TANGGAPAN ATAS
RANCANGAN PERATURAN DAERAH 
TENTANG
PEMBENTUKAN PERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM TIRTA INTAN 
KABUPATEN GARUT
1. TANGGAPAN UMUM 
Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 mengamanatkan bahwa tujuan didirikan Negara Republik Indonesia, antara lain untuk memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa. Amanat tersebut mengandung makna negara berkewajiban memenuhi kebutuhan setiap warga negara melalui suatu sistem pemerintahan yang mendukung terciptanya penyelenggaraan pelayanan publik yang prima dalam rangka memenuhi kebutuhan dasar dan hak sipil setiap warga Negara atas barang publik, jasa publik, dan pelayanan administratif.
Pasal 18 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menyatakan bahwa Negara Kesatuan Republik Indonesia dibagi atas daerah-daerah provinsi dan daerah provinsi itu dibagi atas Kabupaten dan Kota yang hap-tiap Provinsi, Kabupaten, dan Kota itu mempunyai pemerintahan daerah yang diatur dengan Undang-Undang. 
Kewenangan pembentukan Peraturan Daerah sebagaimana diatur dalam Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 memberikan otoritas kepada Pemerintah Daerah dalam membentuk Peraturan Perundang-undangan sebagai instrumen penyelenggaraan otonomi daerah dan tugas pembantuan yang mendeskripsikan ciri khas daerah masing-masing. 
Setelah diundangkannya Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, maka sebagian kewenangan Pemerintah Pusat diberikan kepada Pemerintah Daerah kecuali Pemerintah Pusat di bidang politik luar negeri, pertahanan, keamanan, yustisi, moneter, dan fiskal nasional serta agama. 
Penyelenggaraan fungsi pemerintahan daerah akan terlaksana secara optimal apabila penyelenggaraan urusan pemerintahan diikuti dengan pemberian sumbersumber penerimaan yang cukup kepada daerah, dimana besarnya disesuaikan dan diselaraskan dengan pembagian kewenangan antara Pemerintah dan Daerah. Semua sumber keuangan yang melekat pada setiap urusan pemerintah yang diserahkan kepada daerah menjadi sumber keuangan daerah.
Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 ten tang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten Kota, yang merupakan peraturan pelaksanaan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, Pemerintah Daerah Kabupaten memiliki kewenangan di bidang pelayanan umum yang meliputi: 
a.	kewenangan, tanggung jawab, dan penentuan standar pelayanan minimal; 
b.	pengalokasian pendanaan pelayanan umum yang menjadi kewenangan daerah; dan 
c.	fasilitasi pelaksanaan kerja sarna antarpemerintahan daerah dalam penyelenggaraan pelayanan umum. 
Dalam rangka penyelenggaraan kewenangan tersebut di atas, Pemerintah Daerah Kabupaten Garut telah menyiapkan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pembentukan Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Intan Kabupaten Garut, yang terdiri atas 14 (empat belas) bab dan 44 (empat puluh empat) pasal. 
Sehubungan dengan Rancangan Peraturan Daerah tersebut, berikut ini kami sampaikan tanggapan dan masukan sebagai bahan pertimbangan lebih lanjut. 

II. TANGGAPAN KHUSUS 

A. Tanggapan terhadap Judul Rancangan Peraturan Daerah 
Terhadap judul Rancangan Peraturan Daerah ini kami menyarankan beberapa perubahan: 
1.	Dalam penulisan NOMOR, TAHUN diberi tanda elipsis ( ... ); 
2.	Penambahan frasa "DAN STRUKTUR ORGANISASI" setelah kata "PEMBENTUKAN" ; 
3.	Frasa "KABUPATEN GARUT" dihapus karena pada judul Peraturan Daerah ini yurisdiksinya untuk Kabupaten Garut. 
Sehingga judul disempurnakan menjadi: 

RANCANGAN
PERATURAN DAERAH KABUPATEN GARUT
NOMOR ... TAHUN ...
TENTANG
PEMBENTUKAN DAN STRUKTUR ORGANISASI 
PERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM TIRTA INTAN

B.	Tanggapan terhadap Pembukaan Rancangan Peraturan Daerah 
1.	Konsiderans menimbang 
a.	Landasan Filosofis belum tampak pada Rancangan Peraturan Daerah ini, kami menambahkan landasan filosofis pada konsiderans menimbang huruf a sehingga berbunyi sebagai berikut: 
"bahwa dalam mengelala penyediaan air bersih yang menjadi hajat hidup orang banyak hanya dapat terwujud apabila dikelola oleh Perusahaan Daerah Air Minum yang nzemiliki pelayanan yang baik dan optimal, sehingga terwujud kesejahteraan dan kemakmuran rakyat sebagaimana terkandung dalam Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;" 
b.	Landasan sosiologis pada huruf a menjadi huruf b, dengan perbaikan rumusan sebagai berikut: 
       - kata "kinerja" diganti menjadi "pelayanan"; 
       - frase "dalam pelayanan kepada masyarakat" dihapus; sehingga rumusan huruf b disempurnakan    menjadi: 
"bahwa untuk meningkatkan pelayanan Perusahaan Daerah Air Minum, perlu dilakukan penataan kelembagaan Perusahaan Daerah Air Minum sebagai salah satu perusahaan milik Pemerintah Daerah" . 
