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nan'fun
BADAN

r{Ncawas

Pasal 19

(1i) Pada

perusahaan Daerah
dibentuk Badan pengawas yang
bertanggungjawab t"p"J" Brp"ri.

'

@

Direktur berada
kepada Bupati.

(3)

di bawah pengawasan dan bertanggung jawab

Pelaksanaan pengawasan sehari-hari
sebagaimana dimaksud dalam
ayatQ) dilaksanakan oleh Badan pengawasi
j

l

Pasal 20
I

Badan Pengawas sebagaimana dimaksud
dalam pasal

dari unsur pejabat, Pemerintah oaerah, perorangan19 ayat (r) terdiri
dan masyarakat

konsumen yang dianiggap cakap oan
mampu metak-sanakan tugas Badan
Pepgawas.'

,,
j

(1)

pasal 2l
Antara anggoq g{* pengawas
{"n-g* Bupati dan/atau dengan
Direktur tidak boleh ad1
keliargl ffi;
dengan derajat
ketiga' baik menurut garislu6ungan
rurusLaup* g*i, ke samping, termasuk

menanfu dan ipar.

(2)
'

setelah ipengangkatan mereka termasuk
daram hubungan
."uuilJni*i
dahrn ayat
maka unhrk
melanjutkan jabatannya diperrukan izin tertulis
dari'dupati.

Jika

dt"tr#

keluargu

:
'

(1)

Pasal 22
:I

Anggota Badan.pengawas diangkat dari tenaga yang
mempunyai
dedikasi,- dipanlang- cakap da' mempunyai kemampua'
unhrrr
xnenjalankan*
Bupati mengenai p**binu*

Fbijaks4naan

pengawasan perysatraarrj Daerah.

(2) Di sampingi

Pasia

t?3

Anggota Badan

y

terdi.ri dari paling banyak 3 (tiga) orang,
ih menjadi -Ketua merangkap anggota.

seorang

lmeqiabat
Badan

dan

mana dimaksud dalam ayat (l), anggota
memiliki kepentingan yang bertentangan
kepentingan Perusahaan Daeiah.

Badan

(l)

(l),

Pengawds.

sebagai Ketua merang;kap anggota

i

(3)' fqgop padan l*g"*[ diangkat oleh Bupati untuk masa jabatan
].(,igtl iahtur. dan dapdt diangkat kembali ontut< I (satu) kaii masa
jabatari.

t

,l

,i
)

i

1l

i
l

pasal 24

I

B{an pengawas rnenerima honorarium yang besarnya
ditetapkan oleh Bupati sesuai kimampuan perusahaan Daerah.
I'l-etua dan anggota

Pasal 25

(l)

Anggota B.u9* Pengawas berhenti atau dapat diberhentikan
oleh
Bupati meskipun masajabatannya belum berakhir, karena
:

a.
b.
c.
de.

i
]
Q)
(3)

.

I

meningigla dunia;
permintaansendiri;,
berakhir masa jabatan;
melakukan tindakan yang merugikan perusahaan Daerah
atau
bertenJaFan dengan kepentingan Negara dan atau kepentingan
I
Daerah;
sesuatu hal yang mangakibatkan ia tidak dapat melaksanakan
tugasnya secara wajar.

Khusus ddg"
diduga terdapat tuduhan sebagaimana dimaksud
-hal
dalam ayat (1) huruf d, anggota Badan pengawur"y*g
bersangkutan
diberhentikan untuk sementara clari tugasnyioleh riuputi.
Pemberhentian sementara sebagaimana dimaksud dalam
ayat e)
diberitahuka/o
tertulis kepada anggota Badan pengawas yang
1:.cT
bersalngkutan" Direktur dan anggota gaJ;l pengawas lainnya
aisertal
alasan-alasani yang menyebabkan pemberhentiai sementara
tersebut.

(4)

,

Dalam hal terjadi pemberhentian sementara sebagaimana dimaksud
dalam ayat (2), dilakukan hal-hal sebagai berikut i
a. selarnbatJambatnya dalarn j*gk" waktu I (satu) bulan sejak
anggota Badan pengawas yang bersangkutan diberitahukan
tentang pemberhentian sementaranya, Badan pengawas
,
mengadakan sidang yang khusus diadakan untuk itu dimana
anggota Badan Pengawas yang bersangkutan diberi kesempatan
untrlLk membela diri.
Jika anggota Badan Pengawas yang bersangkutan tidak hadir
dalam sideing tersebut, maka yang bersangkutan dianggap
I
menerima
apup"" yang diputuskan oLh Badan pengawas;
i

b.

