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ABSTRAK 

Pemakaian tempat berjualan di Pasar Daerah Keputran Utara Surabaya adalah 

perjanjian pemakaian tempat bejualan yang berbentuk kios dan los di pasar yang dikelola 

oleh Perusahaan Daerah Pasar Kotamadya Dati II Surabaya, sehingga perjanjian tersebut 

mengikat pemegang hak pakai tempat berjualan dan pihak pengelola yaitu Perusahaan 

Daerah Pasar Kotamadya Dati II Surabaya. Dalam praktek sering terjadi masalah-masalah 

antara pemegang hak pakai tempat berjualan dengan Perusahaan Daerah Pasar Kotamadya 

Dati II Surabaya, karena pemegang hak pakai melanggar ketentuan dalam perjanjian. Dalam 

pasal 6 perjanjian pemakaian tempat berjualan menyatakan bahawa pemegang hak pakai 

(pihak kedua) dilarang memindahkan hak pakai tempat berjualannya kepada pihak ketiga 

tanpa persetujuan Perusahaan Daerah Pasar. Hal tersebut berarti hak memakai tempat 

berjualan adalah hak pakai. Permasalahan yang ditemui dalam praktek tersebut adalah bila 

terjadi kerusakan dan atau cacat pada tempat berjualan yang dipakai, siapa yang bertanggung 

jawab memperbaikinya. Selain itu bila pemegang hak pakai memindahkan hak pakainya 

kepada pihak ketiga tanpa persetujuan tertulis dari Perusahaan Daerah Pasar, tindakan apa 

yang dilakukan Perusahaan Daerah Pasar. Pengalihan hak pakai tanpa persetujuan 

Perusahaan Daerah Pasar kepada pihak ketiga biasanya dilakukan dengan perjanjian di bawah 

tangan. 

Dalam lembaga pemakaian tempat berjualan di Pasar Daerah muncul dalam praktek 

perdagangan, di mana unsure persaingan selalu muncul di antara pedagang. Dalam hal itulah 

semboyan "dengan pengorbanan sekeci1-kecilnya, mendapatkan hasil yang sebesar--

besarnya" akan selalu nampak. Semua itu demi kepraktisan, efisiensi waktu, tenaga, fikiran, 

biaya dan keuntungan. Dalam perjanjian pemakaian tempat berjualan Pasar Daerah ini hukum 

harus mengikuti dan mengarahkan, agar pemegang hak pakai tempat berjualan dan 

Perusahaan Daerah Pasar tidak melanggar ketentuan yang berlaku. 
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BAB I

PENDAHULUAN

1. Permasalahan; Latar Belakana dan Rumusannva

Indonesia sebagai negara berkembang sedang mem- 

bangun di segala bidang. Baik di bidang ekonomi, budaya, 

politik, sosial j, pertahanan dan keamanan nasional . Sampai. 

dengan Pelita V (1990-1995) ini, telah banyak kemajuan 

yang telah kita capai baik kemajuan fisik maupu'n non 

f isi k .

Dalam bidang ekonomi ada 3 pelaku ekonomi di 

Indonesia yaitu koperasi, BUliN dan swasta.^ Peranan 

pemerintah dalam pembangunan sekarang ini cukup penting, 

terutama dengan didirikannya perusahaan oleh pemerintah 

seperti F'LN, PDAM, dan Perusahaan Daerah Pasar. Indonesia 

yang mempunyai penduduk sangat banyak yaitu menduduki 

urutan ke~5 dari 10 negara di dunia yang memiliki jumlah 

penduduk terbesar. Jumlah penduduk yang besar ini menim- 

bulkan beberapa masalah, satu di antaranya adalah masalah 

pengangguran, perusahaan yang didirikan pemerintah seper—

ihajelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indo
nesia, Garis-oaris Besar Hainan Neaara Republik Indonesia 
Tahun 1993-1998. Bina Pustaka Tama, Surabaya, 1993, h. 26

M  i h  I k. ^
f E R P U S lA J tA A K  1

-U N IY E R S a A S  A lK L A N O O A

§ ! i A  A B A  f ■*
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ti PLN dan PDAM cukup banyak menyerap tenaga kerja. Ini 

berarti pihak pemerintah berusaha menanggulangi pengang— 

guran yang berarti pula meningkatkan taraf kehidupan 

masyarakat di bidang perekonomian.

Di kota-kota besar sekarang ini banyak didirikan 

pusat-pusat perniagaan yang cukup besar dan indah berben 

tuk plasa yang dibangun oleh pihak swasta seperti Tunju- 

ngan Plasa dan Surabaya Plasa. Namun hal tersebut tidak 

mempengaruhi pentingnya pusat-pusat perniagaan yang 

berbentuk pasar. Pusat-pusat perniagaan yang berbentuk 

pasar biasanya dibangun dan dikelola oleh pemerintah, 

seperti Pasar Keputran Utara, Pasar Kembang dan Pasar 

Genteng Baru yang semuanya berada di Surabaya. Pasar 

Keputran Utara, Pasar Genteng Baru dan Pasar Kembang 

diurus dan dikelola oleh Perusahaan Daerah Pasar Kotama

dya Daerah Tingkat II Surabaya. Di seluruh wilayah Sura

baya sampai tahun 1993 ada 88 (delapan puluh delapan) 

pasar yang diurus dan dikelola oleh Perusahaan Daerah 

Pasar Kotamadya Dati II Surabaya hal tersebut diatur 

dalam lampiran 1 Keputusan Direksi Perusahaan Daerah 

Pasar Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya No. 127 tahun 

1991.

Pedagang atau pengusaha yang berjualan di pusat 

perniagaan yang dikelola pihak swasta diikat dengan per—  

janjian sewa-menyewa, tetapi pedagang atau pengusaha yang
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3

berjualan di pusat perniagaan yang dikelola Perusahaan 

Daerah Pasar Kotamadya Dati II Surabaya diikat perjanjian 

pemakaian tempat berjualan. Dengan perjanjian pemakaian 

tempat berjualan maka pedagang atau pengusaha mendapat 

keuntungan antara lain tidak perlu kehilangan waktu untuk 

menentuk.an lokasi yang strategist tidak perlu membeli 

tanah dan hanya membangun sebagian bila ingin mendirikan 

kios.

Tanah yang digunakan untuk pusat perniagaan yang 

dikelola Perusahaan Daerah Pasar adalah tanah yang dikua- 

sai langsung oleh negara. Sedangkan pedagang atau pengu

saha yang berjualan di pasar tersebut hanya mempunyai hak 

pakai tempat berjualan yang diperoleh dari Perusahaan 

Daerah Pasar. Pemakaian tempat berjualan tersebut memang 

berasal dari hak pakai tempat berjualan sesuai yang * 

diatur dalam pasal 10 huruf e Peraturan Daerah Kotamadya 

Dati II Surabaya No. 4 tahun 1985 menyatakan bahwa pemin- 

dahan hak pakai tempat berjualan d.i Pasar Daerah harus 

mendapat izin terlebih dahulu dari Kepala Daerah atau 

pejabat yang ditunjuk dan atau direksi sesuai dengan 

kewenangan. Hak pakai diatur dalam pasal 41 sampai dengan 

pasal 43 Undang-Undang No. 5 tahun 1960, kemudian dalam 

pasal 49 ayat 2 serta pasal 50 ayat 2 dan pasal 52 Un

dang-Undang No. 5 tahun 1960»
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Bila pedagang atau pengusaha ingin berjualan di 

pasar yang dikelola Perusahaan Daerah Pasar, maka peda 

gang atau pengusaha tersebut harus mendapat ijin dari 

Direksi Perusahaan Daerah Pasar. Selain itu harus menye 

tujui perjanjian pemakaian tempat berjualan yang telah 

disediakan terlebih dahulu oleh Perusahaan Daerah Pasar 

yaitu dengan membubuhkan tandatangan pada perjanjian 

tersebut. Perjanjian pemakaian tempat berjualan tersebut 

merupakan kesepakatan kedua belah pihak. Kesepakatan ini 

mengandung pengertian para pihak saling menyatakan kehen- 

daknya untuk menutup perjanjian dan pernyataan kehendak 

di antara para pihak terdapat keeocokan.^

Adanya perjanjian pemakaian tempat berjualan di 

Pasar Daerah yang dikelola oleh Perusahaan Daerah Pasar 

menimbulkan hak-hak dan" kewajiban-kewaj iban, tetapi 

seringkali terjadi perselisihan-perselisihan dalam melak- 

sanakan hak dan kewajiban masing-masing. Dalam perjanjian 

pemakaian tempat berjualan di Pasar Daerah yang dikelola 

Perusahaan Daerah Pasar timbul masalah antara lain bila 

terdapat cacat dan atau kerusakan pada tempat berjualan 

yang berbentuk kios dan los. Tempat berjualan yang ber

bentuk kios ialah tempat berjualan di dalam bangunan

2 J . H . Nieuwen huis, F'okok-pokok Hukum Peri katan 
terjemahan Djasadin Saragih, Fakultas Hukum Universitas 
Airlangga, Surabaya, 1984, h. 2.

