
 

BUPATI MADIUN 

PROVINSI JAWA TIMUR 

SALINAN 

PERATURAN DAERAH KABUPATEN MADIUN 

NOMOR  9 TAHUN 2019 

TENTANG 

PERUSAHAAN UMUM DAERAH AIR MINUM 

TIRTA DHARMA PURABAYA KABUPATEN MADIUN 

 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

BUPATI MADIUN, 

 

Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 4 ayat 

(1) dan ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 

54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik 

Daerah, Daerah dapat membentuk BUMD 

berupa Perusahaan Umum Daerah; 

b. bahwa dalam pengelolaan air minum 

masyarakat, Pemerintah Kabupaten Madiun 

telah mimiliki Perusahaan Daerah Air Minum 

berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten 

Daerah Tingkat II Madiun Nomor 4 Tahun 

1993 tentang Pendirian Perusahaan Daerah 

Air Minum Kabupaten Daerah Tingkat II 

Madiun; 

c. bahwa guna meningkatkan kinerja 

Perusahaan Umum Daerah  Air  Minum, 

perlu dilakukan penataan dan perbaikan tata 

kelola organisasi sesuai  dengan  prinsip  tata  

kelola  perusahaan  yang  baik dan sehat 

untuk meningkatkan pelayanan kepada 

masyarakat; 
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d. bahwa sejalan dengan perkembangan 

peraturan perundang-undangan dan 

kebutuhan pelayanan kepada masyarakat, 

beberapa Peraturan Daerah Kabupaten 

Madiun yang mengatur mengenai Perusahaan 

Umum Daerah  Air  Minum perlu dilakukan 

penyesuaian dengan perkembangan 

peraturan perundang-undangan; 

e. bahwa  berdasarkan  pertimbangan  

sebagaimana dimaksud dalam  huruf  a,  

huruf  b, huruf c dan huruf d perlu  

membentuk Peraturan Daerah tentang  

Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta 

Dharma Purabaya Kabupaten Madiun. 

 

Mengingat : 1. Pasal 18 Ayat (6) Undang-Undang Dasar 

Negara Republik Indonesia Tahun 1945; 

2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 

tentang Pembentukan Daerah- daerah 

Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa 

Timur (Lembaran Negara Tahun 1950 Nomor 

19, Tambahan Lembaran Negara Nomor 9) 

sebagaimana telah diubah dengan Undang-

Undang Nomor 2 Tahun 1965 (Lembaran 

Negara Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan 

Lembaran Negara Nomor 2730);  

3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1974 

tentang Pengairan (Lembaran Negara Tahun 

1974 Nomor 65, Tambahan Lembaran Negara 

Nomor 3046); 

4. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 

tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 1981 

Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 3209);  
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5. Undang-Undang  Nomor 28 Tahun 1999 

tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih 

dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan 

Nepotisme (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 

3851); 

6. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 

tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47,  

Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 4286); 

7. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 

tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, 

Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 5038); 

8. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 

tentang Pembentukan Peraturan Perundang-

Undangan (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 

5234); 

9. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 

tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 2014 

Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara 

Nomor 5587) sebagaimana telah diubah 

beberapa kali terakhir dengan Undang-

Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang 

Perubahan Kedua Atas Undang-Undang 

Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan 

Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 5679); 
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10. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 

tentang Pengelolaan Keuangan Daerah 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 

2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 6322); 

11. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia 

Nomor 121 Tahun 2015 tentang Pengusahaan 

Sumber Daya Air (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2015 Nomor 344, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 

5801); 

12. Peraturan Pemerintah Nomor 122 Tahun 

2015 tentang Sistem Penyediaan Air Minum  

(Lembaran  Negara  Republik Indonesia  

Tahun  2015  Nomor  345,  Tambahan  

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 

5802); 

13. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 

tentang Pembinaan dan Pengawasan 

Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 

2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 6041); 

14. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 

tentang Badan Usaha Milik Daerah 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 

2017 Nomor 305, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 6173); 

15. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 

tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-

Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang 

Pembentukan Peraturan Perundang-

Undangan; 
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16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 

Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan 

Keuangan Daerah sebagaimana telah 

beberapa kali diubah, terakhir dengan 

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 

Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas 

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 

Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan 

Keuangan Daerah; 

17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 

Tahun 2007 tentang Organ dan Kepegawaian 

Perusahaan Daerah Air Minum; 

18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 

Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk 

Hukum Daerah sebagaimana telah diubah 

dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri 

Nomor 120 Tahun 2019 ; 

19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 

Tahun 2016 tentang Pedoman Pemberian 

Subsidi Dari Pemerintah Daerah Kepada 

Badan Usaha Milik Daerah Penyelenggara 

Sistem Penyediaan Air Minum (Berita Negara 

Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 

1399); 

20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 71 

Tahun 2016 tentang Perhitungan dan 

Penetapan Tarif Air Minum (Berita Negara 

Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 

1400); 

21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik 

Indonesia Nomor 37 Tahun 2018 tentang 

Pengangkatan Dan Pemberhentian Anggota 

Dewan Pengawas Atau Anggota Komisaris 

Dan Anggota Direksi Badan Usaha Milik 

Daerah;  

22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik 
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Indonesia Nomor 118 Tahun 2018 tentang 

Rencana Bisnis, Rencana Kerja dan 

Anggaran, Kerja sama, Pelaporan dan Evluasi 

Badan Usaha Milik Daerah;  

23. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat 

II Madiun Nomor 4 Tahun 1993 tentang 

Pendirian Perusahaan Daerah Air Minum 

Kabupaten Daerah Tingkat II Madiun.               

( Lembaran Daerah Kabupaten Tingkat II 

Madiun Tahun 1993 Nomor..... Seri....) 

 

Dengan Persetujuan Bersama 

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN MADIUN 

Dan 

BUPATI MADIUN 

 

MEMUTUSKAN  

 

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN 

MADIUN TENTANG PERUSAHAAN UMUM 

DAERAH AIR MINUM TIRTA DHARMA 

PURABAYA KABUPATEN MADIUN 

 

BAB I 

KETENTUAN UMUM 

Pasal 1 

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan : 

1. Daerah adalah Kabupaten Madiun. 

2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Madiun. 

3. Bupati adalah Bupati Madiun. 

4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, yang selanjutnya disebut 

DPRD, adalah Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Madiun. 

 

 

5. Kepala Daerah Yang Mewakili Pemerintah Daerah Dalam 

Kepemilikan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan Pada 
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Perusahaan Umum Daerah yang selanjutnya disebut KPM adalah 

organ perusahaan umum Daerah yang memegang kekuasaan 

tertinggi dalam perusahaan umum Daerah dan memegang segala 

kewenangan yang tidak diserahkan kepada Direksi atau Dewan 

Pengawas. 

6. Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Dharma Purabaya 

Kabupaten Madiun yang selanjutnya disebut Perumdam  Tirta 

Dharma Purabaya adalah BUMD yang berbentuk Perusahaan 

Umum Daerah yang bergerak di bidang usaha jasa layanan 

penyediaan air minum di Kabupaten Madiun dan usaha lainnya. 

7. Dewan Pengawas adalah Dewan Pengawas Perumdam Tirta 

Dharma Purabaya. 

8. Direksi adalah Direksi Perumdam Tirta Dharma Purabaya. 

9. Pegawai adalah pegawai yang diangkat dan diberhentikan oleh 

Direksi. 

10. Gaji adalah gaji pokok ditambah dengan tunjangan lainnya yang 

sah. 

11. Gaji pokok adalah gaji pokok yang ditentukan dalam skala gaji 

pokok pegawai Perumdam Tirta Dharma Purabaya. 

12. Daftar penilaian pekerjaan adalah daftar penilaian pekerjaan 

yang ditetapkan oleh Direksi. 

13. Ijazah adalah tanda tamat belajar dari sekolah dan atau 

perguruan tinggi negeri atau swasta. 

14. Peraturan Perusahaan adalah peraturan yang dibuat secara 

tertulis oleh pengusaha yang memuat syarat-syarat kerja dan 

tata tertib perusahaan. 

15. Peraturan Direksi adalah peraturan yang dibentuk oleh Direksi 

berdasarkan kewenangannya. 

16. Keputusan Direksi adalah keputusan yang dibentuk oleh Direksi 

berdasarkan kewenangannya. 

 

 

 

17. Tenaga Honorer atau tenaga kontrak adalah tenaga yang bekerja 

di Perumdam Tirta Dharma Purabaya berdasarkan sistem kerja 

jangka waktu tertentu dan memperoleh upah atau honorarium 
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sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang 

berlaku. 

18. Jasa produksi adalah pembagian atas laba bersih perusahaan 

setelah dikurangi pajak dalam satu tahun anggaran sesuai 

dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. 

19. Tarif Air Minum selanjutnya disebut tarif adalah kebijakan biaya 

jasa layanan Air Minum yang ditetapkan KPM untuk pemakaian 

setiap meter kubik (m3) yang diberikan oleh Perumdam Tirta 

Dharma Purabaya yang wajib dibayar oleh pelanggan.  

20. Rencana Strategis Bisnis yang selanjutnya disingkat Renstrabis 

adalah rencana strategis bisnis Perumdam Tirta Dharma 

Purabaya yang disusun dalam jangka waktu lima tahun. 

21. Rencana Kerja dan Anggaran Tahunan yang selanjutnya 

disingkat RKAT atau RKAP adalah rencana kerja dan anggaran 

Perumdam yang disusun sebagai penjabaran tahunan dari 

Renstrabis untuk mewujudkan maksud dan tujuan pendirian 

Perumdam Tirta Dharma Purabaya. 

22. Penyediaan Air Minum adalah kegiatan menyediakan air minum 

untuk memenuhi kebutuhan masyarakat agar mendapatkan 

kehidupan yang sehat, bersih dan produktif. 

23. Anggaran  Pendapatan  Belanja  Daerah,  selanjutnya disingkat    

APBD  adalah  rencana  keuangan  tahunan daerah  yang  

dibahas  dan  disetujui  bersama  oleh Pemerintah Daerah dan   

DPRD,  dan  ditetapkan  dengan Peraturan Daerah. 

24. Subsidi  adalah  alokasi  anggaran  yang  diberikan  oleh 

pemerintah  daerah  kepada  Badan  Usaha  Milik  Daerah 

Penyelenggara  SPAM  yang  bertujuan  untuk  membantu biaya  

produksi  air minum  agar  harga  jual  produksi  yang dihasilkan 

dapat terjangkau oleh masyarakat banyak. 

25. Biaya  Pengelolaan  adalah  biaya  operasi  dan pemeliharaan,  

biaya  depresiasi/amortisasi,  biaya  bunga pinjaman, biaya lain 

dan/atau keuntungan yang wajar. 

 

 

26. Audit  atau  Pemeriksaan  adalah  proses  identifikasi masalah,  

analisis,  dan  evaluasi  yang  dilakukan  oleh pengawas internal 
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dan atau kantor  akuntan  publik secara independen, obyektif, 

dan profesional berdasarkan standar  pemeriksaan,  untuk  

menilai  kebenaran, kecermatan,  kredibilitas,  dan  keandalan  

informasi mengenai  pengelolaan  dan  tanggung  jawab  

keuangan negara dan daerah. 

27. Tata kelola perusahaan yang baik (Good Corporate Governance) 

yang selanjutnya disebut GCG adalah prinsip-prinsip yang 

mendasari suatu proses dan mekanisme pengelolaan yang 

berlandaskan peraturan perundang-undangan dan etika 

berusaha. 

