
 
 

PERATURAN DAERAH KABUPATEN BADUNG 

 

NOMOR  6 TAHUN 2005 

 

TENTANG 

 

PERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM KABUPATEN BADUNG 

 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

 

BUPATI BADUNG. 

 

Menimbang  : a. bahwa Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Badung yang 

didirikan berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II 

Badung Nomor 5/PERDA/1976 sebagaimana telah diubah terakhir 

dengan Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Badung 

Nomor 4 Tahun 1994 tentang Perusahan Daerah Air Minum 

Kabupaten Daerah Tingkat II Badung adalah Badan Hukum yang 

berwenang melakukan usaha pengurusan penyediaan air kepada 

masyarakat; 

 

b. bahwa dalam rangka meningkatkan fungsi dan tugas Perusahaan 

Daerah, dihubungkan dengan pelaksanaan Otonomi Daerah serta 

dengan bertambahnya beban dan tanggung jawab yang akan dihadapi 

agar lebih berdaya guna dan berhasil guna, maka dipandang perlu 

adanya peningkatan pengelolaan Perusahaan Daerah yang disesuaikan 

dengan perkembangan keadaan pada saat ini serta Peraturan 

Perundang - undangan yang berlaku; 

 

c. bahwa sehubungan dengan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada 

huruf a dan b diatas, maka perlu menetapkan kembali Peraturan 

Daerah tentang Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Badung. 

 

Mengingat : 1. Undang Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang   Pembentukan  

Daerah – Daerah Tingkat II dalam Wilayah Daerah – Daerah Tingkat I 

Bali, Nusa Tenggara Barat, dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122; Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655 ); 

 

  2. Undang – Undang Nomor 5 Tahun 1962   tentang  Perusahaan Daerah 

( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1962 Nomor 10, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2387 ); 

 

3. Undang – Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan 

Peraturan Perundang-undangan ( Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 4389 ); 
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4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125; 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437); 

 

5. Peraturan Pemerintah Nomor  105 Tahun 2000 tentang Pengelolaan 

dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 202; Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 4022 ); 

 

6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 6 Tahun 1975 tentang Kerja 

sama antar Daerah; 

 

7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 1984 tentang Tata 

Cara Pembinaan dan Pengawasan Perusahaan Daerah di Lingkungan 

Pemerintah Daerah; 

 

8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 1998 tentang 

Kepengurusan Perusahaan Daerah Air Minum; 

 

9. Peraturan Menteri Dalam Nomor 4 Tahun 1990 tentang Tata Cara 

Kerjasama Antara Perusahaan Daerah dengan Pihak Ketiga; 

 

10. Keputusan Bersama Menteri Dalam Negeri dan Menteri Pekerjaan 

Umum Nomor 5 Tahun 1984 dan Nomor 28/KPTS/1984 tentang 

Pedoman – Pedoman Organisasi. Sistem Akuntasi, Teknik Operasi dan 

Pemeliharaan, Teknik Perawatan, Struktur dan Penghitungan kepada 

langganan, Pengelolaan Air Bersih Ibu Kota Kecamatan dan 

Pengelolaan Kran Umum Air Bersih bagi Perusahaan Daerah Air 

Minum dan Badan Pengelola Air Minum; 

 

11. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 8 Tahun 2000 tentang 

Pedoman Akuntansi Perusahaan Air Minum. 

 

 

Dengan Persetujuan Bersama 

 

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BADUNG  

dan 

BUPATI  BADUNG 

 

MEMUTUSKAN : 

 

Menetapkan  : PERATURAN DAERAH  TENTANG PERUSAHAAN DAERAH AIR 

MINUM KABUPATEN BADUNG. 
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 BAB I 

KETENTUAN UMUM 

 

Pasal 1 

 

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan : 

1. Daerah adalah Kabupaten Badung. 

2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah  sebagai unsur penyelenggara 

Pemerintahan Daerah. 

3. Kepala Daerah adalah Bupati Badung. 

4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah Dewan 

Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Badung. 

5. Direksi adalah Direksi Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Badung. 

6. Perusahaan adalah Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Badung. 

7. Badan Pengawas adalah Badan Pengawas Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten 

Badung. 

 

 

BAB II 

PEMBENTUKAN 

 

Pasal 2 

 

(1) Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Badung yang selanjutnya disebut 

Perusahaan dalam Peraturan Daerah ini adalah Perusahaan Daerah Air Minum  

Kabupaten Badung yang didirikan berdasarkan   Peraturan Daerah Kabupaten Daerah 

Tingkat II Badung Nomor 5/PERDA/1976 sebagaimana telah diubah terakhir dengan 

Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Badung Nomor 4 Tahun 1994 tentang 

Perusahan Daerah Air Minum Kabupaten Daerah Tingkat II Badung, yang 

kedudukannya sebagai Badan Hukum diperoleh dengan berlakunya Peraturan Daerah 

tersebut. 

 

(2) Perusahaan sebagai Badan Hukum berhak melakukan usaha-usaha berdasarkan 

Peraturan Daerah ini. 