ADLN – PERPUSTAKAAN UNIVERSITAS AIRLANGGA 

SKRIPSI  
PERJANJIAN PEMAKAIAN TEMPAT ...

MOHAMMAD ERVI ERIDIANTO



pasar yang berbentuk tertutup dibatasi oleh dinding. 

Sedang tempat berjualan yanq berbentuk los ialah tempat 

berjualan di dalam bangunan pasar yang berbentuk terbuka. 

Selain itu dalam praktek sering pemegang hak pakai tempat 

berjualan memindahkan hak pakainya kepada pihak ketiga 

tanpa persetujuan tertulis dari Perusahaan Daerah Pasar 

Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya, padahal perbuatan 

tersebut dilarang dalam perjanjian yang mereka sepakati.

Berdasarkan latar belakang permasalahan di atas. 

maka permasalahan yang timbul dapat saya rumuskan sebagai 

berikut:

a. apabila timbul kerusakan dan atau cacat pada tempat 

berjualan yang berbentuk los dan kios, siapa yang ber 

tanggung j awab un tuk mem per bai.ki.ny a?

b. apabila pemegang hak pakai tempat berjualan memindah 

kan hak pakainya kepada pihak ketiga tanpa persetujuan 

Perusahaan Daerah Pasar, bagaimana penyelesaiannya 

dengan pertimbangan kepentingan kedua pihak?

2. Penielasan Judul

Skripsi ini saya beri judul "Perjanjian Pemakaian 

Tempat Berjualan di Pasar Daerah"(Studi Kasus di Pasar 

Keputran Utara Surabaya). Agar tidak terjadi kesalahpaha-- 

man mengenai pengertian judul maka perlu dijelaskan 

sebagai berikut.
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Fengertian perjanjian yang saya maksudkan dalam 

skripsi ini adalah seperti.' yang dikemukakan oleh Subekti 

yaitu "suatu peristiwa di mana seorang berjanji kepada 

sesearang lain atau di mana dua- orang itu saling berjanji 

untuk melaksanakan sesuatu hal."^ Dari peristiwa ini, 

timbullah suatu hubungan hukum antara dua orang tersebut 

yang dinamakan perikatan. Perjanjian itu menerbitkan 

suatu perikatan antara dua orang yang membuatnya. Dalam 

bentuknya, perjanjian itu berupa suatu rangkaian perkata- 

an yang mengandung janji-janji atau kesanggupan yang 

diucapkan atau ditulis.

Secara keseluruhan yang saya maksudkan dalam 

skripsi ini perjanjian pamakaian tempat berjualan di 

Pasar Daerah (Studi Kasus di Pasar Keputran Utara Sura

baya) adalah perjanjian pemakaian tempat bejualan yang 

berbentuk kios dan los di pasar yang dikelola oleh Peru-- 

sahaan Daerah Pasar Kotamadya'Dati II Surabaya, sehingga 

perjanjian tersebut mengikat. pemegang hak pakai tempat 

berjualan dan pihak pengelola yaitu Perusahaan Daerah 

Pasar Kotamadya Dati. II Surabaya. Dalam praktek sering- 

terjadi masalah-masalah antara pemegang hak pakai tempat 

berjualan dengan Perusahaan Daerah Pasar Kotamadya Dati

^Subekti, Hukum Perjanjian. Intermasa, Jakarta, 
1990, h. 1.
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II Surabaya, karena pemegang hak pakai melanggar keten- 

tuan dalam perjanjian. Dalam pasal 6 perjanjian pemakaian 

tempat berjualan menyatakan bahawa pemegang hak pakai 

(pihak kedua) dilarang memindahkan hak pakai tempat 

berjualannya kepada pihak ketiga tanpa persetujuan 

Perusahaan Daerah Pasar. Hal tersebut berarti hak memakai 

tempat berjualan adalah hak pakai. Permasalahan yang 

lahan yang saya temui dalam prak.tek tersebut adalah bila 

terjadi kerusakan dan atau cacat pada tempat berjualan 

yang dipakai, siapa yang bertanggung jawab memperbaiki*- 

nya. Selain itu bila pemegang hak pakai memindahkan hak 

pakainya kepada pihak ketiga tanpa persetujuan tertulis 

dari Perusahaan Daerah Pasar, tindakan apa yang dilakukan 

Perusahaan Daerah Pasar. Pengalihan hak pakai tanpa per 

set'ujuan Perusahaan Daerah Pasar kepada pihak ketiga 

biasanya dilakukan dengan perjanjian di bawah tangan. 

Hal-hal tersebutlah yang membuat saya tertarik menulisnya 

dalam skripsi ini. Masa1ah-masalah tersebut akan dibahas 

menurut hukum perdata dan hukum agraria karena hak pakai 

merupakan bidang hukum agraria, baik menurut undang- 

undang maupun peraturan lainnya.

3. Alasan Pemilihan Judul

"Perjanjian Pemakaian Tompat Berjualan di Pasar 

Daerah"(Studi Kasus di Pasar Keputran Utara Surabaya)
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menjadi judul skripsi ini, karena menurut pengamatan saya 

masih belum banyak yang membahasnya padahal pemakaian 

tempat berjualan di pasar yang dikelola Pemerintah Kota

madya Dati II Surabaya sudah lama ada. Selain itu karena 

dalam praktek sering terjadi pemegang hak pakai tempat 

berjualan memindahkan hak pakainya kepada pihak ketiga 

tanpa persetujuan Perusahaan Daerah Pasar padahal perbua- 

tan tersebut dilarang dalam perjanjian pemakaian tempat 

berjualan yang sudah ditetapkan para pihak.

Alasan lain karena belum banyak buku bacaan atau 

literatur yang khusus menqenai hal ini, kecuali mengenai 

hak pakai tanah pertanian.

Dalam lembaga pemakaian t&mpat berjualan di Pasar 

Daerah muncul dalam praktek perdagangan, di mana unsur 

persaingan selalu muncul di antara pedagang. Dalam hal 

itulah semboyan "dengan pengorbanan sekeci1-kecilnya, 

mendapatkan hasil yang sebesar--besarnya" akan selalu 

nampak. Sernua itu demi keprak tisan, efisiensi waktu, 

tenaga, fikiran, biaya dan keuntungan. Dalam perjanjian 

pemakaian tempat berjualan Pasar Daerah ini hukum harus 

mengikuti dan mengarahkan, agar pemegang hak pakai tempat 

berjualan dan Perusahaan Daerah Pasar tidak melanggar 

ketentuan yang berlaku.
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4. Tu-iuan Penulisan

Penulisan skripsi. ini pertama-tama saya maksudkan 

untuk melengkapi salah satu persyaratan dalam mencapai 

gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas 

Airlangga Surabaya.

Di samping itu dengan penulisan skripsi ini, saya 

bermaksud memberikan gambaran tentang perjanjian pemakai 

an tempat berjualan di Pasar Daerah, sehingga berguna 

bagi calon pemegang hak pakai tempat berjualan,, maupun 

bagi mereka yang belum mengetahui secara mendalam hal 

tersebut tetapi ingin mengetahui lebih lanjut. Juga saya 

bermaksud menambah dan memperdalam pengetahuan saya 

mengenai hukum perjanjian, khususnya inengenai perjanjian 

pemakaian tempat berjualan di Pasar Daerah yang dikelola 

Perusahaan Daerah Pasar.

