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PEMERINTAH KABT'PATEN MUKOMUKO

PERATURAN DAERAH KABU PATEN MUKOMIJ KO

NOMOR: 35 TAHUN 2005

TENTANG

PEMBENTuKANBADANUSAHAMILIKDAERAH(BUMD)
MUKOMUKO MA}U MANDIRI

KABUPATEN MUKOMUKO

DENGAN RAHMAT TUHATT YANG MAhtA ESA

BUPATI MUKOMUKO,

Menimbang:d'bahwauntukmenggalipotensidanmemanfaatkansumber
daya alam yang berdayaguna untuk meningkatkan pendapatan

dan kesejahteraan masyarakat' rnaka perlu dibentuk tuatu

Badan Usaha yang khusus mengelola dan memanfaatkan

potensi sumber daya alam di Kabupaten Mukomuko;

b. bahwa dalam rangka meningkatkan dan menumbuh

kembangkan perekonomian daerah dalam pelaksanaan otononri

daerah, maka perlu adanya suatu wadah dan atau Badan yang

Mengingat

ntenanganinYa;

c. bahwa untuk melaksanakan maksud tersebut pada huruf a dan

b diatas, perlu dibentuk Suatu Badan Usaha Milik Daerah yang

diatur dalam suatu Peraturan Daerah'

: 1. Undang - unoang Nomor 05 Tahun 1962 tentang Perusahaan

Daerah ( Lembaran Negara RI Tahun 7967 Nomor 10 ,

Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 2387)''

2. Undang-undang Nomor 03 Tahun 2003 tentang Pembentukan

Kabupaten Mukomuko, Kabupaten Kaur dan Kabupaten Seluma

di Propinsi Bengkulu (Lembaran Negara RI tahun 2003 Nomor

23 tambahan Lembaran Negara Ri Nomqr 4266)''
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I
Undang Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang

Pembentukan Peraturan Perundang - undangan (Lembaran

Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan

Lembaran Negara Nomor 4389);

Undang - undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan

Daerah ( Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor I25 , Tambahan

Lembaran Negara Nomor 4437);

Undang undang Nomor 33 Tahun 2004 Perimbangan

Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran

Negara Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara

Nomor 4438);

6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 01 Tahun 1984 tentang

Tata Cara Pembinaan Perusahaan Daerah Lingkungan

Pemerintah Daerah;
$r

7. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 50 Tahun 1999

tentang Kepengurusan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH

KABUPATEN MUKOMUKO

dan

BUPATI MUKOMUKO

MEMUTUSKAN :

PERATURAN DAERAH KABUPATEN MUKOMUKO TENTANG

PEMBENTI.'KAN BADAN USAHA MILIK DAERAH ( BUMD )

MUKOMUKO MAJU MANDIRI KABUPATEN MUKOMUKO.

3.

4.

5.

Menetapkan :
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BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah iniyang dimaksud dengan :

a. Daerah adalah Kabupaten Mukomuko;

b. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Mukomuko;

c. Bupati adalah Bupati Mukomuko;

d. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah

Kabupaten Mukomuko;

e. Badan Usaha Milik Daerah adalah Badan Usaha Milik Daerah Mukomuko Maju

Mandiri Kabupaten Mukomuko yang selanjutnya disingkat BUMD;

f. Direftur adatah Pimpinan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD)

Mukomuko Maju Mandir Kabupaten Mukomuko;

g. Badan Pengawas adalah Badan Pengawas Badan Usaha Milik Daerah (BUMD)

Mt:komuko Maju Mandiri Kabupaten Mukomuko;

BAB II
KETENTUAN POKOK

Pasal 2

. .Dengan Peraturan Daerah ini didirikan suatu Perusahaan Daerah dengan nama Badan

Usaha Milik Daerah ( BUMD ) Mukomuko Maju Mandiri.

