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: a. bal.. ,va untuk mcnunjang Usaha-usaha pembangunan Daerah dalam Kabupaten
Daci-ah Tingkat II Ogan Komcring Ilir, dipandang perlu. mendirikan suatu
usaha yang tcrgerak dibidang baHan-bahan kebutuhan Pemerintah Daerah
din paha pcgawai

b;bdhwa •berhubung dengan bal tersebut maka pembentukan Perusah
dimaksud perlu diniur dengan Peraturan Daerah.

aar„

1. Undang - undang No. 5Th. 197-1 tcniang Pokok - pokok Pemerintahan D;.
Daerah.

2. .IJndang-undang No. 28 Th. 1959 ttg. Pembentukan Daerah Tingkat I]
dalam Dae rah Tingkat I Sumatera Selatan,

3..Undang - undang No.5 Th. 1962 ttg. Perusahaan Daerah jo. Undang-undonp
No. 6 th.1969 ttg, pcrnyataan tidal: bcrlakunya berbagai Undang-undam'.
dan peraturan pemerintah pengganti Undang-undang.

Dengan pcrserujuan Dewan Pcrwakilan rakyat Daerah Tingkat Ogan Komcring llir.

MEMUTUSKAN

|Menetapkan : KRATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT 11 OGAN
KOMERING ILIR TENTANG PENDIRIAN PERUSAHAAN DAERAH
BH^DE SEGUGUK KABUPATEN DAERAH TINGKAT II OG*\\'
KOMERING 1LR1
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KETENTUAN UMUM

P-asnl 1.

)alam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:
Pemerintah Daerah, adalah Pemenntah kabupaten Daerah Tingkat II Ogan Komering

t nln K?i't ^^ ^'^ BupaU Kepala Dacrah TinSkat H°8^ Komering Ilir
Ko^rbgllif ^ ^^ Rakyal ^"^ KabUpatCn D^TingkaUI Ogan

d. Daerah, adalah Kabupaten Daenm Tingkat II Ogan Komering Ilir
c Dixekst adalah Direksi Perusahaan DaerahBende.seguguk Kabupaten Daerah Tingkat

II Ogan Komering Ilir. '"b^

f. Badan Pengav/as, adalah Badan Pengawas Perusahaan Daerah Bende seszueuk
Kabupaten Daerah Tingkat II Ogan Komering Ilir

Perusahaan Daerah ini adalah siwtu Badan Usaha.yang berb.entuk Badan Hukum Wane
kedudukannya seb^ai badan. Hukum diperolch dehgan jalan-jalan berlakunya Peraturan
Daerah ink

' BAB II

PF.NDIRMN

Pasal 2

^ngan Peraturan dacv-.n ini didirikan suaru Perusahaan Daerah.

Pasal 3.

i

['engan tidak mengurangi ketcntuan Peraturan daerah ini, maka terhadap Perusahaan Daerah
trlaku segala macam Hukum' Indonesia yang merupakan ciri dari sistirn ekonomi
:rdasarkan Pancasila.

BAB III
i

NAMA,TEMPAT KEDUDUKAN, TUJUAN DAN
LAPANGAN USAHA

Pasal 4.

Perusahaan Daerah ini bemama Perusahaan Daerah "BENDE SEGUGUK" Kabupaten
Daerah Tingkat 11 Ogan Komering Ilir, yang disingkat "P.D. BENDE SEGUGUK ".

Perusahaan Dacra/ berked'udukan dan bcrkantor Pusat di Kota Kayuagung.

Pasal 5.

Tujuan Perusah.aan Daerah ialah turut serta mclaksanakan :

li) Pembangunan Daerah khususnya dan Pembangunan Ekonomi Nasionai umumnya.

|2) Mewujudkan dan meningkatkan kesejahtcraan rakyat menuju masyarakat adi! d?-
makmur berdasarkan Pencasila.
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Pasal 6.
^•'"£ && 'tio'/i/io

perusahaan Daerah bergerak dalam bidang -bidang kegiatan Usaha Perdagan-an umum
pengangkatan Umum. Pcmborong Bangunan jalan/ Jembatan. Pcrindustrian dan Pcrtanian.

BAB IV

MODAL

Pasal 7.

Modal dasar Perusahaan daerah lerdiri dan kekayaan Daerah yang dipisahkan dengan
keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.

Modal Perusahaan daerah terscbut padaaya(l) dapat ditambahkan d.ari :

a. Penyisihan scV-„gian Keuangan Daerah yang dicantumkan dalam anggaxan Pendapatan
' danBelanja d::>.rah. : - ,

b. Pinjaman serlr antuan lainnya.

