PEMERINTAH KABUPATEN WONOSOBO
PERATURAN DAERAH KABUPATEN WONOSOBO
NOMOR 5 TAHUN 2OO7
TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH
KABUPATEN WONOSOBO NOMOR 25 TAHLIN 2OO1
TENTANG
PERUSAHAANT DAERAH AIR MINUM KABUPATEN WONOSOBO
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

ly'

BUPATI WONOSOBO,

Menimbang

:

a.

D.

bahwa dengan diberlakukannya otonomi daerah yang luas, nyata dan
bertanggungjawab, maka untuk menunjang kelancaran pelaksanaan tugas
serta peningkatan efisiensi dan efektifitas PerusahaanDaerah air Minum
Kabupaten Wonosobo serta untuk menjamin terselenggaranya kegiatan
perusahaan atas dasar prinsip-prinsip ekonomi perusahaan yang sehat,
maka perlu ditetapkan ketentuan-ketentuan yang mengatur Kepengurusan
Perusahaan dan Kepegawaian di Perusahaan Daerah Air Minum;
bahwa untuk meningkatkan kinerja perusahaan dalam memberikan
pelayanan kepada masyarakat maka pengelolaan kepegawaian perusahaan
perlu untuk lebih ditingkatkan dan ciarahkan pada profesionalisme, maka
Peraturan Daerah Kabupaten wonosobo Nomor 25 Tahun 2001 lsrrtang
Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten wonosobo perlu disesuaikan
dengan perkembangan keadaan;

c.

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana tersebut huruf a dan huruf
b diatas perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Perubahan Atas
Peraturan Daerah Kabupaten wonosobo Nomor 25 Tahun 2001 tentang
Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Wonosobo.

1.

Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerahdaerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
Undang-undang Nomor 5 Tahun 1962 tentang Perusahaan Daerah
( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1962 Nomor 10, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1962 Nomor 23 );
Undang-undang Nomor 11 Tahun 1992 tentang Dana Pensiun ( Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 37, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 3477 );
Undang-Undang Nomor 8 Tahun l9l4 tentang Pokok-pokok Kepegawaian
scbagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999
teirtang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang
Pokok-pokok Kepegawaian ( Lenrbaran Negar4 Republik Indonesia Tahun
1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
3890);

u
Mengingat:

0-

,/

L/

:
Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2004 tentang Sumbe Daya Air
( Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 32, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor a377 );
6. 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 a389);
'1. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 ter*ang Pemerintahan Daerah
( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437 )
sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2005
tentang Penetapan berlakunya Peraturan Pemerintah Pengganti UndangUndang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor
32 Tahun 2004 tertang Pemerintahan Daerah Menjadi Undang-Undang
(Lembaran Negara republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548);
8. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan
Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah ( Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4a38 );
9. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2005 tentang
Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum ( Lembaran Negara
Repuhlik Indonesia Tahun 2005 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4490);
1[t. Peraturan Daerah Kabupaten Daeran fingkat II Wonosobo Nomor A1131.1976 Tahun 1976 Tentang Pendirian Perusahaan Daerah Air Minum
Kabupaten Daerah Tingkat II Wonosobo;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Wonosobo Nomor 25 tahtn 2001 tentang
Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Wonosobo ( Lembaran Daerah
Kabupalen Wonosobo tahun 20C1 nomor 42);

v

Dengan Persetujuan Bersama

(,

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN WONOSOBO
dan

BUPATI WONOSOBO

MEMUTUSKAN:

Menetapkan

:

FERATURAN DAERAH KABUPATEN WONOSOBO TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN
WONOSOBO NOMOR 25 TAHLIN 2OOI TENTANG PERUSAHAAN
DAERAH AIR MINUM KABUPATEN WONOSOBO.
Pasal

I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Da;rah Kabupaten Wonosobo Nomor 25 Tahun 2001
tentang Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Wonosobo ( Lembaran Dacrah Kabupaten
Wonosobo Tahun 2001 Nomor 42 ,\ diubah sebagai berikut :

,/0-

1.

Ketentuan Pasal 1 diubah, sehingga seluruhnya menjadi berbunyi sebagai berikut

:

"Pasal I

1.
2.