BAB III
KEDUDUKAN HUKUM, TUJUAN DAN LAPAilGAN KER]A

Pasal 3

(1) BUMD adalah Badan Hukum yang berhak melakukan usahanya berdasarkan

Peraturan Bupati;

(2). Tanpa mengurangi ketentuan-ketentuan dalam Perturan Daerah ini, terhadap

BUMD terikat kepada segala Peraturan dan Perundang-undangan yang berlaku di

Republik Indoncia;

$r
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Pasal 4

Kantor Pusat Bi.JMD berkedudukan di Ibukota Kabupaten Mukomuko dan dapat

mendirikan cabang dan atau Perusahaan di tingkat Kecamatan dalam Kabupaten

Mukomuko dan di daerah lain .

Pasal 5

(1) BUMD mempunyai tujuan untuk menunjang kehidupan serta mengembangkan

perekonomian daerah dan menambah Pendapatan Asli Daerah;

(2) Untuk mencapai tujuan sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini, BUMD

melaksanakan usaha kegiatan ekonomiyang meliputi Bidang - bidang Usaha yaitu :

a. Perdagangan Umum;

b. Usaha Pertanian dalam arti luas terutama perkebunan, perikanan dan

peternakan;

c. Usaha Pertambangan;

d, Usaha Kehutanan;

e. Lain - lain kegiatan yang menguntungkan; $,

(3) perluasan maupun pengurangan bidang usaha, BUMD dapat dilakukan dengan

persetujuan Bupati atas pertimbangan Badan Pengawas;

(4) BUMD adalah Mitra Kerja Pemerintah Daerah yang independen dan di bawah

pembinaan Pemerintah Daerah.

BAB IV

PERMODALAN

Pasal 6

(1) Neraca permulaan Perusahaan terdiri atas aktiva dan pasiva pada saat berlakunya

Peraturan Daerah ini;

(2) Modal dasar perusahaan terdiri dari kekayaan daerah yang di pisahkan;

(3) Penambahan modal BUMD dapat di peroleh dari :

a. Pengumpulan / pemupukan Dana intern;

b. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;

c. Bantuan pihak ketiga yang tidak mengikat;

-l
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(4) Semua alat Liquide disimpan dalam Bank Pembangunan Daerah atau Bank

Pemerintah lainnya;

(1)

BAB V

BAGIAN PERTAMA

Pengelolaan Badan Usaha Milik Daerah ( BUMD )

Mukomuko Maju Mandiri

Pasal 7

BUMD Mukomuko Maju Mandiri di pimpin oleh Direksi yang terdiri atas 3 (Tiga)

orang dengan ketentuan salah seorang dari anggota Direksi ditunjuk sebagai

Direktur Utama dan lainnya sebagai Direktur;

Anggota Direksi diangkat oleh Bupati atas usul Badan Pengawas untuk masa jabatan

selama 4 (empat) tahun dan dapat diangkat kembali 1 (satu) kali masa jabatan;

Anggota Direksi di lantik dan diambil sumpah I ianii oleh Bupati;

Antar sesama Anggota Direksi tidak diperkenan ada hubungan keluarga sampai

derajat ketiga, baik menurut garis lurus maupun garis kesamping termasuk menantt{,

dan ipar;

(5) Direksi dalam menjalankan tugasnya bertanggung jawab kepada Bupati melalui

Badan Pengawas;

Pasal 8

(1) Direksi dalam menjalank;in BUMD Mukomuko Maju Mandiri sehari - hari

berdasarkan kebijaksanaan umum yang di gariskan oleh Bupati dan atau Badan

Pengawas dengan mengikuti Peraturan Tata Tertib serta Tata Kerja yang sudah di

tetapkan serta memperhatikan ketentuan Perundang- undangan yang berlaku;

(2) Direksi mengurus dan mengawasi kekayaan BUMD Mukomuko Maju Mandiri;

(3) Direksi dapat mengadakan kerjasama dengan pihak ketiga sesuai dengan Peraturan

Perundang - undangan yang berlaku;

Pasal 9

Direksi mengangkat dan memberhentikan Pimpinan unit atau Manager Pegawai BUMD

berdasarkan ketentuan pokok Kepegawaian BUMD Mukomuko Maju Mandiri;

(2)

(3)

(4)

PERDA Kab. Mukomuko Tahun 2005



ry*!reet4*+ 
r* Jl;1**n't i {r"' ie.sA. \4{!

