
 
 

PERATURAN DAERAH KABUPATEN BADUNG 

 

NOMOR   5  TAHUN 2005 

  

TENTANG 

 

PERUSAHAAN DAERAH PASAR KABUPATEN BADUNG 

 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

 

BUPATI BADUNG, 

 

 

Menimbang : a. bahwa Perusahaan Daerah Pasar Kabupaten Badung  yang 

didirikan berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat 

II Badung Nomor 2 Tahun 1981 sebagaimana telah diubah dengan 

Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Badung Nomor 10 

Tahun 1989 tentang Perusahan Daerah Pasar Kabupaten Daerah 

Tingkat II Badung adalah Badan Hukum yang berwenang 

melakukan usaha pengurusan pasar dan fasilitas perpasaran lainnya 

dalam rangka pengembangan perekonomian Daerah serta 

menunjang Anggaran Daerah dan pertumbuhan Ekonomi Daerah; 

 

b. bahwa dalam rangka meningkatkan fungsi dan tugas Perusahaan 

Daerah, dihubungkan dengan pelaksanaan Otonomi Daerah serta 

dengan bertambahnya beban dan tanggungjawab 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 Pasar 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 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan 

Negara yang bersih dan bebas dari Korupsi, Kolosi dan Nepotisme 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851); 
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4. 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); 

 

5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan 

Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 

125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 

4437); 

 

6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 1984 tentang 

Tata Cara Pembinaan dan Pengawasan Perusahan Daerah di 

Lingkungan Pemerintah Daerah; 

 

7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 1990 tentang 

Pengelolaan Barang Milik Pemerintahan Daerah; 

 

8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 1998 tentang 

Hukum Badan Usaha Milik Daerah ; 

 

9. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 50 Tahun 1999 tentang 

Kepengurusan Badan Usaha Milik Daerah. 

 

 

Dengan Persetujuan Bersama 

 

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BADUNG 

dan  

BUPATI BADUNG 

 

MEMUTUSKAN : 

 

 

Menetapkan : PERATURAN DAERAH  TENTANG PERUSAHAAN DAERAH 

PASAR KABUPATEN BADUNG 

 

 

BAB I 

KETENTUAN UMUM 

 

Pasal 1 

 

 Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan : 

1. Daerah adalah Daerah Kabupaten Badung; 

2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur 

penyelenggara pemerintahan Daerah; 

3. Kepala Daerah adalah Bupati Badung; 
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4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD 

adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah  Kabupaten Badung;  

5. Anggaran Daerah adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah 

Kabupaten Badung; 

6. Perusahaan adalah Perusahan Daerah Pasar Kabupaten Badung; 

7. Direksi adalah Direksi Perusahaan Daerah Pasar Kabupaten Badung; 

8. Direktur Utama adalah Direktur Perusahaan Daerah Pasar Kabupaten 

Badung; 

9. Badan Pengawas adalah Badan Pengawas Perusahaan Daerah Pasar 

Kabupaten Badung; 

10. Pasar adalah suatu transaksi jual beli umum milik Pemerintah Daerah, 

tempat pedagang secara teratur dan langsung memperdagangkan 

barang dan jasa; 

11. Fasilitas perpasaran lainnya adalah suatu sarana tempat jual beli  

umum lainnya yang bukan pasar milik Pemerintahan Daerah dimana 

pedagang secara teratur dan langsung memperdagangkan barang dan 

jasa. 

 

 

BAB II 

PENDIRIAN 

 

Pasal 2 

 

(1) Perusahaan dalam Peraturan Daerah ini adalah Perusahaan yang didirikan 

berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Badung           

Nomor 2 Tahun 1981 sebagaimana yang telah diubah menjadi Peraturan Daerah 

Kabupaten Daerah Tingkat II Badung Nomor 10 Tahun 1989 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 DAN WILAYAH KERJA 

 

Pasal 3 

 

Perusahaan berkedudukan dan berkantor di Kabupaten  Badung.  

 

 

Pasal 4 

 

Wilayah kerja Perusahaan berada di Kabupaten Badung  dan  dapat berusaha diluar 

wilayah Kabupaten Badung sesuai dengan ketentuan peraturan  perundangan –

undangan  yang berlaku. 
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BAB IV 

MAKSUD DAN TUJUAN 

 

Pasal 5 

 

Perusahaan didirikan dengan maksud  dan tujuan untuk melakukan pengurusan 

pasar  dan fasilitas perpasaran lainnya dalam rangka pengembangan perekonomian 

Daerah serta menunjang Anggaran Daerah dan Pertumbuhan Ekonomi Nasioanal. 

 

 

BAB V 

TUGAS POKOK DAN FUNGSI 

 

Pasal 6 

 

Tugas pokok Perusahaan adalah melaksanakan pelayanan umum dalam bidang 

perpasaran dan melalukan pengembangan tugas-tugas lain yang dapat memberikan 

peluang untuk meningkatkan kinerja Perusahaan.   