 

BAB III 

TEMPAT KEDUDUKAN, TUJUAN DAN USAHA 

 

Bagian Pertama 

Tempat Kedudukan  

 

Pasal 3 

 

Perusahaan berkedudukan dan berkantor pusat di Denpasar. 
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Bagian Kedua 

Tujuan  

 

Pasal 4 

 

Tujuan dari Perusahaan adalah : 

a. Turut serta melaksanakan Pembangunan Daerah; 

b. Sebagai salah satu usaha untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah dan sebagai sarana 

pengembangan perekonomian dalam rangka Pembangunan Daerah khususnya dan 

Pembangunan Nasional umumnya; 

c. Untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat khususnya dalam upaya memenuhi 

kebutuhan air bersih yang sehat dan memenuhi persyaratan yang berlaku;. 

d. Menyelenggarakan pengaturan penggunaan air secara merata dan efisien serta mencegah 

pengambilan air secara liar, sesuai dengan ketentuan yang berlaku 

 

 

Bagian Ketiga  

Usaha 

 

Pasal 5 

 

(1) Perusahaan mengusahakan penyediaan air minum yang cukup, sehat dan memenuhi 

syarat bagi masyarakat Kabupaten Badung. 

 

(2) Penyediaan air minum sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini dapat dilakukan pada 

Daerah Kabupaten / Kota lainnya dengan kesepakatan Pemerintah Daerah yang 

bersangkutan. 

 

 

BAB IV 

MODAL 

 

Pasal 6 

 

(1) Neraca Awal perusahaan tediri atas semua aktiva dan pasiva milik perusahaan. 

 

(2) Modal Dasar perusahaan terdiri dari kekayaan daerah yang dipisahkan. 

 

(3) Modal perusahaan tersebut Ayat (1) dan (2) pasal ini, dengan persetujuan DPRD dapat 

ditambah dari penyisihan sebagian anggaran keuangan daerah dan pinjaman.  

 

(4) Semua alat liquid disimpan dalam Bank Pembangunan Daerah dan atau Bank Pemerintah 

Lainnya yang ditunjuk oleh Direksi atas Persetujuan Badan Pengawas dan seijin Kepala 

Daerah. 
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BAB V 

SUSUNAN ORGANISASI 

 

Pasal 7 

 

(1) Susunan Organisasi Perusahaan terdiri dari Direksi dan Badan Pengawas. 

 

(2) Susunan Organisasi perusahaan diatur dengan Peraturan Kepala Daerah. 

 

(3) Dalam melaksanakan tugasnya, Direksi dibantu oleh, Bagian – Bagian, Seksi – Seksi dan 

Unit – Unit yang ditetapkan dengan Peraturan Kepala Daerah.  

 

 

BAB VI 

DIREKSI 

 

Bagian Pertama  

Pengangkatan  

 

Pasal 8 

 

(1) Direksi diangkat oleh Kepala Daerah diutamakan dari Pegawai Perusahaan  atas usul 

Badan Pengawas.  

 

(2) Dalam hal calon Direksi sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini, yang berasal dari 

Pegawai Negeri Sipil maka yang bersangkutan harus melepaskan dahulu status 

kepegawaiannya. 

 

(3) Calon Direksi harus mengikuti Fit and Profer test yang dilakukan oleh Kepala Daerah  

dan Unsur DPRD. 

 

Bagian Kedua 

Persyaratan 

 

Pasal 9 

 

Untuk dapat diangkat sebagai anggota Direksi harus memenuhi persyaratan sebagai berikut : 

 

a. Anggota Direksi adalah Warga Negara Indonesia; 

b. Memiliki pendidikan paling rendah Sarjana ( S1); 

c. Anggota Direksi harus memiliki profesionalisme dan memiliki ahlak serta moral yang 

baik untuk memimpin Perusahaan Daerah Kabupaten Badung; 

d. Anggota Direksi harus memiliki pengalaman kerja minimal 5 (lima) Tahun mengelola 

Perusahaan yang dibuktikan dengan Surat Keterangan (Refrensi) dari Perusahaan 

sebelumnya dengan penilaian baik; 

e. Pernah mengikuti pelatihan manajemen air minum didalam atau di luar negeri kecuali ada 

pertimbangan lain; 

f. Batas usia pada saat diangkat pertama kali berumur paling tinggi 52 tahun (lima puluh 

dua ) tahun; 

g. Membuat / menyajikan visi dan misi serta strategi pengelolaan perusahaan dihadapan 

DPRD; 

h. Antara Direksi tidak boleh ada hubungan keluarga sampai derajat ketiga, baik menurut 

garis lurus maupun garis kesamping termasuk menantu ipar.; 

i. Jika anggota Direksi sesudah pengangkatannya masuk hubungan keluarga  sebagaimana 

dimaksud huruf h pasal ini, maka salah satu anggota Direksi yang bersangkutan harus 

mengundurkan diri dari jabatan tersebut; 

j. Anggota Direksi tidak boleh merangkap jabatan rangkap seperti Anggota Direksi 

perusahaan lainnya / Lembaga Pemerintah Pusat dan Daerah. 
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Pasal 10 

 

Jumlah Anggota Direksi paling banyak 3 (tiga ) orang dan seorang diantaranya diangkat 

sebagai direktur utama dan 2 (dua) orang sebagai Direktur. 

 

 

Pasal 11 

 

(1) Masa jabatan Direksi selama – lamanya 4 (empat) tahun dan diangkat kembali untuk satu 

kali masa jabatan dalam kedudukan yang sama setelah masa jabatan tersebut berakhir. 

 

(2) Pengecualian dari ketentuan sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini apabila Direktur 

diangkat menjadi Direktur Utama. 

 

(3) Pengangkatan kembali sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini  dilakukan apabila 

Anggota Direksi terbukti mampu meningkatkan kinerja Perusahaan  dan pelayanan 

kebutuhan air minum kepada masyarakat. 