Akhirnya dengan penulisan skripsi ini saya ingin 

menambah perbendaharaan tulisan mengenai hak pakai, khu

susnya. hak pakai tempat berjualan di Pasar Daerah yang 

dikelola Perusahaan Daerah Pasar, sehingga saya harapkan 

sedikit menyumbang pikiran dalam keikutsertaan meningkat- 

kan perkembangan ilmu hukum pada umumnya dan hukum perda- 

ta pada khususnya.
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5. Metodoloai

a. Pendekatan masalah.

Untuk membahas masalah dalam skripsi ini saya 

menggunakan pendekatan secara yuridis sosiologis, yaitu 

menelaah permasalahan yang timbul dari perjanjian pema

kaian tempat berjualan di Pasar Daerah, yang terjadi 

dalam praktek sehari-hari dan mengaitkan dengan peratur- 

an-peraturan perundang-undangan yang berlaku yaitu keten 

tuan dalam B W yang mengatur perjanjian dan Undang- 

Undang No. 5 tahun 1960 yang mengatur tentang hak pakai, 

serta peraturan-peraturan yang berkaitan dengan masalah 

pemakaian tempat berjualan di Pasar Daerah.

b . Sumber.data.

Secara keseluruhan data dalam skripsi ini diambil 

melalui :

(1) data primer: yaitu data yang ditemukan dalam kehidu- 

pan sehari-hari dan disertai wawancara dengan pegawa 

Perusahaan Daerah Pasar yang bekerja di Pasar Kepu

tran Utara Surabaya dan pemakai tempat berjualan di 

Pasar Keputran Utara Surabaya;

(2) data skunder: yaitu data yang diperoleh dari data 

kepustakaan melalui studi literatur, seperti buku— 

buku serta peraturan-peraturan yang berkaitan dengan 

masalah dan pembahasan skripsi ini.
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c. Prosedur pengumpulan dan pengolahan data.

Untuk mengumpulkan data skripsi ini saya mengguna

kan teknik langsung berupa wawancara dengan para pihak 

yang terkait dengan masalah dalam skripsi ini, terutama 

pegawai Perusahaan Daerah Pasar yang bekerja di Pasar 

Keputran Utara Surabaya dan pemegang hak pakai tempat 

berjualan di Pasar Keputran Utara Surabaya. Selain itu 

melalui penelitian kepustakaan,, yakni dengan membaca 

literatur yang berkaitan dengan masalah serta peraturan 

perundangan. Sedang prosedur pengolahan data dilakukan 

dengan cara data yang terkumpul disusun secara sistematis 

melalui penilaian sehingga akan didapatkan data yang 

dapat dipertanggungjawabkan. Kemudian data dianalisa 

dengan menekankan pada pembahasan penyelesaian atas masa

lah yang timbul dalam praktek dari perjanjian pemakaian 

tempat berjualan di Pasar Daerah dengan mendasarkan pada 

peraturan yang berlaku serta kepentingan kedua pihak 

secara sistematis sehingga merupakan data kongkrit dan 

dapat digunakan untuk menjawab permasa1ahan dalam skripsi 

ini.

d. Analisis data,,

Penganalisaan data dalam skripsi ini menggunakan 

analisa secara deskriptif analisis. Artinya menguraikan 

permasalahan yang timbul dari perjanjian pemakaian tempat
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berjualan di Pasar Daerah yang terjadi dalam praktek yang 

digabungkap dengan teori. dan perundang-undangan yang 

berlaku, baru kemudian dilakukan analisis yaitu mengurai- 

kan data yang terkumpul dan terns dilanjutkan mengkaji 

kembali teori-teori yang ada, baik dari buku-buku pela- 

jaran, peraturan perundang-undangan maupun literatur lain 

yang berkaitan dengan pokok bahasan. Dari sini saya men- 

coba untuk mengambil kesimpulan berdasarkan teori dan 

praktek yang diharapkan dapat membantu memecahkan perma

salahan skripsi ini.

6. Pertangguna i awaban Sistematika

Secara keseluruhan materi dari skripsi ini„ saya 

bagi menjadi empat bab pembahasan. Sistematika penulisan 

skripsi ini, saya susun sebagai berikut.*:

akan diuraikan secara garis besar dari keseluruhan materi 

yang akan dibahas dalam skripsi ini. Pada bab ini akan 

dijelaskan secara ringkas mengenai latar belakang perma

salahan, penjelasan judul, metodologi dan sistematika 

atau susunan dari isi skripsi ini secara keseluruhan. Bab 

ini disusun, ditujukan kepada pembaca untuk memudahkan 

mengetahui sekilas dari pembahasan skripsi tanpa harus 

membaca isi secara keseluruhan.

Bab I merupakan bab pendahuiuan, dalam bab ini
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Bab II mengenai tanggung jawab reparasi tempat 

yang dipakai berjualan. Pada bab ini akan diuraikan isi 

perjanjian pemakaian tempat berjualan yang banyak diten- 

tukan oleh Perusahaan Daerah Pasar. Dalam bab ini akan 

diuraikan secara garis besar isi perjanjian pemakaian 

tempat berjualan seperti obyek, subyek perjanjian, dan 

prosedur untuk mendapat surat izin tempat berjualan.

Selain itu dibahas pula timbul cacat dan atau kerusakan 

pada .tempat berjualan berbentuk kios dan los, karena 

tempat berbentuk kios dalam praktek sebagian dibangun 

sendiri oleh pemegang hak pakai tempat berjualan. Sedang 

Perusahaan Daerah Pasar hanya menyediakan tempat berjua

lan dalam bentuk los di dalam bangunan pasar. Hal-hal 

tersebut saya letakkan dalam bab II karena masalah repa

rasi penting sebelum menyetujui perjanjian yang dibuat 

oleh Perusahaan Daerah Pasar yang bersifat baku.

Bab III mengenai penyelesaian sengketa apabila 

salah satu pihak wanprestasi. Dalam bab ini dibahas me

ngenai pemegang hak pakai -tempat berjualan yang memindah- 

kan hak pakaianya kepada pihak ketiga tanpa persetujuan 

tertulis dari Perusahaan Daerah Pasar, padahal dalam 

perjanjian hal tersebut dilarang. Obyek dari perjanjian 

pemakaian tempat berjualan merupakan barang tak berqerak, 

tetapi masih saja memberi peluang kepada pemegang hak 

pakai tempat berjualan untuk memindahkan hak pakainya
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kepada pihak ketiga tanpa persetujuan dari Perusahaan 

Daerah Pasar. Serta akan dibahas penyelesaian sengketa 

antara Perusahaan Daerah Pasar dengan pemegang hak pakai 

tempat berjualan. Bab III ini tidak mungkin dibahas ter—  

lebih dahulu dari bab II, karena wanprestasi bisa terjadi 

bila sudah ada perjanjian antara pemegang hak pakai tem

pat berjualan dan Perusahaan Daerah Pasar sebagai penge- 

lola pasar.

Sedang bab IV sebagai bab penutup berisi kesimpul- 

an dari semua dan segala sesuatu yang telah dibahas dalam 

bab I, bab II dan bab III. Selain kesimpulan disampaikan 

pula saran yang mungkin dapat dimanfaatkan oleh Perusaha

an Daerah Pasar Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya dan 

pemegang hak pakai tempat berjualan maupun pihak yang 

berkepentingan dengan masalah yang saya bahas dalam 

skripsi ini.
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BAB II

TANGGUNG JAWAB REPARASI TEMPAT BERJUALAN

1. Isi Perjanjian Pemakaian Temoat Berjualan antara

Pemegang Hak Pakai Tempat Berjualan denaan Penoelola 

Pasar

Pengertian perjanjian menurut Subekti adalah suatu 

peristiwa di mana seorang berjanji kepada seorang lain 

atau di mana dua orang itu saling berjanji untuk melak- 

sanakan sesuatu hal. Hubungan yang terjadi tersebut me- 

nimbulkan perikatan, yang dapat dikemukakan baik secara 

lisan maupun tertulis. Perikatan merupakan suatu hubungan 

hukum antara dua pihak, berdasarkan mana pihak yang satu 

berhak menuntut sesuatu dari pihak yang lain, dan pihak 

yang lain berkewajiban memenuhi tuntutan itu.