 

 

Pasal 7 

 

Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, 

Perusahaan mempunyai fungsi  : 

a. melakukan perencanaan, Pembangunan, Pemeliharaan, dan Pengawasan 

Bangunan pasar; 

b. melakukan Pengelolaan pasar dan fasilitas perpasaran lainnya; 

c. melakukan pembinaan pedagang pasar; 

d. membantu menciptakan stabilitas harga dan kelancaran distribusi barang dan 

jasa di pasar. 

 

Pasal 8 

 

(1) Perusahaan dalam melaksanakan tugas pokok  dan fungsinya dapat mengadakan 

kerjasama  dengan badan-badan atau instansi lain baik pemerintah maupun 

swasta. 

 

(2) Dalam melaksanakan tugas pokok  dan fungsinya sebagaimana dimaksud pada 

ayat (1) pasal ini, Perusahaan  dapat melakukan diversifikasi usaha perpasaran. 

 

 

BAB VI 

MODAL 

 

Pasal 9 

 

(1) Modal awal Perusahaan ditetapkan sebesar Rp  10.854.449.682,55 (Sepuluh 

milliard  delapan ratus lima puluh empat juta empat ratus empat puluh sembilan  

ribu enam ratus delapan puluh dua rupiah lima puluh lima sen) 
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(2) Modal awal  sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini yang disetor dan 

dipisahkan dari kekayaan Daerah sebesar Rp 10.854.449.682,55 (Sepuluh 

milliard  delapan ratus lima puluh empat juta empat ratus empat puluh sembilan  

ribu enam ratus delapan puluh dua rupiah lima puluh lima sen) adalah 

merupakan modal Perusahaan pada saat pendiriaan ditambah penyertaan modal 

Pemerintah Daerah  dan modal  yang berasal dari kekayaan pasar inpres  yang 

dialihkan kepada Perusahaan. 

 

(3) Dalam rangka memenuhi modal awal  yang telah ditetapkan sebagaimana 

dimaksud pada ayat (1) pasal ini, dapat disediakan dari Perusahaan dan 

Penyertaan Modal Pemerintah Daerah.  

 

 

BAB VII 

SUSUNAN PENGURUS 

 

Pasal 10 

 

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

 

(2) Ketentuan lebih lanjut mengenai Susunan Organisasi, tugas dan tanggungjawab 

Direksi,  Bagian-Bagian, Seksi-seksi dan Unit-Unit diatur dangan Peraturan 

Kepala Daerah. 

 

 

BAB VIII 

DIREKSI 

 

Bagian Pertama 

Pengangkatan 

 

Pasal 11 

 

(1) Direksi diangkat oleh Kepala Daerah diutamakan dari swasta melalui usul 

Badan Pengawas. 

 

(2) Dalam hal calon direksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini, bukan 

berasal dari swasta maka yang bersangkutan harus melepaskan terlebih dahulu 

status kepegawaiannya. 

 

(3) Untuk dapat diangkat sebagai anggota direksi  harus memenuhi persyaratan 

sebagai berikut  :  

a. diutamakan mempunyai pendidikan sekurang-kurangnya Sarjana (S1) dan 

maksimal berumur 50 tahun; 

b. mempunyai pengalaman kerja minimal 5 (lima) tahun di perusahaan dan 

/atau perusahaan lain yang dibuktikan dengan surat keterangan (referensi) 

dari perusahaan atau perusahaan lain sebelumnya dengan penilaian baik; 

c. membuat dan menyajikan proposal tentang visi, misi dan strategi 

perusahaan; 
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d. tidak terikat hubungan keluarga dengan Kepala Daerah atau dengan Anggota 

Direksi atau dengan Anggota Badan Pengawas lainnya sampai derajat ketiga 

baik menurut garis lurus maupun kesamping termasuk menantu dan ipar. 

 

(4) Pengangkatan anggota Direksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini 

ditetapkan dengan Keputusan Kepala Daerah. 

 

 

Pasal 12 

 

Jumlah anggota Direksi paling banyak 4 ( empat) orang  dan seorang diantaranya 

diangkat sebagai Direktur Utama. 

 

 

Pasal 13 

 

(1) Masa jabatan Direksi ditetapkan selama 4 ( empat) tahun dan dapat diangkat 

kembali untuk 1(satu) kali masa jabatan dalam kedudukan yang sama setelah 

masa jabatan tersebut berakhir. 

 

(2) Dikecualikan dari ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini 

apabila Direktur diangkat menjadi Direktur Utama. 

 

 

Bagian Kedua 

Tugas dan Wewenang 

 

Pasal 14 

 

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 mendapat pengesahan; 

c. dapat melakukan perubahan terhadap program kerja setelah mendapat 

persetujuan Badan Pengawas; 

d. membina pegawai; 

e. mengurus dan mengelola kekayaan Perusahaan; 

f. menyelenggarakan administrasi umum dan keuangan; 

g. mewakili Perusahaan baik didalam dan diluar pengadilan; 

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

perhitungan laba / rugi kepada Badan Pengawas. 