 

 

Bagian Ketiga 

 Tugas dan Wewenang  

 

Pasal 12 

 

Direksi dalam mengelola Perusahaan mempunyai tugas sebagai berikut : 

a. Memimpin dan mengendalikan semua kegiatan perusahaan; 

b. Menyampaikan rencana kerja 5 (lima ) tahunan dan Rencana Kerja Anggaran Perusahaan 

tahunan kepada Badan Pengawas untuk mendapatkan pengesahan; 

c. Dapat melakukan perubahan terhadap program kerja setelah mendapatkan persetujuan 

Badan Pengawas; 

d. Membina Pegawai;. 

e. Mengurus dan mengelola kekayaan Perusahaan; 

f. Menyelenggarakan Administrasi umum dan keuangan; 

g. Mewakili perusahaan baik didalam maupun diluar pengadilan; 

h. Menyampaikan laporan berkala mengenai seluruh kegiatan, termasuk neraca dan 

perhitungan laba/rugi kepada Badan Pengawas.  

 

 

Pasal 13 

 

(1) Direktur Utama berhak dan berwenang bertindak atas nama Direksi. 

 

(2) Masing – masing Direktur sesuai dengan bidangnya dalam batas yang ditentukan dalam 

peraturan tata tertib serta tata cara menjalankan pekerjaan Direksi, berhak dan berwenang 

atas nama Direksi setelah mendapat persetujuan Direktur Utama. 

 

(3) Apabila Direktur Utama berhalangan tetap menjalankan pekerjaanya atau apabila jabatan 

tersebut terluang dan penggantinya belum diangkat atau belum menjabat jabatannya, 

maka jabatan Direktur Utama dijabat oleh Direktur berdasarkan penunjukan sementara 

dari Kepala Daerah, apabila Direktur dimaksud tidak ada atau berhalangan tetap, maka 

jabatan tersebut dijabat oleh Direktur lain berdasarkan penunjukan sementara dari Kepala 

Daerah, keduanya dengan kekuasaan dan wewenang Direktur Utama. 

 

(4) Apabila semua Direksi berhalangan tetap menjalankan pekerjaan atau jabatan Direksi 

terluang seluruhnya dan belum diangkat penggantinya atau belum menjabat jabatannya, 

maka untuk sementara waktu pimpinan dan pengelolaan Perusahaan dijalankan oleh 

seorang pejabat yang ditunjuk oleh Kepala Daerah. 
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Pasal 14 

 

Direksi dalam mengelola perusahaan mempunyai wewenang sebagai berikut : 

a. Mengangkat dan memberhentikan pegawai; 

b. Mengangkat, memberhentikan dan memindah tugaskan pegawai dari jabatan dibawah 

Direksi; 

c. Menandatangani neraca dan perhitungan laba/rugi Perusahaan; 

d. Menandatangani ikatan hukum dengan pihak lain; 

e. Menandatangani pinjaman yang tidak membebani APBD setelah mendapat persetujuan 

Kepala Daerah; 

 

Pasal 15 

 

Direksi memerlukan persetujuan dari Badan Pengawas dan DPRD Kabupaten Badung  dalam 

hal : 

a. Mengadakan perjanjian – perjanjian kerjasama usaha dan atau pinjaman yang mungkin 

dapat berakibat terhadp berkurangnya asset dan membebani anggaran perusahaan; 

b. Memindahtangankan atau menghipotekkan atau menggadaikan benda bergerak dan/atau 

tidak bergerak milik Perusahaan; 

c. Penyertaan modal dalam perusahaan lain; 

d. Mengadakan pinjaman dan obligasi. 

 

 

Pasal 16 

 

Direksi memerlukan persetujuan dan pemberian kuasa dari Kepala Daerah setelah mendapat 

pertimbangan dari Badan Pengawas dalam hal : 

a. Mengadakan infestasi baru; 

b. Mewakili Perusahaan didalam dan diluar Pengadilan; 

c. Mengadakan tindakan – tindakan lain yang dipandang perlu bagi Perusahaan sesuai 

dengan Peraturan yang berlaku. 

d. Mengadakan perjanjian-perjanjian atas nama Perusahaan sesuai dengan ketentuan yang 

berlaku 

e. Mengadakan pinjaman dan obligasi 

 

 

Pasal 17 

 

Direktur Utama dalam melaksanakan tugas pengurusan dan pengelolaan perusahaan 

bertanggung jawab kepada  Kepala Daerah melalui Badan Pengawas. 

 

Bagian Keempat 

Penghasilan dan Hak Direksi 

 

Pasal 18 

 

(1) Penghasilan Direksi terdiri dari : 

a. Gaji. 

b. Tunjangan. 

 

(2) Besarnya gaji dan tunjangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini  ditetapkan 

oleh Kepala Daerah atas usul Direksi melalui Badan Pengawas. 
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Bagian Kelima 

Cuti 

 

Pasal 19 

 

(1) Direksi memperoleh hak cuti sebagai berikut : 

a. Cuti tahunan selama 12 ( dua belas ) hari kerja; 

b. Cuti besar / cuti panjang selama 3 bulan untuk setiap satu kali masa jabatan; 

c. Cuti bersalin selama 3 ( tiga ) bulan bagi direktris; 

d. Cuti alasan penting; 

e. Cuti sakit. 

 

(2) Pelaksanaan hak cuti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini   dilaksanakan 

setelah mendapat persetujuan Kepala Daerah atau yang ditunjuk. 

 

(3) Direksi selama melaksanakan cuti mendapatkan penghasilan penuh dari perusahaan. 