Dalam perjanjian pemakaian tempat berjualan di 

Pasar Daerah, hak pemakaian tempat berjualan adalah hak 

pakai hal ini dapat dilihat dalam pasal 6 perjanjian 

pemakaian tempat berjualan menyatakan bahwa pemegang hak 

pakai (pihak kedua) dilarang memindahkan hak pakai tempat 

berjualannya kepada pihak ketiga tanpa persetujuan 

tertulis dari Perusahaan Daerah Pasar sebagai pengelola 

pasar. Pengertian hak pakai terdapat pada pasal 41 ayat 1 

Undang-Undang No. 5 tahun 1960 tentang Peraturan Dasar 

Pokok-pokok Agraria yang lebih terkenal dengan nama sing-
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katnya Undang-Undang Pokok Agraria (selanjutnya disingkat 

UUPA):

Hak pakai adalah hak untuk menggunakan dan/atau memu- 
ngut has.il dari. tanah yang dikuasai langsung oleh 
Negara atau tanah milik orang lain, yang memberi 
wewenang dan kewajiban yang ditentukan dalam keputus
an pemberiannya oleh pejabat yang berwenang memberi- 
kannya atau dalam perjanjian dengan pemilik tanahnya, 
yang bukan perjanjian sewa-menyewa atau perjanjian 
pengolahan tanah, segala sesuatu asal tidak 
bertentangan dengan jiwa dan ketentuan-ketentuan 
Undang-Undang ini.

Dengan demikian hak pakai merupakan hak tata tanah 

baik merupakan tanah pertanahan maupun tanah bangunan 

yang dapat diberikan oleh pemerintah dan juga pemilik 

tanah.^

Hak pakai tidak seperti hak milik , hak guna usaha 

dan hak guna bangunan yang dapat digunakan atau dijadikan 

jaminan untuk hipotik dan credietverband. Pemakai tempat 

berjualan hanya berhak untuk memakai tempat berjualan 

yang didirikan di atas tanah negara yang dikelola Perusa

haan Daerah Pasar, dan bukannya memiliki tempat berjualan 

tersebut- Hak pakai tempat berjualan tersebut diperoleh 

dari Direksi Perusahaan Daerah Pasar.

Di dalam pasal 9 Peraturan Daerah Kotamadya Daerah 

Tingkat II Surabaya No. 4 tahun 1985 menyatakan ada 4 

(empat) jenis tempat berjualan di Pasar Daerah terdiri

^Djoko Prakoso dan Budiman Adi P., Eksistensi 
Prona Sebagai Pelaksanaan Mekanisme Fungs,i Agraria. 
Ghalia Indonesia, Jakarta, 1985, h. 12.
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dari : a) Kios, b) Los, c) Pelataran di dalam pasar, dan 

d) Pelataran di luar pasar. Agar lebih jelas saya akan 

menerangkan satu persatu jenis tempat berjualan tersebut, 

tempat berjualan berbentuk kios adalah tempat berjualan 

di dalam bangunan pasar yang berbentuk tertutup dibatasi 

oleh dinding. Sedang tempat berjualan las i&lah tempat 

berjualan di dalam bangunan pasar yang berbentuk terbuka. 

Tempat berjualan di pelataran di dalam pasar adalah 

tempat berjualan di halaman pasar yang terletak di dalam 

pagar pasar yang berbentuk terbuka. Tempat berjualan di 

pelataran di luar pasar adalah tempat berjualan di hala

man pasar yang terletak di luar pagar pasar sampai berja- 

rak 100 (seratus) meter dari pagar pasar, dengan memper- 

ti.mbangk.an bahwa tempat di dalam pasar sudah tidak mampu 

lagi memuat para pedagang yang ada serta menempatinya 

tidak mengganggu ketertiban umum. Dalam praktek tempat 

berjualan di pelataran di luar Pasar Keputran (Jtara 

Surabaya tidak ditarik pungutan oleh Perusahaan Daerah 

Pasar„5' Sehingga banyak pedagang yang berjualan di 

pelataran di luar pasar yang menyebabkan kemacetan di 

jalan umum terutama di malam hari.

Hak pakai berasal dari hak pengelolaan„ sedang 

pengertian hak pengelolaan terdapat dalam pasal 1 Pera-

17

5̂Wawancara dengan Perusahaan Dae?rah Pasar KMS, 
tanggal 14 Juni 1993.
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turan Menteri Dalam Negeri (se1 anjutnya disingkat PMDN)

No. 1 tahun 1977 yaitus

Yang dimaksud dengan hak pengelolaan ialah s
1. hak pengelolaan, yang berisi wewenang untuk :

a. merencanakan peruntukan dan penggunaan tanah 
yang bersangkutan;

b. menggunakan tanah tersebut untuk keperluan 
pelaksanaan usahanya;

c . menyerahkan bagian-bagian dari tanah itu kepada 
pihak ketiga menurut persyaratan yang ditentu 
kan oleh perusahaan pemegang hak tersebut, yang 
(neliputi segi-segi peruntukan,, penggunaan, 
jangka waktu dan keuangannya, dengan ketentuan 
bahwa pemberian hak atas tanah kepada pihak 
ketiga yang bersangkutan dilakukan oleh pejabat 
pejabat yang berwenang, sesuai dengan peraturan 
peruridangan yang berlaku.

2. hak pengelolaan yang berasal dari pengkonversian 
hak penguasaan berdasarkan F'MA Mo. 9 tahun 1965 
•tentang "Pelaksanaan konversi hak penguasaan atas 
tanah Negara dan ketentuan tentang kebijaksanaan 
selanjutnya" yang memberi wewenang sebagaimana 
tersebut dalam ayat 1 di atas yang telah didaf- 
tarkan di Kantor Sub Direktora± Agraria setempat 
serta sudah ada sertifikatnya.®

Pada hak pengelolaan sifatnya tanah itu harus merupakan

tanah yang dikuasai oleh negara. Bila hak pengelolaan

itu diberikan kepada pihak ketiga misalnya orang atau

badan hukum, maka di atas hak pengelolaan itu dapat di b e —

rikan jenis hak lain seperti hak guna bangunan, hak pakai

dan lain-lain.

Pasal 1 PMDN No. 6 tahun 1972 yang berbunyi seba- 

gai berikut:

c
°R. Atang Ranoemihardja;, Perkembanaan Hukum 

Agraria di Indonesia. Tarsito, Bandung, 1982, h. 572.
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Wewenang pemberian hak atas tanah dan pembukan tanah„ 
dengan peraturan ini di1impahkankepada para Gubernur- 
/Bupati/Walikota Kepala Daerah dan Kepala Kecamatan 
dalam kedudukan dan fungsinya sebagai Wakil Pemerin- 
tah.

Hak atas tanah adalah hak milik., hak guna usaha, hak guna 

baungan, hak pakai dan hak pengelolaan. Jadi menurut 

pasal 1 PMDN No. 6 tahun, 1972 Walikota sebagai Kepala 

Daerah Tingkat II Surabaya mempunyai wewenang pemberian 

hak atas tanah. Kemudian oleh Walikota Surabaya khusus 

untuk hak pengelolaan pasar tertentu di wilayah Kotamadya 

Daerah Tingkat II Surabaya diserahkan kepada Perusahaan 

Daerah Pasar Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya., hal 

tersebut dapat dalam pasal 4 ayat 2 Peraturan Daerah 

Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya No. 10 tahun 1982 

yang berbunyi sebagai berikut "Perusahaan Daerah tersebut 

pada ayat (1) pasal ini mengelola atau menguasai sebayak 

63 (enam puluh tiga) Unit-unit Pasar sebagaimana tersebut 

dalam Lampiran Pasar Daerah ini." Mengenai banyaknya pa

sar yang dikelola Perusahaan Daerah Pasar Kotamadya 

Surabaya (selanjutnya disingkat KMS) menjadi 88 (delapan 

puluh delapan) menurut Keputusan Direksi Perusahaan 

Daerah Pasar KMS Mo,. 127 tahun 1991. Jadi hak pakai 

tempat berjualan di Pasar Daerah diberikan oleh Perusa

haan Daerah Pasar KMS.

Hak pakai yang diberikan kepada para pedagang yang 

berjualan di Pasar Daerah ini tidak bersertifikat tetapi
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cukup diberi surat izin tempat berjualan yang dikeluarkan 

oleh Perusahaan Daerah F'asar.

Dalam pasal 41 ayat 2 UUPA berbunyi sebagai beri-

k u t s

Hak pakai dapat diberikan :
a. selama jangka waktu yang tertentu atau selama 

tanahnya dipergunakan untuk keperluan yang ter—  
tentu;

b. dengan cuma-cuma, dengan pembayaran atau pemberian 
jasa berupa apapun.