Semua aict-ala' !'. .v/idas: disimoan ciaiam Bank Pemerintah.

B A B V

PENGUSAHAA DAN CAR. PERUSAHAAN

P:isui 8.
a'iu^^x <^_ &*£*. Ko. */?<•

) Perusahaan Daerah dipimpin oleh suatu Direksi terdin dari :
) Direktur

| b) Kepala Bagian Umum
j| c) Kepala Bagian Keuangan
y|' d) Kepala Bagian Usaha lainnya akan ditentukan kemudian.

1|2) Anggbta Enreksi". adalah Warga Negara Indonesia yang diangkat dan diberhentikan oleh
Bupati Kepala Daerah atas Usui Badan - Badan Pengawas dengan rnerhpertahankaii
ketentuan Perundang-undangan yang bcrlaku.

jh) Direksi bertang_;"ng jawab kepada Badan Pengawas ' yang di ketuai Bupati Kepala
Daerah.

4) Pengangkatan tar, aksud.. ayat (2) pasal ini, dilakukan untuk jangka waktu selama 3 ( tiga)
tahun, setelah v:;.'ctu itu berakhir anggota direksi yang bersangkutan dapat diangkat:
kernbali.

Pasal 9

1) Anggota Direks': r.-:rhenti atau diberhentikan karena :
a. Meninggal duala
b. Permintaan sendiri

c. Tindakan masajabatan sc.bagai aiiggota direksi
d. Tindakan yang merugikan Perusahaan Daerah
e. Tindakan atau sikap bertentangan dengan kepentingan Daerah maupun kepentingnn

Negara.

i



Joernenuan Karena alasan tersebut pada ayat (1) huruf d dan e jika merupakan
iu pelanggaran dari peraturan Hukum Pidana, merupakan pemberhentian dengan tiduk

iat.

,eium pemberhentian menurut ayat ( 2 ) pa^al ini dilaksanakan anggota Direksi yang
sangkutan diberi kesempatan untuk membela diri yang harus .dilaksanakan dalaml
ktu l(satu) bulan setengah anggota direksi yang bersangkutan dibertitahukan secara
ulis tentang niat akan pemberhentian itu oleh Bupati Kepala Daerah.

llama Persoalan tersebut ayat (2) belum diputus, maka Bupad Kepala Daerah buat
tmenuixa dapat menon aktifkan anggota Direksi yang bersangkutan dan jabatannya, j.ka
lam waktu 2 ( dua ) bulan setelah penon-aktifan sementara tersebut memadi batal dun

ffioota direksi yang bersangkutan daoat menjabnkan tugas pekerjaannya kembau.
fcuali bilamana unl/k keputusan tersebut diperlukan keputusan Pengadilan Negen dan

ini harus dibetita; ;,kan kepada yang bersangkutan.

Pasal 10

„„„,., • -.-oia Direksi tidak boleh ada hubungan kekeluargaan sampai derajatkatara ^MOta •, --/Ota Direks ^ ,; ema5uk menanlu dan ipar. j.ka
Tfc ^ :••'• m«*a rbukt, atau .«j»<ii hubungan seperti dimaksud diatas

|izin dari. Bupati Kc,.r aDaerah.
a- ^ tir ••- boleh mempunyai kepentingan pribadi langsung atau tidak langsungAnggota direksi tic - boleh mempu y f berusaha / bertu uan mencan

'Kialam perusahaan atau perkumpulan / Perusa tain y b
_laba.

,,B50H Direksi tidak boleh nacrangkap jabau.. lain 11 luar P«™»h«n Daerah.

Pasal 11

,Direksi mewakiii penisatan Daerah diluar /didajam pengadilan
Direkbar dapai «e,aki,i ha^^^^

Pasal 12.

Direksi menguru /mengatux segaia ha? kekayaan Pc.sahaa, Daerah. baik sendtn
•„up«n bersama- -,a atau kepada orang/badan lam.

Pasal 13.