 

 

Bagian Keenam 

Pemberhentian 

 

Pasal 20 

 

Direksi diberhentikan dengan alasan : 

a. Atas permintaan sendiri; 

b. Meninggal Dunia; 

c. Karena kesehatan sehingga tidak dapat melaksanakan tugasnya; 

d. Tidak melaksanakan tugasnya sesuai dengan program yang telah disetujui; 

e. Terlibat dalam tindakan yang merugikan perusahaan; 

f. Dihukum pidana berdasarkan Putusan Pengadilan  yang telah mempunyai kekuatan 

hukum tetap; 

g. Terbukti ada hubungan keluarga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf  h. 

 

 

Pasal  21 

 

(1) Apabila Direksi diduga melakukan salah satu perbuatan sebagaimana dimaksud dalam 

pasal 20 huruf c, d, dan e, Badan Pengawas segera melakukan pemeriksaan terhadap yang 

bersangkutan. 

 

(2) Apabila berdasarkan dari hasil pemeriksaan terhadap direksi sebagaimana dimaksud 

dalam pasal 20 huruf f terbukti, maka Badan Pengawas segera melaporkan kepada 

Kepala Daerah. 

 

 

Pasal 22 

 

(1) Direksi yang diberhentikan sebagaimana dimaksud dalam pasal 20 huruf a, b, dan c 

diberhentikan dengan hormat. 

 

(2) Direksi yang diberhentikan sebagaimana dimaksud pasal 20 huruf d, e, dan f 

diberhentikan tidak dengan hormat. 

 

(3) Direksi yang diberhentikan sebagaimana dimaksud dalam pasal 20 huruf b selain 

diberikan uang duka sebesar 5 (lima) kali penghasilan yang diterima pada bulan terakhir, 

juga diberikan uang penghargaan yang besarnya ditetapkan secara propesional sesuai 

masa jabatannya. 
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(4) Direksi yang diberhentikan sebagaimana dimaksud dalam pasal 20 huruf c selain 

diberikan uang pesangon sebesar 3 (tiga) kali penghasilan yang diterima pada bulan 

terakhir, juga diberikan uang penghargaan yang besarnya ditetapkan secara propesional 

sesuai masa jabatannya. 

 

(5) Direksi yang diberhentikan karena habis masa jabatannya dan tidak diangkat kembali 

diberikan uang penghargaan sesuai dengan kemampuan perusahaan. 

 

 

Pasal 23 

 

Paling lama 3 (tiga) bulan sebelum masa jabatan Direksi berakhir, Badan Pengawas sudah 

mengajukan Calon Direksi kepada Kepala Daerah. 

 

 

Pasal 24 

 

(1) Kepala Daerah mengangkat Pelaksana Tugas ( PLT ), apabila Direksi diberhentikan 

sebelum masa jabatannya berakhir.  

 

(2) Pengangkatan Pelaksana Tugas ditetapkan dengan Keputusan Kepala Daerah untuk masa 

jabatan  paling lama 6 (enam) bulan. 

 

 

BAB VII 

BADAN PENGAWAS 

 

Bagian Pertama 

Pengangkatan 

 

Pasal 25 

 

(1) Untuk melakukan pengawasan terhadap Perusahaan diangkat Badan Pengawas yang 

ditetapkan dengan Keputusan Kepala Daerah dan bertanggung jawab kepada Kepala 

Daerah. 

 

(2) Badan Pengawas sebagaimana  dimaksud dalam ayat (1) pasal ini  yang susunannya             

terdiri dari : 

a. Pejabat Daerah; 

b. Perorangan ( Profesional ); 

c. Wakil masyarakat konsumen yang memenuhi persyaratan. 

 

(3) Untuk dapat diangkat sebagai anggota Badan Pengawas harus memenuhi persyaratan 

sebagai berikut : 

a. Menyediakan waktu yang cukup; 

b. Memenuhi persyaratan umum dan khusus yang memadai dalam bidang perair 

minuman; 

c. Tidak terkait hubungan keluarga dengan Kepala Daerah sampai derajat ketiga, baik 

menurut garis lurus maupun garis kesamping termasuk menantu dan ipar. 

 

 

Pasal 26 

 

Jumlah Badan Pengawas paling banyak 3 (tiga) orang, seorang diantaranya dipilih menjadi 

ketua merangkap anggota. 
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Pasal 27 

 

(1) Badan Pengawas diangkat paling banyak untuk 2 (dua) kali masa jabatan. 

 

(2) Masa Jabatan Badan Pengawas ditetapkan selam 3 (tiga) tahun. 

 

(3) Pengangkatan Badan Pengawas yang kedua kali dilakukan apabila : 

a. Mampu mengawasi perusahaan sesuai dengan program kerja. 

b. Mampu memberikan saran kepada Direksi agar perusahaan mampu meningkatkan 

pelayanan kepada masyarakat. 

 

 

Bagian Kedua 

Tugas dan Wewenang 

 

Pasal 28 

 

Badan Pengawas mempunyai tugas sebagai berikut : 

a. Mengawasi kegiatan Direksi; 

b. Memberikan pendapat dan saran kepada Kepala Daerah terhadap Anggota Direksi; 

c. Memberikan pendapat dan saran kepada Kepala Daerah terhadap Program kerja  yang 

diajukan oleh Direksi; 

d. Memberikan pendapat dan saran kepada Kepala Daerah terhadap rencana perubahan  

status kekayaan perusahaan; 

e. Memberikan pendapat dan saran kepada Kepala Daerah terhadap rencana pinjaman dan 

ikatan hukum dengan pihak lain. 