 

 

Pasal 15 

 

Direksi dalam mengelola Perusahaan mempunyai wewenang sebagai berikut : 

a. mengangkat dan memberhentikan pegawai; 

b. mengangkat, memberhentikan dan  memindah tugaskan pegawai dari jabatan 

dibawah Direksi; 
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c. menandatangani neraca dan perhitungan laba / rugi; 

d. menandatangani ikatan hukum dengan pihak lain. 

 

 

Pasal 16 

 

Direksi memerlukan persetujuan dari Badan Pengawas dalam hal : 

a. mengadakan perjanjian-perjanjian kerjasama usaha dan atau pinjaman yang 

mungkin dapat berakibat terhadap 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. 

 

 

Pasal 17 

 

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

 

(3) Apabila Direktur Utama berhalangan tetap atau jabatan   lowong, maka jabatan 

Direktur Utama dijabat oleh salah seorang Direktur berdasarkan penunjukan 

sementara oleh Kepala Daerah.  

 

(4) Apabila semua anggota Direksi berhalangan tetap menjalankan Pekerjaan, maka 

untuk sementara waktu pimpinan dan pengelolaan Perusahaan dijalankan oleh 

seorang pejabat yang ditunjuk oleh Kepala Daerah. 

 

 

Pasal 18 

 

(1) Direktur dalam melaksanakan tugas dan tanggungjawab sesuai dengan 

bidangnya masing-masing bertanggungjawab kepada Direktur Utama. 

 

(2) Direktur Utama dalam melaksanakan tugas pengurusan dan pengelolaan 

Perusahaan, bertanggungjawab kepada Kepala Daerah melalui Badan Pengawas. 

 

 

Bagian Ketiga 

 

Penghasilan dan Hak Direksi 

 

Pasal 19 

 

(1) Penghasilan Direksi terdiri dari : 

a. Gaji; 

b. Tunjangan. 
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(2) Besarnya gaji dan tunjangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini  

ditetapkan oleh Kepala Daerah  atas usul Direksi melalui Badan Pengawas. 

 

 

Bagian Keempat 

Cuti 

 

Pasal 20 

 

(1) Direksi memperoleh hak cuti sebagai berikut : 

a. cuti Tahunan selama 12 (dua belas ) hari kerja; 

b. cuti Besar / Cuti Panjang, selama 2 (dua) 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  huruf a, b 

dan c dilaksanakan setelah mendapat persetujuan Kepala Daerah atau pejabat 

yang ditunjuk. 

 

(3) Pelaksanaan hak cuti sebagaimana dimaksud pada ayat  (1) pasal ini huruf d dan 

e dilaksanakan setelah mendapat persetujuan  Badan Pengawas. 

 

(4) Direksi selama melaksanakan cuti mendapatkan penghasilan penuh dari 

Perusahaan. 

 

 

Bagian Kelima 

Pemberhentian 

 

Pasal 21 

 

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 kerja yang telah disetujui; 

e. terlibat dalam tindakan yang merugikan Perusahaan; 

f. dihukum pidana berdasaran keputusan Pengadilan Negeri yang telah mempunyai 

kekuatan hukum yang tetap; 

g. terbukti ada hubungan keluarga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (3) 

huruf  d. 

 

 

Pasal 22 

 

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

dalam Pasal 21 huruf c, d dan e Badan Pengawas segera melakukan pemeriksaan 

terhadap yang bersangkutan. 
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(2) Apabila berdasarkan hasil pemeriksaan terhadap Direksi sebagaimana dimaksud 

pada ayat (1) pasal ini terbukti, Badan Pengawas segera melaporkan kepada 

Kepala Daerah. 

 

 

Pasal 23 

 

Kepala Daerah paling lama 12 (dua belas) hari kerja terhitung mulai menerima 

laporan hasil pemeriksaan Badan Pengawas, sudah mengeluarkan : 

a. Keputusan Kepala Daerah tentang pemberhentian  sebagai Direksi bagi Direksi 

yang melakukan perbuatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 huruf c, d, 

dan f; 

b. Keputusan Kepala Daerah tentang pemberhentian sementara sebagai Direksi 

bagi Direksi yang melakukan perbuatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 

huruf e. 

 

 

Pasal 24 

 

(1) Direksi yang diberhentikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 huruf a, b 

dan c,  diberhentikan dengan hormat. 

 

(2) Direksi yang diberhentikan sebagaimana dimaksud dalam pasal 21 huruf d, e 

dan f, diberhentikan tidak dengan hormat. 

 

(3) Direksi yang diberhentikan sebagaimana dimaksud dalam pasal 21 huruf  b 

selain diberikan uang duka sebesar 3 (tiga) kali penghasilan yang diterima pada 

bulan terakhir juga diberikan uang penghargaan yang besarnya ditetapkan secara 

proporsional sesuai masa jabatannya. 