>DWtoi memerltrkan persetuj.an .enrolls Bupati Kepaia D.erah, s*Uh meedengar

i ess^a^r^^
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w*> ».t*i$S&3S& «&^ rv,^"' *;zszy "S&sx

Ud^ ^^"' a* Sea* <"^ o,eh 5^- s?ora-

BAB VI

BADAN PENGAWAS

Pasal 14.

fen Pengawas dib.muk dan diketuai oleh Bupati Kepala Daerah <

^ota Badan P, „awas .e^k-b^ya empa, orang yang tCTdiri ^ _r ..
}• 'Pimpinan DPRD /
j. Kepala Bagian P;: konomiah Pemerintah Daerah
:, ^epala bagian K,r...-,;ngan Pemerintah Daerah

ji. Kepala Bagian K:kum Pemerintah Daerah "

•ldan Pengawas •enetapkarl kebijakan Perusahaan secara len„h w • A
(ebijaksanaan umum- pemerintah daerah. SSSUai den^

JBadan Pengawas mclakukan pengawasan terhadap Direksi
Direksi wajib mcmberikan segala keterangan ; ,g dipedukan oleh Badan Pengawas.

MaadSh.danAnBSOla BadanP-^S ^kanuangjasa yang diatur ofeh Bupati

BAB VII

TANGGUNG JAWAB DAN TUNTUTAN

CANTI RUG! PEGAWAI

Wang pe sedlaar, yang-karcna tindakJ melawan8' hukl aUu k^f " ^ "
^vajtban dan tug;, yang langsung telah menimbulkan kerugian bagi perSLa^ Daer^
Diwajibkan mengg;.; .-'tan kerugian tersebut. .'. 8 perusahaan Daerah,

?C:;S^a —P —^1 berlakaa

miliki perusahaan daerah yang disirapar, dak™ Z„„„ baran8 'bir'm^
ta- dan semata-.ma.a ' „U»nZ, uZ^„TiXZ^ TS

»Cai ^In^r^ir^^^i"^ ~* i-b-ya
xegawaj,

mengenat eara mengurusnya kepada Bupati Kepala Daerah TuntaZ12.
tersebut dilakukan menurut ketentuan van, dit^nLn w? ^iTf^_erhadaP Pntuan yang ditetapkan bagi pegawai bendahara

wan.

u
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j- ..... „**„ un„ jurat latrtnyabagnlmanapunjugasifatnya vane tcnmuuk hll.n.<!*uku dan admnistrasi pcrasahaan daerah diLpar? dUempl, KTifflS
Co 't'Vf^'T?1* B^ati ICepala Daerai, kecuaJi jika 2*ZmZdahkaakebadandrmaksud padaaya, (3) dalam hal dianggap pJu untuk kepeTng
ii pemenksaan. 5

|uk keperluan pemenksaan bertalian dengan penetapan pajak dan pemenksaan akuntan
|a umumnya surat buku dan surat lainnya termaksud pada ayat (5) untuk sementara
Rat di pindahkan ke Kantor Akuntan Negara.

BAB VIII

T A PI U N 13 UKU

Pasnl 16

-\hun buku Perusahaan adalah tahun Takwin

B A B IX -

ANGGARAN PERUSAHAAN

Pasal 17.

filanibat-lambatnya 3 (tiga) bulan sebelum i ,.isuki tahun buku bam, direksi harus
Bdah menyampaikan anggaran Perusahaan L<uerah kepada ' Badan pengawas untuk
jiendapatkan perscujuannya.

iv

iggaran Perusahaan Daerah termaksud ayat (1) pasal ini mulai berlaku' apabila telah
lendapat pengesahan dari badan pengawas.

Inggaran tambahan atau perubahan anggaran yang tcrjadi dalani tahun buku yang sedang
rerjalan harus diajukan sebelum triwulan ketiga berakhir kepada badan pengawas untuk
aendapat pengesahan.

BAB X

UU'ORAN PERHTTUNGANHASIL USAHA

BERKALA DAN KEGIATAN PERUSAHAAN

Pasal 18.
i

loran Perhitungan hi.••••• i usaha bcrkala dan kegiatan perusahaan daerah disampaikan oleh
jtksi kepada Bupati Kepala Daerah melalui Badan Pengawas secara tertuLis dim terperinc;
lip 3 (tiga) bulan ser-Ji atau jika dianggap perlu untuk jangka waktu yang tcrtentu.

1 BABXI

LAPORAN PERHITUNGAN TAHUNAN

Pasal 19.

[Untuksetiap tahun Buku oleh direksi diajukan perhitungan tahunan yang terdiri dari neraca
llabarugi kepada Bupati Kepala Daerah melalui Badan pengawas selarnbat-Iambatnya 3
ntiga) bulan sesudah tahun buku berakhir. .



•lam laporan tersebut harus diuraikan cara penilaian pos dalam perhitungan tahunan.