Pasal 1O

(1) Direksi memerlukan persetujuan atau pemberian kuasa dari Bupati dalam

melakukan ikatan jangka panjang melebihi waktu 1 (satu ) tahun yaitu :

a. Mengadakan pinjaman - pinjaman;

b. Mengeluarkan saham obligasi;

c. Membebankan benda - benda tak bergerak;

d. Mengadakan investasi baru;

e. Penyertaan modal dalam Perusahaan lain atau melakukan ikatan i<erjasama

dengan Perusahaan lain;

f. Melakukan tindakan - tindakan lain yang di pandang perlu harus dengan

persetujuan atau pengesahan dari Bupati;

g. Persetujuan atau pemberian kuasa sebagaimana dimaksud dalam ayat (1)

(satu) pasal ini di berikan oleh Bupati dengan pertimbangan Badan Pengawas;

h. Dalam hal Direksi tidak melaksanakan ketentuan - ketentuan sebagaimana

dimaKud ayat (1) (satu) pasal ini maka segala tindakan Direksi tersebut di

anggap tidak mewakili BTJMD Mukomuko Maju Mandiri dan menjadi tanggung

jawab pribadi anggota Direksi;
$.

Pasal 11

Direksi mewakili BUMD Mukomuko Maju Mandiri di dalam dan di luar pengadilan dan

dapat menyerahkan kekuasaan mewakili tersebut kepada seorang Anggota Direksi atau

kepada seorang / beberapa orang Pegawai Perusahaan Daerah yang khusus di tunjuk

untuk itu ataupun kepada orang / badan lain di luar Perusahaan Daerah.

Pasal 12

Direksi menerima gaji, penghasilan dan fasilitas - fasilitas lainnya menurut ketentuan

yang ditetapkan oleh Bupati.

BAGIAN KEDUA

Syarat - syarat Pengangkatan dan Pernberhentian Direksi

Pasal 13

(1) Direksi BUMD Mukomuko Maju Mandiri diangkat berdasarkan syarat- syarat

kemampuan dan keahlian dalam bidang pengelolaan Perusahaan, memenuhi syarat

yang di perlukan untuk menunjang kemajuan Perusahaan yang dipimpinnya dan

sesuai dengan peraturan perundang- undangan yang berlaku:

.l
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a. Syarat umum :

- Warga Negara Indonesia;

- Bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;

- Setia dan Taat kepada Pancasila dan Undang - Undang Dasar 1945;

- Setia dan Taat kepada Negara dan Pemerintah Negara Kesatuan

Republik Indonesia;

- Tldak pernah terlibat baik langsung maupun tidak langsung dalam

setiap kegiatan yang menghianati Negara Kesatuan Republik Indonesia

yang berdasarkan Pancasila dan Undang - Undang Dasar 1945 seperti

G.30 S/PKI atau organisasi terlarang lainnya;

- Mempunyai rasa pengabdian terhadap Nusa dan Bangsa terutama

kepada Pemerintah Daerah

- Tidak dicabut hak pilihnya berdasarkan Keputusan pengadilan;

- Sehat Jasmani dan Rohani serta berumur tidak melebihi 60 (enam

puluh) tahun;

b. Syarat- Syarat Khusus:

- Diutamakan mempunyai pendidikan Sarjana (S1) atau sederajat;

- Mempunyai pengalaman kerja 5 (lima) tahun di perusahaan yang

dibuKikan dengan Surat Keterangan ( referensi) dari Perusahaan

sebelumnya dengan penilaian baik;

- Membuat dan menyajikan proposal tentang Visi dan Misi dan strategi

Perusahaan;

- Telah melalui uji Kepatutan/Kelayakan oleh Tim yang clitunjul< oleh

Bupati;

- T'idak terikat hubungan keluarga dengan Anggota Direksi atau dengan

Anggota Badan Pengawas lainnya sampai derajat ketiga baik menurut

garis lurus maupun kesarnping termasuk menantu atau ipar.