Pada <jjjasar Daerah hak pakai tempat berjualan berlaku 

untuk 2 (dua) tahun dan dapat diperbaharui lagi. Pemegang 

hak pakai tempat berjualan dikenai pungutan-pungntan yang 

ditentukan oleh Perusahaan Daerah Pasar KMS. Selain itu 

pemberian hak pakai tidak boleh disertai syarat-syarat 

yang mengandung unsur-unsur pemerasan sesuai dalam pasal 

41 ayat 2 UUPA. Ketentuan ini merupakan jaminan perlin- 

dungan bagi pemegang hak pakai tempat berjualan terutama 

terhadap pihak ekonomi lemah.

Dalam pasal 3 ayat 1 PMDN No. 1 tahun 1977 menya- 

takan bahwa setiap penyerahan penggunaan tanah yang meru

pakan bagian dari tanah hak pengelolaan kepada pihak 

ketiga wajib dilakukan dengan perjanjian tertulis. Pasal 

tersebut memang dipatuhi oleh Perusahaan Daerah Pasar 

KMS, karena setiap penyerahan surat izin tempat berjualan 

kepada orang atau badan hukum disertai perjanjian antara 

Perusahaan Daerah Pasar .KMS dengan orang atau badan hukum 

dalam hak ini pemohon hak pakai tempat berjualan.

2d
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Sifat dari hukum perjanjian adalah terbuka, mak- 

sudnya para pihak dalam hal ini Perusahaan Daerah Pasar 

KMS sebagai pengelola, dan pemegang hak pakai tempat 

berjualan dapat menetukan hal-hal yang be 1 urn ada pengatu- 

rannya dalam BW dan IJUPA„ ataupun menyimpangi aturan- 

aturan yang telah ditetapkan di dalamnya asal tidak dila- 

rang oleh undang-undang serta tidak bertentangan dengan 

ketertiban umum dan kesusilaan. Hal ini merupakan pencer- 

minan dari asas kebebasan berkontrak dari hukum perjanji

an . Memang pemegang hak pakai tempat berjualan haras 

menerima ketentuan-ketentuan yang telah ditetapkan oleh 

Perusahaan Daerah Pasar KMS dalam perjanjian. Tetapi hal 

itu bukan merupakan paksaan menurut arti undang-undang 

karena calon pemegancj hak pakai tempat berjualan dapat 

menolak perjanjian tersebut sehingga tidak tercapai kata 

sepakat.

Dalam praktek perjanjian pemakaian tempat berjual

an di Pasar Daerah dibuat oleh Perusahaan Pasar Daerah 

KMS dalam bentuk tertulis, dan dipersiapkan terlebih 

dahulu'secara masal atau kolektif, sehingga calon pemakai 

tempat. berjualan tinggal menyetujui dengan menandatangan- 

ni perjanjian tersebut. Perjanjian yang s.ifatnya standar 

atau baku tersebut selain sesuai dengan PMDN No. 1 tahun 

1977 Juga dimaksudkan oleh Perusahaan Pasar Daerah KMS 

untuk menghemat waktu sehingga tidak perlu meneliti dan 

msmbahae persyaratan yang disetujui setiap pemegang hak
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pakai tempat berjualan, yang mungkin dapat berbeda bagi
7tiap pemegang hak pakai tempat berjulan/ Walaupun begitu 

perjanjian yang sifatnya tel ah standar atau baku bukan 

merupakan penerobosan asas konsensualitas menurt pasal 

1320 BW dan asas kebebasan berkontrak menurut pasal 

1338 ayat 1 BW. Asas konsensualitas menurut pasal 1320 BW 

mengandung arti “will" (kemauan) para pihak untuk saling 

mengikatkan diri, kemauan itu membangkitkan "vertrouwen"
Q

atau kepercayaan bahwa perjanjian itu akan dipenuhi.

Asas konsensual ini merupakan nilai etis yang bersumber 

pada moral, bahwa kita harus memenuhi janji kita. Asas 

ini berkaitan erat dengan asas kebebasan berkontrak, 

yaitu kebebasan menentukan apa dan dengan siapa perjanji

an -diadakan,.

Dalam pasal 1338 ayat 3 BW ditentukan bahwa para 

pihak dalam pelaksanaan -perjanjian harus beritikad baik. 

Itikad baik sangat penting dalam pelaksanaan perjanjian, 

karena dalam suatu perjanjian tidak mungkin mencakup 

semua kehendak para pihak dan keadaan-keadaan yang timbul 

dikemudian hari- Pengertian itikad baik adalah tolok ukur

7 Wawancara dengan Perusahaan Daerah Pasar KMS, loc■
cit.

Amrah Muslimin e t „a l „ , Beberapa Guru Besar Berbl-- 
cara Tentana Hukum Dan Pendidikan Hukum. Kumpulan Pidato 
Penqukuhan« Alumni, Bandung, 1981, h. 103.
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suatu perbuatan diperbolehkan atau tidak untuk m e ’aksana- 

kan atau tidak hak-hak dan kewajiban-kowajiban antara

satu dengan pihak yang lain tenta.^q prestasi tertentu
t

yang mereka sepakati dalarr. keadaan yang wajar dan patut. 

Wajar dan patut u\ sini maksudnya disetujui oleh Perusa

haan Daerah K'-nsar KMS dan pemegang hak pakai tempat 

berjualan serta sesuai dengan hukum setempat yang berla

ku. Dalam hal ini pemegang hak pakai tempat berjualan dan 

Perusahaan Pasar Daerah KMS sebagai. pengelala harus 

beritikad baik dalam pelaksanaan perjanjian yang telah 

mereka buat. Bila ada pihak melakukan perbuatan dengan 

itikad tidak baik sehingga merugikan pihak yang lain, 

maka pihak lain tersebut dapat menuntut ganti rugi atau 

meminta pembatalan perjanjian pemakaian tempat berjualan 

kepada hakim.

Dalam perjanjian pemakaian tempat berjualan di 

Pasar Daerah yang sifatnya baku atau standar yang dibuat 

oleh Perusahaan Pasar Daerah KMS, berisi. antara lain:

a. subyek perjanjian pemakaian tempat berjualan,

b. obyek perjanjian pemakaian tempat berjualan,

c. hak dan kewajiban para pihak dalam perjanjian pemakai— 

an tempat berjualan,

d. cara pembayaran dalam perjanjian pemakaian tempat 

berj ualan.

f ~  m T T T E
1 FERGUS! rtK-AAN
' ira iY E R S IlA S  AIRLANGCA*

S I R  A  B A  Y A
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a. Subyek perjanjian pemakaian tempat berjualan.

Pada perjanjian pemakaian tempat berjualan di 

Pasar Daerah dapat diklasifikasikan menjadi 2 (dua) 

yai tu:

(1) Pihak Pengelola Pasar Daerah yaitu pihak yang menge 

lola dan mengurus tanah serta bangunan pasar,

(2) Pihak Pemegang Hak Pakai tempat berjualan yaitu orang 

atau badan hukum yang berhak berjualan di tempat yang 

ditentukan di dalam atau luar bangunan pasar,

Dalam perjanjian pemakaian tempat berjualan ini, 

Pihak Pengelola Pasar Daerah adalah Perusahaan Pasar 

Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya yang dalam 

perjanjian disebut pihak pertama. Perusahaan Pasar Daerah 

KMS dibentuk untuk peningkatan pelayanan Pemerintah Dae

rah kepada masyarakat khususnya dalam pengusahaan tempat 

berjualan yang memenuhi persyaratan beserta prasarananya. 

Perusahaan Pasar Daerah KMS adalah badan hukum yang ber—  

tindak untuk dan atas nama Pemerintah Kotamadya Daerah 

Tingkat II Surabaya. Sedangkan pemegang hak pakai tempat 

berjualan diatur pada pasal 42 UUPA yang menyatakan bahwa 

yang dapat mempunyai hak pakai adalah:

(a) warganeaara Indonesia;

Tentunya ini sudah jelas karena warganegara Indo

nesia tidak ada pembatasannya dalam mempunyai hak atas 

tanah dan hal ini sesuai dengan prinsip nasionalitas yang 

kita kenal dalam sistem pertanahan di Indonesia.

