
PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN DONGGALA

PERATURAN DAERAH KABUPATEN DONGGALA
NOMOR 5 TAHUN 2OO8

TENTANG

ORGAN DAN KEPEGAWAIAN PERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM
KABUPATEN DONGGALA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

Menimbang : a.

BUPATI DONGGALA,

bahwa untuk meningkatkan kinerja Perusahaan
Daerah Air Minum dalam pelayanan kepada
masyarakat, perlu dilakukan penataan Organ dan
Kepegawaian Perusahaan Daerah Air Minum
(PDAM) Kabupaten Donggala:
bahwa Peraluran Daerah Kabupaten Donggala
Nomor 10 Tahun 2001 tentang Kepengurusan dan
Pegawai Perusahaan Daerah Air Minum
Kabupaten Donggala perlu ditinjau kembali karena
sudah tidak sesuai dengan perkembangan dan
keadaan peraturan perundang-undangan yang
berlaku, sehingga perlu diganti;
bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana

dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu
membentuk Peraturan Daerah Kabupaten
Donggala tentang Organ dan Kepegawaian
Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten
Donggala.

Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang
Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat ll di
Sulawesi (Lembaran Negara Republik lndonesia
Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran

b.

c.

Mengingat : 1.
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2.

3.

Negara Republik Indonesia Nomor 1g22):
Undang-Undang Nomor 5 tahun .1962 tentang
Perusahaan Daerah (Lembaran Negara Republii
Indonesia Tahun .1962 Nomor 10, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
2387):
Undang_undang Nomor 7 Tahun 2004 tentang
Sumber Daya Air (Lembaran Negara Republik In-
donesia lahun 2004 Nomor 32, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4377);
Undang - Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentano
PemerintahanDaerah lLembaranNegari
KepuDrtK tndonesia Tahun 2004 Nomor 125,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4437 ) sebagaimana telah diubah dengan
Undang-undang Nomor 12 Tahun 200g tentJng
Perubahan Kedua atas Undang_undang Nomor 32
Tahun 2004 tentang pemertintahan Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Neqara
Republik Indonesia Nomor 4944):
Peraluran Pemerintah Nomor 16 Tahun 2005
tentang Pengembangan Sistem penyediaan Air
Minum (Lembaran Negara Republik lndonesia
Nomor 4490):
Peraluran Daerah Kabupaten Daerah lngkat ll
Donggala Nomor 5 Tahun 19g5 tentang pendirian
Perusahaan Daerah Air Minum iingkat ll
Donggala.

5.

6.

Dengan persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN DONGGALA

dan
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BUPATI DONGGALA
MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG ORGAN DAN
KEPEGAWAIAN PERUSAHAAN DAERAH AIR
MINUM (PDAM) KABUPATEN DONGGALA.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 't

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksusd dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Donggala.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan perangkat daerah sebagai

unsur penyelenggara pemerintah Kabupaten Donggala.
3. Bupati adalah Kepala Daerah Kabupaten Donggala.
4. Perusahaan Daerah Air Minum yang selanjutnya disingkat PDAM

adalah Perusahaan Daerah Air Minum malik Pemerintah Kabupaten
Donggala.

5. Peraturan PDAM adalah peraturan-peraturan yang ditetapkan oleh
Direksi baik dalam bentuk peraturan Direksi maupun kepulusan
Direksi.

6. Pengelolaan PDAM adalah keglatan pengawasan dan manajemen
yang dilakukan oleh pengurus terhadap PDAM.

7. Organ adalah unsur pengurus PDAM yang terdiri dari Bupati
Donggala, Dewan Pengawas, dan Direksi.

8. Direksi adalah _Direktur PDAM Kabupaten Donggala.
9. Dewan Pengawas adalah Dewan Pengawas PDAM Kabupaten

Donggala
.10. Jasa Produksi adalah laba bersih setelah dikurangi dengan

penyusulan, cadangan tu.iuan dan pengurangan yang wajar dalam
perusanaan.

11. Pegawai adalah Orang yang mempunyai hubungan kerja dengan
PDAM berdasarkan sural pengangkatan atau perjanjian yang sah
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dengan PDAM serta menerima upah / gaji dan secara administratif
terdaftar di bagian umum dan personalia.

12. Keluarga Pegawai adalah salu orang istri/suami dari perkawinan
yang sah dan atau anak kandung, anak tiri dan anak angkat yang
sah menurut ketentuan peraturan peru ndang-undangan yang
berlaku dan berusia dibawah 21 tahun serta belum bekerja atau
berpenghasilan.

13. Gaji/Upah ialah pembayaran berupa uang kepada pegawai atas
dasar hubungan kerja.

BAB II
ORGAN PDAM

Pasal 2

Bagian Pertama
Umum

( 1 ) PDAM yang dibentuk oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Donggala
didukung dengan organ dan kepegawaian.

(2) Organ PDAM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari :

a) Bupati Donggala selaku pemilik modal;
b) Dewan Pengawas;
c) Direksi.

Bagian Kedua
Direksi

Paragraf 1

Pengangkatan

Pasal 3

(1) Direksi PDAM diangkat oleh Kepala Daerah atas usul Dewan
Pengawas.