28. Pengusaha adalah Orang Perseorangan, persekutuan, atau badan 

hukum yang secara berdiri sendiri menjalankan perusahaan  

bukan miliknya. 

 

BAB II 

ASAS 

Pasal 2 

Penyelenggaraan Perumda Tirta Dharma Purabaya Kabupaten 

Madiun berdasarkan asas: 

a. asas kepastian hukum; 

b. keterbukaan; 

c. partisipatif; 

d. akuntabilitas; 

e. kepentingan umum; 

f. profesionalisme; 

g. kesamaan hak; 

h. keseimbangan hak dan kewajiban; 

i. efisiensi; dan 

j. efektifitas.  

 

 

 

 

BAB III 

MAKSUD DAN TUJUAN 

Bagian Kesatu 
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Maksud 

Pasal 3 

Perumdam Tirta Dharma Purabaya didirikan dengan maksud : 

a. menyelenggarakan usaha daerah yaitu menyediakan, mengelola, 

menjual, dan mendistribusikan air bersih sebagai bahan baku air 

minum yang memenuhi standar dan syarat kesehatan, secara 

merata, tertib, dan berkesinambungan teratur untuk memenuhi 

kebutuhan masyarakat dan berpegang pada prinsip-prinsip 

ekonomi perusahaan dengan tidak melupakan fungsi sosialnya;  

b. membantu dan mendorong pertumbuhan perekonomian daerah 

serta sebagai salah satu sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD); 

c. memperoleh laba / keuntungan.  

 

Bagian Kedua 

Tujuan 

Pasal 4 

(1) Perumdam Tirta Dharma Purabaya didirikan dengan tujuan: 

a. meningkatkan kesejahteraan dan kesehatan masyarakat 

melalui ketersediaan air minum; 

b. meningkatkan sumber pendapatan asli daerah; 

c. turut serta dalam peningkatan perekonomian daerah; 

d. tersedianya pelayanan air minum untuk memenuhi hak rakyat 

atas air minum; 

e. terwujudnya pengelolaan dan pelayanan air minum yang 

berkualitas dengan harga yang terjangkau; 

f. tercapainya kepentingan yang seimbang antara pelanggan 

dengan Perumdam Tirta Dharma Purabaya;  

g. tercapainya penyelenggaraan air minum yang efektif dan 

efisien untuk memperluas cakupan pelayanan air minum; dan 

h. memenuhi kewajiban pemerintah dalam melayani kebutuhan 

air bersih untuk masyarakat.  

(2) Untuk mencapai tujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 

Perumdam Tirta Dharma Purabaya melaksanakan kegiatan 

sebagai berikut: 

a. menyediakan, memproduksi, mengelola, dan menjual air 

bersih sebagai bahan baku air minum;  
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b. mendirikan, membangun dan/atau mengelola instalasi air 

minum; 

c. mendistribusikan air minum kepada pelanggan; dan 

d. membentuk dan mengembangkan unit usaha. 

 

BAB IV 

RUANG LINGKUP  

Pasal 5 

Ruang Lingkup Peraturan Daerah ini meliputi: 

a. Pendirian, nama dan kedudukan;  

b. Jangka Waktu Berdiri; 

c. Kegiatan usaha; 

d. Modal dan pendanaan; 

e. Organ Perumdam; 

f. Kepegawaian; 

g. Asuransi dan dana pensiun; 

h. Asosiasi; 

i. Tahun buku dan renstrabis; 

j. Operasional PerumdamTirta Dharma Purabaya; 

k. Laporan perusahaan dan penggunaan laba; 

l. Tarif air minum; 

m. Kerjasama, pengadaan barang dan jasa serta pemindahan, 

penerimaan, dan penghapusan aset; 

n. Peran serta masyarakat; 

o. Pengawasan dan pembinaan; dan 

p. Pembubaran. 

 

 

 

 

 

BAB V 

PENDIRIAN, NAMA, DAN KEDUDUKAN 

Bagian Kesatu 

Pendirian 

Pasal 6 
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(1) Dengan Peraturan Daerah ini ditetapkan bahwa Perusahaan 

Daerah Air Minum Kabupaten Daerah Tingkat II Madiun 

merupakan Badan Usaha Milik Daerah yang didirikan 

berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II 

Madiun Nomor 4 Tahun 1993 tentang Pendirian Perusahaan 

Daerah Air Minum Kabupaten Daerah Tingkat II Madiun. 

(2) Peralihan stasus badan hukum menjadi Perumdam Tirta Dharma 

Purabaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi pula 

kepemilikan atas aset, kepegawaian dan/atau hubungan hukum 

yang terdiri atas nama Perumdam Tirta Dharma Purabaya. 

(3) Atas Peralihan status badan hukum sebagaimana dimaksud pada 

ayat (1), Perumdam Tirta Dharma Purabaya berhak melakukan 

usaha berdasarkan Peraturan Daerah Ini.                

 

Bagian Kedua 

Nama 

Pasal 7 

(1) Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Daerah Tingkat II 

Madiun sebagaimana  dimaksud  dalam Pasal 6 berubah nama 

menjadi  Perumdam Tirta Dharma Purabaya. 

 

(2) Perumdam Tirta Dharma Purabaya sebagaimana dimaksud pada 

ayat (1) menggunakan logo: 

 

 

(3) Bentuk, warna, dan perbandan ukuran logo sebagaitercantum 

dalam Lamahkan dari Peraturan Da 

Bagian Ketiga 

Kedudukan 

Pasal 8 
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(1) Perumdam Tirta Dharma Purabaya berbadan hukum Perusahaan 

Umum Daerah yang berkedudukan dan berkantor di wilayah 

Kabupaten Madiun. 

(2) Wilayah kerja Perumdam Tirta Dharma Purabaya meliputi wilayah 

Kabupaten Madiun. 

(3) Perumdam Tirta Dharma Purabaya dapat mengembangkan unit 

pelayanan di wilayah Kabupaten Madiun dan sekitarnya. 

 

BAB VI 

JANGKA WAKTU BERDIRI 

Pasal 9 

Perumdam Tirta Dharma Purabaya didirikan untuk jangka waktu 

yang tidak terbatas. 

 

BAB VII 

KEGIATAN USAHA 

Bagian Kesatu 

Umum 

Pasal 10 

Kegiatan usaha Perumdam Tirta Dharma Purabaya adalah 

menyediakan air bersih untuk kebutuhan masyarakat, dan jenis 

usaha lainnya. 

 

Bagian Kedua 

Bidang Usaha 

Pasal 11 

Bidang  usaha Perumdam Tirta Dharma Purabaya adalah : 

a. melaksanakan  sebagian  kewenangan Pemerintah  Daerah  dalam  

menyelenggarakan  Sistem Penyediaan Air Minum  untuk  

memenuhi kebutuhan  masyarakat; 

b. penyediaan dan pemeliharaan berikut pengoperasian sarana 

pelayanan air bersih; 

c. mengatur, menyempurnakan dan mengawasi pemakaian air 

secara efektif dan efisien, untuk mencegah adanya pengambilan 

air bersih secara liar; 
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d. menyelenggarakan pelayanan air bersih kepada masyarakat 

secara tertib dan teratur berdasarkan prinsip-prinsip ekonomi; 

dan 

e. jenis usaha lain yang memungkinkan dan menguntungkan yang 

diusulkan oleh Direksi kepada KPM setelah mendapatkan 

persetujuan dari Dewan Pengawas. 

 

Bagian Kedua 

Pengembangan Usaha 

Pasal 12 

(1) Perumdam Tirta Dharma Purabaya dapat melakukan 

pengembangan usaha. 

(2) Pengembangan usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 

diusulkan oleh Direksi kepada KPM setelah mendapatkan 

persetujuan dari Dewan Pengawas. 

(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai pengembangan usaha 

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan 

Bupati. 

Bagian Ketiga 

Anak Perusahaan 

Pasal 13 

(1) Perumdam Tirta Dharma Purabaya dapat membentuk anak 

perusahaan.  

(2) Dalam membentuk anak perusahaan, Perumdam Tirta Dharma 

Purabaya dapat bermitra dengan:  

a. badan usaha milik negara atau BUMD lain; dan/atau  

b. badan usaha swasta yang berbadan hukum Indonesia.  

(3) Mitra sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling sedikit 

memenuhi syarat: 

a. Iaporan keuangan 3 (tiga) tahun terakhir yang diaudit kantor 

akuntan publik dengan hasil opini paling rendah setara wajar 

dengan pengecualian; 

b. perusahaan dalam kondisi sehat yang dinyatakan oleh kantor 

akuntan publik dalam 1 (satu) tahun terakhir; 

c. memiliki kompetensi di bidangnya; dan  
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d. perusahaan mitra harus menyetor dalam bentuk uang secara 

tunai paling sedikit sebesar 25% (dua puluh lima persen) yang 

dihitung secara proposional sesuai kesepakatan dari modal 

dasar.  

(4) Pembentukan anak perusahaan sebagaimana dimaksud pada 

ayat (1) harus memenuhi persyaratan:  

a. disetujui oleh KPM; 

b. minimal kepemilikan saham 70% (tujuh putuh persen) dan 

sebagai pemegang saham pengendali; 

c. laporan keuangan Perumdam Tirta Dharma Purabaya 3 (tiga) 

tahun terakhir dalam keadaan sehat; 

d. memiliki bidang usaha yang menunjang bisnis utama; dan  

e. tidak boleh melakukan penyertaan modal berupa tanah dari 

Perumdam Tirta Dharma Purabaya yang berasal dari 

penyertaan modal Daerah.  

(5) Setiap penambahan modal disetor yang mengakibatkan 

penambahan kepemilikan saham Perumdam Tirta Dharma 

Purabaya di anak perusahaan dilakukan dengan persetujuan oleh 

KPM. 

 

BAB VIII 

MODAL DAN PENDANAAN 

Bagian Kesatu 

Modal 

Pasal 14 

(1) Jumlah modal awal Perumdam Tirta Dharma Purabaya pada 

tahun 2017 sebesar Rp. 30.131.626.326,- (tiga puluh milyar 

seratus tiga puluh satu juta enam ratus dua puluh enam ribu 

tiga ratus dua puluh enam rupiah) dan sampai dengan tahun 

2023 telah ditingkatkan menjadi sebesar     Rp. 

50.131.626.326,- (lima puluh milyar seratus tiga puluh satu 

juta enam ratus dua puluh enam ribu tiga ratus dua puluh 

enam rupiah), dengan rincian sebagai berikut : 

a. pada tahun 2018 sebesar Rp. 6.237.775.771,- (enam milyar 

dua ratus tiga puluh tujuh juta tujuh ratus tujuh puluh 

lima ribu tujuh ratus tujuh puluh satu rupiah); 

b. pada tahun 2019 sebesar Rp. 4.500.000.000,- (empat 

milyar lima ratus juta rupiah); 
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c. pada tahun 2020 sebesar Rp. 4.500.000.000,- (empat 

milyar lima ratus juta rupiah); 

d. pada tahun 2021 sebesar Rp. 1.587.408.077,- (satu milyar 

lima ratus delapan puluh tujuh juta empat ratus delapan 

ribu tujuh puluh tujuh rupiah); 

e. pada tahun 2022 sebesar Rp. 1.587.408.076,- (satu milyar 

lima ratus delapan puluh tujuh juta empat ratus delapan 

ribu tujuh puluh enam rupiah); 

f. pada tahun 2023 sebesar Rp. 1.587.408.076,- (satu milyar 

lima ratus delapan puluh tujuh juta empat ratus delapan 

ribu tujuh puluh enam rupiah). 