Daerah adalah Kabupaten Wonosobo;
Pemerirrtah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara
pemerintahan daerah;
3. Bupati adalah Bupati Wonosobo;
4. Dewan Perwaliilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah Dewan
Perwakilan t<akyat Daerah Kabupaten Wonosobo ;
5. Pcrusahaan Daerah Air Minum, ydn1 selanjutnya disebut PDAM adalah Perusahaan
Daerah Air ifinum Tirta Aji Kabupaten Wonosobo;
6. Badan Pengawas adalah Badan Pengawas Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten
Wonosobo;
7. Direksi adalah Direksi Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Wonosobo;
8. Pegawai adzlah Pegawai Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Wonosobo yang
diangkat darr diberherrtikan oleh Direksi;
9. ljazah adalatr Surat Tanda Tamat Belajar atau Surat Keterangan Pengganti lain yang sah
secara hukurn;
10. Gaji Pokok adalah gaji pokok yang diberikan kepada Pegawai sesuai dengan peraturan
yang berlaku;
ll.Penghasilan adalah gaji pokok ditambah dengan tunjangan-tunjangan yang diberikan
kepada Pegawai sesuai dengan peraturan yang berlaku;
12. Program Pensiun adalah setiap program yang mengupayakan manfaat pensiun bagi
peserta."

v

2.

Ketentuan Pasal 6 diubah, sehingga seluruhnya menjadi berbunyi sebagai berikut

:

"Pasal 6

Bidang Usaha PDAM adalah :
a. Membangun, memelihara dan menjalankan operasi sarana penyediaan air minum ;
b. Menyelenggarakan pclayanan air minum kepada masyarakat dengan kualitas standar dan
jumlah yang cukup secara tertib dan teratur;
c. Melaksanal<an kewenangan Pemerintah Kabupaten dalam menyelenggarakan pengaturan
dan pengel olaan sunrber-sumber air;
d. Memberikan penyuluhan kepada masyarakat dalam penlakaian air agar dapat
bermanfaat secara merata dan efisien;
e. Menyelenggarakan usaha dibidang lain dalam rangka mendukung tercapainya tujuan
usaha PDAM sebagairuana dimaksud dalam Pasal 5."

t/

3.

Ketentuan Pasal 10 diubah, sehingga seluruhnya menjadi berbunyi sebagai berikut

(t)
(2)

:

"Pasal 10
Anggota Drreksi diangkat oleh Bupati atas usulan Badan Pengawas.
Lhtuk dapat Ciangkat seba.gai anggota Direksi, harus memenuhi persyaratan umum
sebagai berikut :
a. Warga Negara Indonesia;
b. Bertaqrva kepada hhan Yang Maha Esa;
c. Setia dan taat kepada Pancasila dan Undang-Undang Dasar Republik Indonesia "
Tahun 1945;

O-

d.
e.

f.
o

b.

Setia dan taat kepada Negara Kisatuan Republik Indonesia dan pemerintah;
Sehat Jasmani dan rohani;
Batas usia pada saat diangkat pertama kali berumur paling rendah 35 (tiga puluh
lima) tahun dan paling tinggi 52 (lima puluh dua) tahun;
Berdomisili di Kabupaten \iVonosobo;

h. Tidak Jrernah dihukum penjara atau kurungan berdasarkan Keputusan Pengadilan
yang sudah mempunyai kekuatan hukum yangtetap;
Tidak pernah diberhentikan tidak dengan hormat sebagai Pegawai suatu instansi baik
instansi Pemerintah maupun Swasta;
Tidak ada hubungan keluarga dengan Bupati atau dengan anggota Badan Pengawas
atau dengan anggota Direksi sampai derajat ketiga baik menurut garis lurus maupun
kesamping termasuk menantu dan ipar.

j.

(3)

Syarat-syarat khusus adalah sebagai berikut :
a. Minimal berijazah Sarjana Muda /DIII dan lebih diutamakan memiliki ijazah
Sarjana (SI);
Mempunyai kepribadian dan sifat-sifat kepemimpinan;
Memiliki pengetahuan luas, cakap dan pengalaman manajerial minimal 5 (lima)

b.
c.
d.
e.
(4)

4.

tahun;
Jujur serta bertanggung jawab;
Memb,-tat dan menyajikan proposal tentang visi dan misi PDAM.