(2) Satas usia Direksi yang berasal dari luar PDAM pada saat diangkat
pertama kali berumur pating tinggi 50 (lima puluh) tahun.(3) Batas usia Direksi yang berasat dari PDAM pada saat diangkat
pertama kali berumur paling tinggi 55 (lima putuh lima) tahun.

(4) Jabatan Direksi berakhir pada saat yang bersangkutan berumur
paling tinggi 60 (enam puluh) tahun.

Pasal 4

(1) Calon Direksi memenuhi persyaratan :

a) Mempunyai pendidikan Sarjana Strata 1 (S-1) bidang Ekonomi,
Teknik, Hukum

b) Mempunyai pengalaman kerja 10 tahun bagi yang berasal dari
PDAM atau mempunyai pengalaman kerja minimal 15 tahun
mengelola perusahaan bagi yang bukan berasal dari PDAM
yang dibuktikan dengan surat kelerangan (referensi) dari
perusahaan sebelumnya dengan penilaian baik;

c) Lulus pelatihan manajemen air minum di dalam atau di luar
negeriyang telah terakreditasi dibuktikan dengan sertifikasi atau
ijazah;

d) Membuat dan menyajikan proposal mengenai visi dan misi
PDAM:

e) Bersedia bekerja penuh waktu;
f) Tidak terakat hubungan keluarga dengan BupatiMakil Bupati

atau Dewan Pengawas sampai derajat ketiga menurut garis lurus
atau kesamping termasuk menantu dan ipar; dan

g) Lulus uji kelayakan dan kepatutan yang dilaksanakan oleh tim
ahli yang ditunjuk oleh Bupati.

(2) Pengangkatan Direksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

(1)
(21

Pasal s

Jumlah Direksi ditelapkan 1 (satu) orang.
Henentuan jumlah Direksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
huruf b dan huruf c dilakukan berdasarkan asas efesienli dan
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(3)

(4)

efektifitas pengurusan dan pengelolaan PDAM.
Masa jabatan Direksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) selama4 (empat) tahun dan dapat diangkat kembali untu[ 1 isatu; r<ati
masa jabatan.
Pengangkatan kembali sebagaimana dimaksud pada ayat (3)
dilakukan apabila Direksi terbukti mampu meningi<atkan irneria
PDAM dan pelayanan kebutuhan air minum kepa-da masyarakat
setiap tahun.

pasal 6

Direksi dilarang memangku jabatan rangkap, yakni :

a) Jabatan struktural atau fungsional pada instansi/lembaga
Pemerintah Pusat dan Daerah;

b) Anggota Direksi pada BUMD lainnya, BUMN, dan badan usana
swasta:

c) Jabatan yang dapat menimbulkan benturan kepentingan pada
PDAM dan/atau

d) Jabatan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan.

Direksi tidak boleh mempunyai kepentingan pribadi secara langsung
atau tidak langsung yang dapat menimbulkan benturan kepentingan
pada PDAM

(1)

(2)

paragrat 2
Tugas dan Wewenang

Pasal 7

Direksi mempunyai tugas :

a) Menyusun perencanaan, melakukan koordinasi dan pengawasan
seluruh kegiatan operasional pDAl\4;

b) Membina pegawai;
c) Mengurus dan mengelola kekayaan PDAM;
d) Menyelenggarakan administrasi umum dan keuangan;e) Menyusun Rencana Strategis Bisnis S (tima) tahuna-n yang disahkan
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s)

oleh Bupati melalui Dewan Pengawas.
Menyusun dan menyampaikan Rencana Bisnis dan Anggaran
Tahunan PDAM yang merupakan penjabaran tahunan dari Rencana
Strategis Bisnis kepada Bupati melalui Dewan Pengawas; dan
Menyusun dan menyampaikan laporan seluruh kegiatan PDAM.

Pasal I

Laporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf g terdiri dari
laporan triwulan dan laporan tahunan .

Laporan triwulan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari
laporan kegiatan operasional dan keuangan yang disampaikan
kepada Dewan Pengawas.
Laporan tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari
laporan keuangan yang telah diaudit dan laporan manajemen yang
telah ditandatangani bersama direksi dan Dewan Pengawas
disampaikan kepada Bupati;
Laporan tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (3)
disampaikan paling lambat 120 (seratus dua puluh) hari setelah
tahun buku PDAM ditutup untuk disahkan oleh Bupati paling lambat
dalam waktu 30 (tiga puluh) hari setelah diterima;
Direksi menyebarluaskan Laporan Tahunan melalui media massa
paling lambat 15 (lima belas) hari setelah disahkan oleh Bupati;
Direksi atau Dewan Pengawas yang tidak menandatangani Laporan
Tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) harus disebutkan
alasannva secara tertulis.

Pasal 9

Direksi dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam
pasal 7 mempunyai wewenang :

a. Mengangkat dan memberhentikan pegawai berdasarkan Peraturan
Kepegawaian PDAM;

b. Menetapkan susunan organisasi dan tata kerja PDAM dengan
persetujuan Dewan Pengawas;

c. Mengangkat pegawai untuk menduduki jabatan di bawah Direksi:
d. Mewakili PDAM di dalam dan di luar pengadilan;

(1)

(2)

(3)

(4',)

(5)

(6)



I.
g.

h.