,l
l1

dalam pidarr.g Jtersebut Badan Pengawas menetapkan lebih
lanjut $taflts 4nggota Badan Pengawas yang bersangkutan
apakahl di-trrerhentikan seterusnya ataukah pemberhentian
sementgr4 itq dibatalkan, dan segera menyampaikan
rkeputuspnnya sfcara tertulis kepada Bupati;

c.
"

,
'

It

selam\dt-lamb{tnya dalam janeka waktu I (satu) butan sejak
diteriqtanya keputusan sidang sebagaimana dimaksud dalam

huruf

b, , lBupati mengeluarkan Keputusan dan
rnembsritahutannva- secara terirlis kepada anggota Badan
Fengawas yang bersangkutan, Direktur dan anggota Badan
Pengaqas lainnya.
Jika peqirbei:itai$uan,tersebut tidak dilakukan dalam waktu yang
tolah diifontukar{ makd K.epuhsan Bupati tersebut rnenjadi batal
menurut hufun.

i

15) Jjkl {dans sebagaimana dimaksud dalam ayat (a) h'ruf a tidak
diadakan cleh Badan Fengawas daram *utt" yang'terah
dite'tukan
maka_usul pemberhentian sementara sebagaimana'.rimaksud
daram

ayatQ) menjadi batal menurut hukrun.

(6)

l
(7)

Jika Kenulus.l
dimaksud dalam ayat (4)
lupati sebagaimzurapengaw;;;*g
huruf c ditolak oleh
anggota Badan
bersangkutan
pihak ly*g bersangkutan dapat ti,"ntuiutun
permohonan
r*?^

Banding secara tertulis kelpada instansi atasan
oi"g* disertai alasan_
alasannya dalam waktu 2-(dua) minggu s"tetJ?eputusan
Bupati
tersebut diterimanya.
Instansi rrrtrll:l8agbil kepurusan terhadap perm'honan
Banding
terselbut selanlbat-lambatnya dalam .'"r.rr-z'
iJ""l bulan sejak
diterimanya pennohonan g*ai"g.

I

I

Jika instansi atasan tidak mengambil keputusan
terhadap permohonan
Banding dalam.waklu yang t*1ah ditentukan maka
-berlaku Bupati
sebagaimana dimaksud dalam ayat (4) huruf
c
dengao
sendirinya sehingga permohonan nanding dianggap
tidak diterima
diterima.

i.p,r*r*

(1)

pasal 26

i

I'

Badan Pengdwas bertugas melaksanakan pengawasan
terhadap
pengelolaan Perusahaan Daerah termasuk p"nlu*uruo
terhadap

pelaksanaan rencana kerja dan anggaran perusarraai
Daerah.

Q)

padan Pengawas melaksanakan tugas, wewenang dan tanggung
jawabnya sesuai dengan ketentuan-kltentuan
yang berlaku terhadap
Da9lh_ d^q menjalankan tep,rLr*_f."f"tor* sefra
,P*rulTr
' pentupyuk-petunjuk dari Bupati.

i

Pasal 27

Badal Pengawas dalam imelaksanakan tugasnya berkewajiban :
meqrberikan pendapat dan saran kepada Bupati "mengenai renc€um
kerja rilan *$g** Perusahaan baerah serta perubahan atau
tambahanny4 dan laporan-laporan lainnya dari Direktur;

a.

lr

mengawasi
rencana kerja dan anggaran perusahaan
Daerah serta pnenya{npaikan hasil penilaiannya kepada Bupati
dengarl
ur kepapa Direktur;

1r

rnengikuti

kegiatan Perusahaan Daerah dan dalam hal
iukkan gejala-gejala kemunduran, segera
Bupati dengan disertai saran mengenai
harus ditempuh;

Perusahaan

memberikah ppndapad dan saran kepada Bupati dengan ternbusan
kepada Direktin rhenf,enal
,setiap masatah lainnya yang dianggap
penting bagi pfngelolafn Perusahaan Daerah;

--r-l

e.

l

ir
melakukan tughs-tugaC pengawasan lain yang ditentukan oleh Bupati;
j
I

,lrt

,

ll

I

I

i{

i

lry

memberikan laporan kepada Bupati secara berkala (triwulan dan
ahunan) serta pada setiap waktu yang diperlukan mengenai
perkembangqn Perusahaan Daerah dan hasil pelaksanzra.n tugas
Badan

Pengawas.

,

,

Pnsal 28.
melaksanakqn tugas sebagaimana dimaksud daiam pasal Zl,Badan
Pd*
Pengawad wajib memperhatikan
al. pedoman dan
Bupati dengan senantiasa
-pehrnjuk-petunjuk
perusahaan llaerah;
J memperhatikan efisiensi
b. ketentuan dalam peraturan pendirian perusahaan Daerah serta
:

ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

c.

pemisahan tugas pengawas dengan tugas pengurusan perusahaan
Daerah yang merupakan tugas dan tanggungiawau Direktur.