(2) Modal disetor pada Perumdam Tirta Dharma Purabaya sampai 

dengan tahun buku 2018 sebesar Rp. 36.369.402.096,- (tiga 

puluh enam milyar tiga ratus enam puluh sembilan juta empat 

ratus dua ribu sembilan puluh enam rupiah), dengan rincian 

sebagai berikut : 

a. pada tahun anggaran 1993 telah disetor penyertaan modal 

berupa uang sebesar Rp. 30.871.900,- (tiga puluh juta 

delapan ratus tujuh puluh satu ribu sembilan ratus 

rupiah); 

b. pada tahun anggaran 1999 telah disetor penyertaan modal 

berupa uang sebesar Rp. 5.138.921.349,- (lima milyar 

seratus tiga puluh delapan juta sembilan ratus dua puluh 

satu ribu tiga ratus empat puluh sembilan rupiah); 

c. pada tahun anggaran 2004 telah disetor penyertaan modal 

berupa uang sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah); 

d. pada tahun anggaran 2005 telah disetor penyertaan modal 

berupa uang sebesar Rp. 176.000.000,- (seratus tujuh 

puluh enam juta rupiah); 

e. pada tahun anggaran 2006 telah disetor penyertaan modal 

berupa uang sebesar Rp. 2.254.375.000,- (dua milyar dua 

ratus lima puluh empat juta tiga ratus tujuh puluh lima 

ribu rupiah); 

f. pada tahun anggaran 2007 telah disetor penyertaan modal 

berupa uang sebesar Rp. 2.000.000.000,- (dua milyar 

rupiah); 

g. pada tahun anggaran 2009 telah disetor penyertaan modal 

berupa uang sebesar Rp. 5.600.000.000,- (lima milyar 

enam ratus juta rupiah); 

h. pada tahun anggaran 2010 telah disetor penyertaan modal 

berupa uang sebesar Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta 

rupiah); 
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i. pada tahun anggaran 2013 telah disetor penyertaan modal 

berupa uang sebesar Rp. 548.993.600,- (lima ratus empat 

puluh delapan juta sembilan ratus sembilan puluh tiga 

ribu enam ratus rupiah); 

j. pada tahun anggaran 2014 telah disetor penyertaan modal 

berupa uang sebesar Rp. 2.862.911.362,- (dua milyar 

delapan ratus enam puluh dua juta sembilan ratus sebelas 

ribu tiga ratus enam puluh dua rupiah); 

k. pada tahun anggaran 2015 telah disetor penyertaan modal 

berupa uang sebesar Rp. 4.318.653.115,- (empat milyar 

tiga ratus delapan belas juta enam ratus lima puluh tiga 

ribu seratus lima belas rupiah); 

l. pada tahun anggaran 2016 telah disetor penyertaan modal 

berupa uang sebesar Rp. 3.498.000.000,- (tiga milyar 

empat ratus sembilan puluh delapan juta rupiah); 

m. pada tahun anggaran 2017 telah disetor penyertaan modal 

berupa uang sebesar Rp. 3.498.000.000,- (tiga milyar 

empat ratus sembilan puluh delapan juta rupiah); 

n. pada tahun anggaran 2018 telah disetor penyertaan modal 

berupa uang sebesar Rp. 6.237.775.771,- (enam milyar dua 

ratus tiga puluh tujuh juta tujuh ratus tujuh puluh lima 

ribu tujuh ratus tujuh puluh satu rupiah). 

 

Pasal 15 

(1) Modal  Perumdam Tirta Dharma Purabaya terdiri dari  seluruh  

kekayaan  Perumdam Tirta Dharma Purabaya yang  merupakan 

kekayaan Daerah yang dipisahkan. 

(2) Penambahan modal untuk pengembangan Perumdam Tirta 

Dharma Purabaya terdiri atas : 

a. penyertaan modal Daerah; 

b. pinjaman; 

c. hibah; dan/ atau 

d. sumber modal lainnya, meliputi : 

1) kapitalisasi cadangan; 

2) Keuntungan revaluasi aset; dan 

3) Agio saham. 

(3) Penyertaan modal Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) 

huruf a diatur lebih lanjut dalam Peraturan Daerah sesuai dengan 

ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. 
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Bagian Kedua 

  Pendanaan 

Pasal 16 

Perumdam Tirta Dharma Purabaya dapat mencari sumber 

pendanaan sendiri dalam pengembangan usahanya dengan 

persetujuan KPM yang dapat diperoleh melalui : 

a. laba modal sendiri; 

b. pinjaman; 

c. kerjasama dengan pihak ketiga; 

d. hibah; dan/atau 

e. usaha-usaha lain yang sah. 

 

BAB IX 

ORGAN PERUMDAM TIRTA DHARMA PURABAYA 

Bagian Kesatu  

Susunan Organ 

Pasal 17 

Organ Perumdam Tirta Dharma Purabaya terdiri dari: 

a. Bupati selaku KPM; 

b. Dewan Pengawas; dan 

c. Direksi. 

 

Bagian Kedua 

KPM 

Pasal 18 

KPM tidak bertanggung jawab atas kerugian Perumdam Tirta 

Dharma Purabaya apabila dapat membuktikan:  

a. tidak mempunyai kepentingan pribadi baik langsung maupun 

tidak langsung; 

b. tidak terlibat dalam perbuatan melawan hukum yang dilakukan 

oleh Perumdam Tirta Dharma Purabaya; dan/atau  

c. tidak terlibat baik secara langsung maupun tidak langsung 

menggunakan kekayaan Perumdam Tirta Dharma Purabaya 

secara melawan hukum.  

 

 



- 19 - 

 

Pasal 19 

(1) KPM, Dewan Pengawas, dan Direksi melakukan rapat dalam 

pengembangan usaha Perumdam Tirta Dharma Purabaya. 

(2) Rapat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas: 

a. rapat tahunan; 

b. rapat persetujuan rencana kerja anggaran Perumdam Tirta 

Dharma Purabaya; dan 

c. rapat luar biasa. 

 

Bagian Ketiga 

Dewan Pengawas 

Paragraf 1 

Pengangkatan 

Pasal 20 

(1) Dewan Pengawas diangkat oleh Bupati selaku KPM. 

(2) Proses pemilihan anggota Dewan Pengawas dilakukan melalui 

seleksi. 

(3) Seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling sedikit 

melalui tahapan: 

a. seleksi administrasi; 

b. UKK; dan 

c. wawancara akhir. 

Pasal 21 

(1) Calon Dewan Pengawas harus memenuhi syarat sebagai berikut : 

a. sehat jasmani dan rohani; 

b. memiliki keahlian, integritas, kepemimpinan, pengalaman, 

jujur, perilaku yang baik. dan dedikasi yang tinggi untuk 

memajukan dan mengembangkan perusahaan; 

c. memahami penyelenggaraan Pemerintahan Daerah; 

d. memahami manajemen perusahaan yang berkaitan dengan 

salah satu fungsi manajemen: 

e. menyediakan waktu yang cukup untuk melaksanakan 

tugasnya; 

f. berijazah paling rendah S-l (strata satu); 

g. berusia paling tinggi 60 (enam puluh) tahun pada saat 

mendaftar pertama kali;  
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h. tidak pernah dinyatakan pailit;  

i. tidak pernah rnenjadi anggota Direksi, Dewan Pengawas, atau 

Komisaris yang dinyatakan bersalah menyebabkan badan 

usaha yang dipimpin dinyatakan pailit;  

j. tidak sedang menjalani sanksi pidana; dan  

k. tidak sedang menjadi pengurus partai politik, calon Kepala 

Daerah atau calon wakil Kepala Daerah, dan/atau calon 

anggota legislatif. 

 

Pasal 22 

(1) Jumlah anggota Dewan Pengawas ditetapkan oleh Bupati selaku 

KPM. 

(2) Jumlah anggota Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud pada 

ayat (1) paling banyak sama dengan jumlah Direksi. 

(3) Penentuan jumlah Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud 

pada ayat (1) dilakukan berdasarkan asas efisiensi dan efektivitas 

keputusan, pengawasan dan pembiayaan bagi kepentingan 

Perumdam Tirta Dharma Purabaya. 

 

Pasal 23 

(1) Anggota Dewan Pengawas dapat terdiri dari unsur independen 

dan unsur lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan 

perundang-undangan yang berlaku. 

(2) Dalam hal anggota Dewan Pengawas terdiri lebih dari 1 (satu) 

orang anggota, maka 1 (satu) orang anggota Dewan Pengawas 

diangkat sebagai Ketua Dewan Pengawas. 

(3) Komposisi anggota Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud 

pada ayat (1) ditentukan sesuai peraturan perundang-undangan 

yang berlaku. 

 

Pasal 24 

(1) Masa jabatan anggota Dewan Pengawas paling lama 4 (empat) 

tahun dan dapat diangkat kembali untuk 1 (satu) kali masa 

jabatan kecuali ditentukan lain sesuai dengan ketentuan 

peraturan perundang-undangan yang berlaku 
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(2) Pengangkatan kembali anggota Dewan Pengawas sebagaimana 

dimaksud pada ayat (1) dibuktikan dengan kinerja dalam 

melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan kegiatan Direksi 

dan kemampuan Perumdam Tirta Dharma Purabaya dalam 

meningkatkan kinerja dari jasa layanan penyediaan air minum 

kepada masyarakat. 

 

Paragraf 2 

Tugas dan Wewenang 

Pasal  25 

Dewan Pengawas mempunyai tugas : 

a. melakukan pengawasan terhadap Perumdam Tirta Dharma 

Purabaya; dan 

b. mengawasi dan memberi nasihat kepada Direksi dalam 

menjalankan pengurusan Perumdam Tirta Dharma Purabaya.  

 

Pasal  26 

Dewan Pengawas dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud 

dalam Pasal 25, mempunyai wewenang sebagai berikut : 

a. menilai kinerja Direksi dalam mengelola Perumdam Tirta Dharma 

Purabaya; 

b. menilai Laporan Triwulan dan Laporan Tahunan yang 

disampaikan Direksi untuk mendapat pengesahan Bupati selaku 

KPM; 

c. meminta keterangan Direksi mengenai pengelolaan dan 

pengembangan Perumdam Tirta Dharma Purabaya;  

d. mengusulkan pengangkatan, pemberhentian sementara, 

rehabilitasi, dan pemberhentian Direksi kepada KPM. 

 

Paragraf 3 

Sekretaris Dewan Pengawas 

Pasal 27 

(1) Dewan Pengawas dapat mengangkat seorang sekretaris yang 

dibiayai oleh Perumdam Tirta Dharma Purabaya. 

(2) Tugas sekretaris sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk 

membantu kelancaran pelaksanaan tugas Dewan Pengawas. 
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Paragraf 4 

Penghasilan dan Jasa Pengabdian 

Pasal 28 

(1) Penghasilan anggota Dewan Pengawas ditetapkan oleh KPM. 

(2) Penghasilan anggota Dewan Pengawas dan anggota Direksi 

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling banyak terdiri atas: 

a. honorarium;  

b. tunjangan; 

c. fasilitas; dan/atau 

d. jasa produksi.  

 

Pasal 29 

(1) Ketua Dewan Pengawas merangkap anggota menerima uang jasa 

paling banyak 45 % (empat puluh lima persen) dari gaji Direktur 

Utama. 

(2) Sekretaris Dewan Pengawas merangkap anggota menerima uang 

jasa paling banyak 40 % (empat puluh persen) dari gaji Direktur 

Utama. 

(3) Setiap anggota Dewan Pengawas menerima uang jasa paling 

banyak 35 % (tiga puluh lima persen) dari gaji Direktur Utama. 