Menunjuk kuasa untuk melakukan perbuatan hukum mewakili PDAM;
Menandatangani Laporan Triwulan dan Laporan Tahunan;
Menjual, menjaminkan atau melepaskan asset milik PDAM
berdasarkan persetujuan Bupati atau pertimbangan Dewan
Pengawas;
Melakukan pinjaman, mengikatkan diri dalam perjanjian, dan
melakukan kerjasama dengan pihak lain dengan persetujuan Bupati
atas pertimbangan Dewan Pengawas dengan menjaminkan aset
PDAM.

Pasal 10

Untuk mendukung kelancaran pengelolaan PDAM, Direksi dapat
diberikan dana refresentatif paling banyak 75 % (lujuh puluh lima
perseratus) dari jumlah penghasilan Direksi dalam 1 (satu) tahun.

Paragraf 3
Penunjukan Pejabat Sementara

Pasal 1l

(1) Apabila sampai berakhirnya masa jabatan Direksi, pengangkatan

Direksi baru masih dalam proses penyelesaian' Bupati dapat

menunjuUmengangkat Direksi yang lama atau seorang Pejabat

Struktural PDAM sebagai pejabat sementara.
(2) Pengangkatan pejabat sementara sebagaimana dimaksud pada

ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupata.

(3) Keputus?n Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berlaku

paling lama 6 (enam) bulan.
(4) Pejabat sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) lidak

dilakukan pelantikan dan pengambilan sumpah jabatan'

Paragral 4

Penghasilan, Jasa Pengabdian, dan Cuti
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(1)
(2',)

(3)

(4)

Pasal 12

Penghasilan Direksi terdiri dari gaji dan tunjangan.
Tunjangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari :

a. Tunjangan perawatan/kesehatan yang layak termasuk istri/
suami dan untuk 2 (dua) orang anak yang ditanggung.

b. Tunjangan lainnya.
Dalam hal PDAM memperoleh keuntungan, Direksi memperoleh
bagian dari jasa produksi.
Besamya gaji, tunjangan dan bagian darijasa produksisebagaimana
dimaksud pada ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) ditetapkan oleh Bupati
setelah memperhatikan pendapat Dewan Pengawas dan
kemampuan PDAM.
Jumlah seluruh biaya untuk penghasilan Direksi, penghasilan Dewan
Pengawas, penghasilan pegawai dan biaya tenaga kerja lainnya
tidak boleh melebihi 40 % (empat puluh per seratus) dari total biaya
berdasarkan realisasi anggaran PDAM Tahun Anggaran yang lalu.

Pasal 13

Direksi setiap akhir masa jabatan dapat diberikan uang jasa
pengabdian yang besarnya ditetapkan oleh Bupati berdasarkan usul
Dewan Pengawas dan kemampuan PDAM.
Direksi yang diberhentikan dengan hormat sebelum masa
jabatannya berakhir dapat diberikan uang jasa pengabdian
sebagimana dimaksud pada ayal (1) dengan syarat telah
menjalankan tugasnya paling sedikit 1 (satu) tahun.
Besamya uang jasa pengabdian sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) dan ayat (2) didasarkan atas perhitungan lamanya bertugas
dibagi masa jabatan dikalikan penghasilan bulan lerakhir.

Pasal 14

Direksi memperoleh hak cuti meliputi :

a. Cuti tahunan;

(s)

(1)

(2)

(3)

(1)
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b.

c.
d.

f.

Cuti besar;
Cuti sakit:

9{ bp* alasan penting abu drti untuk menunaikan ibadah haji;Cuti nikah;
Cuti bersalin: dan

paragraf 5
pemberhentian

pasal 15

Direksi berhenti karena :

a. Masa jabatannya berakhir; dan
b. Meninggal dunia.
Direksi diberhentikan karena :

a. Permintaan sendiri;
b. Reorganisasi;
c. Melakukan tindakan yang merugikan PDAM;
d. Melakukan tindakan atau bersikap yang bertentangan dengan

kepentingan Daerah atau Negara;
e. Mencapai batas usia 60 (enam puluh) tahun: dand. Tidak dapat melaksanakan tugasnya.
Pemberhentian Direksi sebagaimana dimaksud pada ayal (2,)
ditetapkan oleh Bupati.
Direksi yang berhenti karena masa jabalannya berakhir
seb.agaimana dimaksud ayal (1) huruf a ditetapkan sebagar
berikut :

a. Direksi yang bukan pegawai PDAM diberikan penghargaan

(2)

(3)

(1)

(2)

(3)

(4)

g. Cuti di luar tanggungan PDAM.
Direksi yang menjalankan cutr sebagaimana dimaksud pada ayat
( 1 ) tetap diberikan penghasilan penuh kecuali cuti di tra|. t"nggrngun
PDAM.
Pelaksanaan cuti sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur lebih
lanjut dengan Peraturan perusahaan dengan berpedomrn pad"
peraturan perundang-undangan.
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(1)

(2)

berupa uang jasa pengabdian sebagaimana dimaksud paoa
pasal 13 ayat (3).

b. Direksi yang berasal dari Pegawaa pDAM diberikan 2 (dua)
pilihan:
1) Berhenti dan diberikan penghargaan yang sama

sebagaimana dimaksud dalam huruf a.
2) Bekerja kembali menjadi pegawai PDAM dan ditempatkan

sebagai staf ahli Direksi serta diberikan tunjangan yang
setara dengan besarnya tunjangan Kepala Bagian.