c.  Landasan yuridis pada huruf b menjadi huruf c, menurut kami mengalami perbaikan rumusan sebagai berikut: 
- frase" sehubungan telah" diganti dengan kata "dengan"; 
- frase "Perusahaan Daerah Air Minum 'Tirta Dharma' yang dibentuk dengan" dihapus; 
- frase "perlu dilakukan penyesuaian dan penyempurnaan" diubah menjadi "sudah tidak sesuai dengan perkembangan hukum dan keadaan saat ini, sehingga perlu dicabut dan diganti untuk disesuaikan". 
sehingga rumusan huruf c disempurnakan menjadi: 
"bahwa dengan ditetapkannya Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2007 ten tang Organ dan Kepegawaian Perusahaan Daerah Air Minum, Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Garut Nomor 18 Tahun 1976 tentang Pembentukan Perusahaan Daerah Air Minum sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 33 Tahun 2001 ten tang Pembentukan dan Struktur Organisasi Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Dharma Kabupaten Garut, sudah tidak sesuai dengan perkembangan hukum dan keadaan saat ini, sehingga perlu dicabut dan diganti untuk disesuaikan;" 
d.	Konsiderans menimbang huruf c menjadi huruf d, dengan penyempurnaan rumusan sebagai berikut: 
Kata "pada" diubah menjadi "dalam". 
Kata "menetapkan" diubah menjadi "membentuk". 
frase "Kabupaten Garut" setelah kata "Peraturan Daerah" tidak perlu dicantumkan. 
sehingga rumusan huruf d disempurnakan menjadi: 
"bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf  b, dan huruf  c, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Pembentukan Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Intan". 
2.	Konsiderans Mengingat (Dasar Hukum) 
Dasar hukum memuat dasar kewenangan pembuatan Peraturan Perundangundangan dan Peraturan Perundang-undangan yang memerintahkan pembuatan Peraturan Perundang-undangan tersebut, yang diawali dengan kata mengingat. 
a.	Terhadap konsideran mengingat, kami menambahkan dasar hukum yaitu Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; karena merupakan dasar kewenangan bagi Pemerintah Daerah untuk membentuk Peraturan Daerah. 
b.	Berdasarkan penelitian kami, konsiderans mengingat pada angka 2 yaitu Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1969 bukan mengenai perubahan dari Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1962, melainkan tentang Pernyataan Pencabutan Beberapa Undang-Undang dan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang, salah satunya adalah Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1962. 
c.	Konsiderans mengingat pada angka 5, angka 13 sampai dengan angka 16 menurut kami sebaiknya dihapus karena tidak berkaitan dengan Raperda ini. 
3. Diktum: 
- Frase "BUPATI GARUT" tidak diberi spasi diantara hurufnya. 
- Tanda baca titik dua (:) setelah kata "MEMUTUSKAN" ditulis tanpa spasi. Menghapus kata "KABUPATEN GARUT". 
- Ditambahkan frase "DAN STRUKTUR ORGANISASI" setelah kata "PEMBENTUKAN" . 
C.	Tanggapan Terhadap Batang Tubuh 
1.	Tanggapan terhadap BAB I  KETENTUAN UMUM 
Ketentuan umum berisi batasan pengertian atau definisi, singkatan atau akronim yang digunakan dalam peraturan, hal-hal lain yang bersifat umum yang berlaku bagi pasal (-pasal) berikutnya antara lain ketentuan yang mencerminkan asas, maksud, dan tujuan. 
a.	Terhadap ketentuan Pasal 1 menurut kami kata "dimaksudkan" diganti dengan "dimaksud". 
b.	Terdapat penambahan definisi karena menu rut kami kata tersebut perlu penjabaran lebih lanjut dengan usulan alternatif sebagai berikut: 
- 	Organ PDAM Tirta Intan, kami menempatkannya menjadi Pasall angka 8 dengan usulan definisi: 
·	Organ PDAM Tirta Intan adalah Pemilik Modal, Dewan Pengawas, dan Direksi. 
·	- 	Pemilik Modal, kami menempatkannya menjadi Pasal 1 angka 9 dengan usulan definisi: 
·	Pemilik Modal yang selanjutnya disebut Pemilik adalah organ PDAM yang mempunyai wewenang yang tidak diberikan kepada Direksi atau Dewan Pengawas dalam batas yang ditentukan dalam Peraturan Daerah ini dan l atau anggaran dasar. 
c.	Pasal 1 angka 8 mengenai Dewan Pengawas, kami menyarankan usulan alternatif definisi: 
- 	Dewan Pengawas adalah organ PDAM yang bertugas melakukan pengawasan secara umum dan l atau khusus sesuai dengan anggaran dasar serta memberi nasihat kepada Direksi. 
d.	 Pasal 1 angka 9 mengenai Direksi, kami menyarankan usulan alternatif definisi: 
-	Direksi adalah organ PDAM yang berwenang dan bertanggungjawab penuh atas pengurusan PDAM untuk kepentingan PDAM sesuai dengan maksud dan tujuan PDAM serta mewakili PDAM baik di dalam maupun di luar pengadilan sesuai dengan ketentuan anggaran dasar. 
e.	Pasall angka 11 mengenai Biaya Usaha menurut kami sebaiknya dihapus karena tidak ada keterkaitan dengan materi muatan Rancangan Peraturan Daerah ini. 
f.	Pasal 1 angka 12 mengenai biaya dasar kami menyarankan agar definisi ini dimasukkan dalam penjelasan Pasal 35 ayat (2). 
g.	Terhadap Pasal 1 angka 12 kami menambahkan definisi dengan usulan alternatif: 
- Pegawai adalah pegawal PDAM Tirta Intan yang diangkat dan diberhentikan oleh Direksi. 