Pengangkal"an

Direksi ditetapkan dengan Keputusan Bupati."

Ketentuan Pasa.I42 diubah, sehingga seluruhnya menjadi berbunyi sebagai berikut

"Pasal42
(1)

'

Syarat-syarat untuk Capat diangkat menjadi Calon Pegawai aCalah

a.
b.

:

:

f.

Warga Negara Indonesia ;
Berusia serendah-rendahnya 18 (delapan belas) tahun dan setinggi- tingginya 35
(tiga P'11uh linra) tahun;
Tidak pernah dih;kum penjara atau kurungan berdasarkan putusan pengadilan yang
sudah mempunyai kekuatan hukum yang tetap, karena melakukan suatu tindak
pidana kejahatan;
Tidak pernah terlibat dalam gerakan yang menentang Pancasila, Undang-Undang
Dasar Republik Indonesia Tahun 1945, Negara dan Pemerintah;
Tidak pernah diberhentikan dengan hormat tidak atas permintaan sendiri atau tidak
dengan hormat sebagai Pegawai Negeri atau pegawai perusahaan milik pemerintah,
atau diberhentikan tidak dengan hormat sebagai pegawai swasta;
Memiliki ijazah SLTP, SLTA, Diploma, Sarjana (S1), Magister (S2) atau Doktor

g.

(s3);
Berkelakuan baik yang dibuktikan dengan Surat Keterangan dari pejabat yang

h.
i.
j.
k.

berwenang;
Sehat jasmani dan rohani yang dibuktikan dengan Surat Keterangan Dokter;
Tidak berkedudukan sebagai Calon/Pegawai Negeri atau pegawai perusahaan lain;
Lulus seieksi Calon Pegawai;
Syarat-syarat lain yang ditetapkan oleh Direksi.

c.
d.
e.

(2) Calon Pegawai dapat diangkat menjadi Pegawai setelah melalui masa

percobaan
sekurang-kurangnya 1 (satu) tahun dan memenuhi persyaratan dalam masa percobaan
yang ditetapkan oleh Direksi.

(3) Calon Peg.:wai yang memenuhi
menjadi Pegawai.

persyaratan sebagaimana dimaksud ayat (2) diangkat

I

(4) Calon Pegawai yang dinyatakan tidak memenuhi

persyaratan diberhentik* rropu

mendapat rrang pesmgon.

(5)

5.

Selama menjalani rnasa percc,baan, Calon Pegawai tidak diperkenankan menduduki
jabatan.

Ketentuan Pasal 45 diubah, sehingga seluruhnya menjadi berbunyi sebagai berikut

:

"Pasal 45
Pangkat dan golongan Pegawai d itentukan sebagai berikut
a. Pegawai D;rsar Muda
Golongan A ruang 1
b. Pegawai Dasar Muda Tk I Golongan Aruang2
c. Pegawai Dasar
Golongan A ruang 3
d. Pegawai Dasar Tk I
Golongan A ruang 4
e. Pelaksana Muda
Golongan B ruang 1
t. Pelaksana ]Wuda Tk I
Golongan B ruang2
g. Pelaksana
Golongan B ruang 3
h. Pelaksana'fk I
Golongan B ruang 4
i. Staf Muda
Golongan C ruang 1
j. Staf Muda Tk I
Golongan C ruang2
k. Staf
Golongan C ruang 3
1. Staf Tk I
Golongan C ruang 4
m. StafMadya
Golongan D ruang I
n. Staf Madya Tk I
Golongan D ruang 2
o. Staf Utama Madya
Golongan D mang 3
p. Staf Utama
Golongan D ruang 4."

w

6.

