laporan kebutuhan bibit dan merencanakan penghijauan kota secara 

menyeluruh. 
 
d. Mengatur dan menyiapkan lokasi pemakaman serta memindahkan pemakaman yang 

sifatnya mengganggu keindahan kota. 
 
e. Mengawasi dan membina serta memberi petunjuk kepada bawahan langsung tentang 

pembangunan, pemeliharaan dan pemakaman agar tidak terjadi kesimpang siuran 
dalam melaksanakan tugas. 

 
f. Menyusun  laporan secara berkala tentang hasil kegiatan yang telah dilaksanakan 

terhadap atasan langsung. 
 
g. Memberikan saran dan pertimbangan kepada atasan langsung tentang langkah-

langkah yang perlu diambil dalam bidang tugasnya 
 
 

Pasal  20 
 

Sub Seksi Pembangunan Taman mempunyai fungsi : 

a. Mempelajari Peraturan Perundang-undangan kebijaksanaan tehnis, pedoman dan 
petunjuk tehnis untuk landasan kerja. 

 
b. Mengumpulkan dan menyusun data serta merencanakan program kerja. 
 
c. Merencanakan dan mengusahakan pembangunan/penanaman dipulau-pulau jalan 

atau dihalaman kantor-kantor Pemerintah Daerah dan ditempat-tempat tertentu 
sehingga kelihatan rapi dan menarik. 

 
d. Merencanakan penghijauan kota secara menyeluruh dan menyediakan kebun bibit 

tanaman hias serta pohon pelindung. 
 
e. Memberikan penerangan pada masyarakat secara efektif, memberikan bimbingan 

dan pengertian akan arti/maksud dari tanaman hias. 
 
f. Membuat, menyusun laporan secara berkala kepada atasan langsung. 
 
g. Melaksanakan tugas-tugas lainnya yang diberikan oleh Kepala Seksi. 
 
h. Memberikan saran dan pertimbangan kepada atasan langsung tentang langkah dan 

kegiatan yang perlu diambil dalam bidang tugasnya 
 

 
 
 
 
 



Pasal  21 
 

Sub Seksi Pemeliharaan Taman mempunyai fungsi : 

a. Membuat rancangan dan program kerja yang diprioritaskan pada penyelenggaraan 
tugas. 

 
b. Menghimpun dan mempelajari Peraturan Perundang-undangan kebijaksanaan tehnis, 

pedoman dan petunjuk tehnis serta bahan-bahan lain yang berhubungan dengan 
bidang tugasnya sebagai pedoman kerja. 

 
c. Mencari/mengumpulkan, menghimpun dan merumuskan informasi yang berhubungan 

dengan bidang tugasnya. 
 
d. Mengadakan pengawasan terhadap masyarakat/bimbingan terhadap masyarakat 

secara efektif akan pentingnya pertamanan. 
 
e. Memelihara taman-taman hias yang sudah ada dario gangguan binatang dan tangan 

jahil, memberi pupuk dan menyiramnya dengan air yang secukupnya pada musim 
kemarau. 

 
f. Membuat, menyusun laporan secara berkala terhadap atasan langsung. 
 
g. Melaksanakan tugas-tugas lainnya yang diberikan oleh atasan langsung. 
 
h. Memberikan saran dan pertimbangan kepada atasan langsung tentang langkah dan 

kegiatan yang perlu diambil dalam bidang tugasnya 
 
 

Pasal  22 
 

Sub Seksi Pemakaman mempunyai fungsi : 

a. Menghimpun dan mempelajari Peraturan Perundang-undangan kebijaksanaan tehnis, 
pedoman dan petunjuk tehnis serta bahan-bahan lainnya yang berhubungan dengan 
bidang tugasnya.  

 
b. Mengatur, meyiapkan lokasi pemakaman yang sifatnya tidak mengganggu 

lingkungan. 
 
c. Membersihkan tempat-tempat pemakaman seperti taman makam Pahlawan. 
 
d. Memindahkan tempat-tempat pemakaman yang sifatnya mengganggu keindahan 

kota. 
 
e. Menguburkan bangkai-bangkai binatang yang berada dipinggir jalan. 
 
f. Membuat dan menyusun laporan secara berkala tentang hasil kegiatan yang telah 

dilaksanakan  terhadap atasan langsung. 
 
g. Melaksanakan tugas-tugas lainnya yang diberikan oleh atasan langsung. 
 
h. Memberikan saran dan pertimbangan kepada atasan langsung tentang langkah -

langkah yang perlu diambil dalam bidang tugasnya 
 

 
Pasal  23 

 
KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL 

 
Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Kepala 
Dinas Kebersihan dan Pertamanan sesuai dengan keahlian dan kebutuhan : 

 



(1) Kelompok Jabatan Fungsional dimaksud pada pasal ini terdiri dari sejumlah tenaga 
dalam jenjang jabatan fungsional yang terbagi dalam berbagai kelompok sesuai 
dengan bidang keahliannya. 