 

Pasal 30 

Dalam hal Perumdam Tirta Dharma Purabaya memperoleh 

keuntungan, Dewan Pengawas memperoleh bagian dari jasa 

produksi secara proporsional dengan berpedoman pada ketentuan 

Pasal 29. 

 

Pasal  31 

Besarnya uang jasa dan bagian dari jasa produksi sebagaimana 

dimaksud dalam Pasal 29 dan Pasal 30 ditetapkan oleh KPM dengan 

memperhatikan kemampuan keuangan Perumdam Tirta Dharma 

Purabaya. 
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Pasal  32 

(1) Dewan Pengawas mendapat uang jasa pengabdian yang besarnya 

ditetapkan oleh KPM dengan memperhatikan kemampuan 

keuangan Perumdam Tirta Dharma Purabaya. 

(2) Dewan Pengawas yang diberhentikan dengan hormat sebelum 

masa jabatannya berakhir, mendapat uang jasa pengabdian 

dengan syarat telah menjalankan tugasnya paling sedikit  1 (satu) 

tahun. 

Paragraf 5 

Berakhir Masa Jabatan 

Pasal 33 

(1) Masa jabatan Anggota Dewan Pengawas berakhir apabila : 

a. meninggal dunia; 

b. masa jabatan berakhir; atau 

c. diberhentikan sewaktu-waktu. 

(2) Anggota Dewan Pengawas diberhentikan  oleh KPM karena : 

a. tidak dapat melaksanakan tugas; 

b. tidak melaksanakan ketentuan peraturan perundang- 

undangan dan/atau ketentuan anggaran dasar; 

c. terlibat dalam tindakan kecurangan yang mengakibatkan 

kerugian pada BUMD, negara, dan/atau Daerah;  

d. dinyatakan bersalah dengan putusan pengadilan yang telah 

mempunyai kekuatan hukum tetap; 

e. mengundurkan diri; 

f. tidak lagi memenuhi persyaratan sebagai anggota Dewan 

Pengawas atau anggota Komisaris sesuai dengan ketentuan 

peraturan perundang-undangan; dan/atau 

g. tidak terpilih lagi dalam hal adanya perubahan kebijakan 

Pemerintah Daerah seperti restrukturisasi, likuidasi, akuisisi, 

dan pembubaran BUMD.  

(3) Anggota Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat 

(2) diberhentikan oleh KPM. 
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Bagian Keempat 

Direksi 

Paragraf 1 

Pengangkatan 

Pasal 34 

(1) Direksi diangkat oleh Bupati selaku KPM. 

(2) Proses pemilihan Direksi dilakukan melalui seleksi. 

(3) Seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling sedikit 

melalui tahapan: 

a. seleksi administrasi; 

b. UKK; dan 

c. wawancara akhir. 

 

Paragraf 2 

Persyaratan 

Pasal 35 

(1) Calon Direksi memenuhi persyaratan : 

a. sehat jasmani dan rohani;  

b. memiliki keahlian, integritas, kepemimpinan, pengalaman, 

jujur, perilaku yang baik, dan dedikasi yang tinggi untuk 

memajukan dan mengembangkan perusahaan; 

c. memahami penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;  

d. memahami manajemen perusahaan; 

e. memiliki pengetahuan yang memadai di bidang usaha 

perusahaan;  

f. berijazah paling rendah S-1 (strata satu); 

g. pengalaman kerja minimal 5 (lima) tahun di bidang manajerial 

perusahaan berbadan hukum dan pernah memimpin tim; 

h. berusia paling rendah 35 (tiga puluh lima) tahun dan paling 

tinggi 55 (lima puluh lima) tahun pada saat mendaftar 

pertama kali; 

i. tidak pernah menjadi anggota Direksi, anggota Dewan 

Pengawas, atau anggota Komisaris yang dinyatakan bersalah 

menyebabkan badan usaha yang dipimpin dinyatakan pailit; 
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j. tidak pernah dihukum karena melakukan tindak pidana yang 

merugikan keuangan negara atau keuangan daerah; 

k. tidak sedang menjalani sanksi pidana; dan 

l. tidak sedang menjadi pengurus partai politik, calon Kepala 

Daerah atau calon wakil Kepala Daerah, dan/ atau calon 

anggota legislatif.  

 

Paragraf 3 

Jumlah Direksi 

Pasal  36 

(1) Jumlah Direksi Perumdam Tirta Dharma Purabaya ditetapkan 

oleh KPM. 

(2) Jumlah anggota Direksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 

paling sedikit 1 (satu) orang dan paling banyak 5 (lima) orang. 

(3) Penentuan jumlah Direksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) 

dilakukan berdasarkan asas kebutuhan operasional dengan 

mempertimbangkan efisiensi dan efektivitas pengurusan dan 

pengelolaan Perumdam Tirta Dharma Purabaya. 

(4) Direktur Utama diangkat berdasarkan dari salah satu anggota 

direksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2). 

 

Paragraf 4 

Masa Jabatan 

Pasal 37 

(1) Masa jabatan anggota Direksi diangkat untuk masa jabatan 

selama 5 (lima) tahun dan dapat diangkat kembali untuk 1 (satu) 

kali masa jabatan kecuali: 

a. ditentukan lain sesuai dengan ketentuan peraturan 

perundang-undangan; dan  

b. dalam hal anggota Direksi memiliki keahlian khusus dan/atau 

prestasi yang sangat baik, dapat diangkat untuk masa jabatan 

yang ketiga. 

(2) Keahlian khusus dan prestasi yang sangat baik sebagaimana 

dimaksud pada ayat (1) huruf b peling sedikit memenuhi kriteria: 

a. melampaui target realisasi terhadap rencana bisnis serta 

rencana kerja dan anggaran BUMD; 
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b. opini audit atas laporan keuangan perusahaan minimal Wajar 

Tanpa Pengecualian selama 3 (tiga) tahun berturut di akhir 

periode kepemimpinan; 

c. seluruh hasil pengawasan sudah ditindaklanjuti sesuai 

dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan 

d. terpenuhinya target dalam kontrak kinerja sebesar 100 % 

(seratus persen) selama 2 (dua) periode kepemimpinan. 

 

Paragraf 5 

Larangan 

Pasal 38 

(1) Direksi dilarang memangku jabatan rangkap, yakni : 

a. jabatan struktural atau fungsional pada instansi/lembaga 

Pemerintah, Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Daerah; 

b. anggota Direksi pada BUMD lainnya, BUMN, dan badan 

usaha swasta; 

c. jabatan yang dapat menimbulkan benturan kepentingan pada 

Perumdam Tirta Dharma Purabaya; dan/atau  

d. jabatan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan 

perundang-undangan. 

(2) Direksi tidak boleh mempunyai kepentingan pribadi secara 

langsung atau tidak langsung yang dapat menimbulkan benturan 

kepentingan pada Perumdam Tirta Dharma Purabaya. 

 

Paragraf 6 

Tugas dan Wewenang 

Pasal  39 

Direksi mempunyai tugas: 

a. menyusun perencanaan, melakukan koordinasi dan pengawasan 

seluruh kegiatan operasional Perumdam Tirta Dharma Purabaya 

b. membina pegawai; 

c. mengurus dan mengelola kekayaan Perumdam Tirta Dharma 

Purabaya; 

d. menyelenggarakan administrasi umum dan keuangan; 

e. menyusun Renstrabis yang disahkan oleh KPM melalui usul 

Dewan Pengawas; 
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f. menyusun dan menyampaikan RKAT yang merupakan penjabaran 

tahunan dari Renstrabis kepada KPM melalui Dewan Pengawas; 

dan 

g. menyusun dan menyampaikan laporan seluruh kegiatan 

Perumdam Tirta Dharma Purabaya. 

 

Pasal 40 

(1) Laporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 huruf g terdiri 

dari Laporan Triwulan dan Laporan Tahunan. 

(2) Laporan Triwulan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari 

laporan kegiatan operasional dan keuangan yang disampaikan 

kepada Dewan Pengawas. 

(3) Laporan Tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari 

laporan keuangan yang telah diaudit dan laporan manajemen yang 

ditandatangani bersama Direksi dan Dewan Pengawas . 

(4) Laporan Tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) 

disampaikan paling lambat 120 (seratus dua puluh) hari setelah 

tahun buku Perumdam Tirta Dharma Purabaya ditutup untuk 

disahkan oleh Bupati paling lambat dalam waktu 30 (tiga puluh) 

hari setelah diterima. 

(5) Direksi menyebarluaskan Laporan Tahunan melalui media massa 

paling lambat 15 (lima belas) hari setelah disahkan oleh Bupati. 

(6) Anggota Direksi atau Dewan Pengawas yang tidak menandatangani 

Laporan Tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) harus 

disebutkan alasannya secara tertulis. 

 

Pasal  41 

Direksi dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam 

Pasal 39 mempunyai wewenang : 

a. mengangkat, memberhentikan, dan memutasi pegawai Perumdam 

Tirta Dharma Purabaya berdasarkan Peraturan Kepegawaian 

Perumdam Tirta Dharma Purabaya; 

b. menyusun konsep struktur organisasi dan tata kerja Perumdam 

Tirta Dharma Purabaya dengan persetujuan Dewan Pengawas 

untuk diajukan persetujuan KPM; 

c. mengangkat pegawai untuk menduduki jabatan dibawah Direksi; 
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d. mewakili Perumdam Tirta Dharma Purabaya di dalam dan di luar 

pengadilan; 

e. menunjuk kuasa untuk melakukan perbuatan hukum mewakili 

Perumdam Tirta Dharma Purabaya; 

f. menandatangani Laporan Triwulan dan Laporan Tahunan; 

g. menjual, menjaminkan atau melepaskan aset milik Perumdam 

Tirta Dharma Purabaya berdasarkan persetujuan Bupati atas 

pertimbangan Dewan Pengawas sesuai dengan ketentuan 

perundang-undangan yang berlaku; 

h. melakukan pinjaman, mengikatkan diri dalam perjanjian, dan 

melakukan kerjasama dengan pihak lain dengan persetujuan 

Bupati atas pertimbangan Dewan Pengawas dengan menjaminkan 

aset Perumdam Tirta Dharma Purabaya sesuai dengan ketentuan 

perundang-undangan yang berlaku. 

 

Paragraf 7 

Dana Representatif  

Pasal  42 

Untuk mendukung kelancaran pengelolaan Perumdam Tirta Dharma 

Purabaya, Direksi dapat diberikan dana representatif paling banyak 

75% (tujuh puluh lima persen) dari jumlah penghasilan Direksi 

dalam 1 (satu) tahun. 

 

Paragraf 8 

Penunjukkan Pejabat Sementara 

Pasal 43 

(1) Apabila sampai berakhir masa jabatan Direksi, pengangkatan 

Direksi baru masih dalam proses penyelesaian, KPM dapat 

menunjuk/mengangkat Direksi yang lama atau seorang Pejabat 

Struktural Perumdam Tirta Dharma Purabaya sebagai pejabat 

sementara. 

(2) Pengangkatan pejabat sementara sebagaimana dimaksud pada 

ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan KPM. 

(3) Keputusan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berlaku 

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

dilakukan pelantikan dan pengambilan sumpah jabatan. 

 

Paragraf 9 

Penghasilan, Jasa Pengabdian dan Cuti 

Pasal 44 

(1) Penghasilan Direksi ditetapkan oleh KPM. 

(2) Penghasilan anggota Direksi sebagaimana dimaksud pada ayat 

(1) paling banyak terdiri atas: 

a. gaji; 

b. tunjangan; 

c. fasilitas; dan/atau 

d. jasa produksi. 