I

', ,

pasal 29

I

Dalam melaksanakan tugas dan kewajibannya, Badan pengawas
mempunyai wewenang sebagai berikut :
melihat buku-buku dan surat-surat serta dokumen-dokumen lainnya,
memeriksa keadaan kas (untuk keperluan verifikasi) dan memeriisa
kekayaan Perusahaan Daerah;

a.

I

b.

nlemasuki pekarangan-pekarangan, grdung-gedung dan kantor yang
dipergunakan oleh perusahaan Daerah ;
I

I

r

c.

meminta peqielasan-penjelasan dari Direktur mengenai
1

d.

{soalan

yang mrenyangkut pengelolaan perusahaan Daerah;

meminita Direktur,dan atau pejabat rainnya dengan sepengetahuan
Direktur untuk mepghadiri rapat Badan pengawasf
j

e.

segala

'\

menghadiri rapat iDirekhr dan memberikan pandangan-pandangan
terhadap hal-hdil yang rdibicarakan;

,ll

hal-hal yang ittianggQp perlu sebagaimana diatur dalam peraturan
pendirian Peddsahaan Daerah.

l.i

(3)

Keputusan rafal Ba{hn Pengawas diarnbil atas dasar musyawarah
untuk
I

(4)

tlntuk stltiap pnat di{uat risalah

mufllkat.
l,ll

,i
''i
I

,l

rapat.

i

-r,

"o.n

)

TANGGUNG JAWAB DAI\[ TT]NTUTAN GANTI RUGI

I Pasal

I

31

I

(1)'

semrra. karyawan Perusahai*r Daerflh termasuk lJirekur yang
rmerugikan Perusatraan Daerah
karena tindakan melawan hukum atau
melalaikan tugas dan kewajiban yang <libebankan kepadanya baik
langsung maupun tidak langsung diwajibkan rnengganti kerugian
tersebut.

(2)

Ketentuan tenfng tunru-tan ganti rugi terhadap pegawai negeri
berlaku sepenr,rhnya terhadap karyawan perusahaan Daerah.

(3)

semua karyapan

I'

perusahaan

Daerah yang dibebani tugas
_
penyimpanan, pembayaran atau penyerahan uang dan surat-sriat
berharga serta barang-barang persediaan milik perusahaan Daeralq

wajib memberikan

pertanggungiawaban tentang pelaksanaan
Fg*nya kepada Bupati dan atau--Badan pengau,as melalui atasan
langsung dan Direktur.

,
r
(4)

iruntutan ganti rugi terhadap karyawan perusahaan Daerah yang
melalaikan qgus dan kewajiban yang dibebankan kepadanyi
sebagaimanla dimaksud pada ayat (r) dilaksanakan sesuai dengan
ketentuan yhng berlaku

(5)
'

Jiemla-suqt buktiidan surat-surat lain yang termasuk dalam bagran
buklr dari administrasi perusahaan Daerah disimpan di tempat
lta
Perusahdan Daerah iatau di tempat lain yang ditunjuf oleh Bupati,
kecuali apabita uqtuk sementara disimpar/dipinaarrun kepada ddan
Pengawas seperti $inrrksud ayat (3) yang dianggapperlu untuk
kepentingan pemeriksaan.

(6)

Untuk'keperluqn pemeriks4gn yang berkaitan dengan penetapan
pajak dan perpdlitian akuntan pada umumnya, surat bukti lainnya
sebagaimana qiimaksud ayat (5) untuk sementara dapat dipindatrkan
ke instansi atuntan negal:a.
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,r.ir,
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l
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BABI

IX

i

KryPEG,\ryAIAN

n1,"{ sz

(l)

Kedudukanrhu
dan karyarian
yang
Perusahaan

i, pensiun dan penghasilan lain bagi Direktur
Daerah diatur sesuai dengan pcraturan
untuk ltu bagi Direktur dan karvawan

i

(2)

i

Daerah diangkat dan diberhentikan oleh
Direktur dengpn rmertrperhatikan syarat-syarat urnum dan syaratsyarat khusus lberdaslhkan ketentuan-ketentuan pokok kepegawaian
Perusahaan Daerlah. i

Krlrryawan

i

i,,

I

i)
I

r"pJaa

Di."ktl

perusahaan

Daerah diberikan gaji dan
fan.favawan
;enghasilan-penghasilan lain yang sah berdasarkan ketentuan-

J ketentuan pokok kepegawaian perusarraan Daerah setelah
pertimbangan dari Badan pengawas.

(4)

.."a"ng*

Ketentuan-ketentuan kepegawaian perusahaan Daerah
ditetapkan
dengan Peraturan Bup{i dengan berpedoman kepada
ketentuan

peraturan perundang-undangan yang berlaku.