Direksi Perusahaan tidak dibenarkan untuk memangku jabatan rangkap

sebagaimana tersebut di bawah ini:

a. Direksi Perusahaan Daerah lainnya atau Perusahaan Swasta atau jabatan

lainnya yang berhubungan dengan pengelolaan perusahaan;

b. Jabatan struKural dan fungsional lainnya dalam instansi / lernbaga

Pemerintah Pusat dan Daerah;

c. Jabatan lain sesuai dengan ketentuan dalam Peraturan dan ketentuan

perundang - undangan yang berlaku;

$,

(2)
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BAGIAN KETIGA

Pemberhentian Anggota Direksi

Pasal 14

(1) Anggota Direksi diberhentikan atau dapat diberhentikan oleh Bupati karena:

a. Atas Permintaan sendiri;

b. Meninggaldunia;

c.Karena kesehatan sehingga tidak dapat melaksanakan tugasnya;

d. Tidak melaksanakan tugasnya sesuai dengan program yang telah di setujui;

e. Terlibat dalam tindakan yang merugikan Perusahaan;

f. Di hukum Pidana berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri yang telah

mempunyai kekuatan hukum yang tetap;

g. Berakhir masa jabatan sebagai Direksi;

(2) Khusus dalam hal yang diduga terdapat tuduhan sebagaimana dimaksud dalam

angka t huruf (e) dan (f) pasal ini Anggota Direksi yang bersangkutan diberhentikan

untuk sementara dari tugasnya oleh Bupati sesuai dengan usulan Badan Pengawas;

(3) Pemberhentian sementara itu diberitahukan secara tertulis kepada Anggota Direksi

tersebut, Badan Pengawas dan Anggota Direksi lainnya disertai alasan - alasan yanq s,

menyebabkan pemberhentian sementara tersebut;

(4) Dalam hal terjadi pemberhentian sementara sebagaimana dimaksud angka (3) pasal

ini dilakukan hal - hal sebagai berikut :

a. Anggota Direksi yang bersangkutan diberi kesempatan untuk membela diri

dalam suatu sidang yang.khusus diadakan untuk itu oleh Badan Pengawas,

dalam waKu satu bulan sejak anggota anggota Direksi tersebut

diberitahukan tentang pemberhentian sementaranya. Jika anggota direksi yang

bersangkutan tidak hadir dalam persidangan tersebut, yang bersangkutan

dianggap menerima apapun yang diputuskan oleh Badan Pengawas;

b. Dalam sidang itu Badan Pengawas memutuskan apakah Anggota Direksi yang

bersangkutan tetap diusulkan diberhentikan ataukah pemberhentian

sementara itu dibatalkan dan segera menyampaikan Keputusan secara tertulis

kepada Bupati;

c. Selambat - lambatnya 1 (satu) bulan sejak diterimanya Keputusan Sidang

tersebut dalam huruf b diatas, Bupati mengeluarkan Keputusan dan

menyampaikan secara tertulis kepada Anggota Direksi yang bersangkutan,

Badan Pengawas dan Anggota Direksi lainnya. Dalam pemberhentian'tersebut
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diatas tidak dilakukan dalam waktu yang ditentukan maka pemberhentian

sementara itu menjadi batal menurut hukum;

d. Jika sidang sebagaimana dimaksud dalam angka 4 (empat) pasal ini tidak

diadakan oleh Badan Pengawas dalam waktu 1 (satu) bulan setelah

pemberhentian sementara itu diberitahukan sebagaiirane r!il.;r;rksr"id angL.a 3

(tiga) ini, maka usi-rl pemi:e;-htnilrl s:l:g:ilrJi-,i -:ii:,i. I i.t'.,,: =-'.jl: -

(dua) pasal ini iJan Kepur.t:sart r.-enii;*r'iri:irt-ien !::irt'r:1:i,r l;L,ir i-i:;r-,:::.: ,.,<:ne

bersangkutan menjadi batal nrenr:i'ui !rukunr;

BAGIAN KEEMPAT

Susunan Organisasi dan Tata Kerja

Badan Usaha Milik Daerah ( BUMD )

F.! r.rksruiu ks F"{eji"r F"ta ndir"i

Pasal 15

Susunan Organisasi dan Tata Kerja Perusahaan Daerah ditetapkan oleh Direksi dengan

persetujuan Badan Pengawas dan berlaku sesudah mendapat pengesahan dari Bupati. i.