:

Ketentuan Pasai 46 diubah, sehingga selurulmya menjadi berbunyi s:bagai berikut

:

"Pasal 46

v

Calon Pegawai yang diangkat menjadi Pegawai diberikan pangkat scbagai berikut :
a. Pegawai Dasar Muda, golongan ruang A/1 bagi yang pada saat melamar pekerjaan
serendah-rendahnya rnemiliki dan menggunakanljazah SD atau yang setingkat;
b. Pegawai Dasar, golongan ruang N 3 bagi yang pada saat melamar pekerjaan serendahrendahnya rnemiliki dan menggunakanljazah SLTP atatyang setingkat;
c. Pelaksana lvluda, golongan ruang B/ I bagi yangpada saat melamar pekerjaan serendahrendahnya memiliki dan menggunakanljazah SLTA, Diploma I atau yang setingkat;
d. Pelaksana Murla Tk I, golongan ruang Bl 2 bagi yang pada saat melamar pekerjaan
serendah- rendahnya rnemiliki dan menggunakan ljazah Diploma II;
e. Pelaksana, golongan ruang Bl 3 bagi yang pada saat melamar pekerjaan serendahrendahnya memiliki dan menggunakan ljazah Sarjana Muda, Akademi, atau Diploma

f.
g.

il;

Staf Muda, golongan ruang Cl I bagi yang pada saat melamar pekerjaan serendahrendahnya memiliki <ian menggunakan ljazah Sarjana (S1), atau Diploma IV;
Staf Muda Tk I, golongan ruang Cl 2 bagi yang pada saat melamar pekerjaan serendahrendahnya memiliki dan menggunakan ljazah Magister (S2), atau ljazah lain yang
setara;

h.

Staf, golongan nrang Cl 3 bagi yang pada saat melamar pekerjaan serendah- rendahnya
memiliki dan menggunakan ljazah Doktor (S3)."

liubah, sehingga seluruhnya menjadi berbunyi sebagai berikut

:

"Pasal 48

(1) Kenaikan pangkat Pegawai ditetapkan pada tar,ggal 1 April dan 1 Oktober

setiap

tahunnya.

(2) Kenaikan pangkat Pegawai terdiri dari :

a.
b.
c.
d.

Kenaikan
Kenaikan
Kenaikan
Kenaikan

(3) Kenaikan

pangkat reguler;
pangkat pilihan;
pangkat anumerta;
pa^ngkat pengabdian.

pangkat sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan

Direksi."

8.

Ketentuan Pasal 49 diubah, sehingga seluruhnya m,:njadi berbturyi sebagai berikut

Y/

:

"Pasal 49

(1)

Kenaikan pangkat reguler diberikan kepada Pegawai setingkat lebih tinggi, apabila :
a. Sekurang-kura\gnyatelah 4 (empat) tahun dalam pangkat yang dimilikinya; dan
b. Penilaian prestasi kerja sekurang-kurangnya memiliki nilai rata- rata baik dalam 2
(dua) tahun terakhir; dan
c. Tidak melampaui pangkat atasan langsung.

(2)

Kenaikan pangkat reguler yang dapat dicapai oleh seorang Pegawai setinggi-tingginya
adalah sebagai berikut :
a. Pelaksana Muda, golongan ruang B/1 bagi yang memiliki Ijazah Sekolah Dasar;
b. Pelaksana Muda Tk I, golongan ruang B/3 bagi yang memiliki Ijazah Sekolah
Lanj-utan Tingkat Pertama;
c. Staf l{uda, golongan ruang Cl2 bagi yang memiliki Ijazah Sekolah Lanjutan
Tingkat Atas, Ijazah Diploma I, atau ljazah Diploma II;
d. Staf Muda Tk I, golongan ruang Cl3 bagi yang memihki Ijazah Diploma IlI,Ijazah
Sarj ari a Muda, d;au ljazah Akademi;
e. Staf T'k I, golongan ruang Cl4 bagi yang memiliki Ijazah Sarjana (S1), atau ljazah
Diploma IV;
f. Staf lladya, golongan ruang D/l bagi yang memiliki Ijazah Magister (S2) atau
ljazah lain yang setara;
g. Staf lvladya Tk I, golongan ruang Dl2bagi yang memiliki Ijazah Doktor (S3)."

i,

g.

Ketentuan Pasr,l 50 diubah, sehingga seluruhnya menjadi berbunyi sebagai berikut

:

"Pasal 50

(l)

Kenaikan lrangkat pilihan bagi Pegawai yang mencluduki jabatandiberikan dalam batas
jenjang pangkat yang ditentukan untukjabatan yang bersangkutan.