2.	Tanggapan terhadap Bab II NAMA, KEDUDUKAN, MAKSUD, DAN TUJUAN Kami menyarankan agar semua materi muatan BAB II dimasukkan dalam BAB I KETENTUAN UMUM, karena berdasarkan butir 74 lampiran UndangUndang Nomor 10 Tahun 2004, hal hal lain yang bersifat umum yang mencerminkan asas, maksud, dan tujuan dapat dimasukkan ke dalam bab tentang ketentuan umum. 
a.	 Pasal 2 menurut kami : 
-     Terdapat perubahan redaksional yaitu: Frase 'Perusahaan Daerah Air Minum "Tirta Dharma'" diubah menjadi "PDAM Tirta Intan". 
-     Kalimat" yang didirikan untuk pertama kali dengan Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Garut Nomor 18 Tahun 1976 tentang Pembentukan Perusahaan Daerah Air Minum sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 33 Tahun 2001 tentang Pembentukan dan Struktur Organisasi Perusahaan Daerah Air Minum "Tirta Dharma" Kabupaten Garut" dihapus. 
-     Kata" berubah" diganti dengan kata "diubah". 
a.	 Pasal 3 menurut kami: 
-     Kalimat "merupakan Perusahaan Milik Daerah yang menyelenggarakan pengelolaan di bidang pelayanan air bersih dan" dihapuskan karena sudah dijelaskan dalam definisi Pasal 1 angka 6 dan 7 
-    Kata "berkedudukan secara tetap" disarankan diganti dengan kata "mempunyai tempat kedudukan". 
-    Frase "lebih lanjut" (setelah kata diatur), dihapus. 
c.	 Pasal 4 menurut kami: 
-    Kami menyarankan perumusan maksud dan tujuan dipecah menjadi 2 ayat. 
-    Frase"bersih dan sumber air" dihapus. Frase" dan pelayanan umum" dihapus. 
-    Frase "melaksanakan penugasan Pemerintah Kabupaten Garut di bidang air minum dalam rangka" dihapus. 
-    Setelah frase "dengan menerapkan prinsip-prinsip perusahaan" ditambahkan frase "yang sehat". 
3.	Tanggapan terhadap BAB III MODAL 
Pasal 5 
- Ayat (3) semestinya mengacu kepada ayat (2), bukan ke ayat (1). 
- Kami menyarankan penjelasan mengenai pengurangan modal ditempatkan 
       pada penjelasan pasal 5 ayat (2) sebagai berikut: 
       Penjelasan Pasal 5 ayat (2): 
	    Yang dimaksud dengan "pengurangan modal" adalah pengurangan modal dasar, modal  ditempatkan, dan modal disetor. (Penjelasan Pasal 44 ayat (1) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 ten tang Perseroan Terbatas) 
4.	Tanggapan terhadap BAB IV ORGAN 
BAB IV Organ menjadi BAB III ORGAN PDAM TIRT A INTAN, dengan usulan perbaikan sebagai berikut: 
a.	Pasal 6 
- Kata "Pertama" setelah kata "Bagian" diganti kata "Kesatu"; 
- Kata" dari" setelah kata "terdiri" diganti kata "atas"; 
- ditambahkan kata "PDAM TIRTA INTAN" setelah kata "ORGAN"; 
- Ditambahkan frase "Kabupaten Garut" setelah frase "Pemerintah Daerah"; 
- Frase "Bupati selaku" sebelum frase "Pemilik Modal" dihapus. 
b. Pasal 7 
- Ditambahkan frase "ketentuan lebih lanjut mengenai" sebelum kata II susunan II . 
- Kata" susunan" diganti dengan kata "struktur". 
- Frase "lebih lanjut" setelah kata "diatur" dihapus. 
c. Pasal 8 
Perlu ditambahkan kata "Bupati selaku" sebelum kata "Pemilik" dan frase "kekuasaan tertinggi dan segala" disarankan untuk dihapus. 
d. Pasal 9 
Alternatif untuk rumusan Pasal 9 ayat (1): 
-     Dalam hal Pemilik tidak dapat melaksanakan secara penuh kewenangannya karena keadaan tertentu, Pemilik dapat memberikan kuasa dengan hak substitusi kepada pejabat pemerintah daerah yang setingkat atau satu tingkat dibawahnya untuk mewakilinya sebagai Pemilik. 
-     Disarankan agar Pasal ini perlu diberikan penjelasan dan penambahan rumusan baru dalam hal apa pemilik dapat memberikan kuasa dengan hak substitusi dan kepada siapa saja hak substitusi tersebut dapat diberikan. 
-     Penjelasan Pasal 9 ayat (1): 
      Yang dimaksud dengan "keadaan tertentu", antara lain: terjadi perkara di pengadilan yang melibatkan Pemilik, Pemilik mempunyai benturan kepentingan dengan PDAM, dan lain-lain. 