 

 

Pasal 29 

 

Badan Pengawas mempunyai wewenang sebagai berikut  : 

a. Memberikan peringatan kepada Direksi yang tidak melaksanakan tugas yang telah 

disetujui; 

b. Memeriksa Direksi yang diduga merugikan Perusahaan; 

c. Mengesahkan Rencaan Kerja dan Anggaran Perusahaan; 

d. Menerima atau mengoreksi pertanggungjawaban keuangan dan program kerja Direksi 

tahun berjalan; 

 

 

Bagian Ketiga 

Pengahasilan  

 

Pasal 30 

 

Badan Pengawas karena tugasnya menerima uang jasa. 

 

 

Pasal 31 

 

(1) Ketua Badan Pengawas menerima uang jasa sebesar 40 % (empat puluh perseratus) dari 

penghasilan Direktur / Direktur Utama. 

 

(2) Sekretaris Badan Pengawas menerima uang jasa sebesar 35% (tiga puluh lima perseratus) 

dari penghasilan Direktur / Direktur Utama. 

 

(3) Anggota Badan Pengawas menerima honorarium sebesar 30 % (tiga puluh perseratus) 

dari penghasilan Direktur / Direktur Utama. 
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Pasal 32 

 

Selain uang jasa kepada Badan Pengawas setiap tahun diberikan jasa produksi dan tunjangan 

hari raya. 

 

Bagian Keempat  

Pemberhentian  

 

Pasal 33 

 

Badan pengawas dapat diberhentikan dengan alasan : 

a. Atas permintaan sendiri; 

b. Meninggal Dunia; 

c. Karena kesehatan sehingga tidak dapat melaksanakan tugasnya; 

d. Tidak melaksanakan tugas dan wewenangnya; 

e. Terlibat dalam tindakan yang merugikan perusahaan; 

f. Dihukum Pidana berdasarkan Putusan Pengadilan  yang telah mempunyai kekuatan 

hukum tetap; 

g. Terbukti ada hubungan keluarga sebagaimana dimaksud dalam pasal 25 ayat (3) huruf c. 

 

 

Pasal 34 

 

(1) Apabila Badan Pengawas diduga melakukan salah satu perbuatan sebagaimana dimaksud 

dalam pasal 33 huruf d, e, f, dan g Kepala Daerah segera melakukan pemeriksaan 

terhadap bersangkutan. 

 

(2) Apabila berdasarkan dari hasil pemeriksaan terhadap Badan Pengawas sebagaimana 

dimaksud dalam ayat (1) pasal ini terbukti, Kepala Daerah paling lama 12 (dua belas) 

hari kerja segera mengeluarkan : 

a. Keputusan Kepala Daerah tentang pemberhentian sebagai Badan Pengawas yang 

melakukan perbuatan sebagaimana dimaksud dalam pasal 33 huruf d, e, f, dan g; 

b. Keputasan Kepala Daerah tentang pemberhentian sementara sebagai Badan Pengawas 

bagi Badan Pengawas yang melakukan perbuatan sebagaimana dimaksud dalam pasal 

33 huruf c. 

 

 

Bagian Kelima 

Sekretariat Badan Pengawas 

 

Pasal 35 

 

(1) Untuk membantu tugas – tugas Badan Pengawas dibentuk Sekretariat Badan Pengawas 

yang terdiri dari 2 (dua) orang, 1 (satu) orang dari unsur Bagian Perekonomian Sekretaris 

Daerah Kabupaten Badung dan 1 (satu) orang dari unsur Perusahaan. 

 

(3) Honorarium ditetapkan oleh Badan Pengawas dan dibebankan kepada Perusahaan. 

 

 

BAB VIII 

TATA KERJA 

 

Pasal 36 

 

(1) Bidang – Bidang dipimpin oleh Kepala Bidang yang berada dibawah dan 

bertanggungjawab kepada Direksi. 

 

(2) Satuan Pengawasan Intern dipimpin oleh Kepala Satuan Pengawasan Intern yang berada 

dibawah dan bertanggungjawab kepada Direksi 
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(3) Bagian – Bagian dipimpin oleh Kepala Bagian yang berada dibawah dan 

bertanggungjawab kepada kepala Bidang. 

 

(4) Seksi – Seksi dipimpin oleh Kepala Seksi yang berada dibawah dan bertanggungjawab 

kepada Kepala Bagian. 

 

(5) Unit – Unit dipimpina oleh Kepala Unit yang berada dibawah dan bertanggungjawab 

kepada Direksi. 

 

BAB IX 

URAIAN TUGAS 

 

Pasal 37 

 

Uraian Tugas Organisasi Perusahaan ditetapkan dengan Peraturan  Kepala Daerah. 

 

 

BAB X 

PEMERIKSAAN 

 

Pasal 38 

 

Pemeriksaan terhadap perusahaan diminta dan atau tidak diminta wajib dilakukan 

pemeriksaan menurut Peraturan Perundang – undangan yang berlaku. 

 

 

BAB XI 

TARIF 

 

Pasal 39 

 

Direksi memerlukan persetujuan pemberian kuasa dari Kepala Daerah melalui Badan 

Pengawas dalam hal menetapkan kebijaksanaan tarif dengan mempertimbangkan 

kemampuan pasar dan kelangsungan pengelolaan Perusahaan sesuai dengan Peraturan 

Perundang - undangan yang berlaku, setelah dikonsultasikan dengan DPRD. 

 

 

BAB XII 

KEPEGAWAIAN 

 

Pasal 40 

 

(1) Kedudukan hukum pegawai, gaji, pensiun bagi Direksi dan pegawai perusahaan, diatur 

dengan Peraturan kepegawaian yang berlaku, ditetapkan oleh Kepala Daerah dan 

tunjangan lain diatur oleh Direksi dengan Persetujuan Badan Pengawas. 