(2)

Pegawai yang menduduki jabatan dan pangkatnya masih satu tingkat di bawah jenjang
pangkat terendah yang ditentukan untuk jabatan itu, dapat dinaikkan pangkatnya
setingkat hbih iinggi, apabila :
a. Telah 1 (satu) tahun dalam pangkat yang dimilikinya; dan
b. Sekurang- kurangnya telah 1 (satu) tahun dalam jabatanyang didudukinya; dan

?

c.
(3)

Penilaian prestasi kerja sekurang-kurangnya memiliki
(dua) rahun terakhir.

nilai rata- ratabaik dalam 2

Pegawai yang menduduki jabatan dan pangkatnya telah mencapai pangkat tertinggi
dalam jeqiang pangkat yang ditentukan untuk jabatan yang beriangkutan, aapat
diberikan lienaikan pangkat reguler setingkat lebih tinggi sesuai dengan pendidikan yang

dimiliki."
10. Ketentuan Pasal 51 diubah, sehingga seluruhnya menjadi berbunyi sebagai berikut

:

"Pasal 51

(1)

Kenaikan pangkat pilihan bagi Pegaw ai yang memperoleh Surat Tanda Tamat Belajar
atav,ljazah, dapat diberikan apabila :
a. Diangkat dalam jabatan atau diberi tugas yang memerlukan pengetahuan atau
keahlian yang sesimi dengan ljazahyang diperoleh; dan
b. Sekurang- kurangnya telah i (satu) tahun dalam pangkat terakhir; dan
c. Penilaran prestasi kerja sekurang-kurangnya memiliki nilai rata- rata baik dalam 1
(satu) lahun teral<hir; dan
d. Telah lulus ujian penyesuaian pangkat.

(2)

Pengaturan pangkat sebagaimana dimaksud dalam ayat

(l)

ditetapkan dengan Keputusan

Direksi."

11. Ketentuan Pasal 52 diubah, sehingga seluruhnya menjadi berbunyi sebagai berikut

:

"Pasal52
Kenaikan pangkat pilihan bagi Pegawai yang menunjukkan prestasi kerja luar biasa baiknya
atau Pegawai yang menemukan penemuan baru vang bermanfaat bagi PDAM, dapat
diberikan t*p: terikat pada jenjang pangkat dan ketentuan ujian dinas kenaikan pangkat."

12. Diantara Pasal 52 dan Pasal 53 disisipkan 2 (dua) pasal yaitu Pasal 52 A dan pasal 52 B
sebagai berikut:
"Pasal 52 A

(l)

Pegawai ymg sedang melaksanakan tugas belajar dan sebelumnya menduduki jabatan,
depat dinaii<kan pangkatnya setiap kali lebih tinggi, apabila :
a. sekurang- kurangnya telah4 (empat) tahun dalam pangkat terakhir; dan
b. Penilaian prestasi kerja sekurang- kurangnya memiliki nilai rata- ratabaik dalam2
(dua) tahun terakhir.

(2) Kenaikan pangkat sebagaimana dimaksud dalam ayat (l), diberikan dalam batas jenjang
pangkat yang ditentukan dalam j abatanyang terakhir didudukinya.
(3) Pengaturan kenaikan pangkat sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) ditetapkan dengan
Keputusan Direksi."
"Pasal 52 B

(1) Kenaikan pangkat pilihan bagi Pegawai yang telah selesai mengikuti dan lulus tugas
belajar, dapat diberikan apabila :
a. Sekurang- kurangnya telah 1 (satu) tahun dalam pangkat terakhir; dan
b. Penilaian prestasi kerja sekurang-kurangnya memiliki nilai rata- rata baik datam
(satu) tahun terakhir.

r

1

(2) Pengaturar,, pangkat sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan
Direksi."
13. Ketentuan

Pasa-l 53 diubah, sehingga seluruhnya

menjadi berbunyi sebagai berikut

:

"Pasal 53
Pegawai yang meninggal Cunia atau akan diberhentikan dengan hormat dengan hak pensiun
karena mencapai batas usia pensiun, diberikan kenaikan pangkat pengabdian setingkat lebih
tinggi, apabila :
a. Memiliki masa kerja sebagai Pegawai selama :
1) sekurang- kurangnya 30 (tigq puluh) tahun secara terus- menerus dan sekurangkurangnya telah 1 (satu) bulan dalam pangkat terakhir;
2) sekurang- kurangnya 20 (dua puluh) tahun secara terus- menenrs dan sekurangkurangrrya telah I (satu) tahun dalam pangkat terakhir; atau
3) sekurang- kurangnya 10 (sepuluh) tahun secara terus- menerus dan sekurangkurangnya telah 2 (dua) tahur^ dalam pangkat terakhir.

b.