BAB VI

BADAN PENGAWAS

Pasal 16

Badan Pengawas diangkat dan diberhentikan oleh Bupati Mukomuko;

Badan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ber-asal oari orang yang

profesional sesuai dengan Bidarrg lJEaha Perusahaan;

Untuk dapat diangk-at sebagai Badan Pengau',ds, !:aiLis r-irer:eirirhi LrEr'3;"1dratan

sebagai berikut :

a. Menyediakan waktu yang cukup;

b. Tidak terikat hubungan keluarga dengan Bupati atau dengan Badan Pengawas

lainnya atau dengan Direktur sampai rJerajat ketiga i-r.rik nrerrrrli. ger"is !u1rs

maupun kesamping ternrasuk rnerranl"u rj;:n i;:;:r;

c. Mernpunyai pengalaman dalam bidang keahlianny.r,

d. Telah Melalui Uji Kepatutan/Kelayakan cleh tin^r yai-rg 
'Jiiirr.ririi.; ',ish Hsirqiii

(4) Pengangkatan Badan Pengav,ras sebagainrena Cinrailsud pe.is ,ni:i i1) ir'.e|;p|:...rt-:

lebih lanjut dengan Peraturan Bupati;

(1)

(2)

/?\
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Pasal 17

Badan Pengawas berjumlah 3 (tiga ) orang , salah satu diantaranya dipilih menjadi Ketua

merangkap Anggota.

Pasal 18

(1) Badan pengawas diangkat paling banyak 2 (dua) kali masa jabatan;

(2) Masa jabatan anggota Badan Pengawas maksimum selama 3 (tiga) tahun;

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

a. Mampu mengawasi Perusahaan sesuai dengan program kerja;

b. Mampu mernberikan saran kepada Dii'eksi agar Pei'usahaan nirmpu bei-saing

dengan Perusahaan lainnya;

c. Mampu memberikan pendapat mengenai oeluan_q usaha yang menquntungkan

dimasa yang akan datang;

Pasal 19

(1) Badan Pengawas mempunyai tugas dan wewenang sebagai berikut : $'

a. Tugas Badan Pengawas :

1. Mengawasi kegiatan operasional Perusahaan;

2' Memberikan pendapat dan saran kepada Bupati tertradap pengangkatan dan

pemberhentian Di reksi;

3. Memberikan pendapat dan saran kepada Bupati tei-liadap prcgram keija

yang diajukan oleh Direksi;

4. Memberikan pendapat dan saran kepada Bupatl tei-hadap Laporan lrleraca

dan Perhitungan Rugi / Laba;

5 Memberikan Pendapat dan saran atas Laporan Kiner"ja perusahaan;

b. Wewenang Badan Pengawas :

1. Memberikan peringatan kepada Direksi yang tidak melaksanakan tugas

sesuai dengan program kerja yang telah disetujui;

2. Memeriksa Direksi yang diduga rneruEikan Perusahaan;

3. l4engesahkan Rencana Ker"ja dan Anggaran perusahc;n;

4, Menerima dan rnenolak pertangqungj.:w,ai-:..rit ir*llcr';i_i,:i; J.:;.. pr:;Ui.:rl i.iei-;;

Direksi tahun berjalan;
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Pasal 2O

Anggota Badan Pengawas sebagai mana dimaksud pada pasal 18 terdiri dari Pejabat

Daerah, Perorangan dan Masyarakat yang memenuhi persyaratan .