Zh
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(b) orang asing yang berkedudukan di Indonesia;

Walaupun ketentuan ini merupakan penyimpangan 

terhadap konsekwensi prinsip nasionalitas (yang otelarang 

orang asing mempunyai hak atas tanah). Jadi dengan demi~ 

kian orang asing yang tinggal di Indonesia juga dapat 

memperoleh hak pakai tempat berjualan di Pasar Daerah. 

Tetapi yang harus dipenuhi orang asing tersebut harus 

penduduk Indonesia dan tidak mungkin diberikan kepada 

orang asing yang bukan penduduk Indonesia.

(c) badan hukum yang didirikan menurut hukum Indonesia 

dan berkedudukan di Indonesia;

Hal ini jelas bahwa badan hukum tersebut berdomi- 

sili di Indonesia dan tunduk pada hukum Indonesia yang 

dapat memperoleh hak pakai tempat berjualan di Pasar 

Daerah. Badan hukum tersebut seperti koperasi„ Perseroan 

Terbatas dan lain sebagainya.

(d) badan hukum asing yang mempunyai perwakilan di Indo ' 

nesia.

Dalam hal ini meliputi perwakilan-perwaki1 an nega-- 

ra asing seperti kedutaaan besar dan konsulat. Tetapi 

menurut pengamatan di lapangan tidak ada badan hukum 

asing yang mempunyai perwakilan di Indonesia menjadi 

pemegang hak pakai tempat berjualan di Pasar Daerah. 

Kedutaan besar dan konsulat hanya mempunyai hak pakai 

tanah untuk bangunan kantor maupun tempat kediaman.
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Dengan demikian dapat diambil kesimpulan bahwa 

menurut pasal 42 UUF‘A hak pakai tempat berjualan di Pasar 

Daerah dapat diberikan kepada perorangan dan badan hukum. 

Dalam perjanjian pemakaian tempat berjualan di Pasar 

Daerah, pihak pemegang hak pakai tempat berjualan disebut 

pihak kedua.

b. Qbyek perjanjian pemakaian tempat berjualan.

Obyek perjanjian pemakaian tempat berjualan yang 

dilakukan antara Perusahaan Pasar Daerah KMS dengan peme

gang hak pakai tempat berjualan sebenarnya adalah tanah 

negara yang dikelola oleh Perusahaan Pasar Daerah KMS; 

tetapi terdapat pengembangan karena di atas tanah terse

but didirikan bangunan pasar yang kadang-kadang berting- 

kat dua.

Dalam prak+ek ternyata yana mendapat izin/hak 

pakai tempat berjualan adalah tempat berjualan yang ber 

bentuk kios dan los. Sedangkan untuk tempat berjualan di 

pelataran di dalam tidak punya izin/hak pakai tempat 

berjualan, mereka hanya dikenakan retribusi, tempat 

berjualan dan biaya pemeliharaan dan kebersihan pasar 

yang harus dibayar tiap hari. Selain itu yang melakukan 

perjanjian hanya pemegang izin tempat berjualan yang 

berbentuk los dan kios. Jadi obyek dari perjanjian pema

kaian tempat berjualan adalah ruangan dengan ukuran 

tertentu di dalam bangunan pasar yaitu tempat berjualan
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yang berbentuk I d s  dan kios.

Bangunan pasar pada pasar tertentu dibangun dengan 

kredit Pasar Inpres sehingga pemegang hak. pakai tempat 

dikenakan pembayaran angsuran kredit inpres sampai luas 

yang diatur dalam Surat Keputusan Kepala Daerah atau 

Direksi atas persetujuan Kepala Daerah sesuai dengan 

kewenangan. Pasar yang bangunannya dibangun dengan kredit 

Pasar Inpres contohnya adalah Pasar Keputran Utara, Pasar 

Pucang Anom dan Pasar Kembang.

c. Hak dan kewajiban para pihak dalam perjanjian 

pemakaian tempat berjualan.

Perjanjian pemakaian tempat berjualan di Pasar 

Daerah dalam praktek dibuat oleh pihak Perusahaan Pasar 

Daerah KMS secara masal dan bersifat staridar (baku) , 

sedang calon pemegang hak pakai tinggal rnenandatangani 

sebagai tanda setuju pada perjanjian itu. Namun demikian, 

perjanjian tersebut tetap harus berdasarkan pada pasal 

1320 BW,

Dalam perjanjian pemakaian tempat berjualan di 

Pasar Daerah para pihak mempunyai kewajiban sebagai 

berikut:

(1) Pihak pertama (Perusahaan Pasar Daerah KMS) berke*- 

waj iban:

- menyerahkan pemakaian tempat berjualan kepada 
pemegang hak pakai tempat berjualan; 
memelihara kebersihan, keamanan dan memelihara 
bangunan pasar;
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- menyediakan fasilitas berupa aliran listrik pada 
tempat berjualan;

- menarik pungutan sesuai ketentuan yang berlaku.9

(2) Pihak Kedua (pemegang hak pakai tempat berjualan)

berkewaj i ban s

- mempergunakan hak pakai tempat berjualan untuk 
dipergunakan oleh dirinya sendiri;

- menggunakan tempat berjualan yang dipakai dengan 
sebaik-baiknya, rnemel i ha ra kebersihan. keamanan 
dan'kerapiannya;

- membayar restribusi tempat berjualan ataupun kewa- 
jiban-kewajiban pembayaran lainnya yang telah 
diatur dalam peraturan yang berlaku dalam jumlah 
dan waktu yang tepat;

- memenuhi kewajiban yang ditentukan dalam perjanji
an pemakaian tempat berjualan dan memenuhi kewaji
ban lainnya y.4P<3 diatur dalam perudang-undangan 
yang berlaku.

Selain itu dalam perjanjian pemakaian tempat berjual

an pihak kedua dilarang:

- merubah atau menambah bentuk ruangan, kecuali bila 
terlebih dahulu mendapat persetujuan tertulis dari 
pihak pertama;
menelantarkan tempat berjualan, menyewakan, mewa- 
riskan, menghibahkanf menggadaikan dan memindahkan 
hak pakai tempat berjualan kepada pihak ketiga 
tanpa persetujuan tertulis dari pihak pertama;

- mempergunakan tempat berjualan sebagai tempat 
tinggal atau gudang penyjunpan barang yang tidak 
dihidangkan kepada urnum.

Sedangkan hak para pihak dalam perjanjian pemakai

an tempat berjualan yaitu:

^Perjanjian Pemakaian Tempat Berjualan di Pasar 
Daerah KMS, 1993, h. 2-6.

I bid.

1 1 Ibid.
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1. Pihak pertama (Perusahaan Daerah Pasar KMS) berhak:

- menerima uang pembayaran restribusi tempat ber 
jualan dan pembayaran lainnya yang telah diatur 
dalam peraturan yang berlaku;

- apabila pihak kedua melanggar ketentuan yang ter—  
cantum dalam perjanjian, maka pihak pertama berhak 
secara sepihak membatalkan perjanjian pemakaian 
tempat berjualan tanpa mengakibatkan tuntutan 
apapun dari pihak kedua dan berhak menyerahkan 
pemakaian tempat berjualan tersebut kepada
pihak lain..12

2. Pihak kedua berhak :

- memakai tempat berjualan yang ditentukan untuk 
menjual bar'ang tertentu;

- memperoleh fasilitas taerupa listrik pada tempat 
berjualannya;

-• bila ijin tempat berjualan masa berlakunya
sudah habis maka pihak kedua berhak memperbaha- 
rui ijin tempat berjualan lagi-13

d. Cara pembayaran dalam perjanjian pemakaian tempat

berj ualan.

Di dalam pemakaian tempat berjualan di Pasar 

Daerah terdapat beberapa jenis pungutan antara lain: 

retribusi pasar, restribusi perizinan, restribusi 

pembaharuan izin, biaya pemeliharaan kebersihan dan 

keaflianan', biaya b'alik nama pemindahan hak, biaya 

pemakaian listrik dan air minum, dan pungutan-pungutan

^2j bid. 

-̂ 31 bid.
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lainnya yang sah.

F'ertama--tama yang harus dipenuhi calon pemegang 

hak pakai tempat berjualan adalah membayar retribusi 

perizinan untuk memperoleh hak pakai tempat berjualan. 