Pasal 16

Direksi yang diduga melakukan perbualan sebagaimana dimaksud
dalam pasal 15 ayat (2) huruf c dan huruf d diberhentikan semenrara
oleh Bupati atas usul Dewan Pengawas untuk jangka waktu paling
lama 1 (satu) bulan.
Pemberhentian sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
d,telapkan oleh Bupati disertai dengan alasan dan diberitahukan
kepada yang bersangkutan.

pasal 17

Paling lambat 1 (satu) bulan sejak pemberhentian semenrara
sebagaimana dimaksud dalam pasal 16, Dewan pengawas
melakukan sidang yang dihadiri oleh Direksi untuk menetapkan yang
bersangkutan diberhentikan atau direhabilitasi.
Dewan Pengawas melaporkan kepada Bupati hasil sidang
sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sebagai bahan Bupati untuk
memberhentikan atau merehabilitasi.
Apabila dalam persidangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
Direksi tidak hadir tanpa alasan yang sah, yang bersangkutan
dianggap menerima hasil sidang Dewan pengawas.
Apabila perbuatan yang dilakukan oleh Direksi merupakan tindak
pidana dengan putusan bersalah dan telah memperoleh kekuatan
h.rkum tetap yang bersangkutan diberhenlikan dengan tidak hormat.

(1)

(2)

(3)

(4)

284



(1)

(2)

Bagian Ketiga
Dewan Pengawas

Paragraf 1

Pengangkatan

Pasal 18

Dewan Pengawas berasal dari unsur pejabat pemerintah daerah,
profesional dan/atau masyarakat konsumen yang diangkat oleh Eupati.
Batas usia Dewan Pengawas paling tinggi 65 (enam puluh lima)
tahun.

Pasal 19

Calon anggota Dewan Pengawas memenuhi persyaratan :

a. Menguasai manajemen PDAM;
b. Menyediakan waKu yang ankup untuk melaksanakan tugasnya; dan
c. Tidak lerikat hubungan keluarga dengan Bupati/Vvakil Bupati

atau Dewan Pengawas yang lain atau Direksi sampai derajat
ketiga baik menurut garis lurus atau kesamping termasuk
menantu dan ipar.

d. Tidak terlibat dalam kepengurusan partai politik

Pengangkatan anggota Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 20

Jumlah anggota Dewan Pengawas ditetapkan berdasarkan jumlah
pelanggan PDAM dengan ketentuan :

a. Paling banyak 3 (tiga) orang untuk.jumlah pelanggan sampaa

dengan 30.000; dan
b. Paling banyak 5 (lima) orang untuk jumlah pelanggan di atas

30.000.
Penentuan .iumlah Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud pada

ayat (1) dilakukan berdasarkan asas efesiensi pengawasan dan

(1)

(2)

(1)

(2)



efektifitas pengambilan keputusan.
(3) Anggota Dewan pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

diangkat seorang sebagai Ketua merangkap anggota dan seorang
sebagat Sekretaris merangkap anggota dengan Keputusan Bupatj.

Pasal 21

(1) Masa jabatan anggota Dewan pengawas paling lama 3 (trga) tahun
.^. dan dapat diangkat kembali untuk 1 (satu) kali masa jabatan.(2) Pengangkatan kembali anggola Dewan F"ng"*". sioagaimana

dimaksud pada ayat (1) dibuktikan dengan kineija dalam metakukan
pengawasan terhadap pelaksanaan kegiatan Direksi dan
kemampuan pDAM dalam meningkatkan kine4a pelayanan arr minum
kepada masyarakat.

(3) K.inerja Dewan pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (2)
dinilai oleh Team yang dibentuk oleh Buoati.

Paragral 2
Tugas dan Wewenang

Pasal 22

Dewan Pengawas mempunyat rugas :a Melaksanakan pengawasan, pengendalian dan pembinaan
terhadap pengurusan dan pengelolaan pDAM;

b. Memberikan saran dan pertimbangan kepada Bupati diminta atau
tidak diminta guna perbaikan pengembangan pbAM antara tainpengangkatan Direksi, program kerja yang diajukan oleh Djreksi,
rencana perubahan status kekayaan PDAM, rencana pin.,aman dan
rkalan hukum dengan pihak lain, serta menerima, memeriksa dan
alau menandatangani Laporan Triwulan dan Lapoian Tahunan; oanc. Memeriksa dan menyampaikan Rencana Strategis bisnis (fusness ptarV
corporate plan), dan Rencana Bisnis dan Anggaran Tahunan PDAM yang