(3) Dalam hal Perumdam Tirta Dharma Purabaya memperoleh 

keuntungan, Direksi memperoleh bagian dari jasa produksi. 

 

Pasal  45 

(1) Direksi setiap akhir masa jabatan dapat diberikan uang jasa 

pengabdian yang besarnya ditetapkan oleh Bupati berdasarkan 

usul Dewan Pengawas dan kemampuan keuangan Perumdam 

Tirta Dharma Purabaya. 

(2) Direksi yang diberhentikan dengan hormat sebelum masa 

jabatannya berakhir dapat diberikan uang jasa pengabdian 

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan syarat telah 

menjalankan tugasnya paling sedikit 1 (satu) tahun. 

  

Pasal  46 

(1) Direksi memperoleh hak cuti meliputi : 

a. cuti tahunan;  

b. cuti besar; 

c. cuti sakit; 

d. cuti karena alasan penting atau cuti untuk menunaikan 

ibadah haji; 

e. cuti nikah; dan/atau 

f. cuti bersalin;  
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(2) Direksi yang menjalankan cuti sebagaimana dimaksud pada ayat 

(1) tetap diberikan penghasilan penuh. 

 

Paragraf 10 

Pemberhentian 

Pasal 47 

(1) Direksi berhenti karena: 

a. meninggal dunia; 

b. masa jabatannya berakhir; dan 

c. diberhentikan sewaktu-waktu. 

(2) Direksi diberhentikan karena : 

a. permintaan sendiri; 

b. reorganisasi; 

c. melakukan tindakan yang merugikan Perumdam Tirta Dharma 

Purabaya; 

d. melakukan tindakan atau bersikap yang bertentangan dengan 

kepentingan daerah atau negara;  

e. tidak dapat melaksanakan tugasnya; dan 

f. dihukum karena melakukan tindak pidana dengan ancaman 

pidana paling sedikit 5 (lima) tahun berdasarkan putusan 

pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap. 

(3) Pemberhentian Direksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) 

ditetapkan oleh KPM. 

 

Pasal  48 

(1) Direksi yang diduga melakukan perbuatan sebagaimana 

dimaksud dalam Pasal 47 ayat (2) huruf c dan huruf d 

diberhentikan sementara oleh KPM atas usul Dewan Pengawas 

untuk jangka waktu paling lama 1 (satu) bulan. 

(2) Pemberhentian sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 

ditetapkan oleh Bupati disertai dengan alasan dan diberitahukan 

kepada yang bersangkutan. 
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Pasal  49 

(1) Paling lambat 1 (satu) bulan sejak pemberhentian sementara 

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47, Dewan Pengawas 

melakukan sidang yang dihadiri oleh Direksi untuk menetapkan 

yang bersangkutan diberhentikan atau direhabilitasi. 

(2) Dewan Pengawas melaporkan kepada Bupati hasil sidang 

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai bahan Bupati 

untuk memberhentikan atau merehabilitasi. 

(3) Apabila dalam persidangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 

Direksi tidak hadir tanpa alasan yang sah, yang bersangkutan 

dianggap menerima hasil sidang Dewan Pengawas. 

(4) Apabila perbuatan yang dilakukan oleh Direksi merupakan 

tindak pidana dengan putusan bersalah dan telah memperoleh 

kekuatan hukum tetap yang bersangkutan diberhentikan dengan 

tidak hormat. 

Pasal 50 

Ketentuan lebih lanjut mengenai organ Perumdam Tirta Dharma 

Purabaya diatur lebih lanjut dalam Peraturan Bupati. 

 

BAB X 

KEPEGAWAIAN 

Bagian Kesatu 

Pengangkatan 

Pasal  51 

Direksi berwenang mengangkat dan memberhentikan pegawai sesuai 

dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. 

Pasal 52 

(1) Pengangkatan pegawai Perumdam Tirta Dharma Purabaya harus 

memenuhi persyaratan: 

a. Warga Negara Republik Indonesia; 

b. berusia serendah-rendahnya 18 (delapan belas) tahun dan 

setinggi-tingginya 35 (tiga puluh lima) tahun; 

c. tidak pernah dihukum penjara atau kurungan berdasarkan 

keputusan pengadilan yang sudah mempunyai kekuatan 

hukum yang tetap; 
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d. tidak pernah terlibat dalam suatu gerakan yang menentang 

Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, Negara dan 

Pemerintah; 

e. tidak pernah diberhentikan tidak dengan hormat sebagai 

pegawai suatu instansi baik instansi pemerintah/ swasta; 

f. mempunyai pendidikan, kecakapan atau keahlian yang 

diperlukan; 

g. berkelakuan baik yang dibuktikan dengan surat keterangan 

Kepolisian setempat; 

h. berbadan sehat, yang dinyatakan oleh rumah sakit umum 

yang ditunjuk oleh Direksi; 

i. tidak boleh merangkap menjadi pegawai dari instansi/ 

perusahaan lain; dan 

j. lulus seleksi. 

(2) Pengangkatan pegawai dilakukan setelah melalui masa 

percobaan  paling singkat 3 (tiga) bulan dan paling lama 6 (enam) 

bulan dengan ketentuan memenuhi daftar penilaian kerja setiap 

unsur paling sedikit bernilai baik. 

(3) Selama masa percobaan sebagaimana dimaksud ayat (2) 

dilakukan penilaian meliputi : 

a. loyalitas; 

b. kecakapan; 

c. kesehatan; 

d. kerjasama; 

e. kerajinan;  

f. prestasi kerja; dan 

g. kejujuran. 

(4) Calon pegawai yang memenuhi persyaratan penilaian 

sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diangkat menjadi pegawai. 

(5) Calon pegawai yang dinyatakan tidak memenuhi persyaratan 

penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diberhentikan 

tanpa mendapat uang pesangon. 

(6) Selama menjalani masa percobaan, calon pegawai tidak 

diperkenankan menduduki jabatan. 
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Pasal 53 

(1) Direksi dapat mengangkat pegawai secara khusus sesuai dengan 

rencana kebutuhan Perumdam Tirta Dharma Purabaya. 

(2) Pengangkatan pegawai secara khusus sebagaimana dimaksud 

pada ayat (1) dengan persetujuan Dewan Pengawas dan KPM. 

(3) Pengangkatan pegawai secara khusus sebagaimana dimaksud 

pada ayat (1) diatur lebih lanjut dalam Peraturan Perusahaan 

dengan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-

undangan yang berlaku.  

Pasal 54 

(1) Direksi dapat mengangkat tenaga honorer atau tenaga kontrak 

dengan pemberian honorarium yang besarnya ditetapkan dengan 

Keputusan Direksi yang berpedoman pada Upah Minimum 

Kabupaten. 

(2) Tenaga honorer atau tenaga kontrak sebagaimana dimaksud 

pada ayat (1) tidak diperbolehkan menduduki jabatan. 

 

Bagian Kedua 

Masa Pensiun & Uang Pesangon 

Pasal  55 

(1) Batas usia pensiun pegawai Perumdam Tirta Dharma Purabaya 

adalah 56 (lima puluh enam) tahun. 

(2) Pegawai yang memasuki masa pensiun dapat diberikan kenaikan 

pangkat pengabdian setingkat lebih tinggi.  

Pasal 56 

(1) Uang pesangon adalah uang jasa pengabdian dari perusahaan 

yang diberikan kepada pegawai sebagai penghargaan atas 

pengabdiannya. 

(2) Uang pesangon atau uang jasa pengabdian sebagaimana 

dimaksud dalam ayat (1) dibayarkan 1 (satu) kali dan sekaligus 

yang dilakukan pada saat pemutusan hubungan kerja berlaku. 

(3) Besarnya uang pesangon atau uang jasa pengabdian diberikan 

sesuai / menurut jenis penyebab Pemutusan Hubungan Kerja, 

diatur dalam Peraturan Perusahaan dan sesuai dengan 

kemampuan Perusahaan. 

(4)  Ketentuan lebih lanjut mengenai Kepegawaian Perumdam Tirta 

Dharma Purabaya diatur lebih lanjut dengan Peraturan Direksi. 
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BAB XI 

ASURANSI DAN DANA PENSIUN 

Pasal 57 

(1) Direksi dan pegawai  Perumdam Tirta Dharma Purabaya wajib 

diikutsertakan pada program pensiun yang diselenggarakan oleh 

Dana Pensiun Pemberi Kerja atau Dana Pensiun Lembaga 

Keuangan. 

(2) Penyelenggara program pensiun sebagaimana dimaksud pada 

ayat (1) didasarkan atas pertimbangan optimalisasi dan kepastian 

manfaat bagi Direksi dan Pegawai Perumdam Tirta Dharma 

Purabaya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-

undangan yang berlaku. 

(3) Atas pertimbangan efektifitas dan efisiensi penyelenggara program 

pensiun sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diutamakan dana 

pensiun pemberi kerja yang diselenggarakan oleh Dana Pensiun 

Bersama Persatuan Air Minum Seluruh Indonesia  

 

BAB XII 

ASOSIASI 

Pasal 58 

(1) Perumdam Tirta Dharma Purabaya wajib menjadi anggota 

Persatuan Perusahaan Air Minum Seluruh Indonesia . 

(2) Perumdam Tirta Dharma Purabaya dapat memanfaatkan 

Persatuan Perusahaan Air Minum Seluruh Indonesia sebagai 

asosiasi yang menjembatani kegiatan kerja sama antar PDAM 

dalam dan luar negeri dan berkoordinasi dengan instansi terkait 

di Pusat dan Daerah. 

 

 BAB XIII  

TAHUN BUKU DAN RENSTRABIS  

Bagian Kesatu 

Tahun Buku 

Pasal 59 

Tahun Buku Perusahaan adalah tahun masehi. 
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Bagian Kedua 

Renstrabis 

Pasal 60 

(1) Dalam waktu paling lama 3 (tiga) bulan sebelum tahun buku 

mulai berlaku, Direksi menyampaikan Renstrabis kepada KPM 

melalui Dewan Pengawas. 

(2) Renstrabis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit 

memuat:  

a. evaluasi hasil rencana bisnis sebelumnya;  

b. kondisi Perumdam Tirta Dharma Purabaya saat ini;  

c. asumsi yang dipakai dalam penyusunan rencana bisnis; dan  

d. penetapan visi, misi, sasaran, strategi, kebijakan, dan program 

kerja. 

(3) Direksi menyampaikan rancangan rencana bisnis kepada dewan 

pengawas untuk ditanda tangani bersama. 

(4) Rencana bisnis yang telah ditandatangani bersama Dewan 

Pengawas disampaikan kepada KPM untuk mendapatkan 

pengesahan. 

(5) Perubahan Renstrabis yang terjadi di dalam tahun buku yang 

bersangkutan harus mendapatkan persetujuan Dewan Pengawas. 

(6) Renstrabis yang telah mendapatkan pengesahan ditindaklanjuti 

dengan penyusunan Rencana Kerja Anggaran Tahunan 

RKAT/RKAP. 

(7) Direksi menyampaikan rancangan Rencana Kerja  Anggaran 

Tahunan RKAT/RKAP kepada Dewan Pengawas untuk disetujui. 

(8) Rancangan Rencana Kerja Anggaran Tahunan RKAT/RKAP yang 

telah disetujui atau yang dianggap telah disetujui disampaikan 

kepada KPM. 