 

(2) Direksi dapat mengangkat dan memberhentikan pegawai / pekerja perusahaan menurut 

peraturan kepegawaian, dengan persetujuan Badan Pengawas berdasarkan Peraturan 

Kepegawaian Perusahaan dimaksud ayat (1) pasal ini. 

 

(3) Apabila dipandang perlu untuk kepentingan Perusahaan, Direksi dapat mengangkat 

Tenaga Ahli sesuai ketentuan yang berlaku atas persetujuan Badan Pengawas. 
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BAB XIII 

TANGGUNGJAWAB DAN TUNTUTAN GANTI RUGI PEGAWAI 

 

Pasal 41 

 

(1) Semua Pegawai Perusahaan termasuk Anggota Direksi dalam kedudukan selaku Pegawai 

yang diberikan tugas maupun tidak untuk menerima, menyimpan dan mengeluarkan 

seperti uang, surat – surat berharga dan barang – barang persediaan yang karena 

tindakannya melawan hukum, atau karena melalaikan kewajiban dan tugas yang 

dibebankan kepada mereka dengan langsung atau tidak langsung telah menimbulkan 

kerugian bagi perusahaan diwajibkan mengganti kerugian tersebut. 

 

(2) Ketentuan – ketentuan tentang tuntutan ganti rugi terhadap pegawai daerah dan tata tertib 

pegawai Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Badung berlaku sepenuhnya terhadap 

pegawai perusahaan. 

 

(3) Semua Pegawai Perusahaan yang dibebankan tugas penyimpanan pembayaran atau 

penyerahan uang, surat –surat berharga milik perusahaan dan barang – barang persedian 

milik perusahaan yang disimpan dalam gudang atau tempat penyimpanan yang khusus 

dan semata – mata digunakan untuk keperluan itu diwajibkan memberi 

pertanggungjawaban tentang pelaksanaan tugasnya kepada badan yang ditunjuk oleh 

Kepala Daerah membuat laporan sesuai dengan ketentuan yang berlaku di perusahaan. 

 

(4) Semua surat bukti dan surat lainnya bagaimanapun sifatnya yang termasuk bilangan 

Akuntasi dan Administrasi Perusahaan, disimpan ditempat lain yang ditunjuk oleh 

Direksi atas persetujuan Badan Pengawas kecuali jika untuk sementara dipindahkan ke 

Badan dimaksudkan ayat (3) pasal ini  dalam hal dianggarannya perlu untuk kepentingan 

sesuatu pemeriksaan. 

 

(5) Untuk keperluan pemeriksaan yang bertalian dengan penetapan pajak, maka pemeriksaan 

Auditor pada umumnya, surat bukti dan surat lainnya dimaksud ayat (4) pasal ini, untuk 

sementara dapat dipindahkan kepada auditor. 

 

 

BAB XIV 

TAHUN BUKU 

 

Pasal 42 

 

Tahun Buku Perusahaan adalah Tahun Takwim. 

 

 

BAB XV 

ANGGARAN PERUSAHAAN 

 

Pasal 43 

 

(1) Selambat – lambatnya tiga bulan sebelum tahun buku mulai berlaku maka oleh Direksi 

wajib mengirim Rencana Anggaran Perusahaan untuk dimintakan persetujuan dari Badan 

Pengawas. 

 

(2) Rencana Anggaran Perusahaan tersebut ayat (1) pasal ini, berlaku sepenuhnya apabila 

Badan Pengawas tidak mengajukan keberatan sampai saat berlaku tahun buku berikutnya. 

 

(3) Anggaran tambahan atau perubahan anggaran terjadi dalam tahun buku yang 

bersangkutan harus mendapat persetujuan lebih dahulu dari Badan Pengawas. 
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BAB XVI 

LAPORAN PERHITUNGAN HASIL USAHA BERKALA  DAN KEGIATAN 

PERUSAHAAN 

 

Pasal 44  

 

Laporan perhitungan hasil usaha berkala dan kegiatan Perusahaan dikirim oleh Direksi 

kapada Badan Pengawas selambat – lambatnya 3 (tiga) bulan sekali dan jika perlu untuk 

jangka waktu yang tertentu. 

 

BAB XVII 

LAPORAN PERHITUNGAN TAHUNAN  

 

Pasal 45 

 

(1) Setiap Tahun Buku, Direksi  wajib mengirim perhitungan tahunan laba rugi kepada 

Kepala Daerah melalui Badan Pengawas selambat – lambatnya 3 (tiga) bulan sesudah 

tahun buku. 

 

(2) Cara penilaian pos dalam perhitungan tahunan harus disebutkan. 

 

(3) Jika dalam waktu 1 (satu ) bulan setelah waktu tersebut pada ayat (1) pasal ini, oleh 

Badan Pengawas tidak diajukan keberatan tertulis, maka perhitungan tahunan itu 

dianggap telah disahkan. 

 

(4) Perhitungan tahunan dimaksud pada ayat (1) pasal ini, disahkan oleh Badan Pengawas 

dan pengesahan dimaksud memberikan kebebasan kepada Direksi terhadap segala 

sesuatu yang termuat dalam perhitungan tahunan tersebut. 

 

 

BAB XVIII 

PENETAPAN DAN PENGGUNAAN LABA  

SERTA PEMBERIAN JASA PRODUKSI 

 

Pasal 46 

 

(1) Cadangan diam atau rahasia tidak boleh diadakan. 