-     Kemudian Pasal 9 ayat (2) huruf g ditambahkan kata "dan l atau". 
e. Pasal 10 
-     Agar rumusan ayat (1) dipecah menjadi 2 (dua) ayat karena menurut kami memiliki dua norma pengaturan. 
-     Ayat (2) tentang batas usia Dewan Pengawas dihapus. 
-     Perlu diberi penjelasan mengenai "masyarakat" yang dapat menjadi  anggota Dewan Pengawas. 
-     Ditambahkan frase "sebagaimana dimaksud pad a ayat (2)" setelah frase II Calon anggota Dewan Pengawas". 
- 	Ditambahkan rumusan "berpendidikan paling rendah Strata Satu (51) pada ayat (3) huruf a. 
f.  Pasal 11
Pasal 11 ayat (3) setelah kata anggota ditambah frase II dengan Keputusan Bupati". 
Ditambahkan penyebutan huruf bilangan di belakang angka. Frase" dan ayat (2)" setelah frase "pada ayat (1)" dihapus. 
Ditambahkan frase "terdiri atas paling sedikit 2 (dua) orang" sebelum kata "diangkat". 
g.  Pasal 12 
Frase" paling lama" setelah frase "Dewan Pengawas" diganti dengan kata  “selama" . 
h.  Pasal 13 
-   Kalimat "antara lain pengangkatan Direksi, program kerja yang diajukan oleh Direksi, rencana perubahan status kekayaan PDAM Tirta Intan, rencana pinjaman dan ikatan hukum dengan pihak lain, serta menerima, memeriksa danl atau menandatangani Laporan Triwulan dan Laporan Tahunan" dihapus dan ditempatkan dalam penjelasan Pasal13 ayat (1) huruf b. 
-   Frase" (business plan/corporate plan)" dihapus, karena frase bahasa asing. Frase "Laporan Triwulan dan Laporan Tahunan" ditulis dengan huruf kecil. 
-   Ditambahkan kata "Perusahaan" setelah kata " Anggaran". 
i.	Pasal 14 
Frase II mencapai batas" diganti dengan frase II telah berusia". 
Kami menyarankan untuk menambah 1 ayat yaitu ayat (3) tentang pemberhentian Dewan Pengawas, sehingga berbunyi: 
"Ketentuan mengenat pemberhentian anggota Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Bupati." 
J.   Pasal 15 
Frase "1 (satu) bulan" setelah frase "paling lambat" diganti dengan frase "30 (tiga puluh) hari". 
Ditambahkan kata "terhitung" sebelum kata "sejak". Ayat (2) menjadi ayat (6). 
Frase "sebagaimana dimaksud pada ayat (3)" diganti menjadi frase "sebagaimana dimaksud pada ayat (2)". 
Kata "apabila" pad a ayat (5) dan ayat (6) diganti kata "jika" karena menunjukkan hubungan kausalitas. 
Kata "persidangan" pada ayat (5) diganti kata "rapat". Ditambahkan frase "ketentuan mengenai" sebelum kata "pemberhentian". 
k. Pasal 16 
Kata "per seratus" diganti dengan "persen", karena sesuai dengan EYD. 
l.  Pasal 17 
- Dipecah menjadi 2 pasal karena untuk memudahkan pengacuan pasal. 
Pasal17 ayat (2) menjadi Pasal 18 dengan perbaikan: 
- Ditambahkan frase "ketentuan mengenai" sebelum frase "besarnya uang jasa" . 
- Kata "bagian" setelah kata "dari" dihapus. 
- Kata" oleh" dihapus. 
- Frase" dengan memperhatikan kemampuan PDAM Tirta Intan" dihapus. 
m. Pasal18 menjadi Pasal19. 
n.	Pasal 19 menjadi Pasal 20, menurut kami ayat (2), ayat (3), dan ayat (4) sebaiknya dihapus karena bersifat diskriminatif. 
o.	 Pasal 20 menjadi Pasal 21 dengan perbaikan sebagai berikut: 
- Kami menyarankan rumusan Pasal 21 ayat (1) huruf a diganti menjadi "Berpendidikan paling rendah Sarjana Strata Satu (51)" 
- Kata "minimal" setelah frase "pengalaman kerja" diganti dengan frase "paling sedikit" . 
- Kata "referensi" setelah kata "keterangan" dihapus. 
- Ditambahkan frase "telah mengikuti dan" sebelum kata "lulus". 
- Kalimat "yang dibuktikan dengan surat keterangan dari perusahaan sebelumnya dengan penilaian baik" dihapus dan ditempatkan dalam penjelasan Pasal 21 ayat (1) huruf b. 
- Ditambahkan frase "Ditambahkan mengenai" sebelum kata "pengangkatan" . 
p.  Pasal 21 menjadi Pasal 22, 
- Ditambahkan penyebutan huruf bilangan di belakang angka. 
- Kalimat "yang berjumlah paling banyak 3 (tiga) atau paling banyak 4 
(empat) orang" dihapus karena tidak efektif. 
q.   Pasal 22 menjadi Pasal 23 - Kata "yakni" dihapus. 
- Penulisan BUMD dan BUMN tidak disingkat. 
- Frase" tidak boleh" diganti dengan kata "dilarang". 