Pasal 21

Ketua dan Anggota Badan Pengawas menerima uang jasa / honorarium yang besarnya

ditetapkan oleh Bupati dan dibebankan kepada Perusahaan Daerah sesuai dengan

kemampuan Perusahaan Daerah dengan ketentuan:

(1) Ketua Badan Pengawas menerima honorarium sebesar Qfl o/n (c>rnnaf nr rlrrh nor+'n)

dari penghasilan Direktur Utama;

(Z) Sekretaris Badan Pengawas menerima honorarium sebesar 35 o/o ( tiga puluh lima

persen ) dari penghasilan Direktur Utama;

(3) Anggota Badan Pengawas menerima honorarium sebesar 3Ao/o ( tiga puluh persen)

dari penghasilan Direktur Utama;

$.
Pasal 22

(1) Badan Pangawas membantu Bupati Mukomuko dalam :

a. Merumuskan keb'rjaksanaan dibidang pengelolaan perusahaan;

b. Melakukan pengawasan sehari-hari atas jalannya perusalraan dan Direksi;

c. Irlenggunakan kebijal'rsanaan anggai?n ,ian k':':an3::, :::,-rr:i-'r:n.

d, Membantu dan rr,endorcrng ,-tsa!'ra peiribinaarr ,Jan ;''q1',q;firrr.irldir te'r-,sahaai'r

berupa:

1. Memberikan pertimbangan dan saran kepada Bupati Mukomuko untuk

perbaikan dan pekembangan perusahaan;

2. Memberikan petunjuk dan penEai'ahan berdasarkari kebijaksanaair Bupati

Mukomuko kepada Direksi;

3. ttleneliti rancangan anggaran perusahaair dan nrenyiapk::n pei'setujuari

Bupatl Mukomuko 3 (tiga ) brrl.rn sebelum laltun br,iliir rrr:l;i ber.l.;ki,r,

4. Meneliti neraca perusahaan pada al<hir t.-rili.il-i liui,.ij .irr-i ilr:n',,.';raii!<ari

saran tindakl

(2) Enam bulan sebelum masa jabatan Direksi berakhir, Badan Pengawas menellti hasi!

pekerjaan dan pertanggungjawaban untuk Cisampaikan kepada Bupati Mukomukr:;

.l
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Pasal 23

Dalam melaksanakan tugasnya sebagaimana dimaksud pasal 21 peraturan ini :

a. Badan Pengawas wajib menyelenggarakan peftemuan/rapat secara berkala 6 (enam)

bulan sekali untuk membahas dan menilai pelaksanaan tugas Direksi;

b. Ketua Badan Pengawas wajib menyelenggarakan koordinasi baik dalam lingkungan

Badan Pengawas itu sendiri n']aupun Calanr hubungan dengan Diiei::r;

c. Apabila Badan Pengar.rias menrandang perlu unlul": ficr1q::l131'l.:i-: perubah:n

kebiiaksanaan vano telah ditetaokan oleh Buoati l,lukomui.lo ,ra| : ha! tersei',:i harus

diajukan kepada Bupati Mukomuko untuk mendapa" perseluju.:rt,

Pasal 24

(1) Badan Pengawas dapat diberhentikan dengan alasan:

a. Atas permintaan sendiri;

b. Meninggaldunia;

c. Karener kesehatan sehingga tidak dapat melaksanakan tugasny?;

d. Tidak melaksanakan tugas dan wewenangnya;

e. Terlibat dalam tindakan yang dapat merugikan perusahaan daerah; r,
f. Dihukum pidana berdasarkan keputusen pengadilan negeri \/zrt! telah

mempunyai kekuatan hukum yang tetap;

(2) Apabila badan Pengawas diduga melakukan salah satu per.buaian sebagai mana di

maksud dalam pasal 26 huruf c,d,e,dan f Bupati segera nrelakukari pemeriksaan

tei'hadap yang bersangkutan;

(3) Apabila berdasarkan hasil pemeriksaan Badan Pengawas sebagaimana yang

dimaksud pada ayat (2) terbukti melakukan perbuatan yang cliiucluhkan, i}:pati,

paling lama 12 (dua belas) hari kerja segela ntengeiuarkan:

a. Keputusan Bupati tentang pemberheniian sebagai Sacian Pcnga'"^,';rs bagi

Badan Pengawas yang nielakukai-r perbuaierr iaian-r pasai 2,7 iir-,r',-ii c,d tiai-r f ;

b. Keputusan Bupati tentarrg pen-rberl'rentian sementai-e :ebegai Badan i-'en,_qai,vas

bagi Badan Pengawas yang melakukan pei-buatan pasal 7-i' l-iuiul c,

(4) Dalam hal terjadi pemberhentian sement"ara sebagaimana diinaksud cJalanr ayat (3)

huruf d pada pasal ini dilakukan hal-hal sebagai berikut :

a. Anggota Badan Pengawas yang bersangkutan dihrer-i kesempai:an untuk

membela diri dalam suatu sidang yang klrusus cliadakan urrluk itu d.riain rvai<tu