(9) Penyusunan Renstrabis dan RKAT/RKAP harus 

mempertimbangkan Rencana Induk Sistem Penyediaan Air 

Minum Kabupaten Madiun. 
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BAB XIV 

OPERASIONAL PERUMDAM  

Bagian Kesatu 

Standar Operasional Prosedur 

Pasal 61 

(1) Operasional Perumdam Tirta Dharma Purabaya dilaksanakan 

berdasarkan standar operasional prosedur. 

(2) Standar operasional prosedur disusun oleh Direksi, disetujui 

Dewan Pengawas. 

(3) Standar operasional prosedur harus memenuhi unsur perbaikan 

secara berkesinambungan. 

(4) Standar operasional prosedur sebagaimana dimaksud pada ayat 

(3) paling sedikit memuat aspek: 

a. organ; 

b. organisasi dan kepegawaian; 

c. keuangan; 

d. pelayanan pelanggan; 

e. resiko bisnis; 

f. pengadaan barang dan jasa; 

g. pengelolaan barang; 

h. pemasaran; dan 

i. pengawasan. 

(5) Standar operasional prosedur sebagaimana dimaksud pada ayat 

(4) harus sudah dipenuhi paling lambat 1 (satu) tahun setelah 

Peraturan Daerah ini diundangkan. 

(6) Standar operasional prosedur sebagaimana dimaksud pada ayat 

(4) disampaikan kepada Sekretaris Daerah. 

 

Bagian Kedua  

Tata Kelola Perusahaan Yang Baik 

Pasal 62 

(1) Pengurusan Perumdam Tirta Dharma Purabaya dilaksanakan 

sesuai dengan Tata Kelola Perusahaan Yang Baik. 

(2) Tata Kelola Perusahaan Yang Baik dilaksanakn sebagaimana 

dimaksud pada ayat (1) terdiri atas prinsip: 
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a. transparansi; 

b. akuntabilitas; 

c. pertanggungjawaban; 

d. kemandirian; dan 

e. kewajaran. 

(3) Penerapan Tata Kelola Perusahaan Yang Baik sebagaimana 

dimaksud pada ayat (2) bertujuan untuk: 

a. mencapai tujuan Perumdam Tirta Dharma Purabaya; 

b. mengoptimalkan nilai Perumdam Tirta Dharma Purabaya agar 

perusahaan memiliki daya saing yang kuat, baik secara 

nasional maupun internasional; 

c. mendorong pengelolaan Perumdam Tirta Dharma Purabaya 

secara professional, efisien, dan efektif, serta memberdayakan 

fungsi dan meningkatkan kemandirian organ Perumdam Tirta 

Dharma Purabaya; 

d. mendorong agar organ Perumdam Tirta Dharma Purabaya 

dalam membuat keputusan dan menjalankan tindakan 

dilandasi nilai moral yang tinggi dan kepatuhan terhadap 

peraturan perundang-undangan, serta kesadaran tanggung 

jawab sosial Perumdam Tirta Dharma Purabaya terhadap 

pemangku kepentingan maupun kelesatarian lingkungan di 

sekitar Perumdam Tirta Dharma Purabaya; 

e. meningkatkan kontribusi Perumdam Tirta Dharma Purabaya 

dalam perekonomian daerah dan nasional; dan 

f. meningkatkan iklim usaha yang kondusif  bagi perkembangan 

investasi daerah dan nasional. 

(4) Tata Kelola Perusahaan Yang Baik sebagaimana dimaksud pada 

ayat (2) dan (3) ditetapkan oleh Direksi. 

(5) Penerapan Tata Kelola Perusahaan Yang Baik dilakukan paling 

lambat 2 (dua) tahun setelah Peraturan Daerah ini diundangkan. 
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BAB XV 

LAPORAN PERUSAHAAN DAN PENGGUNAAN LABA 

Bagian Kesatu 

Laporan Perusahaan 

Pasal 63 

(1) Direksi menyusun dan menyampaikan laporan seluruh  kegiatan 

Perumdam Tirta Dharma Purabaya berupa Laporan Triwulan dan 

Laporan Tahunan. 

(2) Laporan Triwulan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 

disampaikan kepada Dewan Pengawas. 

(3) Laporan Tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 

disampaikan kepada KPM setelah laporan hasil audit diterima 

oleh Perumdam Tirta Dharma Purabaya paling lama 90 (sembilan 

puluh) hari setelah laporan buku ditutup. 

(4) Hasil audit yang dilakukan auditor independen atas laporan 

tahunan disampaikan kepada KPM dan Dewan Pengawas. 

(5) Penyusunan laporan tahunan dilaksanakan sesuai dengan 

pedoman sistem akuntansi dan ketentuan peraturan perundang-

undangan. 

 

Bagian Kedua 

Penggunaan Laba Bersih 

Pasal 64 

(1) Laba  bersih Perumdam Tirta Dharma Purabaya ditetapkan  oleh  

KPM selaku  wakil Pemerintah  Daerah  sebagai  pemilik  modal  

sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan. 

(2) Laba bersih Perumdam Tirta Dharma Purabaya yang  menjadi  

hak  Daerah disetor  ke  kas  Daerah  setelah  disahkan  oleh  

Bupati selaku KPM. 

(3) Laba bersih Perumdam Tirta Dharma Purabaya sebagaimana  

dimaksud pada ayat (2) dapat ditahan atas persetujuan Bupati 

selaku wakil Pemerintah Daerah sebagai pemilik modal.  

(4) Laba bersih Perumdam Tirta Dharma Purabaya sebagaimana  

dimaksud pada ayat (3) dapat digunakan untuk : 

a. pemenuhan dana cadangan;  
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b. peningkatan kuantitas, kualitas, dan kontinuitas pelayanan 

umum, pelayanan dasar, dan usaha perintisan perusahaan 

umum Daerah yang bersangkutan;  

c. laba yang menjadi hak Daerah;  

d. jasa produksi untuk Dewan Pengawas, Direksi dan Pegawai; 

dan 

e. penggunaan laba lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan 

perundang-undangan.  

(5) Besaran penggunaan laba bersih Perumdam Tirta Dharma 

Purabaya ditetapkan sebagai berikut : 

a. Pemenuhan Dana Cadangan sebesar 25 %;  

b. Peningkatan kuantitas, kualitas dan kontinuitas pelayanan 

umum dan penyertaan modal pada anak perusahaan 

sebesar 5 %; 

c. Pendapatan Asli Daerah (PAD) sebesar  45%; 

d. Tantiem untuk Direksi dan Dewan Pengawas sebesar 2,5%; 

e. Bonus untuk Pegawai sebesar 2,5 %;  

f. Jasa Produksi untuk Pegawai sebesar 15%; dan 

g. Dana Sosial sebesar 5%. 

(6) Pemanfaatan Dana Sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (5) 

huruf g ditetapkan dengan Keputusan KPM. 

 

Pasal 65 

(1) Perumdam Tirta Dharma Purabaya wajib menyisihkan jumlah 

tertentu dari laba bersih setiap tahun buku untuk dana 

cadangan.  

(2) Penyisihan laba bersih sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 

wajib dilakukan sampai dengan dana cadangan mencapai paling 

sedikit 20% (dua puluh persen) dari modal Perumdam Tirta 

Dharma Purabaya. 

(3) Kewajiban penyisihan dana cadangan sebagaimana dimaksud 

pada ayat (2) berlaku apabila Perumdam Tirta Dharma Purabaya 

mempunyai saldo laba yang positif.  

(4) Dana cadangan sampai dengan jumlah 20% (dua puluh persen) 

dari modal Perumdam Tirta Dharma Purabaya hanya dapat 

digunakan untuk menutup kerugian Perumdam Tirta Dharma 

Purabaya. 

(5) Apabila dana cadangan telah melebihi jumlah 20% (dua puluh 
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persen), KPM dapat memutuskan agar kelebihan dari dana 

cadangan tersebut digunakan untuk keperluan Perumdam Tirta 

Dharma Purabaya. 

(6) Direksi harus mengelola dana cadangan agar dana cadangan 

tersebut memperoleh laba dengan cara yang baik dengan 

memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan.  

(7) Laba yang diperoleh dari pengelolaan dana cadangan 

dimasukkan dalam perhitungan laba rugi.  

 

Pasal 66 

Laba Perumdam Tirta Dharma Purabaya yang menjadi hak Daerah 

merupakan penerimaan Daerah setelah disahkan oleh KPM.  

 

BAB XVI 

TARIF AIR MINUM 

Bagian Kesatu 

Umum 

Pasal 67 

Setiap orang atau badan yang menggunakan jasa layanan 

penyediaan air minum dikenakan tarif air minum. 

 

Bagian Kedua 

Perhitungan dan Penetapan Tarif Air Minum 

Pasal 68 

Perhitungan dan penetapan tarif air minum sebagaimana dimaksud 

diatur lebih lanjut dalam Peraturan Bupati sesuai dengan peraturan 

perundang-undangan yang berlaku. 

 

Bagian Ketiga 

Subsidi Tarif 

Pasal 69 

(1) Subsidi  kepada Perumdam  Tirta Dharma Purabaya bertujuan  

untuk  membantu  biaya produksi  air  minum  agar  tersedia  

pelayanan  air  minum yang  berkualitas  dengan  harga  

terjangkau  bagi masyarakat. 
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(2) Besarnya  subsidi  sebagaimana  dimaksud  pada  ayat  (1) 

dihitung  berdasarkan  selisih  kurang  tarif  rata-rata dengan 

harga pokok produksi setelah diaudit. 

(3) Dalam  hal  Bupati  memutuskan  tarif  lebih  kecil dari  usulan  

tarif  yang  diajukan  Direksi  yang mengakibatkan tarif rata-rata 

tidak  mencapai  pemulihan  biaya  secara  penuh  , Pemerintah  

Daerah  harus  menyediakan subsidi untuk menutup 

kekurangannya melalui APBD. 

 

BAB XVII 

KERJASAMA, PENGADAAN BARANG DAN JASA SERTA 

PEMINDAHAN DAN PENERIMAAN ASET 

Bagian Kesatu 

Kerjasama 

Pasal 70 

Perumdam Tirta Dharma Purabaya dapat mengadakan kerja sama 

dengan pihak lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-

undangan. 

 

Bagian Kedua 

Pengadaan Barang dan Jasa 

Pasal 71 

Proses pengadaan barang dan jasa diatur dalam Peraturan Bupati. 

 

BAB XVIII 

PERAN SERTA MASYARAKAT 

Pasal 72 

(1) Masyarakat dapat berperan serta dalam memberikan informasi 

mengenai gangguan pelayanan Perumdam Tirta Dharma 

Purabaya. 

(2) Masyarakat berhak untuk memberikan saran secara lisan atau 

tertulis dalam rangka peningkatan pelayanan Perumdam Tirta 

Dharma Purabaya. 

(3) Untuk memenuhi hak masyarakat sebagaimana dimaksud pada 

ayat (2), Perumdam Tirta Dharma Purabaya wajib menyediakan 

sarana yang memadai. 
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BAB XIX 

PENGAWASAN DAN PEMBINAAN 

Bagian Kesatu  

Pengawasan 

Pasal 73 

(1) Pengawasan Umum terhadap Perumdam Tirta Dharma Purabaya 

dilakukan oleh Dewan Pengawas. 

(2) Dalam melaksanakan pengawasan umum sebagaimana 

dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui tahapan audit internal  

dan audit eksternal. 

(3) Audit internal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan 

oleh Tim yang dibentuk oleh Perumdam Tirta Dharma Purabaya 

untuk menjalankan fungsi pengawasan di internal Perumdam 

Tirta Dharma Purabaya. 

(4) Audit eksternal terkait laporan keuangan sebagaimana dimaksud 

pada ayat (2) dilakukan oleh Kantor Akuntan Publik terdaftar. 