 

(4) Direksi yang diberhentikan sebagaimana dimaksud dalam pasal 21 huruf c selain 

diberikan uang pesangon sebesar 5 (lima) kali penghasilan yang diterima pada 

bulan terakhir juga diberikan uang penghargaan yang besarnya ditetapkan secara 

proporsional sesuai masa jabatannya. 

 

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

kembali diberikan uang penghargaan sesuai dengan kemampuan Perusahaan. 

 

 

Pasal 25 

 

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

sudah mengajukan calon Direksi kepada Kepala Daerah. 

 

 

Pasal 26 

 

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

diberhentikan sebelum masa jabatannya berakhir. 
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(2) Pengangkatan Pelaksana Tugas ditetapkan dengan Keputusan Kepala Daerah 

untuk masa jabatan paling lama 3 (tiga) bulan. 

 

 

BAB IX 

BADAN PENGAWAS 

 

Bagian Pertama 

Pengangkatan 

 

Pasal 27 

 

(1) Badan Pengawas diangkat oleh Kepala Daerah. 

 

(2) Badan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini berasal dari 

orang yang profesional sesuai dengan bidang  usaha perusahaan. 

 

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

sebagai  berikut : 

a. berpendidikan serendah-rendahnya SLTA; 

b. maksimal berumur 55 tahun; 

c. menyediakan waktu yang cukup; 

d. tidak terikat hubungan keluarga dengan Kepala Daerah atau dengan Badan 

Pengawas lainnya atau dengan Direksi sampai derajat ketiga baik menurut 

garis lurus maupun kesamping termasuk menantu dan ipar; 

e. mempunyai pengalaman dalam bidang keahliannya minimal 5 (lima) tahun. 

 

(4) Pengangkatan Badan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1)  pasal ini 

ditetapkan dengan Keputusan Kepala Daerah. 

  

Pasal 28 

 

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

menjadi ketua merangkap anggota. 

 

Pasal 29 

 

(1) Masa Jabatan Badan Pengawas paling banyak 2 (dua) kali masa jabatan. 

 

(2) Masa Jabatan Badan Pengawas ditetapkan selama 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 bersaing 

dengan perusahaan lainnya; 

c. mampu memberikan pendapat mengenai peluang usaha yang 

menguntungkan dimasa yang akan datang. 
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Bagian Kedua 

Tugas dan Wewenang 

 

Pasal 30 

 

Badan Pengawas mempunyai tugas sebagai berikut : 

a. mengawasi kegiatan operasional Perusahaan; 

b. memberikan pendapat dan saran kepada Kepala Daerah terhadap pengangkatan 

dan pemberhentian 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 laporan neraca 

dan perhitungan laba / rugi; 

e. memberikan pendapat dan saran atas laporan kinerja Perusahaan; 

f. memberikan laporan tertulis atas pelaksanaan tugas setiap 6 (enam) bulan sekali 

kepada Kepala Daerah. 

 

 

Pasal 31 

 

Badan Pengawas mempunyai wewenang sebagai berikut : 

a. memberikan peringatan kepada Direksi  yang tidak melaksanakan tugas sesuai 

dengan program kerja yang telah disetujui; 

b. memeriksa Direksi yang diduga merugikan perusahaan; 

c. mengesahkan Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan; 

d. menerima atau menolak pertanggungjawaban keuangan dan program kerja 

Direksi tahun berjalan. 

 

 

Bagian Ketiga 

Penghasilan 

 

Pasal 32 

 

Badan Pengawas karena tugasnya menerima honorarium. 

 

 

Pasal 33 

 

(1) Ketua Badan Pengawas menerima honorarium sebesar 40% ( empat puluh 

perseratus ) dari penghasilan Direktur Utama. 

 

(2) Sekretaris Badan Pengawas menerima honorarium sebesar 35 % (tiga puluh lima 

perseratus ) dari penghasilan Direktur Utama. 

 

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

perseratus) dari penghasilan Direktur Utama.  
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Pasal 34 

 

Selain honorarium, kepada Badan Pengawas setiap tahun diberikan jasa produksi. 

 

 

Bagian Keempat 

Pemberhentian 

 

Pasal 35  

 

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 Keputusan Pengadilan Negeri yang telah 

mempunyai kekuatan hukum yang tetap. 

 

 

Pasal 36 

 

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

dimaksud dalam Pasal 35 huruf c, d dan e, Kepala Daerah segera melakukan 

pemeriksaan terhadap yang bersangkutan. 