_ dlbuat Direksi kepada Bupati untuk menOapitt<an p.ng"."h"n.o. mengadakanrapalsekurang_kurangnya
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(1)

(21

(3)

Pasal 23

Dewan Pengawas dalam melaksanakan tugas sebagaimana
dimaksud dalam pasal 22, mempunyai wewenang :

a. Menilai kinerja Direksi dalam mengelola PDAM;
b. Menilai Laporan Triwulan dan Laporan Tahunan yang disampaikan

Direksi untuk mendapat pengesahan dari Bupati;
c. Meminta keterangan Direksi mengenai pengelolaan dan

pengembangan PDAM; dan
d. Mengusulkanpengangkatan,pemberhentiansementara, rehabilitasi

dan pemberhentian Direksi kepada Bupati.
Pasal 24

Untuk membantu kelancaran tugas Dewan Pengawas dapat
dibentuk Sekretariat Dewan Pengawas dengan Keputusan Ketua
Dewan Pengawas.
Sekretariat Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) beranggotakan paling banyak 3 (tiga) orang dan dibebankan
pada Anggaran PDAM.
Pembentukan Sekretariat Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) dan ayat (2) memperhatikan efesiensi pembiayaan
PDAM.

Paragraf 3
Penghasilan dan Jasa Pengabdian

Pasal 25

Dewan Pengawas diberikan penghasilan berupa uang jasa,

Pasal 26

(1) Ketua Dewan Pengawas merangkap anggota menerima uang jasa
paling banyak 45 % (empat puluh lima per seratus) dari gaji Direktur



(2)

(3)

Utama.
Sekretaris Dewan Pengawas merangkap anggola menerima uang
jasa paling banyak 40 % (empat puluh pe. seratus) dari gaji Dkektur
Ulama.
Setiap anggota Dewan Pengawas menerima uangjasa paling banyak
35 % (tiga puluh lima per seratus) darigaji Dkektur Utama.

Pasal 27

Dalam hal PDAM memperoleh keuntungan, Dewan pengawas
memperoleh bagian dari jasa produksi secara proporsional dengan
berpedoman pada ketenluan pasal 26.

Pasal 28

Besarnya uang jasa dan bagian dari jasa produksi sebagaimana
dimaksud dalam pasal 26 dan pasal 27 ditetapkan oleh Bupati dengan
memperhatikan kemampuan PDAM.

Pasal 29

Dewan Pengawas mendapat uang jasa pengabdian yang besarnya
ditetapkan oleh Bupati dengan memperhatikan kemampuan PDAM.
Dewan Pengawas yang diberhentikan dengan hormatsebelum masa
jabatannya berakhir, mendapal uang jasa pengabdian dengan
syarat telah menjalankan tugasnya paling sedikit 1 (satu) tahun.
Besarnya uang jasa pengabdian sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) dan ayat (2) didasarkan atas perhitungan lamanya bertugas
dibagi masa jabatan dikalikan uang jasa bulan terakhi.

Paragraf 4
Pemberhentian

pasat 30

Anggota Dewan Pengawas berhenti karena
a. Masa jabatannya berakhir; dan

(1)

(2')

(3)

(1)
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(2)
b. Meninggal dunia.
Anggota Dewan pengawas diberhentikan karena:
a. Permintaan sendiri;
b. Reorganisasi;

Kedudukan sebagai pejabat daerah telah berakhir
Mencapai batas usia 65 (enam puluh lima) tahun:
Tdak dapat melaksanakan tugas;
Melakukan tindakan yang merugikan PDAM: dan
Melakukan tindakan atau bersikap yang bertentangan dengan
kepentingan Daerah atau Negara.

(3) Pemberhentian anggota Dewan pengawas sebagaimana dimaksud
pada ayat (2) ditetapkan oleh Bupati.

Pasal 31

( 1 ) Anggota Dewan pengawas yang melakukan perbuatan sebagarmana
dimaksud dalam pasal 30 ayat (2) huruf f dan g diberhentikan
sementara oleh Buoati.

(2) Pemberhentian sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 32

(1) Paling lambat 1 (satu) bulan sejak pemberhentian sementara, Bupati
melaksanakan rapat yang dihadiri oleh anggota Dewan pengawas
untuk menetapkan yang bersangkutan diberhentikan atau
direhabilitasi.

(2) Apabila dalam waktu 1 (satu) bulan Bupati betum melakukan rapat
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pemberhentian sementara
batal demi hukum.

(3) Apabila dalam persidangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
anggota Dewan Pengawas tidak hadir tanpa alasan yang san, yang
bersangkutan dianggap menerima hasil rapat.