(5) Dewan Pengawas melakukan penyesuaian dan tindak lanjut hasil 

proses audit internal sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan 

audit eksternal sebagaimana dimaksud pada ayat (4). 

(6) Dalam  pengawasan  Perumdam Tirta Dharma Purabaya,  Dewan 

Pengawas  mengadakan  pertemuan  berkala  dengan  pejabat  

yang  berwenang  untuk  membahas perkembangan dan 

kelangsungan Perumdam Tirta Dharma Purabaya. 

(7) Pengawasan  sebagaimana  dimaksud  pada  ayat  (1), sekurang-

kurangnya dilakukan  1  (satu)  tahun  sekali  pada  akhir  tahun  

buku setelah  mendapatkan  laporan  kinerja perusahaan dan 

laporan keuangan perusahaan yang  diterbitkan oleh auditor 

internal dan auditor eksternal. 

 

Bagian Kedua 

Pembinaan 

Pasal 74 

(1) Pemerintah Daerah melakukan pembinaan terhadap Perumdam 

Tirta Dharma Purabaya. 

(2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan 

oleh: 
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a. Sekretaris Daerah; 

b. pejabat pada Pemerintah Daerah yang melakukan fungsi 

pembinaan teknis BUMD; dan 

c. pejabat pada Pemerintah Daerah yang melaksanakan fungsi 

pengawasan atas permintaan Sekretaris Daerah. 

(3) Sekretaris Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a 

melaksanakan pembinaan terhadap pengurusan BUMD pada 

kebijakan yang bersifat strategis. 

(4) Pejabat pada Pemerintah Daerah yang melakukan fungsi 

pembinaan teknis BUMD mempunyai tugas melakukan:  

a. pembinaan organisasi, manajemen, dan keuangan;  

b. pembinaan kepengurusan; 

c. pembinaan pendayagunaan aset; 

d. pembinaan pengembangan bisnis; 

e. monitoring dan evaluasi; 

f. administrasi pembinaan; dan  

g. fungsi lain yang diberikan oleh Sekretaris Daerah. 

 

Pasal 75 

Ketentuan lebih lanjut mengenai pengawasan dan pembinaan diatur 

lebih lanjut dalam Peraturan Bupati sesuai dengan peraturan 

perundang-undangan yang berlaku. 

 

BAB XX 

PEMBUBARAN 

Pasal 76 

(1) Pembubaran Perumdam Tirta Dharma Purabaya ditetapkan 

dengan Peraturan Daerah. 

(2) Semua kekayaan Perumdam Tirta Dharma Purabaya yang telah 

dibubarkan dan menjadi hak Daerah dikembalikan kepada 

daerah. 

(3) Apabila setelah diadakan Likuidasi ternyata terdapat kerugian 

dalam neraca dan perhitungan laba atau rugi menjadi tanggung 

jawab Pemerintah Daerah. 

BAB XXI 

KETENTUAN PERALIHAN 
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Pasal 77 

(1) Perumdam Tirta Dharma Purabaya harus menyesuaikan dengan 

ketentuan yang ada dalam Peraturan Daerah ini paling lama 2 

(dua) Tahun setelah Peraturan Daerah ini diundangkan. 

(2) Periodesasi Jabatan Dewan Pengawas dan Direksi yang telah 

ditetapkan sebelum berlakunya Peraturan Daerah ini tetap 

berlaku sampai dengan berakhirnya masa periodesasi jabatan. 

 

BAB XXII 

PENUTUP 

Pasal 78 

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, semua ketentuan 

Peraturan Bupati dan Peraturan Direksi yang berkaitan dengan 

pengaturan Perumdam Tirta Dharma Purabaya dinyatakan masih 

tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan dalam 

Peraturan Daerah ini. 

Pasal 79 

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, Peraturan Daerah 

Kabupaten Madiun Nomor 2 Tahun 2012 tentang Perusahaan 

Daerah Air Minum “Tirta Dharma Purabaya” Kabupaten Madiun 

(Lembaga daerah Kabupaten Madiun Tahun 2012 Nomor 1 Seri E) 

sebagaiman telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten 

Madiun Nomor 12 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan 

Daerah Kabupaten Madiun Nomor 2 Tahun 2012 tentang 

Perusahaan Daerah Air Minum “Tirta Dharma Purabaya” Kabupaten 

Madiun (Lembaga daerah Kabupaten Madiun Tahun 2016 Nomor 14) 

dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.  

 

Pasal 80 

Peraturan Bupati sebagai tindak lanjut terhadap ketentuan 

Peraturan Daerah ini ditetapkan paling lama 1 (satu) tahun setelah 

Peraturan Daerah ini diundangkan. 
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Pasal 81 

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. 

 

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan 

Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran 

Daerah Kabupaten Madiun. 

 

 

 

Ditetapkan di Madiun  

      pada tanggal 22 Juli 2019 

 

           BUPATI MADIUN,  

 

                    ttd 

       AHMAD DAWAMI RAGIL SAPUTRO 

 

Diundangkan di Madiun 
Pada tanggal 12 Agustus 2019 

SEKRETARIS DAERAH 
KABUPATEN MADIUN 

 
ttd 

 
Ir. TONTRO PAHLAWANTO 

Pembina Utama Madya 

NIP. 19651110 199208 1 001 
.............................................)tangan 

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN MADIUN TAHUN 2019 NOMOR 9 

NOMOR REGISTER PERATURAN DAERAH KABUPATEN MADIUN NOMOR  

200-9/2019 

 

SALINAN 

Sesuai dengan aslinya 

KEPALA BAGIAN HUKUM, 
 

 

ttd 
WIDODO, SH, M.Si. 

Pembina Tingkat I 
NIP. 19611215 198903 1 006 
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Pada tanggal ................. 2019PENJELASAN 

PERATURAN DAERAH KABUPATEN MADIUN 

NOMOR 9 TAHUN 2019 

TENTANG 

PERUSAHAAN UMUM DAERAH AIR MINUM  

TIRTA DHARMA PURABAYA KABUPATEN MADIUN  

 

I. UMUM 

 Perumdam Tirta Dharma Purabaya Kabupaten Madiun 

merupakan  salah  satu  BUMD Kabupaten Madiun yang 

keberadaannya merupakan unsur pelaksana  otonomi  daerah  

dalam  rangka pemenuhan  kebutuhan masyarakat  dalam  

penyediaan  air  bersih sesuai  dengan  standar  dan persayaratan  

yang  ditentukan. Perumdam Tirta Dharma Purabaya Kabupaten 

Madiun sebagai Perusahaan Umum Daerah yang bergerak dalam 

penyediaan, pengelolaan dan pendistribusian air bersih dituntut 

agar selalu memperbaiki kinerjanya dalam meningkatkan 

kesejahteraan masyarakat melalui air bersih, dan mendorong 

pertumbuhan perekonomian daerah serta sebagai salah satu 

sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Madiun yang 

keberadaannya telah diatur dalam Peraturan Daerah Kabupaten 

Daerah Tingkat II Madiun Nomor 4 Tahun 1993 tentang Pendirian 

Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Daerah Tingkat II 

Madiun.  

Seiring  dengan  perkembangan  perusahaan  dan  

meningkatnya kebutuhan  masyarakat  terhadap  air  bersih  yang  

memenuhi  standar  dan syarat  kesehatan,  serta  diundangkan  

beberapa  peraturan  perundang-undangan yang berimplikasi pada 

pengelolaan Perumdam Tirta Dharma Purabaya Kabupaten Madiun, 

maka  diperlukan adanya  pengaturan  yang  memadai  dengan 

mengakomodasi  dinamika  masyarakat  dan  perkembangan  

peraturan perundang-undangan. Di  samping  itu  Peraturan  

Daerah  ini  juga  merupakan  landasan bagi Perumdam Tirta 

Dharma Purabaya Kabupaten Madiun sebagai perusahaan yang 

dimiliki Pemerintah Kabupaten Madiun untuk meningkatkan 

pengelolaan  perusahaan  secara  optimal  dan  profesional. Hal ini 

dilakukan dengan menerapkan prinsip tata kelola perusahaan yang 

baik (good corporate principles). 
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II. PASAL DEMI PASAL 

Pasal 1 

 Cukup jelas. 

Pasal 2 

Huruf a 

Asas kepastian hukum mengandung pengertian bahwa 

penyelenggaraan Perumdam Tirta Dharma Purabaya  

berlandaskan atas hukum dan sesuai dengan ketentuan 

peraturan perundang-undangan yang berlaku. 

 Huruf b 

Asas keterbukaan mengandung pengertian bahwa 

penyelenggaraan Perumdam Tirta Dharma Purabaya  

dilakukan secara terbuka dan dapat 

dipertanggungjawabkan. 

 Huruf c 

Asas partisipatif kemanfaatan umum mengandung 

pengertian bahwa penyelenggaraan Perumdam Tirta 

Dharma Purabaya dilakukan dengan memaksimalkan 

potensi yang dimiliki untuk memberikan manfaat 

sebesar-besarnya bagi masyarakat. 

 Huruf d 

Asas akuntabilitas mengandung pengertian bahwa 

penyelenggaraan Perumdam Tirta Dharma Purabaya 

dilakukan secara terbuka dan dapat 

dipertanggungjawabkan.  

 Huruf e 

Asas kepentingan umum mengandung pengertian bahwa 

penyelenggaraan Perumdam Tirta Dharma Purabaya 

dilaksanakan untuk memberikan manfaat sebesar-

besarnya bagi kepentingan umum secara efektif dan 

efisien. 
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 Huruf f 

Asas profesionalitas mengandung pengertian bahwa 

penyelenggaraan Perumdam Tirta Dharma Purabaya 

dilakukan dengan memperhatikan kemampuan dan 

keunggulan sumber daya setempat, tidak dapat 

dipengaruhi pihak mana pun sehingga bisa 

melaksanakan amanat pelayanan. 

 Huruf g 

Asas kesamaan hak mengandung pengertian bahwa 

penyelenggaraan Perumdam Tirta Dharma Purabaya 

dilakukan secara merata ke seluruh lapisan masyarakat 

di wilayah tanah air sehingga setiap warga negara berhak 

memperoleh kesempatan yang sama untuk berperan dan 

menikmati hasilnya secara nyata. 

 Huruf h 

Asas keseimbangan hak dan kewajiban mengandung 

pengertian bahwa penyelenggaraan Perumdam Tirta 

Dharma Purabaya menjaga keseimbangan antara fungsi 

sosial, fungsi lingkungan hidup, dan fungsi ekonomi 

terutama dalam memberikan akses kemudahan pada 

masyarakat. 

Huruf i 

Asas efisiensi mengandung pengertian bahwa 

penyelenggaraan Perumdam Tirta Dharma Purabaya 

dilakukan dengan memaksimalkan potensi yang dimiliki 

untuk memberikan keuntungan dan manfaat sebesar-

besarnya bagi kesejahteraan rakyat. 

Huruf j 

Asas efektifitas mengandung pengertian bahwa 

penyelenggaraan Perumdam Tirta Dharma Purabaya 

dilakukan dengan tepat sesuai dengan tujuan 

Perumdam Tirta Dharma Purabaya dalam waktu yang 

sudah ditentukan. 

Pasal 3 

 Cukup jelas. 
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Pasal 4 

Cukup jelas. 

Pasal 5 

 Cukup jelas. 

Pasal 6 

 Cukup jelas. 

Pasal 7 

Cukup jelas. 

Pasal 8 

 Cukup jelas. 

Pasal 9 

 Cukup jelas. 

Pasal 10 

Cukup jelas. 