1 (satu) bulan sejak anggcta i3adan Pengawas tersebui n-ren'lbrjf i'.aiiukai..

tentang pemberhentian sementara;
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b. Jika anggota Badan Pengawas yang bersangkutan tidak hadir dalam

persidangan tersebut, yang bersangkutan dianggap menerima apapun yang

telah diputuskan;

c. Dalam sidang itu diputuskan apakah Anggota Badan pengawas yang

bersangkutan tetap diusulkan untuk memberhentikan atau pemberhentian

sementara itu dibatalkan dan segera menyampaikan keputusan secara

teftulis kepada Bupati;

d. Selambat-lambatnya 1 (satu) bulan sejak diterimanya keputusan sidang

dimaksud dalan huruf c ayat ini, Bupati mengeluarkan keputusannya dan

menyampaikan secara tertulis kepada Anggota Badan Pengawas lainnya.

Dalam hal ini penyanrpaian l(eputusan tidak dilakuk;in dalanr waktu yang

ditentukan, maka pembei-hentian Gemcntai-a menjacli baial dci-ni lrukuiri;

(5) Jika sidang sebagaimana diniaksud dalarn a';ai (-1) pasei ini rid;:it ciadai..i:r r (s:i,-:)

bulan setelah pemberhetrtian senrentara itu di i:erit.:!rr-:i,:.i:it iirent::'i-:t ke{:riuaii cr,;.:i

(3) pasal ini maka usul pemberfientian sebagrinii,:n.: di:r:akr'-r'i r-Li:-:i:t t;'ci (2) pas:!

ini dan Keputusan pentberhentian senreniara cleh Bupaii r'ientacii batai demi

hukum;

BAB VII
TAHUN BUKU DAN ANGGARAN

Pasal 25

Tahun buku Perusahaan Daerah adalah tahun Buku Takwim yaitu dari tanggal 01 Januari

sampai 31 Desember.

Pasal 26

selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan sebelum tahun buku berlaku berikutnya, Direksi

harus menyampaikan rencana Anggaran Perusahaan Daerah kepada Bupati untuk

mendapat persetujuan;

Dengan mendengar pertimbangan Badan Pengawas, Bupati mengesahkan Rencana

Anggaran dimaksud dalam ayat (1) pasal ini sebeiurn menrasuki tafrun buku baru;

Apabila dalam jangka waktu 2 (dua) bulan seteiah Rencana Angiiaran Perusarraan

Daerah sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini Citeriria oieii Eupati dan Supati

sudah nrengemukakan kebei'atan atau tidak n'ierroiak rsoiJirc-r cr-t-iggrtrert :cr:ebui,

nraka R.encana Anggaran Perusahaap p6gralr ti.rcphrrf di:rrnirrB beriakr-r;

+r

(1)

(2)

(3)
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(4) Perubahan Anggaran yang terjadi dalam tahun buku yang bersangkutan harLts

mendapat pengeshan dari Bupati setelah mendapat persetujuan lebih dahulu dari

Badan Pengawas;

BAB VIII
PENGELOLAAN BARANG MILIK PERUSAHAAN DAERAH

Pasal 27

(1) Tata cara penjualan, pemindahtanganan ataupun pembenahan atas aktiva tetap

Perusahaan Daerah serLa penerimaan pinjaman jangka menengah/panjang dan

pemberian pinjaman dalam bentuk apapun sefta menagih lagi dan penghapusan

dari pembukuan piutang dan persediaan barang-barang oleh Perusahaan Daerah

diatur oleh Bupati berdasarkan Peraturan Perundang-undangan;

(2) Direksi mengusulkan kepada Bupati melalui Badan Pengawas mengenai hafta

kekayaan Perusahaan Daerah yang tidak digunakan/bermanfaat untuk

dilepaskan/dUual;
$.