(4) Apabila perbuatan yang dilakukan oleh anggota Dewan pengawas
merupakan tindak pidana yang telah memperoleh kekuatan hukum
tetap, yang bersangkulan diberhentikan dengan tidak hormat.

c.
d.

f.
g.
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BAB III
P E GAWAI

Bagian Kesatu
Pengangkatan

Pasal 33
Pengangkatan

(1) Pengangktan pegawai dilakukan hanya untuk mengisi formasi yang

telah ditetapkan dewngan memperhatikan pendidikan khusus dan
profesionalisme calon pegawai:

(2) Pengangkatan pegawai PDAM harus memenuhi persyaratan:

a. Warga Negara Republik Indonesia;
b. Berkelakuan baik dan belum pernah dihukum;

c. Menrpr.rqai pendilikan, kecakapan dan keahlian yang diperiukan;

d. Dinyatakan sehat oleh rumah sakit umum yang ditunjuk oleh

Direksi;
e. Usia minimal 18 tahun untuk SD, SLTP, SLTAdan D3 maksimal

30 tahun dan maksimal 35 tahun untuk Sarjana (Sl);
f. Lulus seleksi yang dilakukan oleh pihak PDAM

(3) Pengangkatan pegawai tetap, dilakukan setelah melalui masa
percobaan paling singkat 6 (enam) bulan dan paling lama 1

(satu) tahun dengan ketentuan memenuhi daftar penilaian kerja

setiap unsur paling sedikit bernilai baik.
(4) Selama masa percobaan sebagaimana dimaksud pada ayat (3)

dilakukan penilaian meliputi :

a. Loyalitas;
b. Kecakapan;
c. Kesehatan;
d. Kerjasama;
e. Kerajinan;
f. Prestasi kerja; dan
g. Kejujuran

(5; Apabila pada akhir masa percobaan calon pegawai tidak memenuhi
persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat
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diberhentikan tanpa mendapat uang pesangon.

Pasal 34

(1) Direksidapat mengangkat tenaga kontrak dengan pemberian hono-

rarium yang besarnya ditetapkan dengan Keputusan Direksi yang

berpedoman pada Upah Minimum Provinsi atau Upah Minimum

Kabupaten/Kota.
(2) Tenaga kontrak sebagaimana dimaksud pada ayat ('1) tidak

diperbolehkan menduduki jabatan.

Pasal 35

( 1) Batas usia pensiun pegavirai PDAM adalah 56 (lima puluh enam) t'ahun'

(2) Pegawai yang memasuki masa pensiun dapat diberikan kenaikan

pangkat pengabdian setingkat lebih tinggi dari pangkatnya dengan

ketentuan paling sedikit telah 2 (dua) tahun dalam pangkat terakhir

gagian Kedua
Penghasilan dan Cuti

Pasal 36

(1) PegawaiPDAM berhak atas gaji, tunjangan dan penghasilan lainnya

yang sah sesuai dengan pangkat' jenis pekerjaan dan tanggung

lawaonya.
(2) iunjangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :

a. Tunjangan pangan;

b. Tunjangan kesehatan: dan

c- Tunjangan lainnya diatur dalam peraturan perusaha€n'

(3) Tunjang;n sebagaimana dimaksud pada ayal (2) huruf a dan b

diberikin kepada pegawai beserta keluarganya yang menjadi

tangggungan Perusahaan
1+; Tunlangan kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b
' ' 

metiprrii pengobatan dan/atau perawatan di rumah sakit' klinik dan

tain-iain yang pelatsanaanya ditetapkan dengan Keputusan Direks''
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(2)

(1)

(2)

(3)

(4)

(5) Pemberian hak sebagaimana dimaksud pada ayat ('l) disesuaikan
dengan kemampuan PDAM.

Pasal 37

Penyusunan skala gaji pegawai PDAI\4 berpedoman pada prinsip-
prinsip skala gaji Pegawai Negeri Sipil yang disesuiakan dengan
kebutuhan dan kemampuan PDAM.
Ketentuan gaji pegawai PDAM sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) ditetapkan dengan Keputusan Direksr.

Pasal 38

Pegawai yang beristri/bersuami diberikan tunjangan islri/suami
paling tinggi '10 o/o (sepuluh per seratus) dari gaji pokok.
Pegawai yang mempunyai anak berumur kurang dari 21
(dua puluh satu) tahun, belum mempunyai penghasilan
sendiri dan belum atau tidak menikah diberikan tunjangan
anak sebesar 5 % (lima per seratus) dari gaji pokok untuk setiap
anak.
Tunjangan anak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat
dipe.panjang sampai umur 25 (dua puluh lima) tahun, dalam
hal anak masih bersekolah/kuliah yang dibuktikan dengan surat
keterangan dari sekolah/perguruan tinggi.
Tunjangan anak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberikan
paling banyak untuk 2 (dua) orang anak

Pasal 39

Pegawai berhak atas jaminan hari tua yang dananya dihimpun
dari usaha PDAM atau iuran pegawai PDAM yang ditelapkan
dengan Keputusan Direksi.
Besarnya tunjangn jaminan hari tua sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) didasarkan atas perhitungan gaji.