Penilaian l,restasi kerja sekurang-kurangnya memiliki nilai rata- rata baik dalam
tahun teral:hir.

c.

Syarat- syaiat lainnya yang ditetapkan dengan Keputusan Direksi."

14. Ketentuan

Pasa.l 55 diubah, sehingga seluruhnya menjadi

berbunyi sebagai berikut

I

(satu)

:

"Pasal 55

Tingkat iabatan tertinggi sampai dengan terendah dan jenjang pangkat untuk tiap- tiap
tingkatjabatan adalah sebagai berikut :
a. Jabatan tingkat I dimulai dari pangkat Staf golongan ruang C/3 sampai dengan Staf Tk
I golongan ruangCl4;
b. Jabatan tingkat II dimulai dari pangkat Staf Muda Tk I golongan ruang Cl2 sampai
dengan Staf golongan ruang C/3;
c. Jabatan tingkat III dimulai dari p"ngkat Staf Muda golongan ruang C/l sampai dengan
Staf Muda 'Ik I golcngan ruang C/2;
d. Jabatan tingkal IV ciimulai dari pangkat Pelaksana Tk I golongan ruang B/4 sampai
dengan Staf Muda golongan ruang C/i;

15. Ketentuan Pasal

5€, ayat

(2) diubah, sehingga seluruhnya menjadi berbunyi sebagai berikut

:

"Pasal 56

(l)

Pegawai yang mempunyai kemampuan dan profesional
untuk menduduki jabatan tertentu.

di bidangnya

dapat diangkat

(2) Pengangkalan Pegarvai dalam suatu jabatan dilaksanakan dengan memperhatikan
persyaratarr sebagairnana dimaksud dalam Pasal 55 Peraturan Daerah ini dengan
memperhatikan kemampuan PDAM.

(3) Lrntuk melaksanakan penilaian atas kemampuan Pegawai, Direksi membentuk Tim
Pertimbangan Jabatan.

16. Ketentuan Pasal 61 diubah, sehingga seluruhnya menjadi berbunyi sebagai berikut

?
:

"Pasal 61

(1)

Setiap Pegawai wajib diikutkan dalam Program Pensiun yang pelaksanaannya ditetapkan
dengan Keputusan Direksi.

(2)

Pegawai yang pensiun sebagaimana dimaksud ayat (1) berhak atas uang Pensiun yang
besarnya ditetapkan dalam Program Pensiun.

(3) Program Pensiun Pegawai dilaksanakan oleh Badan Hukum yang mengelola

dan

menjalankan program yang menjanjikan manfaat pensiun.

(4)

Dana Program Pensiuu Pegawai bersumber dari

a.
b.
c.
d.
*i

:

Anggaran PDAM;
Dana kesejahteraan;
Iuran Pegawai;
Usaha-usaha lairr yang sah sepanjang tidak merugikan PDAM."

17. Ketentuan Pasal 63 ayat (4) diubah, sehingga seluruhnya menjadi berbunyi sebagai berikut

:

"Pasal 63

(l)

Pegawai yang mernenuhi syarat- syarat kecakapan, kerajinan dan pengabdian/ ketaatan
dalam melaksanakan kewajiban di PDAM, diberikan kenaikan gaji berkala.
2 (dua) tahun sekali jika memenuhi syarat- syarat :
penilaian
prestasi
kerja
ratarata baik tanpa nilai kurang dalam tahun terakhir;
a. Hasil
b. Masih dalam batas masa kerja golongan yang ditentukan untuk kenaikan gaji berkala.

(2) Kenaikan gaji berkala diberikan

(3) Apabila penilaian prestasi kerja Pegawai belum memenuhi

persyaratan sebagaimana
dimaksuddalam ayat (2) huruf a, maka kenaikan gaji berkala ditunda untuk paling lama
I (satu) tahun.