Jangka waktu Surat Izin tempat berjualan adalah 2 

(dua) tahun dan dapat diperpanjang. Besarnya retribusi 

perizinan diatur dengan Keputusan Direksi Perusahaan 

Daerah Pasar KMS No. 127 tahun 1971 untuk Pasar Kepu— 

tran Utara Surabaya; untuk kios sebesar Rp. 1.500.-/m|2 

sedangkan untuk los sebesar Rp. 1.000 ,--/m^. Setelah 

mendapat Surat Isin tempat berjualan di Pasar Daerah 

maka orang atau badan hukum berhak untuk berjualan di 

pasar yang tercantum dalam Surat Izin tersebut.

Selain itu setiap hari pemegang i'st.in tempat ber

jualan tersebut dikenakan restribusi tempat berjualan dan 

biaya pemeliharaan kebersihan dan keamanan pasar yang 

besarnya ditentukan oleh Direksi Perusahaan Daerah Pasar 

KMS. Tanda pembayaran retribusi tempat berjualan dan 

biaya pemeliharaan dan keamanan pasar adalah berupa kar— 

cis yang diberikan kepada pemakai tempat berjualan ter

sebut. Pedagang di Pasar Keputran Utara Surabaya 

kebanyakan berjualan polowijo, sayur-mayur, buah-buahan 

dan sebagainya tennasuk jenis galongan IV menurut 

Keputusan Direksi Perusahaan Daerah Pasar KMS No. 127 

tahun 1991 harus membayar retribusi tempat berjualan bagi
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pedacjang yang berada di lantai I untuk kios membayar Rp. 

165,-/m2/hari , untuk’ las sebesar Rp. 145 9 ~/m.2/hari dan 

pedagang di pelataran sebesar Rp. 125,-/m2/hari• Sedang 

di lantai II untuk kios sebesar Rp. 6 0 s--/m2/hari, dan los 

sebesar Rp. 50 „-/mi?/har,i .

Biaya pemeliharaan dan kebersihan di Pasar 

Keputran (Jtara Surabaya bagi pedagang berjualan polowija, 

sayur— mayur, buah-buahan dan sebagainya (jenis jualan 

golongan IV) untuk kios atau las sebesar Rp. 100 

/stand/hari dan pedagang di pelataran sebesar Rp. 125,,- 

/pedagang/hari hal ini diatur dalam Keputusan Direksi 

Perusahaan Daerah Pasar No. 127 tahun 1991.

Pada tempat berjualan berbentuk kios dan los 

biasanya diberi aliran listrik. Dan penibayarannya juga 

dikelola oleh Perusahaan Daerah Pasar sehingga pemegang 

hak pakai wajib membayar biaya pemakaian aliran listrik. 

Biaya aliran listrik ini dibayar tiap bulan paling lambat 

tanggal 10, bila lebih tanggal 10 pemegang hak pakai 

harus membayar di Kantor Pusat Perusahaan Daerah Pasar 

karena lebih tanggal 10 maka rekening sudah disamp.aikan 

di Kantor Pusat. Tanda pembayaran listrik tersebut diberi 

rekening pembayaran listrik dari Perusahaan Daerah Pasar.

Pada Pasar Keputran Utara, Pasar Kembang dan Pasar 

Pucang Anom bangunan pasar dibangun dengan kredit Pasar
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Inpres sehingga pemakai Perusahaan tempat berjualan pada 

pasar tersebut dikenakan pentbayaran angsuran kredit 

Inpres sesuai dalam pasal 17 Peraturan Pasar Daerah 

Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya No. 4 tahun 1985. 

Ansuran Kredit Inpres tersebut merupakan angsuran harga 

hak pakai tempat berjualan yang diatur dalam Keputusan 

Direksi Perusahaan Daerah Pasar KMS No.17 tahun 1986 

pemegang hak pakai tempat berjualan di Pasar Keputran 

Utara lantai I untuk los dikenakan angsuran sebesar Rp. 

5 0 s~/m:^/hari dan untuk kios dikenakan angsuran sebesar 

Rp. 6 0 ?~/m:^/hari. Sedang di lantai II untuk los dikenakan 

angsuran sebesar-Rp. 4 0 ?-/m?/hari dan untuk kios 

dikenakan angsuran sebesar Rp. -/m^/hari. Angsuran 

tersebut diangsur selama 8 tahun sejak 12 Februari 1986 

sesuai pasal 2 Keputusan Direksi Perusahaan Daerah Pasar 

KMS N o .17 tahun 1986. Tanda pembayaran angsuran harga hak 

pakai di Pasar Keputran Utara berupa karcis yang 

ditempelkan pada kartu kontrol angsuran yang dibawa 

pemegang hak pakai tempat berjualan.

2. Prosedur Mendapat Surat Izin Tempat Berjualan

Perjanjian pemakaian tempat berjualan dan Surat 

Izin tempat berjualan di Pasar Daerah dalam praktek di 

Pasar Keputran Utara Surabaya hanya diberikan pada 

pemakai tempat berjualan yang berbentuk los dan kios.
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Sedang pedagang yang berjualan di pelataran di dalam 

dan di luar pasar tidak diberi Surat Inin tempat 

berjualan dan perjanjian pemakaian tempat,, mereka 

hanya dikenakan pembayaran restribusi tempat berjualan 

dan biaya pemeliharaan dan kebersihan. Surat Izin 

tempat berjualan merupakan tanda bukti bahwa pemegang 

Surat Izin tersebut mempunyai hak pakai tempat berjua

lan sesuai dalam Surat Izin tersebut.

Untuk mendapat Surat Izin tempat berjualan di 

Pasar Daerah pemohon harus melakukan langkah-langkah 

sebagai berikut :

1) pemohon harus mengajukan Surat Permohonan untuk 

mendapat ijin tempat berjualan di pasar yang dike

lola Perusahaan Daerah Pasar. Surat Permohonan itu 

diajukan kepada Direksi Perusahaan Daerah Pasar 

Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya melalui kepala 

unit pasar;

2) menyerahkan photo copy kartu tanda penduduk 1 lem- 

bar;

3) menyerahkan foto ukuran 3 x 4 sebanyak 6 lembar)

4) membayar biaya Surat Izin tempat berjualan sesuai 

dengan keputusan Direksi Perusahaan Daerah Pasar 

KMS;

5) menyerahkan materai seharga Rp. 1.000„- sebanyak 1
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lernbar untuk ditempelkan pada perjanjian pemakaian 

tempat berj ualan;

6) permohonan Surat Izin tersebut oleh unit Perusa

haan Daerah Pasar diteruskan ke Kantor Cabang 

dan diteruskan ke Kantor Fusat;

7) bersedia menandatangani dan mematuhi perjanjian 

pemakaian tempat berjualan di pasar sesuai dalam 

perj anj ian;
1 U8) membayar biaya tata usaha sebesar Rp. 500,” . ~

Setelah permohonan untuk mendapat Surat Izin 

disetujui oleh Direksi Perusahaan Daerah Pasar KMS, 

maka pemohon diperbolehkan berjualan di tempat. yang 

telah ditentukan.

3. Timbulnva Cacat dan atau Kerusakan pada Tempat 

Berjualan

Dalam lalu lintas perekonomian, khususnya pada 

dunia bisnis para pe'lakunya sering dihadapkan pada 

berbagai tantangan clan hambatan dalam mencapai. hasil yang 

diharapkan. Dilema tersebut antara lain bila pemakai 

tempat berjualan melakukan wanprestasi dan hal-hal 

lain yang sifatnya merugikan Perusahaan Daerah Pasar

^Wawancara. dengan Perusahaan Daerah Pasar 
KMS, loc. c i t .

:3k
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sebagai pengelola. Dalam praktek dilema tersebut dihi- 

langkan atau paling tidak harus diperkecil kemungkinan 

terjadinya. Untuk itulah dalam setiap perjanjian timbal- 

balik, para pi.hak.nya mengatur k 1 ausula-k 1 ausula dalam 

perjanjian.agar tidak terjadi wanprestasi ataupun tinda- 

kan merugikan dari pemegang hak pakai tempat berjualan.

F’emakai tempat berjualan di dalam bangunan pasar 

sebenarnya berbentuk terbuka tetapi pemegang hak pakai 

diperbolehkan mendirikan kios dengan biaya sendiri dengan 

izin dari Perusahaan Daerah Pasar. Dalam tempat berjualan 

yang berbentuk los dan kios tentu bisa timbul cacat dan 

atau kerusakan. Agar lebih jelas akan saya terangkan apa 

yang dimaksud cacat dan apa yang d.imaksud kerusakan.