 

(2) Apabila berdasarkan hasil pemeriksaan Badan Pengawas sebagaimana dimaksud 

pada ayat (1) pasal ini terbukti melakukan perbuatan yang dituduhkan, Kepala 

Daerah paling lama 12 (dua belas)  hari  kerja segera mengeluarkan : 

a. Keputusan Kepala Daerah tentang  pemberhentian sebagai Badan Pengawas 

bagi Badan Pengawas yang melakukan perbuatan sebagaimana dimaksud 

dalam Pasal 35 huruf  c, d, dan f; 

b. Keputusan Kepala Daerah tentang pemberhentian sementara sebagai Badan 

Pengawas bagi Badan Pengawas yang melakukan perbuatan sebagaimana 

dimaksud dalam Pasal 35 huruf e. 

 

 

Bagian Kelima 

Sekretariat Badan Pengawas 

 

Pasal  37 

 

(1) Untuk membantu tugas-tugas Badan Pengawas dibentuk sekretariat yang terdiri 

dari 2 (dua) orang. 

 

(2) Honorarium Sekretariat ditetapkan oleh Badan Pengawas dan dibebankan 

kepada Perusahaan. 
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BAB X 

 

TAHUN BUKU, LAPORAN KEUANGAN DAN TAHUNAN 

 

Pasal 38 

 

Tahun buku Perusahaan adalah tahun takwim. 

 

 

Pasal 39 

 

(1) Selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan setelah berakhirnya Tahun Buku, Direksi 

menyampaikan Laporan Keuangan kepada Kepala Daerah melalui Ketua Badan 

Pengawas untuk mendapatkan pengesahan, yang terdiri dari Neraca dan 

Perhitungan laba / rugi tahunan, setelah diaudit oleh Akuntan Publik atau 

Instansi yang berwenang. 

 

(2) Neraca dan Perhitungan Laba / Rugi tahunan yang telah mendapat pengesahan 

dari Kepala Daerah memberikan pembebasan tanggungjawab kepada Direksi 

dan Badan Pengawas terhadap neraca dan perhitungan laba / rugi tahunan 

tersebut. 

 

(3) Selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan sebelum berakhirnya Tahun Buku, Direksi 

telah mengajukan Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan, kepada Badan 

Pengawas untuk disahkan. 

 

(4) Apabila pada tanggal 31 Desember tahun berjalan, Badan Pengawas belum 

mengesahkan Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan yang diajukan, dianggap 

telah disahkan. 

 

 

BAB XI 

 

LAPORAN KEGIATAN USAHA 

 

Pasal 40 

 

Laporan dan kegiatan usaha Perusahaan disampaikan secara berkala oleh Direksi 

kepada Kepala Daerah dengan memberikan tembusan kepada DPRD. 

 

 

Pasal 41 

 

(1) Direksi menyampaikan laporan kegiatan usaha Perusahaan kepada Kepala 

Daerah selambat-lambatnya 6 (enam) bulan sesudah tahun buku berakhir. 
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(2) Jika dalam jangka waktu selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan setelah laporan 

kegiatan usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini diterima, dan 

Kepala Daerah tidak mengemukakan tanggapan atau keberatan tertulis, maka 

laporan kegiatan usaha tersebut dianggap telah disahkan. 

 

(3) Laporan kegiatan usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal  ini disahkan 

oleh Kepala Daerah dan pengesahan dimaksud memberi kebebasan tanggung 

jawab kepada Direksi terhadap segala sesuatu yang termuat dalam laporan 

kegiatan usaha tersebut. 

 

BAB XII 

 

PENETAPAN DAN PENGGUNAAN LABA 

 

Pasal 42 

 

Penggunaan Laba Bersih Perusahaan setelah dikurangi penyusutan dan pengurangan 

lainnya yang wajar ditetapkan sebagai berikut : 

a. 55% untuk anggaran Daerah; 

b. 15% untuk cadangan umum, sampai cadangan umum tersebut mencapai jumlah 

yang sama dengan modal dasar Perusahaan; 

c. 10% untuk dana pensiun dan tunjangan hari tua Pegawai Perusahaan; 

d. 15% untuk jasa produksi pegawai, Direksi dan Badan Pengawas dengan batas 

sebanyak-banyaknya 3 (tiga) kali  gaji setiap bulan. 

e. 5 % untuk Dana Sosial. 

 

BAB XIII 

 

KEPEGAWAIAN 

 

Pasal 43 

 

(1) Direksi mengangkat dan memberhentikan pegawai Perusahaan menurut 

peraturan perundang-undangan yang berlaku. 

 

(2) Ketentuan lebih lanjut mengenai Kedudukan hukum, gaji, pensiun dan 

pendapatan lain Direksi dan Pegawai Perusahaan diatur dengan Peraturan 

Kepala Daerah dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan  yang 

berlaku. 

 

BAB XIV 

 

TUNTUTAN DAN GANTI RUGI 

 

Pasal 44 

 

Peraturan Perundang-undangan yang berlaku tentang tuntutan perbendaharaan dan 

tuntutan ganti rugi terhadap pegawai bukan Bendaharawan berlaku juga terhadap 

Pegawai Perusahaan. 
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BAB XV 

 

PEMBUBARAN 

 

Pasal 45 

 

(1) Pembubaran Perusahaan ditetapkan dengan Peraturan Daerah. 