(1)

(1)

(2)



Pasal 40

Dalam hal PDAM memperoleh keuntungan' pegawai PDAM

diberikan bagian dari jasa produksi sesuai dengan kemampuan

keuangan PDAM

Pasal 4l

( 1 ) Pegawai yang memiliki nilai rata-rata baik dalam Daflar Penilaian
' reia Peoawai diberikan kenaikan gaji berkala

121 epiuit" 
-yang 

bersangkutan belum memenuhi persyaratan
'-' 

"JJ"s"it"*- 
oimaksud pada ayat (1)' kenaikan gaji berkala

ditunda Paling tama 2 (dua) tahun

Pasal 42

('1) Pegawai memperoleh hak cuti meliputi :

a. Cuti tahunan;
b. Cuti besar;
c. Cuti sakit;
o. crii i"t""" alasan penting atau cuti untuk menunaikan

ibadah haji;
e. Cuti nikah;
f. Cuti bersalin; dan
g. Cuti diluar tanggungan PDAM

(z) iegawai yang meilalantan cuti .sebagaimana 
dimaksud.pad€

'-' 
"t""itrj 

tetap-oiueriran penghasilan penuh' kecuali cuti di luar

tanggungan PDAM

f:l petiis"ia"n cuti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur

lebih lanjut dalam Peraturan Perusahaan

Bagian Ketiga
Penghargaan dan Tanda Jasa

Pasal 43
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(1)

(2)

(3)

Direksi memberikan penghargaan kepada pegawai yang
mempunyai masa kerja secara terus menerus selama 10 tahun,
20 tahun dan 30 tahun dan diatur dalam peraturan perusahaan.
Direksi memberikan tanda jasa kepada pegawai yang
telah menunjukkan prestasi luar biasa dalam pengembangan
PDAM.
Pemberian penghargaan dan tanda jasa kepada pegawai
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) ditetapkan
dengan Keputusan Direksi.

Bagian Keempat
Kewajiban dan Larangan

Pasal 44

Setiap pegawai wajib :

a. Memegang teguh dan mengamalkan Pancasila dan
melaksanakan Undang-undang dasar Negara Republik Indone-
sia tahun 1945;

b. Mendahulukan kepenlingan PDAM di atas kepentingan lainnya;
c. Memenuhi dan mentaati segala kewajiban dan larangan; oan
d. Memegang teguh rahasia PDAM dan rahasia jabatan.

Pasal 45

Pegawai dilarang :

a. Melakukan kegiatan yang merugikan PDAM, Daerah dan/atau
Negara;

b. Menggunakan kedudukannya untuk memberikan keuntungan
bagi diri sendiri dan/atau orang lain yang merugikan PDAM; dan

c. Mencemarkan nama baik PDAM, Daerah dan/atau Negara.

Bagian Kelima
Pelanggaran dan Pemberhentian

Pasal 46
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(1)
(2)

Pegawai PDAM dapat dikenakan sanksi hukuman.
Jenis sanksi hukuman sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
meliputi :

a. Teguran lisan;
b. Teguran tertulis;
c. Penundaan kenaikan gaji berkala;
d. Penundaan kenaikan pangkat;
e. Penurunan pangkat;
f. Pembebasan jabatan;
g. Pemberhentian sementara;
h. Pemberhentian dengan hormat;
i. Pemberhentian dengan lidak hormat.
Pegawai PDAM yang melakukan larangan sebagaimana
dimaksud dalam pasal 45 huruf a, wajib mengembalikan kerugian
tersebut sesuai dengan ketentuan-ketentuan tentang tunlutan
ganti rugi yang diatur dalam peraturan perundang-undangan
yang berlaku.
Pelaksanaan sanksi hukuman sebagaimana dimaksud pada ayat
(2) dan ayat (3) diatur lanjut dalam peraturan perusahaan dan
diletapkan dengan Keputusan Direksi.

Pasal 47

Pegawai PDAM diberhentikan sementara apabila diduga telah
melakukan larangan sebagaimana dimaksud dalam pasal 45 dan/
atau tindak pidana.

Pemberhenlian sementara sebagaimana dimaksud dalam ayat
(1) paling lama 6 (enam) bulan atau adanya putusan pengadilan
yang berkekuatan hukum tetap atas dugaan tindak pidana yang
dilakukan.

Pasal 48

Pegawai PDAM yang diberhentikan sementara sebagaimana

(3)

(4)

(1)

(2)

(1)
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dimaksud dalam pasal 47, mulai bulan berikutnya diberikan 50
% (lima puluh perseratus) dari gaji.

(2) Dalam hal pegawai yang diberhentikan semenlara sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) tidak terbukti bersalah, pegawai yang
bersangkutan harus dipekerjakan kembali dalam jabatan yang
sama dan berhak menerima sisa penghasilan yang belum
diterima.

(3) Dalam hal pegawai yang diberhentikan sementara sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) terbukti bersalah, Direksi
memberhentikan dengan tidak hormat.

Pasal 49

('1) Pegawai diberhentikan dengan hormat, karena :

a. Meninggal dunia;
b. Permintaan sendiri;
c. Tidak dapat melaksanakan tugag;
d. Tidak sehat yang dibuktikan dengan surat keterangan dokter;
e. Telah mencapai usia pensiun: dan/atau
f. Reorganisasi.

(2) Pegawai yang diberhentikan dengan hormat diberikan pesangon
yang besarnya ditetapkan dengan Keputusan Direksi-

(3) Pegawai yang diberhentikan sebagaimana dimaksud pada ayat
(1)huruf b pelaksanaannya berlaku pada akhir bulan berikutnya.