•A

dalaml waktu ^3 (tiga^ bulan terhitung sejak tanggal pengajuan laporan tersebut, oleh
Jan pengawas tidui: diajukan kebcratan tertulis, maka perhitungan tahunan itu dengan
™dirinya menjadi syiii.

iiitungan tahunan tcrmasuk pada ayat (1) disyahkan oleh Bupati Kepala Daerah dan
kesahan termaksuc'. memberikan kebebasan kepada direksi terhadap segala sesuatu
[gtermuat dalam p.. .hitungan tahunan tersebut.

B A B XII

'EN' APAN DAN PENGGUNAAN LABA SERTA

PEMBERIAN JASA PRODUKSI

Pasal 20

idangan diam dan u-.dangan rahasia tidak.boleh diadakan

nggunaan laba, setelah terlebih dahulu dikurangi dengan penyusutan cadangan tujuan
pengurangan lain yang wajar dulam perusahaan daerah, ditetapkan sebagai berikut :
Unruk dana Pembangunan Daerah
Untuk Anggaran Belanja Daerah
Untuk Cadangan Umum
Unruk Sosial dan Pendidikan

Untukjasa Dan Pendidikan
•Untuk sumbangan dana Pensiunan dan sokon,
Untuk Kesejahteraan

25 %

20 %

1 5 %

10%

10%

10%

10%

mggunaan laba untuk cadangan umum bilamana telah tercapai tujuannya dapat dialihkan
:pada penggunaan lain dengan keputusan Pemerintah Daerah.

,axa rhengurus dat!; penggunaan dana penyusutan dan cadangan tujuan termaksud pada
yat(2) dkentukan c .iih Badan Pengawas.

bab xiir

KEPEGAWAIAN

Pasal 21.

Kedudukan Hukuir. Pegawai, Gaji/tu njang.an, pensiun dari direksi dan pegawai
Ktusahaan daerah, diatur oleh Bupati dan pegawai perusahaan daerah dengan
emperhatikan ketcntuan pokok-pokok kepegawaian dan Peraturan gaji Pegawai Negeri.

yang berlaku, dengan pettimbangan Badan Pengawas..

)treksi Mengangkat dan memberhentikan pegawai Perusahaan daerah menurut peraturan
pokok Kepegawaian dengan persetujuan Badan pengawas berdasarkan ketentuan dimaksud
pada ayat (1) pasal ini.



BAB XIV

PEMERIKSAAN

Pasal 22.

Dengan tidak menc; vangi hak insetansi atasan dan badan lain v,™
perundangan yang Uerlaku berwenang mengadakaTpenyeTidikan A *^T* '̂ ratu™'
segala sesuatu mengenai pekerjaan mengu.Z!,ita daeran oLTS^ T^gDaerah ditunjuk Badan yang mempunyai tugas dan kew^S^^^^
pekerjaan mengurus dan mengatur perusahaan Daerah,. serta pcrtanggu^aw^ban
Akuntan' Negara bcrwcnang melakukan pemenksaan atas pekerjaan menuurus dan
mengatur keuangan perusahaan daerah serta penangungjawabannya. . v

BAB XV .

P EMRtin A P A v

J Pnsal'23.

Pcmbubaran Pcrus. itaan Daerah d ,i pcnunjukan badan likwidasi ditetapkan denean
peraturan daerah &

V /;•..; Vv •,;..-

jjSemua kekayaanperdsahaan daerah sctelah diadakan likwidasi menjad) milik pemerint^
I aacrah.

!reri^g^ung Ja\vab:n likwidasi oleh badan likwidasi kepada pemerintah Daerah yane
membenkan pembebasan tanggung jawab tentang pekerjaan yang teiah diselcsaikanolehnya.'

)Dalam hal likwidasi, Daerah. ..memikul bcban; atas kerugian yang diderita oleh pihak
^%apai '̂a'kfeKl^ah' ltU dls<7b#an oieK karena neraca .'.Han p^rhttuiigim lata riigi yann
telah disyahkari tidak rheriggarribarkan keadaan perusahaan daerah yang seberiarriya

2

S

*.

B A B XVI

ATURAN PERALIHAN

Pasal 25

) Peraturan Daerah ini disebut Peraturan tentang Pendirian Perusahaan Daerah BENDE-
SEGUGUK Kabupaten Daerah Tingkat II Ogan Komering Ilir.

:) Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada hari diundangkannya dalam lemharan daerah
kabupaten daerah tingkat II Ogan Komering Ilir