 

(2) Kepala Daerah menunjuk panitia pembubaran sebagaimana dimaksud pada ayat 

(1) pasal ini. 

 

(3) Jika Perusahaan dibubarkan, semua hutang dan kewajiban keuangan lainnya 

dibayarkan oleh Pemerintah Daerah dari harta kekayaan yang masih ada, 

sedangkan apabila terdapat sisa lebih menjadi milik Pemerintah Daerah. 

 

(4) Pertanggungjawaban pembubaran dilakukan oleh panitia pembubaran  kepada 

Kepala Daerah yang memberikan pembebasan tanggung jawab tentang 

pekerjaan yang telah diselesaikan oleh panitia pembubaran. 

 

 

Pasal 46 

 

Dalam hal terjadi pembubaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45, maka 

penyelesaian kekaryaan Direksi dan Pegawai Perusahaan ditetapkan oleh Kepala 

Daerah. 

 

 

BAB XVI 

 

KETENTUAN PENUTUP 

 

Pasal 47 

 

(1) Hal - hal yang merupakan pelaksanaan Peraturan Daerah ini akan diatur lebih 

lanjut dengan Peraturan Kepala Daerah. 

 

(2) Dalam hal – hal tertentu terkait dengan pengelolaan Perusahaan harus dengan 

persetujuan DPRD. 

 

 

Pasal 48 

 

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini maka Peraturan  Daerah Kabupaten 

Daerah Tingkat II Badung Nomor 2 Tahun 1981 Tentang Perusahaan Daerah Pasar 

Kabupaten Daerah Tingkat II Badung sebagaimana telah diubah dengan Peraturan 

Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Badung Nomor 10 Tahun 1989 sepanjang 

yang tidak mengatur mengenai Pendirian Perusahaan Daerah Pasar Kabupaten 

Badung dinyatakan tidak berlaku. 



 

 

16 

 

 

Pasal 49 

 

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.  

 

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah 

ini dengan penempatannya 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 5   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

17 

 

PENJELASAN 

 

ATAS 

 

PERATURAN DAERAH KABUPATEN BADUNG 

 

NOMOR  5  TAHUN 2005 

 

TENTANG  

 

PERUSAHAAN DAERAH PASAR KABUPATEN BADUNG 

 

I.    PENJELASAN UMUM  

 

  Peraturan Daerah ini merupakan penyempurnaan dari Peraturan Daerah 

Kabupaten Daerah Tingkat II Badung Nomor  2 Tahun 1981 tentang Perusahaan Daerah 

Pasar Kabupaten Daerah Tingkat II Badung  yang telah diubah dengan Peraturan  

Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Badung Nomor 10 Tahun 1989 yang bertujuan 

untuk lebih mendayagunakan  dan meningkatkan pelayanan, fungsi serta peranan 

Perusahaan Daerah Pasar Kabupaten Badung sebagai salah satu sarana pengembangan 

perekonomian Daerah dan sumber pendapatan asli Daerah, sejalan dengan semakin 

pesatnya perkembangan pelaksanaan pembangunan dewasa ini dan bertambahnya beban 

serta tanggung jawab yang akan dihadapi Perusahaan Daerah Pasar Kabupaten Badung. 

  

  Untuk meningkatkan pelayanan masyarakat dibidang perpasaran, pembinaan 

pedagang pasar, ikut membantu menciptakan stabilitas harga  dan kelancaran distribusi 

pasar, memerlukan adanya aparat penyelenggaraan dan pengelolaan   yang dapat 

bekerja secara berdaya dan berhasil guna didasarkan pada asas perekonomian 

perusahaan yang sehat, tanpa mengabaikan kepentingan umum. 

 

  Penyempurnaan Peraturan Daerah ini adalah mengatur kembali upaya 

peningkatan peran Perusahaan Daerah Pasar Kabupaten Badung  yang dilakukan 

dengan jalan antara lain menyempurnakan pengelolaan, meningkatkan fungsi dan 

kegiatan usahanya serta penambahan modal dasar perusahaan. 

 

  Modal Perusahaan Daerah Pasar Kabupaten Badung adalah seluruh harta 

kekayaan Perusahaan Daerah Pasar Kabupaten Badung  yang bergerak maupun tidak 

bergerak serta fasilitas lainnya  yang selama ini berada di bawah penguasaan dan 

pengurusan Perusahaan Daerah Pasar Kabupaten Badung. Modal sebagaimana 

dimaksud dapat ditambah dari pemupukan dana intern, Anggran Daerah, bantuan 

Pemerintah  dan Pihak ketiga.  