- Disarankan menambah 1 ayat tentang sanksi administratif bagi Direksi yang merangkap jabatan. 
r.   Pasal 23 menjadi Pasal 24. Terhadap frase "(business plan / corporate plan)" sebaiknya dihapus karena merupakan bahasa asing. 
s.  Pasal24 menjadi Pasal 25 dengan perbaikan sebagai berikut: 
- Kata "Pasal 23" diganti dengan kata "Pasal 24". 
- Kata "dari" diganti dengan kata "atas". 
- Frase "Laporan Triwulan dan Laporan Tahunan" ditulis dengan huruf kecil. 
- Ditambahkan frase "dalam jangka waktu" sebelum frase "paling lambat 120 (seratus dua puluh) hari" dan sesudah frase "paling lambat dalam". 
- Ditambahkan frase "dalam jangka waktu" sebelum frase "paling lambat 15 (lima belas) hari". 
- Frase "laporan manajemen" setelah kata "dan" diganti dengan frase "laporan kinerja" agar konsisten dengan Pasal tentang laporan tahunan. 
 t.   Pasal 25 menjadi Pasal 26, dengan perbaikan sebagai berikut: 
- Ditambahkan 1 huruf setelah huruf f pada ayat (2) tentang jabatan rangkap. 
- Ditambahkan frase "ketentuan mengenai" sebelum kata "pemberhentian" . 
- Kata "oleh" setelah kata "ditetapkan" diganti dengan frase "dengan Keputusan" . 
u.   Pasal 26 menjadi Pasal 27, dengan perbaikan sebagai berikut: 
-  Disarankan diberi judul paragraf tentang Penunjukan Pejabat Sementara. 
-  "Tanda garis miring (It diganti dengan kata "atau". Ditambahkan kata "seorang" sebelum kata "Direksi". Frase" yang lama atau" dihapus. 
-  Ayat (2) menjadi ayat (4). 
-  Rumusan ayat (3) diganti menjadi "Pejabat sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mempunyai masa kerja paling lama 6 (enam) bulan sejak diangkat". 
-  Ayat (4) menjadi ayat (2). 
v.  Pasal 27 menjadi Pasal 28 dengan perbaikan sebagai berikut : 
- Frase "1 (satu) bulan" diganti dengan frase "30 (tiga puluh) hari". 
- Kata "sidang" diganti dengan kata "rapat" agar konsisten dengan Pasal 15 ayat (4). 
- Kata "apabila" diganti dengan kata "jika" karena menunjukkan kausalitas. 
w.  Pasal 28 menjadi Pasal 29, terdapat perbaikan redaksional yaitu kata "per seratus" diganti dengan "persen" karena sesuai dengan Ejaan Bahasa Indonesia Yang Disempurnakan (EYD). 
 x.  Pasal 29 menjadi Pasal 30 pada ayat (4) kata "per seratus" diganti dengan " persen" . 
y.  Pasal 30 menjadi Pasal 31. 
z.  Pasal 31 menjad Pasal 32. 
5.	Tanggapan terhadap BAB V KEPEGAWAIAN 
Kami mengusulkan penjabaran terhadap Bab Kepegawaian dengan mengacu kepada Permendagri Nomor 2 Tahun 2007, adapun usulan penjabaran sebagai berikut: 
a.	Pasal 33-35 Bagian Kesatu Tentang Pengangkatan Pasal 33 
(1) Pengangkatan pegawai PDAM Tirta Intan harus memenuhi persyaratan: 
a.	warga negara Republik Indonesia; 
b.	berkelakuan baik dan belum pernah dihukum; 
c.	mempunyai pendidikan, kecakapan, dan keahlian yang diperlukan; 
d.	dinyatakan sehat oleh rumah sakit umum yang ditunjuk oleh Direksi; 
e.	usia paling tinggi 35 (tiga puluh lima) tahun pada saat diangkat;dan
f.	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) Unsur penilaian kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi: 
a.	loyalitas; 
b.	kecakapan; 
c.	kesehatan; 
d.	kerjasama
e.	kerajinan
f.	prestasi kerja
g.	kejujuran
(4) ]ika pada akhir masa percobaan eselon pegawai tidak memenuhi unsur penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat (3), yang bersangkutan dapat diberhentikan tanpa mendapat uang pesangon. 
b.  Pasal 34
(1) Direksi dapat mengangkat tenaga honorer atau tenaga kontrak sesuai kebutuhan organisasi PDAM Tirta lntan. 
·	(2) Tenaga honorer atau tenaga kontrak sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tidak diperbolehkan menduduki jabatan. 
·	(3) Pemberian upah tenaga honorer atau tenaga kontrak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berpedoman pada Upah Minimum Kabupaten. 
·	(4) Ketentuan lebih lanjut mengenai pengangkatan dan pemberian upah tenaga honorer atau tenaga kontrak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (3) ditetapkan dengan Keputusan Direksi. 
c.  Pasal 35 
(1) Batas usia pensiun pegawai PDAM adalah 56 (lima puluh enam) tahun. 