Pasal 11 

Cukup jelas. 

 

Pasal 12 

Ayat (1) 

Yang dimaksud dengan pengembangan usaha adalah 

diversifikasi kegiatan usaha baik yang berkaitan dengan 

penyediaan air minum maupun yang tidak terkait 

dengan penyediaan air minum.  

Ayat (2)  

Cukup jelas. 

Ayat (3) 

Cukup jelas. 

Pasal 13 

 Cukup jelas. 

Pasal 14 

 Cukup jelas. 

Pasal 15 

Ayat (1) 

Cukup jelas. 
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Ayat (2) 

  Huruf a 

Modal Daerah adalah modal yang seluruhnya atau 

untuk sebagian merupakan kekayaan Daerah yang 

dipisahkan, baik yang berwujud uang maupun 

barang yang dapat dinilai dengan uang. 

Huruf b 

 Cukup jelas. 

Huruf c 

Cukup jelas. 

Huruf d 

Cukup jelas. 

Ayat (3) 

  Cukup Jelas 

Pasal 16 

 Cukup jelas. 

Pasal 17 

 Cukup jelas. 

Pasal 18 

 Cukup jelas. 

Pasal 19 

 Cukup jelas. 

Pasal 20 

 Cukup jelas. 

Pasal 21 

 Cukup jelas. 

Pasal 22 

 Cukup jelas. 

Pasal 23 

 Cukup jelas. 

Pasal 24 

 Cukup jelas. 

Pasal 25 

 Cukup jelas. 
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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 

 Ayat (1) 

  Cukup jelas. 

 Ayat (2) 

  Huruf a 

   Yang dimaksud tidak dapat melaksanakan tugas 

antara lain karena kesehatan, yang dibuktikan 

dengan Surat Keterangan dari Dokter. 

  Huruf b 

   Cukup jelas. 

  Huruf c 

   Cukup jelas. 

  Huruf d 

   Cukup jelas. 

  Huruf e 

   Cukup jelas. 

  Huruf f 

   Cukup jelas. 

  Huruf g 

   Cukup jelas. 
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Pasal 34 

 Cukup jelas. 

Pasal 35 

 Cukup jelas. 

Pasal 36 

 Cukup jelas. 

Pasal 37 

 Cukup jelas. 

Pasal 38 

 Cukup jelas. 

Pasal 39 

 Cukup jelas. 

Pasal 40 

 Cukup jelas. 

Pasal 41 

 Cukup jelas. 

Pasal 42 

 Cukup jelas. 

Pasal 43 

 Cukup jelas. 

Pasal 44 

 Cukup jelas. 

Pasal 45 

 Cukup jelas. 

Pasal 46 

 Cukup jelas. 

Pasal 47 

 Ayat (1) 

  Cukup jelas. 

 Ayat (2) 

  Huruf a 

   Cukup jelas. 

  Huruf b 

   Cukup jelas. 
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  Huruf c 

   Cukup jelas. 

  Huruf d 

   Cukup jelas. 

  Huruf e 

   Yang dimaksud tidak dapat melaksanakan tugas 

antara lain karena kesehatan, yang dibuktikan 

dengan Surat Keterangan dari Dokter. 

  Huruf f 

   Cukup jelas. 

 Ayat (3) 

  Cukup jelas. 

Pasal 48 

 Cukup jelas. 

Pasal 49 

 Cukup jelas. 

Pasal 50 

 Cukup jelas. 

Pasal 51 

 Cukup jelas. 

Pasal 52 

 Cukup jelas. 

Pasal 53 

 Cukup jelas. 

Pasal 54 

 Cukup jelas. 

Pasal 55 

 Cukup jelas. 

Pasal 56 

 Cukup jelas. 

Pasal 57 

 Cukup jelas. 

Pasal 58 

 Cukup jelas. 
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Pasal 59 

 Cukup jelas. 

Pasal 60 

 Cukup jelas. 

Pasal 61 

 Cukup jelas. 

Pasal 62 

 Cukup jelas. 

Pasal 63 

 Cukup jelas. 

Pasal 64 

 Cukup jelas. 

Pasal 65 

 Cukup jelas. 

Pasal 66 

 Cukup jelas. 

Pasal 67 

 Cukup jelas. 

Pasal 68 

 Cukup jelas. 

Pasal 69 

 Cukup jelas. 

Pasal 70 

 Cukup jelas. 

Pasal 71 

 Cukup jelas. 

Pasal 72 

 Cukup jelas. 

Pasal 73 

 Cukup jelas. 

Pasal 74 

 Cukup jelas. 

Pasal 75 

 Cukup jelas. 
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Pasal 76 

 Cukup jelas. 

Pasal 77 

 Cukup jelas. 

Pasal 78 

 Cukup jelas. 

Pasal 79 

 Cukup jelas. 

Pasal 80 

 Cukup jelas. 

Pasal 81 

 Cukup jelas. 
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LAMPIRAN : PERATURAN DAERAH  KABUPATEN MADIUN 

NOMOR : 9 TAHUN 2019 

TANGGAL : 22 JULI 2019 

 

LOGO PERUMDAM TIRTA DHARMA PURABAYA  

KABUPATEN MADIUN 

 

 
 

PERUSAHAAN UMUM DAERAH AIR MINUM TIRTA DHARMA 

PURABAYA KABUPATEN MADIUN 

 

Logo Perumdam Tirta Dharma Purabaya Kabupaten Madiun 

merupakan bentuk ekspresi dan bentuk visual dari konsepsi 

perusahaan dan merupakan lambang yang memiliki filosofi khusus 

representasi dari nama dan identitas Perumdam Tirta Dharma 

Purabaya Kabupaten Madiun. Adapun makna logo tersebut adalah: 

1. Bentuk Logo Perusahaan Umum Daerah Air Minum "TIRTA 

DHARMA PURABAYA" Kabupaten Madiun adalah lingkaran 

yang dibentuk oleh dua bidang atas dan bawah yang simetris. 

Bidang bagian atas adalah blok warna biru tua dengan tulisan 

PDAM sedang bagian bawah adalah ornamen lima bidang 

yang membentuk image air.  

2. Di bawah tulisan PDAM dicantumkan kalimat TIRTA DHARMA 

PURABAYA yang mengandung maksud pengabdian kepada 

masyarakat Kabupaten Madiun dengan layanan air bersih. 

Kata Purabaya sendiri diambil dari sejarah Kabupaten Madiun 

yang pada awal berdiri oleh penguasa atas nama Demak, 

Pangeran Surya Pati Unus dinamai Purabaya. Purabaya 

berkembang sebagai daerah agraris hingga Pangeran Surya 

Pati Unus menduduki tahta Kasultanan Demak dan 
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diserahkan kepada Kyai Reksa Gati, pengawas atas nama 

Demak. Perang saudara antar keturunan Demak (1546 – 

1568) memunculkan Raden Mas Karebet atau Djaka Tingkir 

sebagai penguasa baru yang kemudian memindahkan 

pemerintahan dari Demak ke Pajang. Dimulailah babak baru 

Kesultanan Pajang pada 18 Juli 1568. Pada saat itu juga 

Pangeran Timoer, adik ipar sultan dilantik menjadi Bupati di 

Purabaya. Mulai hari itulah dimulai pemerintahan secara 

yuridis dan de facto atas Kabupaten Purabaya (Madiun).  

3. Logo Type PDAM disusun secara bersambungan, mencitrakan 

konsep pelayanan yang lancar, dan berkesinambungan. 

Dalam hal ini penyusunan huruf yang bersambungan 

menggambarkan secara jelas bahwa Perusahaan Daerah Air 

Minum "TIRTA DHARMA PURABAYA" Kabupaten Madiun 

sebagai penyedia layanan yang mengalirkan air bersih melalui 

pipa-pipa yang bersambungan. Karakter huruf yang tanpa 

sudut, melengkung-lengkung untuk menguatkan citra 

layanan penyediaan air minum secara kontinyu.  

4. Lingkaran dalam konsep Internasional adalah recycle, yang 

berarti mengolah kembali sesuatu secara terus-menerus dan 

memberikan nilai tambah terhadap obyek yang diolah. 

Lingkaran dalam konsep Tiongkok adalah yin dan yang, yang 

merupakan ajaran menerapkan prinsip keseimbangan dalam 

segala tindakan. Sementara di Indonesia (Jawa), lingkaran 

terdapat dalam filosofi Cakra, yang merupakan jabaran 

sebuah ajaran tentang Dharma (pengabdian).  

5. Air digambarkan dengan menyusun 5 (lima) bidang 

sedemikian rupa sehingga membentuk gelombang lembut 

dengan proporsi setengah lingkaran yang dominan, 

mencitrakan keprofesionalan Perusahaan Umum Daerah Air 

Minum "TIRTA DHARMA PURABAYA" Kabupaten Madiun 

dalam mengelola sumber daya air untuk menjaga 

ketersediaan air bagi masyarakat dengan landasan lima sila 

(Pancasila).  

6. Logo Perusahaan Umum Daerah Air Minum "TIRTA DHARMA 

PURABAYA" Kabupaten Madiun disusun dalam dua warna 
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yaitu biru tua dan biru muda. Paduan warna biru tua dan 

biru muda menghasilkan pengaruh positif yaitu asosiasi 

terhadap hal yang sehat dan higienis (relevan dengan konsep 

penyediaan air bersih).  

7. Warna Biru adalah memiliki kesan tenang, dingin dan penuh 

kedamaian. Biru Tua dalam kajian teori warna melambangkan 

perasaan yang dalam. Warna ini mempunyai karakter tentang 

konsentrasi, ketenangan, bekerjasama, dapat menerima 

segala masukan, perasa, cerdas dan bersatu. Selain itu warna 

biru tua juga memberikan pengaruh lemah lembut, bijaksana, 

pengasih dan penyayang, tidak mudah tersinggung dan 

banyak kawan, memiliki karakteristik positif dalam segala 

aspek. Pengaruh psikologis warna biru tua juga selalu positif, 

seperti: stabil, bisa diandalkan, percaya diri, komitmen, 

kesetiaan, ketenangan, keselarasan, dominasi, keberhasilan, 

profesionalitas, kebijakan, keagungan, kesejukan, bisa 

dipercaya, keamanan dan kesehatan. Sedangkan warna biru 

muda melambangkan kewaspadaan artinya bahwa organisasi 

serta seluruh insan perusahaan diharapkan selalu introspeksi 

(mawas diri) didalam bekerja.  

Logo Perusahaan Umum Daerah Air Minum "TIRTA DHARMA 

PURABAYA" Kabupaten Madiun didapat atas prakarsa Sayembara 

Pembuatan Logo Perusahaan Umum Daerah Air Minum Kabupaten 

Madiun yang diikuti oleh masyarakat Umum, Akademisi/ Perguruan 

Tinggi, sebagai Tim Seleksinya dari unsur Pejabat Daerah, 

Akademisi, Hukum, Seniman dan Perusahaan pada tahun 2007, dan 

sebagai pemenangnya adalah TAUFIK MURTONO, S.Sn, Dosen ISI 

Surakarta. Logo Perusahaan Umum Daerah Air Minum "TIRTA 

DHARMA PURABAYA" Kabupaten Madiun ditetapkan dengan 

Keputusan Bupati Madiun Nomor : 

188.45/162/KPTS/402.013/2007 tentang Logo Perusahaan Daerah 

Air Minum "TIRTA DHARMA PURABAYA" Kabupaten Madiun. 

 

           BUPATI MADIUN,  

      

                    ttd 

       AHMAD DAWAMI RAGIL SAPUTRO 