   

Disamping itu serta secara bertahap Pemerintah Daerah akan dapat melakukan 

pengembangan pasar yang lebih baik kwalitas bangunanya maupun kegiatannya  dan 

dapat ikut memacu pertumbuhan lingkungan dengan nilai ekonomi yang  lebih tinggi 

dan tetap mempertahankan pedagang lama sebagai penghuni utama pasar. 
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Selain Pertimbangan tersebut diatas, dengan ditetapkannya Undang-Undang Nomor 32 

Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah  dan Keputusan Menteri Dalam Negeri 

Nomor 50 Tahun 1999 tentang Kepengurusan Badan Usaha Milik Daerah maka perlu 

dilakukan penyempurnaan pengaturan   yang ada  dalam Peraturan Daerah Kabupaten 

Daerah Tingkat II Badung Nomor 2 Tahun 1981 Tentang Perusahaan Daerah Pasar 

Kabupaten Daerah Tingkat II Badung sebagaimana telah diubah dengan  Peraturan 

Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Badung Nomor 10 Tahun 1989. 

  

 

II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL  

 

Pasal 1   

 Angka 1 :  Cukup jelas 

 Angka 2  :  Cukup jelas 

 Angka 3 :  Cukup jelas 

Angka 4 :  Cukup jelas 

 Angka 5 :  Cukup jelas 

 Angka 6 :  Cukup jelas 

 Angka 7 :  Cukup jelas 

 Angka 8 :  Cukup jelas 

 Angka 9 :  Cukup jelas 

 Angka 10 : Termasuk dalam pengertian pasar adalah pasar tradisional  yang 

mengutamakan kebutuhan barang sehari-hari dan fasilitas perpasaran 

lainnya milik Pemerintah Daerah seperti antara lain toko, pertokoan, 

rumah toko (ruko), pasar swalayan, toko serba ada ( Departemen     

Store ) pusat pembelanjaan dan sejenisnya. 

 Angka 11 : Cukup jelas i 

  

Pasal 2  

 Cukup jelas 

 

Pasal 3   

  Cukup jelas 

 

Pasal 4   

 Untuk berusaha diluar wilayah Kabupaten Badung harus  dikonsultasikan terlebih 

dahulu dengan DPRD. 

 

Pasal 5  

 Cukup jelas 

 

Pasal 6 

 Cukup jelas 

  

Pasal 7    

 Huruf a : Cukup jelas 

 huruf  b : Yang dimaksud dengan pengelolaan pasar adalah pengurusan pasar 

beserta sarana kelengkapannya antara lain tempat ibadah, kantor, 

gudang, ruang pendingin, peralatan pasar, pusat informasi, angkutan 

sampah,  angkutan barang dan lain-lain . 
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 huruf  c : Yang dimaksud dengan pembinaan pedagang pasar adalah meningkatkan 

kualitas pedagang ekonomi  lemah dengan memberikan kesempatan 

usaha melalui penyediaan tempat-tempat pelatihan, pendidikan, 

penyuluhan serta menumbuhkan kehidupan berkoperasi, pemberian 

rekomendasi kredit dan penyalurannya 

 huruf d : Yang dimaksud dengan ikut membantu menciptakan stabilitas harga  dan 

kelancaran distribusi barang dan jasa di pasar antara lain dengan cara 

memberikan informasi harga   dan penyediaan sarana di pasar, sehingga 

mempermudah arus jual beli. 

    Yang dimaksud dengan jasa antara lain kegiatan perbankan, servis 

bengkel, penjahit, biro jasa dan sebagainya 

  

Pasal 8   

 Ayat (1)  Kerjasama sebagaimana dimaksud dalam pasal ini adalah kerjasama dalam 

arti luas baik dengan perorangan, lembaga  maupun badan-badan  yang 

memberikan kemanfaatan bagi Perusahaan  dan tidak mengikat 

kekayaannya. 

 

 Ayat (2) Termasuk diversifikasi usaha  yang dikerjasamakan antara Perusahaan 

dengan pihak ketiga antara lain adalah melakukan usaha perhotelan, 

perdagangan, agrobisnis, apartemen dan penyaluran kebutuhan barang  

dan jasa para pedagang. 

 

Pasal 9   

 Ayat (1)  Yang dimaksud dengan modal awal Perusahaan Daerah Pasar Kabupaten 

Badung adalah seluruh harta kekayaan  yang berasal  dari Perusahaan 

Daerah  Pasar Kabupaten Badung sesuai dengan neraca pada saat 

dialihkan menjadi kekayaan Perusahaan Daerah Pasar Kabupaten 

Badung berdasarkan Peraturan Daerah ini  yang dinilai berdasarkan 

harga buku sesuai dengan Berita Acara hasil pemeriksaan Badan 

Pengawas Daerah Kabupaten Badung. 