·	(2) Pegawai yang memasuki masa pensiun dapat diberikan kenaikan pangkat pengabdian setingkat lebih tinggi dari pangkatnya dengan ketentuan paling sedikit telah 2 (dua) tahun dalam pangkat terakhir. 
d.  Pasal 36 Bagian Kedua Tentang Kepangkatan 
(1) Pegawai PDAM Tirta Intan diangkat dalam pangkat dan jabatan tertentu; 
·	(2) Pengangkatan Pegawai PDAM Tirta Intan dalam suatu jabatan dilaksanakan dengan memperhatikan jenjang pangkat dan persyaratan lain yang ditetapkan untuk jabatan itu. 
·	(3) Pemberian kenaikan pangkat dilaksanakan oleh Direksi berdasarkan sistem kenaikan pangkat reguler dan kenaikan pangkat pilihan; 
·	(4) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata eara pemberian kenaikan pangkat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) ditetapkan dengan Keputusan Direksi. 
e.  Pasal 37 sampai dengan Pasal 42 Bagian Ketiga Tentang Penghasilan dan Cuti 
(1) Pegawai PDAM Tirta lntan berhak atas gaji, tunjangan, dan penghasilan lainnya yang sah sesuai dengan pangkat, jenis pekerjaan, dan tanggung jawabnya. 
·	(2) Pemberian hak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disesuaikan dengan kemampuan PDAM Tirta lntan. 
f.  Pasal 38 
(1) Penyusunan skala gaji pegawai PDAM Tirta Intan dapat mengacu pada prinsip-prinsip skala gaji pegawai negeri sipil yang disesuaikan dengan kebutuhan dan kemampuan PDAM Tirta Intan. 
·	(2) Ketentuan lebih lanjut mengenai skala gaji pegawai PDAM Tirta Intan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Oireksi. 
g.  Pasal 39 
(1) Pegawai PDAM Tirta Intan yang memiliki nilai rata-rata baik dalam Daftar Penilaian Kerja Pegawai diberikan kenaikan gaji berkala. 
·	(2) Apabila yang bersangkutan belum memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), kenaikan gaji berkala ditunda paling lama 2 (dua) tahun. 
·	(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai gaji berkala ditetapkan dengan Keputusan Direksi. 
h.  Pasal 40 
(1) Pegawai PDAM Tirta Intan berhak mendapatkan tunjangan meliputi: 
a.	tunjangan pangan; 
b.	tunjangan kesehatan;dan 
c.	tunjangan lainnya. 
(2) Tunjangan kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huru! b, diberikan kepada pegawai beserta keluarganya yang menjadi tanggungan. 
(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tunjangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Oireksi 
i.  Pasal 41 
Dalam hal PDAM Tirta Intan memperoleh keuntungan dari hasil usaha, pegawai mendapatkan bagian dari jasa produksi sesuai dengan kemampuan keuangan PDAM Tirta Intan. 
j.  Pasal 42 
(1) Pegawai PDAM Tirta Intan memperoleh hak cuti meliputi: 
a.  cuti tahunan; 
b.	 cuti besar; 
c.	 cuti sakit; 
d.	 cuti karena alasan penting atau euti untuk menunaikan Ibadah Haji; 
e.	 cuti nikah/perkawinan; 
f.	 cuti bersalin;dan 
g.	 cuti di luar tanggungan PDAM. 
(2) Pegawai PDAM Tirta lntan yang menjalankan euti sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tetap diberikan penghasilan penuh, keeuali euti di luar tanggungan PDAM. 
(3) Pelaksanaan euti sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur lebih lanjut oleh Direksi dengan berpedoman pada peraturan perundang-undangan. 
k.  Pasal 43 Bagian Keempat Tentang Penghargaan dan Tanda Jasa 
(1) Direksi dapat memberikan penghargaan kepada pegawai PDAM Tirta lntan yang mempunyai masa kerja secara terus-menerus selama 10 (sepuluh) tahun, 20 (dua puluh) tahun, dan 30 (tiga puluh) tahun yang besarnya disesuaikan dengan kemampuan PDAM Tirta lntan. 
·	(2) Direksi dapat memberikan tanda jasa kepada pegmuai PDAM Tirta lntan yang telah menunjukan prestasi luar biasa dalam pengembangan PDAM Tirta lntan, yang jenis dan besarnya tanda jasa ditetapkan oleh Direksi. 
·	(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai kriteria dan tata eara pemberian penghargaan dan tanda jasa kepada pegawai PDAM Tirta lntan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), ditetapkan dengan Keputusan Direksi. 
l.  Pasal 44 sampai dengan Pasal 45 Tentang Kewajiban dan Larangan: 
Pasal 44 
Setiap pegawai PDAM Tirta Intan wajib: 
a.	memegang teguh dan mengamalkan Pancasila dan melaksanakan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; 
b.	mendahulukan kepentingan PDAM di atas kepentingan lainnya; 
c.	mematuhi dan menaati segala kewajiban dan larangan;dan 
d.	memegang teguh rahasia PDAM dan rahasia jabatan. 
 m. Pasal 45 
Setiap pegawai PDAM Tirta Intan dilarang: 
a. melakukan kegiatan yang merugikan PDAM, Daerah dan/atau Negara; 
b.	menggunakan kedudukannya untuk memberikan keuntungan bagi diri sendiri dan/atau orang lain yang merugikan PDAM;dan 
c.	mencemarkan nama baik PDAM, Daerah dan/atau Negara. 
 n.  Pasal 46 sampai dengan Pasal 47 Bagian Kelima Tentang Pelanggaran dan Pemberhentian: 
  PasaI 46 
(1) Pegawai PDAM dapat dikenakan hukuman.atas pelanggaran disiplin pegawai' 
(2) Pegawai yang terbukti melakukan pelanggaran disiplin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenakan hukuman, meliputi: 
a.	teguran lisan; 
b.	teguran tertulis; 
c.	penundaan kenaikan gaji berkala; 
d.	penundaan kenaikan pangkat; 
e.	penurunan pangkat;
f.	pembebasan jabatan; 
g.	pemberhentian sernentara; 
h.	pemberhentian dengan horrnat;dan 
i.	pemberhentian dengan tidak horrnat. 