BAB IX

I.APORAN PERHITUNGAN HASIL USAHA
BERKALA DAN TAHUNAN

Pasal 28

Laporan perhitungan hasil usaha dan kegiatan Perusahaan Daerah disampaikan secara

berkala oleh Direksi kepada Bupati melalui Badan Pengawas.

Pasal 29

(1) Untuk tiap tahun Direksi mengirimkan perhitungan tahunan yang terdiri dari neraca

dan perhitungan laba rugi kepada Bupati selambat-lambatrrya menurut cara dan
' waKu yang ditetapkan oleh Bupati;

(2) Neraca dan perhitungan laba rugi sebagai mana dimaksud dalam ayat(l) pasal ini

harus di audit oleh akuntan publik;

(3) Selambat lambatnya 1 (satu) bulan setelah pemeriksaan dan pengesahan angkutan

selesai, Direksi mengirimkan hasil pemeriksaan akuntan dimaksud serla pandangan

Direksi tentang masa depan Perusahaan Daerah kepada Bupati, Badan Pengawas

dan Badan - Badan lainnya sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang

berlaku;
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(4) Perhitungan tahunan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) pasal ini di sahkan oleh

Bupati, pengesahan yang berafti menrbenarkan Direksi atas segala sesuatu temuan

dalam perhitungan itu;

(5) Apabila dalam waktu 3 (tiga) bulan setelah laporan di sampaikan, Bupati tidak

mengajukan keberatan atas perhitungan tahunan itu maka perhitungan itu dianggap

telah disahkan;

(6) Bupati menyampaikan laporan kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah tentang

Hasil Usaha Perusahaan Daerah setiap tahun buku selambat-lambatnya 3 (tiga)

bulan setelah disahkan;

(7) Bupati mengatur cara pengawasan termasuk pemeriksaan akuntan dan hasilnya

disampaikan kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;

BAB X

PENETAPAN DAN PENGGUNAAN LABA

Pasal 30

(1) Penggunaan laba bersih, terdiri dari : *.
a. untuk Anggaran Daerah 40o/o

b. untuk Cadangan Umum 25o/o

c. untuk Jasa Produksi 15o/o

d. untuk Dana Pensiun dan Sosial 20o/o

(2) Besarnya cadangan umum sebagaimana yang dimaksud ayat (1) pasal ini serta

penggunaannya ditetapkan oleh Bupati;

BAB XI

PEMBUBARAN PERUSAHAAN DAERAH

Pasal 31

(1) Pembubaran Perusahaan Daerah ditetapkan dengan Peraturan Daerah;

(Z) Dalam hal Perusahaan Daerah dibubarkan, semua hutang dan kewajiban dibayarkan

oleh Pemerintah Daerah dari harta kekayaan perusahaan daerah yang masih ada

dan apabila terdapat sisa lebih menjadi milik Pemerintah Daerah, sedangkan apabila

terdapat kekurangan menjadi tanggung jawab Pemerintah Daerah;
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(3) Penanggungjawab Likuidasi oleh Likuidator dilakukan Bupati yang memberikan

pembebasan tanggungjawab tentang pekerjaan yang telah diselesaikan oleh

Likuidator;

BAB XII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 32

(1) Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka semua Peraturan yang mengatur

mengenai hal yang sama dinyatakan tidak berlaku lagi

(2) Hal-hal yang belum diatur dalarn Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai teknis

pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

(3) Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan dengan ketentuan

apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam pengaturannya, akan diadakan

perubahan sebagaimana mestinya.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan

Daerah ini dengan penempatannya dalam lembaran daerah Kabupaten Mukornuko. r.

Ditetapkan di Mukomuko
Pada tanggal 27 Desember 2OOs

BUPATI MUKOMUKO,

Ttd

ICHWAN YUNUS

Diundangkan di Mul<omuko

Pada tanggal 02 Januari 2006

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN MUKOMUKO

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN MUKOMUKO TAHUN 2005 NOMOR : 35 SERI " D ''

Drs. SYAUKANI DAHARI
Pembinan Utama llluda NlP. 010082186
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