  

 Ayat (2) Kekayaan  Daerah  yang      dipisahkan sebesar   Rp.  10.854.449.682,55  

(Sepuluh milliard delapan ratus lima puluh empat juta empat ratus empat 

puluh sembilan ribu enam ratus delapan puluh dua rupiah lima puluh 

lima sen), terdiri dari :  

a. Rp. 405.608.173,23 (Empat ratus lima juta enam ratus delapan ribu 

seratus tujuh puluh tiga rupiah dua puluh tiga sen) modal dasar pada 

saat pendirian PD pasar Kabupaten Badung  

b. Rp. 10.448.841.509,32 (Sepuluh milliard empat ratus empat puluh 

delapan juta delapan ratus empat puluh satu ribu lima ratus sembilan 

rupiah tiga puluh dua sen) dari penyertaan modal Pemerintah Daerah.  

 

 Ayat (3)  : Cukup jelas. 

 

Pasal 10    

 Cukup jelas 
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Pasal 11   

 Cukup jelas 

  

Pasal 12   

  Cukup jelas  

 

Pasal 13 

 Cukup jelas  

 

Pasal 14   

 Cukup jelas 

 

Pasal 15   

 Cukup jelas 

 

Pasal 16   

  Cukup jelas 

 

Pasal 17   

  Cukup jelas 

 

Pasal 18   

  Cukup jelas 

 

Pasal 19   

   Cukup jelas 

 

Pasal 20   

   Cukup jelas 

 

Pasal 21   

 huruf a  : Cukup jelas 

 huruf b :  Cukup jelas 

 huruf c :  Cukup jelas 

 huruf d :  Cukup jelas 

 huruf e  : Yang dimaksud tindakan  yang merugikan Perusahaan adalah perbuatan 

untuk kepentingan pribadi dengan mengatasnamakan Perusahaan Daerah 

Pasar Kabupaten Badung serta perbuatan lain  yang dapat mencemarkan 

Perusahan Daerah Pasar Kabupaten Badung langsung atau tidak 

langsung. 

 huruf f  :  Cukup jelas 

 huruf g  :  Cukup jelas 

 

Pasal 22  

   Cukup jelas 
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Pasal 23  

   Cukup jelas 

 

Pasal 24  

   Cukup jelas 

 

Pasal 25  

 Cukup jelas 

 

Pasal 26    

 Cukup jelas 

 

Pasal 27   

  Cukup jelas 

 

Pasal 28    

 Cukup jelas 

 

Pasal 29    

 Cukup jelas 

 

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 
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Pasal 39    

 Cukup jelas 

 

Pasal 40  

 Yang dimaksud dengan laporan berkala adalah laporan tahunan dan triwulan.  

 

Pasal  41  

 Ayat (1)  : Laporan kegiatan usaha meliputi antara lain realisasi anggaran, laporan 

keuangan laba / rugi , pelaksanaan program kerja tahunan.  

 

  Ayat (2) :  Cukup jelas 

 

 Ayat (3)  :  Cukup jelas 

 

Pasal 42   

  pengertian pengurangan  yang wajar dalam laporan keuangan laba / rugi dalam pasal 

ini adalah biaya  dan pendapatan lain-lain diluar biaya dan pendapatan operasional. 

 Pendapatan  dan biaya lain tersebut dapat mengurangi atau menambah laba 

perusahaan. Kewajaran (pendapatan dan biaya) ini berdasarkan norma-norma 

laporan standar akuntansi keuangan ( SAK ) seperti : 

- Pendapatan bunga deposito 

- Biaya administrasi bank 

- Beban Non operasional akibat bencana alam, kebakaran  dan huru hara  

 

Pasal 43   

 Ayat (1)  : Yang dimaksud dengan Pegawai Perusahaan adalah pegawai Perusahaan 

Daerah Kabupaten Badung yang diangkat oleh direksi berdasarkan 

formasi. 

 

 Ayat (2)  : Cukup jelas. 

 

Pasal 44   

   Semua Pegawai Perusahaan termasuk direksi yang melakukan tindakan - tindakan 

melawan hukum atau karena melalaikan kewajiban dan tugas-tugas yang 

dibebankan kepadanya yang menimbulkan kerugian bagi perusahaan diwajibkan 

mengganti kerugian tersebut sesuai dengan Peraturan perundang-undangan yang 

berlaku.  

 

Pasal 45     

 Cukup jelas 

 

Pasal 46     

 Cukup jelas 

 

Pasal 47     

 Ayat (1) : Cukup jelas. 
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 Ayat (2) yang dimaksud hal-hal tertentu adalah sebagai berikut : 

a. Melakukan uji kelayakan (fit and propertes) terhadap calon Direksi. 

b. Perjanjian-perjanjian kerja sama Usaha dan atau pinjaman yang dapat 

berakibat terhadap berkurangnya asset atau dapat membebani 

Anggaran Perusahaan. 

c. Penyertaan Modal dalam Perusahaan lain. 

d. Mengadakan pinjaman dan obligasi. 

e. Memindahtangankan atau menggadaikan benda bergerak atau benda 

tidak bergerak milik Perusahan Daerah Pasar Kabupaten Badung. 

 

Pasal 48     

 Cukup jelas 

 

Pasal 49     

 Cukup jelas 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  