(3)  Ketetentuan lebih lanjut rnengenai tata eara pernberian hukurnan dan pernberhentian pegawai diatur dengan Peraturan Direksi. 
o.  PasaI 47 
(1) Pegawai yang diberhentikan dengan horrnat diberikan pesangon yang besarnya ditetapkan dengan Keputusan Direksi. 
(2) Tata cara penghitungan besarnya pesangon sebagairnana dirnaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Direksi. 
6. Tanggapan terhadap BAB VI ANGGARAN PERUSAHAAN 
- BAB VI menjadi BAB V 
- Pasal 33 menjadi Pasal 48 
-Tidak perlu diberikan singkatan RBAP 
a.	Pasal 48 
(1) PDAM Tirta Intan membuat dan menyampaikan Rencana Bisnis dan Anggaran Perusahaan tahunan yang merupakan bagian dari rencana strategis perusahaan kepada Bupati untuk mendapat pengesahan paling lambat 30 (tiga puluh) hari sebelum tahun buku PDAM Tirta Intan dimulai. 
(2) Anggaran PDAM Tirta In tan, baru dapat berlaku setelah mendapat persetujuan dari Bupan. 
(3) Perubahan Rencana Bisnis dan Anggaran Perusahaan yang terjadi dalam Tahun Buku berjalan, baru dapat dilaksanakan setelah mendapat persetujuan dari Bupan. 
(4) Persetujuan Rencana Bisnis dan Anggaran Perusahaan dan persetujuan Penlbahan Rencana Bisnis dan Anggaran Perusahaan diberikan oleh Bupan setelah mendapat pertimbangan Dewan Pengawas. 
(5) Prosedur pengesahan Rencana Bisnis dan Anggaran Perusahaan tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (3) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati. 
(6) Apabila pada tanggal 31 Desember tahun berjalan Dewan Pengawas belum dapat mengesahkan Rencana Bisnis dan Anggaran Perusahaan yang diajukan, Rencana Bisnis dan Anggaran Perusahaan dianggap telah disahkan. 

7.	Tanggapan terhadap BAB VII TAHUN BUKU, LAPORAN TRIWULAN DAN 
LAPORAN TAHUNAN: 
- Bab VII menjadi Bab VI Pasal 34 menjadi Pasal 49 
- Disarankan dijabarkan menjadi bagian: 
Bagian Kesatu : Tahun Buku 
Bagian Kedua  : Laporan Triwulan 
Bagian Ketiga  : Laporan Tahunan 
- Frase "selambat-Iambatnya 3 (tiga) bulan" diganti dengan kata "paling lama 90 (sembilan puluh) hari'. 

8.	Tanggapan terhadap BAB VIII TARIF AIR MINUM DAN PELAYANAN 
Kami mengusulkan Bab VIII menjadi Bab VII : 
a.	Pasal 35 menjadi Pasal 52. 
- Pengelompokan seharusnya menggunakan istilah "bagian" bukan paragraf. 
- Frase "2 (dua) bulan" diganti dengan frase "60 (enam puluh) hari". 
- Ditambahkan kata " ketentuan" setelah frase "sesuai dengan" . 
- Kata" umpan balik" diganti dengan kata "masukan" 
  b.    Pasal 36 menjadi Pasal 53, menurut kami terdapat perbaikan redaksional mengenai pengelompokan pasal seharusnya menggunakan istilah "bagian" bukan paragraf. 
c.     Pasal 37 menjadi Pasal 54 menurut kami frase "sebagai berikut" dihapus, dan kata "per seratus" diganti dengan "persen". 

9.	Tanggapan terhadap BAB IX PENETAPAN DAN PENGGUNAAN LABA BERSIH 
Menurut kami: 
- Bab IX menjadi Bab VIII. 
- Pasal 37 menjadi 
- Pasal 54. Frase" sebagai berikut" dihapus. 
- Kata "per seratus" diganti dengan "persen". 
10.	Tanggapan terhadap BAB X PEMBUBARAN 
	Kami mengusulkan BAB X tentang PEMBUBARAN menjadi BAB XI 
PEMBUBARAN. 
Pasal 38 menjadi Pasal 55 menurut kami: 
- 	Disarankan menambah 1 (satu) ayat tentang kewenangan Pemilik untuk membubarkan PDAM atau Pembubaran juga dapat dilakukan oleh Hakim berdasarkan Keputusan Pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap dalam hal pailit. 
-    Ayat (1) menjadi ayat (4). 
-   Ditambahkan frase "ketentuan lebih lanjut mengenai" sebelum kata " pembubaran “.
-    kata "ditetapkan" diganti dengan kata "diatur". 