 

(2) Penggunaan laba bersih, setelah terlebih dahulu dikurangi dengan penyusutan dan 

pengurangan lain yang wajar dalam perusahaan, ditetapkan sebagai berikut : 

a. Untuk dana Pembangunan Daerah 30% (tiga puluh perseratus ); 

b. Untuk Anggaran Belanja Daerah 25% ( dua puluh lima perseratus); 

c. Untuk Cadangan Umum 15% (lima belas perseratus ); 

d. Sosial dan Pendidikan 10% ( sepeluh perseratus ); 

e. Jasa Produksi 10% (sepeluh perseratus ); 

f. Sumbangan dana pensiun dan sebagainya 10% (sepeluh perseratus ). 

 

(3) Penggunaan laba untuk cadangan umum bilamana telah tercapai tujuannya dapat 

dialihkan kepada penggunaan lain dengan Keputusan Kepala Daerah. 

 

(4) Cara mengurus dan penggunaan dana cadangan umum pada ayat (2) pasal ini, ditentukan 

oleh Badan Pengawas. 
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BAB XIX 

PEMBUBARAN 

 

Pasal 47 

 

(1) Pembubaran Perusahaan ditetapkan dengan Peraturan Daerah. 

 

(2) Sebelum dilaksanakan Pembubaran sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini, dibentuk 

Panitia Pembubaran yang ditetapkan dengan Keputusan Kepala Daerah. 

 

(3) Semua kekayaan perusahaan setelah diadakan Liquidasi dibagi menurut perimbangan 

nilai nominal saham. 

 

(4) Pertanggungjawaban Liquiditas dilakukan kepada Pemerintah Kabupaten dan atau 

pemegang saham yang memberikan pembebasan tangungjawab tentang pekerjaan yang 

telah diselesaikan. 

 

(5) Dalam liquiditas Daerah dan/atau pemegang saham bertanggungjawab atas kerugian yang 

diderita oleh pihak ketiga apabila kerugian itu disebabkan oleh neraca dan perhitungan 

laba rugi yang telah disahkan ternyata tidak menggambarkan keadaan perusahaan yang 

sebenarnya. 

 

 

BAB XX 

KETENTUAN PENUTUP 

 

Pasal 48 

 

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini maka Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat 

II Badung Nomor 4 Tahun 1994 tentang Perusahan Daerah Air Minum Kabupaten Daerah 

Tingkat II Badung sepanjang yang tidak mengatur mengenai pendirian dinyatakan tidak 

berlaku lagi. 

 

Pasal 49 

 

Hal – hal yang belum diatur  dalam Peraturan Daerah ini, sepanjang menyangkut 

pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Kepala Daerah. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

16 

 

 

 

Pasal 50 

 

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.  

 

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini 

dengan penempatanya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Badung. 

 

       Ditetapkan di   : Badung 

                                                   pada tanggal     : 30 Desember 2005.        

 

                                               BUPATI BADUNG, 

 

                ttd 

 

                                              ANAK AGUNG GDE AGUNG 

 

Diundangkan di : Badung 

pada tanggal      : 30 Desember 2005 

 

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BADUNG, 

 

    ttd 

                          

   I WAYAN SUBAWA 

 

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BADUNG TAHUN 2005 NOMOR 6 

 

 

        



 

 

17 

 

PENJELASAN  

 

ATAS  

 

PERATURAN DAERAH KABUPATEN BADUNG 

 

NOMOR  6 TAHUN 2005   

 

TENTANG  

 

PERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM KABUPATEN BADUNG 

 

I.   UMUM  : 

Bahwa untuk memperoleh air minum bersih yang terjamin kesehatannya sudah menjadi 

salah satu kebutuhan masyarakat yang sangat mendesak serta pengaturan yang dapat 

menjamin kelancaran dan efektivitas penyediaannya sehingga dapat dinikmati secara 

kontinue. 

 

Bahwa pengadaan, pengelolaan serta pembinaan sarana dan prasarana yang menunjang 

pelaksanaan tugas – tugas Pemerintah Daerah dalam melayani setiap kebutuhan 

masyarakat Daerah antara lain penyediaan air minum mutlak untuk mendapatkan 

perhatian yang sungguh – sungguh dari Pemerintah Daerah tentang pengaturan – 

pengaturan sebagaimana mestinya, untuk itu perlu adanya peningkatan pengelolaan 

Perusahaan Daerah Air Minum yang disesuaikan dengan perkembangan keadaan saat ini. 

  

Bahwa berdasarkan hal – hal tersebut diatas, maka dipandang perlu mengatur kembali 

Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Badung dengan Paraturan Daerah. 

 

II. PASAL DEMI PASAL 

 

 Pasal 1 

  Cukup jelas 

 

 Pasal 2 

  Cukup jelas 

 

 Pasal 3 

  Cukup jelas 

 

 Pasal 4 

  Cukup jelas 

 

 Pasal 5 

  Cukup jelas 
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Pasal 6  

 Ayat (1 ) Cukup jelas. 

 

 Ayat (2) Yang dimaksud dengan kekayaan daerah yang dipisahkan ialah 

sejumlah modal dasar yang diberikan kepada Perusahaan Daerah 

sebagai Badan Hukum yang harus mempunyai kekayaan sendiri 

terpisah dari kekayaan Umum Pemerintah Daerah yang 

dipertanggungjawabkan tersendiri sesuai dengan ketentuan – ketentuan 

hukum yang berlaku. 

 

 Ayat (3)  Yang dimaksud dari penyisihan sebagian Anggaran Keuangan Daerah 

adalah penyisihan yang diberikan kepada Perusahaan Daerah Air 

Minum Kabupaten Badung. 