$

(4) Apabila sampai dengan batas waktu penundaan, Pegawai yang bersangkutan belum
memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) huruf a, maka kenaikan
gaji berkalanya ditunda untuk paling lama 1 (satu) tahun setiap kali penundaan.

18. Ketentuan Pasal 70 .liubah, sehingga seluruhnya menjadi berbunyi sebagai berikut

:

"l'asal 70
Direksi berwenang memberhentikan Pegawai karena :
a. Meninggal dunia;
b. Atas permintaan sendiri;
c. Berakhir masa tugasnya setelah mencapai usia setinggi- tingginya 56 tahun;
d. Dihukum penjara atau kurungan berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai
kekuatan hukum yang tetap, karena melakukan suatu tindak pidana kejahatan;
e. Melakukan pcnyelewengan terhadap Pancasila, Undang-Undang Dasar Republik
Indonesia Tahun 1945 atau terlibat dalam kegiatan yang menentang Negara dan
Pemerintah;
f. Tidak cakap jasmani atau rohani sehingga tidak dapat menjalankan kewajiban sebagai
Pegawai;
g. Merangkap menjadi Pegawai Negeri atau perusahaan lain."

?

I
20. Ketentuan

Pasa"l 76 diubah, sehingga seluruhnya

menjadi berbunyi sebagai berikut

:

"Pasal 76
(1) Tarip air minum PDAM ditetapkan oleh Bupati berdasarkan usulan Direksi setelah
disetujui oleh Badan Pengawas.
(2) Perhitungan dan penetapan tarip air minum didasarkan pada prinsip-prinsip :
a. Keterjarrgkauan dan keadilan;
b. Mutu pelayanan;
c. Pemulihan biaya;
d. Efisiensi pemakaian air;
e. Transpa-ransi dan akuntabilitas;
f. Perlindungan air baku.
i'
.''r, (3) Penetapan tarip sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini dapat ditinjau setiap 2 (dua)
tahun sekali."

21.

Pasal 80 dihapus
Pasal

II

Peraturan Daerah ir^i mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerint-ahkan pengi.rndangan Peraturan Daerah

ini dengan

penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Wonosobo.
Wonosobo

12lanuai2007

Diundangkan di Wonoso

;gj{ttD

)J

26"1 7

oMo
LEMBARAN DAERAH KABUPATEN WONOSOBO TAHUN

2OO7

NoMoR..g... . ...

PEI{JELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN WONOSOBO

NOMOR

5

TAHTJN 2OO7

TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH
KABUPATEN WONOSOBO NOMOR 25 TAHUN 2OOI
TENTANG PERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM
KABUPATEN WONOSOBO
L

UMUM
Bahwa untuk menunjang kelancaran pelaksanaan tugas serta peningkatan efrsiensi dan
efektifitas ?enrsahaan Daerah air Minum Kabupaten Wonosobo sema untuk menianin
terselenggaranya kegiatan perusahaan atas dasar prinsip-prinsip ekonomi perusahaan yang
sehat, maka perlu diattr kernbali ketcntuan-ketentuan yang mengatur Kepengurusan
Perusahaan Daerah Air Minum sesuai dengan :
a. Perattnan Menteri Dalrn Negeri Nornor 7 Tahrm 1998 tentmg Kepengurusan Penrsahaan
Daerah Air Minum ;
b. Keputusan Menteri Negara Otonomi Daerah Nomor 8 Tahun 2tX)0 tentang Pedoman
Akrurtansi Perusahaan Daerah Air Minum ;
c. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 34 Tahm 2O00 tentang Homan Kepegawaim
Perusahmn Daerah Air Minum .
Kepengurusan ?erusahaan dan Kepegawaian di Perusahaan Daerah Air Minrmr
berlandaskan pada Peraturan Daerah Kabupaten Wonosobo Nomor 25 Tahun 2001, untuk
saat ini sudah tidak sesuai lagi dan perlu diatur kembali untuk lebih meningkatkm kinerja
perusahaan dalarn mernberikan pelayanan kepada masymakat.

n. PASAL DEMI PASAL

Pasal{ Cukupjelas.