11. Tanggapan terhadap BAB XII PEMBINAAN 
Kami menyarankan agar Bab XII tentang Pembinaan digabung dengan Bab XI tentang Pengawasan dan Pemeriksaan, sehingga judul Bab baru menjadi BAB X tentang "PEMBINAAN, PENGAWASAN, DAN PEMERIKSAAN" : 
a.	Pasal 39 menjadi Pasal 56 
      Frase "Dengan tidak mengurangi hak Instansi atasan dan Badan lain yang menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku berwenang mengadakan penyelidikan dan pemeriksaan tentang segal a sesuatu mengenai pekerjaan mengurus rumah tangga daerah" sebaiknya dihapus karena tidak efektif. 
b.	Pasal 40 menjadi Pasal 57. Penggabungan Bab tentang Pembinaan ke dalam Bab tentang Pengawasan dan Pemeriksaan. Kami menyarankan agar anak kalimat dengan tidak mengurangi dst dihapuskan saja karena anak kalimat tersebut tidak efektif. 
c.	Pasal 39 (2) menjadi Pasal 58, karena juduI Bab ini mengatur 3 substansi yaitu Pembinaaan, Pengawasan dan Pemeriksaan sehingga kami memecah menjadi 3 pas aI, yaitu: 
	  Pasal 58 
       Instansi Akuntan Negara berwenang melakukan pemeriksaan atas pekerjaan pengurusan PDAM Tirta Intan serta pertanggungjawabannya. 

12.	Tanggapan terhadap BAB XIII KETENTUAN PERALIHAN 
	BAB XIII KETENTUAN PERALIHAN menjadi BAB XI KETENTUAN PERALIHAN. 
a.	Pasal 41 menjadi Pasal 59, menurut kami : 
-     Pasal 41 ayat (1) akronim PDAM ditambah frase Tirta Dharma. 
-      Kata "Direktur" dan "Badan" pada Pasal 41 ayat (1) dihapus untuk menjaga konsistensi. 
-     Frase Perusahaan Daerah Air Minum pada Pasal 41 ayat (2) disingkat PDAM dan frase Perusahaan Daerah diganti dengan PDAM dan frase "berdasarkan Peraturan Daerah ini" 
-     Tabulasi diperlukan untuk menyatakan persyaratan di saat Peraturan Daerah ini diberlakukan. 
-     Ditambahkan kata "menjadi" setelah kata "penyesuaian". 
-     Ayat (4) dihapus dan ditempatkan ke dalam Bab Ketentuan Penutup. 
13.	Tanggapan terhadap BAB XIV KETENTUAN PENUTUP BAB XIV KETENTUAN PENUTUP menjadi BAB XII. 
a.	Pasal 42 menjadi Pasa160, menurut kami: - kata "maka" dihapus; 
-  Tabulasi menggunakan huruf bukan angka arab. 
-  Ayat (5) dihapus (Lampiran Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 
   butir 183 yang menyatakan bahwa jika ada Peraturan Perundang-undangan lama yang tidak diperlukan lagi dan diganti dengan Peraturan Perundang-undangan yang baru harus secara tegas mencabut Peraturan Perundang-undangan yang tidak diperlukan itu. 
b.	Kami mengusulkan penambahan pasal baru mengenai penyesualan peraturan pelaksanaan yang berkaitan dengan PDAM Tirta Dharma dengan Peraturan Daerah tentang Pembentukan dan Struktur Organisasi PDAM Tirta Intan, yaitu : 
Pasal 61 
       Peraturan pelaksanaan yang berkaitan dengan PDAM Tirta Dharma dilakukan penyesuaian paling lambat terhitung sejak Peraturan Daerah ini diundangkan. 
c.     Pasal 43 kami menyarankan untuk dihapus karena sesuai dengan Lampiran Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 mengenai pendelegasian blanko. 
d.     Pasal 44 menjadi Pasal 62, terdapat perubahan redaksionaI mengenai kata "dapat" untuk dihapus. 
D.	Tanggapan Terhadap Penutup 
Terdapat perbaikan redaksional pada bagian pengesahan frase "Bupati Garut" ditulis tanpa spasi. Pada Penutup bagian pengundangan frase "Garut" ditulis tanpa spasi, nama Sekda ditulis tanpa spasi, Nomor dan Tahun Lembaran Daerah diberi tanda elipsis (...)
Menurut kami Rancangan Peraturan Daerah ini memerlukan Penjelasan karena sebagai gambaran umum dari isi dari Peraturan Daerah ini. 

III. PENUTUP 
	Konsep yang kami gunakan dalam memberikan tanggapan terhadap Rancangan Peraturan Daerah tentang Pembentukan Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Intan Kabupaten Garut sesuai dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan beserta lampirannya dengan memperbaiki susunan, redaksional, sistimatika, dan teknik penyusunan Peraturan Perundang-undangan. 
	Demikian hasil analisis kami terhadap Rancangan Peraturan Daerah Pembentukan Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Intan yang sedang disusun Kabupaten Garut. Alternatif masalah dan saran yang kami sampaikan semoga bermanfaat dan kami kembalikan lagi kepada Penyusun Rancangan Peraturan Daerah (Pemerintah Daerah dan DPRD) sebagai bahan pengambilan keputusan. 