Pasal 50

Pegawai diberhentikan dengan tidak hormat, karena:
a. Melanggar sumpah pegawai dan/atau sumpah jabatan;

b. Dihukum berdasarkan putusan pengadilan dalam perkara pidana
yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap: dan/atau

c. l\,lerugikan keuangan PDAM.

BAB IV
DANA PENSIUN

Pasal 5'l



(1)

(2)

(3)

Direksi dan Pegawai PDAI\il wajib diikltsertakan pada program

pensiun yang diselenggarakan oleh Dana Pensiun Pemberi Kerja

atau Dana Pensiun Lembaga Keuangan
Penyelenggara program pensiun sebagaimana dimaksud pada

ayat (l) didasarkan atas pertimbangan optimalisasi dan

kepastian manfaat bagi Direksi dan pegawai PDAI\4 sesuai
dengan peraturan perundang-unoangan
Atas pertimbangan efektifitas dan efesiensi penyelenggara pro-

gram pensiun sebagaimana dimaksud pada ayat (1)diutamakan

dana pensiun pemberi kerja yang diselenggarakan oleh
gabungan PDAM.

BAB V
ASOStASI

Pasal 52

PDAM wajib menjadi anggola Persatuan Perusahaan Air l,llinum

Seluruh Indonesia (PERPAMSI)

PDAI\4 dapat memanfaatkan PERPAMSI sebagai asosiasa yang

menjembatani kegiatan kerjasama antar PDAM dalam dan luar

negeri dan berkoordinasi dengan instansi terkait di pusat dan

oaeran.

BAB VI
KETENTUAN PENUTUP

(1)

(2)

Pasal 53

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, maka Peraturan

Daerah Kabupaten Donggala Nomor 10 Tahun 2001 ( Lembaran

Daerah Kabupaten Donggala Tahun 2001 Nomor 11 Seri C

Nomor 1'l) tentang Kepengurusan dan Pegawai Perusahaan Daerah

Air Mintim Kabupaten Donggala dinyatakan dicabut dan tidak

berlaku-
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Pasal 54

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan
pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam
Lembaran Daerah Kabupaten Donggala.

Disahkan di Donggala
pada tanggal 2 Juni 2008

BUPATI DONGGALA,

ttd

HABIR PONULELEDiundangkan di Donggala
pada tanggal 2 Juni 2008

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN DONGGALA,

ttd

KASMUDDIN HALUDDIN

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN DONGGALATAHUN 2OO8

NOMOR 5

Salinan sesuai dengan aslinya :

KEPALA BAGIAN HUKUM,
SEKRETARIAT DAERAH KAB. DONGGALA

MUZAKIR PANTAS, SH., MH
NIP : 570 011 849.-
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1.

PENJELASAN
ATAS

PERATURAN DAEMH KABUPATEN DONGGALA
NOMOR 5 TAHUN 2OO8

TENTANG
ORGAN DAN KEPEGAWAIAN

PERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM KABUPATEN DONGGALA

PENJELASAN UMUi/|

Bahwa Perusahaan Daerah Air Minlm (PDAI\4) adalah satu-
satunya perusahaan yang bergerak dalam penyediaan air bersih
untuk kebutuhan masyarakat. Dengan semakin meningkatnya
pembangunan di daerah, kebutuhan air bersih semakin hari
semakin meningkat. Untuk memenuhi kebutuhan air bersih
tersebut, PDAM harus dipimpin oleh Direksi yang mempunyai
keahlian dibidangnya dan berpengalaman dalam memimpin
perusahaan serta didukung oleh pegawai yang profesional
sehingga dapat meningkalkan kinerja dalam rangka pencapaian
dan peningkatan cakupan pelayanan serta penekanan tingkat
kehilangan air.
Aga. Direksi mampu meningkatkan kinerja perusahaan set,ap
lahunnya, perusahaan tersebul harus diawasi oleh Dewan
Pengawas yang mempunyai kemampuan dan berpengalaman
dalam bidang pengawasan-
Untuk itu perlu adanya peraturan yang jelas yang mengatur
tentang kriteria dan syarat yang harus dimiliki seorang untuk
menjadi Direksi, Dewan Pengawas dan Pegawai Perusahaan
Daerah Air [.4inum.

Bahwa Peraturan Daerah Kabupaten Donggala Nomor 10 Tahun
2OO1 tentang Kepengurusan dan Pegawai Perusahaan Daerah
Arr I\rinum Kabupaten Donggala perlu disempurnakan dan

2.
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3.

disesuaikan dengan perkembangan dan keadaan yang mana
PDAIM harus diketola secara prof;sional

Sehubungan dengan hal tersebut diatas perlu menetapkan
Peraluran-Daerah Kabupaten Donggala sebagai penggantj
PeGturan Daerah Kabupaten Donggala Nomor 1b Tahu;:OOl
tentang Kepengurusan dan pegawai perusahaan Daerah Air
Minum Kabupaten Donggala.

PENJELASAN PASAL DEMI PASAL

Pasal 1 sampai dengan pasal 54
cukup jelas

TAMBAHAN LEMBARAN OAERAH KABUJPATEN DONGGALA
NOMOR 5
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