l

Cukup jelas.
Pasal6 l{rrruf a sanpai denganhtmrf dCukup jelas.
Pasal

Huruf e:
Yang dimaksud dengan usaha dibidang lain antara lain

:

1. Cucikendaraan;
2. Bengkel meter air;
3. Memproduksi air mineral
Pasal 10 Cukup jelas
Pasal dl
Ayat (1) Cukup jelas.

Ayat(2)
Masa percobaan

I

(satu) tahun dihitung sejak terhitung mulai tanggal yang

bersangkutan diangkat sebagai Calon Pegawai.
Ayat (3) dan Ayat (4)
Cukup jelas.
Ayat (5)
Calon Pegawai tidak dapat diangkat dalam jabatan taena Calon Pegawai tersebut
masih dalam masa percobaan dan kepadanya belum diberikan pangkat sedangkan
rmtuk menduduki jabatan antan lain disyaratkan harus mempunyai pangkat yang
sesuai

w**SaUatanrryy

I

Pasal 45
Cukup jelas
Pesel {6
Ayat (1)
Cukup jelas.

Ayat(2)
Hurufa sampai dengan huruf

e

Cukup jelas.

Huruf f
Yang dimaksud dengan l1mah lain yang setara adalah Ijazah yang dikeluarkan
oleh Perguruan Tinggi yang bobot unflrk memperolehnya setara dengan liazah
Magister (S2), yang penetapan kesetaraannya dilaksanakan oleh Menteri yang
bertanggung jawab di bidang pendidikan nasional. Penjelasan ini berlaku
selanjutnya untuk pengertian yang sama dalam Peraturan Daerah ini.
Huruf g
Cukup jelas.
Pasal 51
Ayat (1)
Yang dimaksud dengan memperoleh dalam ketentuan ini, termasuk bagi Pegawai
yang telah memiliki Surat Tanda Tamat Belajar/ ljazah yang diperoleh sebelum
yang bersangkutan diangkat menjadi Calon Pegawai.
Ayat (2)
Pengaturan kenaikan pangkat pilihan bagi Pegawai yang m€mperoleh Surat Tanda
Tamat Belajar ata,u tjazah diatur dengan Keputusan Direksi dengan
mempertimbangkan kondisi dan kemampuan PDAM.

Pasal52
Dalam ketentuan ini yang dimaksud dengan prestasi kerja luar biasa baiknya adalah
prestasi kerja yang sangat menodol yang secara nyata diakui dalam linglrungan
kerjanya, sehingga Pegawai yang bersangkutan secara nyata menjadi teladan bagi
Pegawai lainnya.
Prestasi kerja luar biasa baiknya itu dinyatakan dalam bentuk Surat Keputusan Direksi.
Dalam surat keputusan dimaksud antara lain harus disebutkan bentuk dan wujud
prestasi kerja luqq biasa baiknya itu.
Pasal 52 A
Ayat (1)
Pegawai yang mengikuti tugas belajar merupakan tanaga terpilih, oleh sebab itu
selama melaksanakan tugas belajar Pegawai yang bersangkutan harus dibina
kenaikan pangkataya.

Ayat(2)
Cukup jelas.

Pasal52 B
Ayat (1)
Cukup jelas.

Ayat(2)
Pengaf,ran kenaikan pangkat pilihan bagi Pegawai yang telah selesai dan lulus
tugas belajar diatur dengan Keputusan Direksi dengan mempertimbangkan kondisi
dan kemampuan PDAM.

A-

r'

Angl@ l)
Yaqg dirnaksud masa Mefa sebagai Pega$rai s€effia tenn melrcnrs adalah nissa
keja yang dihituag sejak diasrgkat nlan$adi'Ca,lron Pegarlai saepai dengan yang
bersangkutan msninggal dunia atau mencapai batas usia pensirmAnglra 2) danangka 3)
Cukup jelas.
Huruf b dan c
Cukup jelas.

i :.:.:".

PsrI55
Cukup jelas.
Pas*l 56
Cukup jelas.

Pesrl

6l

Cukup jelas.
Pasal 63
Cukup jelas.
Pesd 70
Cukup jelas.
Frsfll 76

Pesel II
Cukup jelas.

/