 

 Ayat (4) Cukup jelas 

 

 Pasal 7  

  Cukup jelas 

 

 Pasal 8 

  Cukup jelas 

 

 Pasal 9 

  Cukup jelas 

 

 Pasal 10 

  Cukup jelas 

 

 Pasal 11 

  Cukup jelas 

 

 Pasal 12 

  Cukup jelas 

 

 Pasal 13 

  Cukup jelas 

 

 Pasal 14 

  Cukup jelas 

 

 Pasal 15 

  Cukup jelas 

 

 Pasal 16 

  Cukup jelas 
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 Pasal 17 

  Cukup jelas 

 

 Pasal 18 

  Cukup jelas 

 

 Pasal 19 

  Cukup jelas 

 

 Pasal 20 

  Cukup jelas 

 

 Pasal 21 

  Cukup jelas 

 

 Pasal 22 

  Cukup jelas 

 

 Pasal 23 

  Cukup jelas 

 

 Pasal 24 

  Cukup jelas 

 

 Pasal 25 

 Ayat (1 ) Cukup jelas. 

 

 Ayat (2) huruf a : Yang dimaksud dengan Pejabat Daerah adalah Pejabat 

yang ditunjuk oleh Kepala Daerah. 

  huruf b : Cukup jelas. 

  huruf c : Cukup jelas. 

 

 Ayat (3) Cukup jelas. 

 

 Pasal 26 

  Cukup jelas 

 

 Pasal 27 

  Cukup jelas 

 

 Pasal 28 

  Cukup jelas 

 

 Pasal 29 

  Cukup jelas 
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 Pasal 30 

  Cukup jelas 

 

 Pasal 31 

  Cukup jelas 

 

 Pasal 32 

  Cukup jelas 

 

 Pasal 33 

  Cukup jelas 

 

 Pasal 34 

  Cukup jelas 

 

 Pasal 35 

  Cukup jelas 

 

 Pasal 36 

  Cukup jelas 

 

 Pasal 37 

  Cukup jelas 

 

 Pasal 38 

  Cukup jelas 

 

 Pasal 39   

 Dalam hal menetapkan kebijaksanaan tarif berdasarkan atas kelangsungan 

pengelolaan Perusahaan dengan dukungan dana yang cukup yang didapat dari 

keuntungan perusahaan. Keuntungan diperoleh dari pendapatan Perusahaan 

dikurangi / dibandingkan dengan biaya yang dikeluarkan dalam arti pendapatan 

seharusnya lebih besar dari pada biaya. Pendapatan didapat dari volume air yang 

terjual dikalikan dengan tarif air.  Pendapatan ini harus dapat menutup 

keseluruhan dari pada biaya perusahaan (cost recovery). Maka hendaknya tarif itu 

betul – betul harus dihitung berdasarkan cost acounting dan cost recovery agar 

terdapat pengelolaan perusahaan yang sehat dan berkelanjutan. 

Disamping itu juga harus diperhatikan kemampuan pasar / masyarakat sehingga 

tarif itu disesuaikan dengan jenis – jenis pelanggan. 

Untuk semua hal tersebut diatas selalu dikeluarkan ketentuan – ketentuan berupa 

peraturan, Surat Keputusan Menteri dan/atau Surat Keputusan Kepala Daerah. 

Selanjutnya dalam realisasi / pelaksanaan penerapan tarif perlu dipikirkan 

pemisahan tugas dan wewenang dalam penentuan tarif.  

 

Contoh : Tarif Sosial ditentukan oleh / dengan pertimbangan DPRD, tarif rumah 

tangga ditetapkan oleh Kepala Daerah dan tarif Niaga / Industri bisa ditetapkan 

oleh Direksi berdasarkan cost acounting perusahaan dengan pertimbangan Kepala 

Daerah. 

 

 Pasal 40  

  Cukup jelas 

 

 Pasal 41 

  Cukup jelas 

 

 Pasal 42 

  Cukup jelas 
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           Pasal 43  

  Cukup jelas. 

 

Pasal 44  

Maksud dari pasal ini adalah untuk dapat menilai aktivitas – aktivitas perusahaan 

secara keseluruhan sehingga dapat dipakai pedoman / dasar oleh ketua Badan 

Pengawas dalam memberikan kebijakan pembinaan kepada perusahaan maupun 

sebagai dasar pertanggungjawaban kepada DPRD. 

 

Pasal 45  

Cukup jelas 

 

 Pasal 46 

 Ayat (1)  Cadangan diam atau rahasia tidak boleh diadakan karena akan 

mengakibatkan perhitungan neraca dan perhitungan rugi laba tidak 

menggambarkan keadaan perusahaan yang sebenarnya. 

 

Ayat (2)   Penggunaan laba bersih yang diatur dalam ayat (2) huruf a, b, c, d, e 

dan f  karena bertitik tolak dari adanya Perusahaan Daerah Air Minum 

Kabupaten Badung dimana Modal dasar terdiri dari kekayaan daerah 

yang dipisahkan. 

Yang dimaksud jasa produksi dalam ayat (2) huruf e : realisasinya 

dilaksanakan dengan Surat Keputusan Direksi dan dibayar berdasarkan 

Realisasi anggaran tahun yang bersangkutan setelah perhitungan rugi 

dan laba diaudit oleh auditor resmi. 

 

Ayat (3) Penggunaan laba untuk cadangan umum dimaksudkan untuk 

menampung hal – hal dan kejadian – kejadian yang tidak dapat diduga 

sebelumnya. 

 

Ayat (4)   Cukup jelas. 

 

 Pasal 47  

  Cukup jelas 

 

 Pasal 48 

  Cukup jelas 

 

 Pasal 49 

  Cukup jelas 

  

 Pasal 50  

   Cukup jelas 

 

  