I, BABX
TAHUN BUKU DAN ANGGARAN PERUSAHAAN DAERAH
i

Pasal 33

i

Tahun buku perusahaan Daerah aclalah tahun takwim.
I

(1)

Pasal 34

,

Direktur,:e,]!_T?lbuat,Angarar perusahaan Daerah untuk
setiap
riahun.buku selamtrat-lambatnya 3 (tiga) butan
sebelum tahun buku
yang bg,rsangkqtan mulai berlaku s,roatr diajukan
unb:k dimintakan
persetujiinn kepada,Bupati melalui Badan p.ngu*u,
dan diberikan
keputusal mengenriri pengesatran/penotakannla' selambat-lambatnva
2 (dua) minggu sebelum tahun buku yang u"r*gr.utu".--- ^*."**'"
I

Q)

Daerah

sebagaimana dimaksud dalam ayat (l)
l-nr,gaan
b$ik sebagian atau seluruhnya apabila Bupati setelah
lg_b€r.laku
pertinbangan
pengawas,

*::m

I

dari Badan
mengemukakan
Anggaran perusahaan Daerah teisebut yang
ditetapkan selhmbat-lampatnya 2 (dua) minggu sebelum tahun
6uki
yang bersangkutan.

ll?n:up*
t-(:beralan atalrmenolak

l,

I
I

(3)

hal dBrjadi kebemtan atau penolakan oleh Bupati sebagaimana
?d1t
drmal$ud clalam aya! (2),,
Direkhr wajib menyemp'rnakan atau
-Peqrsahaan

mengubah

Daerah sampai

p:.t tyJy" fqggl*,
n{rn_ati sdlambat-lambatnya dalam triwulan

mendapat
pertama

tahun buku yanp bersarlgkutan.

ri.i

I

(4)

ahan a{au perubahan anggaran yang diadakan oleh
ttAhurl, buku yang bersangkutan berlaku
setelah
uju4n tprlebih dahulu dari Bupati.

r
(s)

6199"r*l e"*rdnu* Daerah yang diajukan oleh Direktur
9:I*- mendafat geqnetujuan dari Bupati, sarnbil menunggu
Jik,a

anggaran yang
berjalan.

pengeluaran untuk tahun yang

l

l

(3)

dana cadar.rgq umurn bila
relah tercapai tujuan
aiilitrt<an i"p"a" penssunaan'

#ff*"*

n.rriffiff{i*P"
(4)

rain

atas

Cara mengurus dah pene

Hffi_xf$hffi Tffiffi ffi l:i?titrHi,ff*:ffi f ffi Jf tt5tr
t'
I'
BAB XIV

PEMBUBARAN, PERUBAHAN

r

ST^d

PERUSAIIA;NfX$Rfl

PENGGABUNGAN

Pasal 39

(1)

i

B:HHtffi ,r*nt:*H r:ixg"Jffi

Q)

(3)
(4)

(5)

nseab'nean

perusahaan

.,f, f;

penunjukkan likuidatur perusahaan
Rflffiu#"i""#B$lg:,
r u,so:upar dengan persetujuan
o;ri,* p_.*ififfi Daerah
R;ffi;

:,*Sr:1gm,,fffr:8ff*laerah

seterah diadakan rikuidasi

I

Biffi-effigl,ilffTJ'};11ffi' ore\ rikuidatur dilakukan kepada
jawab pekerjan yang
t"iur, ai.ffi;,ffi}, Jffi;*angkut t*eg*e
t#"il$llk'kJ,i#"#ff"*il*#:flTp"gg'ukeruBianysrg

Rffi
perhitungan flaba ru"i 1i ;::ffi*'1?5^'fl-tru.ftsebabkan neraca dai
;;a*il;ffiffi#ff *ffi-*f**ffi?i'F-Hm;*r*
fr

ri

I'
I

BAB XV

t'
I

KETENTIU/rII PUNUTUP
lr

1

pasql 40

.'

Dengan berlakunv,:Jr p :raturani
Daeratr ini maka :
peraturan^,pa
Daerah Tingkat II Lahat Nomor
Tahun l9O9 *[-!+patgn.
3
,eqtqlglr Pendirian perusaGin _Daerah Air
Minum
Kabup4ten ba rah ilinbkat II Lahat;
dan-_-*'
I
pe,raturant naefan
rarrupaten naerah. Tinglcal II Lahat
Nomor

a.
b'

12

Direksia"nr{p"gui,;d-pffi"h#'ilH;"[:i,fr
S*Htl?'*'fu
*l*h:n:f
:rTRrf o\qk.!3oanpengawas,
,X"tr[:tffi"y_H;
Daerah Tingkaf rl-r*+a

dinyatakan tidak berhlcu fuei
rvlr'
i l;
rl

:
f :'ii*r,I,Hxff
i

ll

l

Pasatr

4l

:

:HH$m,i,",iiffi ,Ti"lg;x;,:w;tia1:nsenai