 
(2) Setiap kelompok tersebut pada payat (1) pasal ini dipimpin oleh tenaga fungsional 

senior yang ditunjuk oleh Bupati Kepala Daerah, dan bertanggung jawab kepada 
Kepala Dinas Kebersihan dan Pertamanan. 

 
(3) Jumlah jabatan fungsional tersebut pada ayat (2) pasal ini ditentukan berdasarkan 

kebutuhan dan beban kerja. 
 
(4) Jenis dan jenjang jabatan fungsional tersebut pada ayat (1) pasal ini diatur sesuai 

dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.. 
 

 
BAB  VI 

HUBUNGAN KERJA 
 

Pasal  24 
 

(1) Dalam melaksanakan tugasnya Kepala Dinas bertanggung jawab kepada Bupati 
Kepala Daerah. 

 
(2) Dalam melaksanakan tugasnya Kepala Dinas berada dibawah koordinasi administratif 

Sekretariat Wilayah/Daerah Tingkat II Musi Rawas. 
 
(3) Dalam melaksanakan tugasnya Kepala Dinas wajib menerapkan prinsip koordinasi, 

integrasi, sinkronisasi dan simplikasi baik dilingkungan Dinas Kebersihan dan 
Pertamanan maupun dengan instansi lain diluar Dinas Kebersihan dan Pertamanan. 

 
 

Pasal  25 
 

(1) Setiap pimpinan kesatuan organisasi dalam lingkungan Dinas Kebersihan dan 
Pertamanan didalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab kepada atasannya 
masing-masing. 

 
(2) Setiap melaksanakan tugasnya, satuan organisasi mengadakan koordinasi, integrasi 

dan sinkronisasi dengan organisasi lainnya baik dilingkungan Dinas Kebersihan dan 
Pertamanan yang berhubungan dengan bidang tugasnya.  

 
 

BAB  VII 
KEPEGAWAIAN 

 
Pasal  26 

 
(1) Kepala Dinas, Kepala Sub Bagian Tata Usaha dan Kepala-kepala Seksi diangkat dan 

diberhentikan oleh Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Sumatera Selatan atas usul 
Bupati kepala Daerah. 

 
(2) Kepala Urusan, Kepala-kepala Seksi diangkat dan diberhentikan oleh Bupati kepala 

Daerah Tingkat II atas usul Kepala Dinas. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



BAB  VIII 
ATURAN PERALIHAN 

 
Pasal  27 

 
Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini akan ditetapkan lebih lanjut 
dengan Surat Keputusan Bupati Kepala Daerah sepanjang mengenai peraturan 
pelaksanaanya 
 

BAB  IX 
PENUTUP 

 
Pasal  28 

 
(1) Sejak berlakunya Peraturan Daerah ini, maka segala Peraturan/ketentuan yang 

bertentangan dengan Peraturan Daerah ini dinyatakan tidak berlaku lagi. 
 
(2) Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkannya. 

Agar setiap orang dapat mengtahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan 
Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Daerah 
Tingkat II Musi Rawas. 

 
Lubuk Linggau, 12  Juni  1993 

 
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  BUPATI KEPALA  DAERAH 
    KABUPATEN DAERAH TINGKAT II              TINGKAT  II  MUSI RAWAS,         
    MUSI  RAWAS 
                      KETUA,    

 
                      Cap.- ttd           Cap.- ttd 

   
               DRS. ISHAK SANI.           H. NANG ALI SOLICHIN, S.H 

 
D I S A H K A N  : 

 
Dengan Surat Keputusan Gubernur KDH 

Tingkat  I  Sumatera Selatan 
  Tanggal  : 25  -  9  -  1993 
  Nomor : 719/SK/IV/1993 
 

Sekretaris Wilayah / Daerah 
Ub. Kepala Biro Hukum, 

 
Cap. Ttd 

 
  SOFIAN ACHMAD, S.H 
  PEMBINA TK.I   
  NIP. 440006893. 

 
D I U N D A N G K A N  : 

 
Dalam Lembaran Daerah Kabupaten Daerah  

Tingkat  II Musi Rawas 
 

 Nomor  : 12  pada tanggal  26  -  10  -  1993 
 Seri  : D   Nomor     :     8 

SEKRETARIS WILAYAH / DAERAH, 
 

Cap.-  dto 
 

H. M. S O H E, BSc. 
PEMBINA TK. I  NIP. 440001261 