Dalam hal ini cacat adalah segala hal yang membuat tidak 

berfungsi sebagaimana mestinya tempat berjualan dan 

untuk memperbaikinya memerlukan biaya yang tidak besar. 

Sedangkan kerusakan adalah hal yang membuat tidak ber—  

fungsinya sebagaimana mestinya tempat berjualan dan untuk 

memperbaikinya diperlukan biaya yang besar.

Pada perjanjian pemakaian tempat berjualan tidak 

diatur mengenai masalah perbaikan tempat berjualan.

Tetapi dalam praktek bila te?rjadi. cacat pada tempat 

berjualan yang berbentuk los maupun kios diperbaiki 

oleh pemegang izin tempat berjualan, karena menurut 

pemakai bila tidak diperbaiki maka mengqanggu kelanca-

35

ADLN – PERPUSTAKAAN UNIVERSITAS AIRLANGGA 

SKRIPSI  
PERJANJIAN PEMAKAIAN TEMPAT ...

MOHAMMAD ERVI ERIDIANTO



36

ran jualannya; menurut Bapak Kasian sebagai pemegang-

hak pakai tempat berjualan adalah sebagai berikut:

... bila atap bocor atau dinding yang terbuat dari 
kayu pada tempat berjualan saya yang berbentuk kios 
ini rusak ringan, saya memperbaikinya dengan biaya 
sendiri karena tidak memerlukan biaya yang besar, 
selain itu bila tidak diperbaiki mengganggu kelan 
caran berjualan saya..,.15

Melihat dari pernyataan pemegang hak pakai atau 

Surat Izin tempat berjualan di atas dapat diketahui ia 

beritikad baik sesuai dengan pasal 1338 ayat 3 BW 

bahwa para pihak dalam melaksanakan perjanjian harus 

beritikad baik. Selain itu berlaku asas yang terdapat 

dalam pasal 1583 BW yang menyatakan bahwa pembetulan- 

pembetulan kecil dan sehari-hari dipikul oleh si 

penyewa, tetapi dalam perjanjian tempat berjualan yang 

melakukan pembetulan-pembetulan kecil dilakukan oleh 

pemegang Surat Izin tempat berjualan.

Bila terjadi kerusakan tempat berjualan yang 

berbentuk kios bila yang rusak dinding dan plafon maka 

yang bertanggung jawab adalah pemegang izin tempat 

berjualan sendiri. Menurut Bapak Muchsin Kepala Urusan 

Umum Pasar Keputran Utara adalah sebagai berikut:

A/Wawancara dengan Bapak Kasian selaku pemegang 
izin tempat berjualan di Pasar Keputran Utara Sura
baya, 16 Juni 1993.
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Bila terjadi kerusakan yang berat yang memerlukan 
biaya yang banyak seperti lantai rusak berat atau 
pipa air hujan dari besi yang rusak maka Perusahaan

Daerah Pasar KMS dapat diketahui walaupun tidak diatur 

dalam perjanjian tetapi mengambil asas yang terdapat 

dalam pasal 1551 ayat 2 BW yaitu bahwa yang menyewakan 

harus melakukan pembetulan-pembetulan pada barang yang 

disewakan selama waktu sewa, keculai pembetularv- pembetu- 

lan kecil yang menjadi wajibnya si penyewa, tetapi dalam 

hal ini yang melakukan pembetu 1 an--pembetu 1 an yang berat 

adalah Perusahaan Daerah Pasar KMS.

bisa terkena musibah seperti kebakaran atau bencana alam

yang menyebabkan tempat berjualan itu musnah siap yang

menanggung risiko? Terlebih dahulu saya terangkan apa

yang d i s e b u t r i <s i k o dalam H u k u m P e r j a n j i a n . R i s .i k o

ialah kewajiban memikul kerugian yang disebabkan

karena suatu kejadian di luar kesalahan salah satu 
17pihak. ' lernyata bila terjadi kebakaran, ataupun 

bencana aleun yang menimbulkan inusnahnya tempat berjualan

■‘■^Jawancara dengan Perusahaan Daerah Pasar KMS, 
lac. c it.

Subek t i , op. cit. , hi. b 9 .17

yang bertanggung jawab memperbaiki

Melihat dari wawaricara di atas dengan Perusahaan

Tempat berjualan yang berbentuk los maupun kios
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yang bukan karena kesalahan para pihak maka baik Perusa

haan Daerah Pasar KMS maupun pemegang izin tempat berjua

lan tidak bertanggung jawab pada kerusakan tersebut. 

Masalah risiko ini mengambil asas dari pasal 1553 BW 

disebutkan jika selama jangka waktu sewa, barang yang 

disewakan musnah di luar kesalahan salah satu pihak, maka 

perjanjian sewa menyewa gugur demi hukum. Asas pasal 1553 

BW inipun diterapkan pada perjanjian tempat berjualan, 

bila terjadi tempat berjualan musnah di luar kesalahan 

para pihak, maka masing-masing pihak tidak dapat menuntut 

sesuatu apa dari pihak. lainnya.
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BAB III

PENYELESAIAN SENGKETA BILA TERJADI WANPRESTASI

1. Wanprestasi oleh Pemegana Hak Pakai Tempat Berjualan

Wanprestasi berasal dari istilah dalam bahasa Be- 

landa yaitu "wanprestatie" yang artinya lalai atau ingkar 

untuk memenuhi kewajiban dalam suatu perikatan.*^

Masalah wanprestasi tidak terlepas dari perjanji

an , sebab prestasi dalam kata wanprestasi tersebut meru

pakan sesuatu hal pokok yang harus dipenuhi dalam perjan

jian. Tetapi dalam perjanjian tidak semua kelalaian atau 

ingkar untuk berprestasi dapat dikatakan wanprestasi, 

pengertian wanprestasi ini dibatasi oleh suatu keadaan 

memaksa (overmacht).

Jadi seorang dapat dikatakan wanprestasi bila ia 

telah lalai atau ingkar untuk memenuhi kewajiban sebagai- 

mana yang telah diperjanjikan, di mana kelalaian ini ti

dak dapat disandarkan pada suatu keadaan memaksa (over—  

macht). Keadaan memaksa (overmacht) adalah suatu keadaan 

yang dapat atau tidak dapat diketahui sebelumnya, yang 

menyebabkan kesukaran dalam pelaksanaan contract, yang 

menyebabkan terhalangnya pemenuhan perikatan.19

l&J.C.T.S imorangkir, Rudy T. Erwin dan J.T. Prase— 
tyo, Kamus Hukum. Aksara Baru, Jakarta 1987/ h. 186.

19R.Soetojo Prawirohamidjoyo dan Marthalena Pohan, 
Hukum Ferikatan. Bina Ilmu, Surabaya, 1984, h. 52.
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Wanprestasi dalam perjanjian pemakaian tempat 

berjualan yang dilakukan oleh pemegang hak pakai tempat 

berjualan dapat berupa empat macam:

a) tidak melakukan apa yang dijanjikan;
b) melakukan apa yang dijadikan namun tidak sebagaimana 

mestinya;
c) melakukan apa yang dijanjikan tetapi terlambat;
d) melakukan sesua'tu yang menurut perjanjian tidak boleh 

dilakukannya. ̂ 0

Dalam perjanjian wanpretasi ini mendapat perha-

tian, karena bila salah satu pihak melakukan wanprestasi
i

maka akan menimbulkan kerugian pada pihak lain. Jika sa

lah satu pihak melakukan wanprestasi maka pihak lain da- 

pat menuntut ganti rugi kepada yang melakukan wanpresta

si .

Mengenai perjanjian untuk menyerahkan barang atau

untuk melakukan perbuatan, seseorang dianggap wanprestasi

jika prestasi yang dijanjikan lalai dilakukan atau tidak

dilakukan sama sekali setelah batas waktu yang ditetapkan

dalam perjanjian, dan telah diberi peringatan oleh pihak

yang lain. Ketentuan wanprestasi ini pada perjanjian

tempat berjualan di Pasar Daerah diatur dalam pasal 16

ayat 2 Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II

Surabaya No. 4 tahun .1985 yang menyatakan sebagai berikut:

Selain sanksi tersebut pada ayat (1) pasal ini 
dikenakan juga sanksi tambahan berupa :
a. Tempat berjualan ditutup atau disegel dan hak

kO

• Su be k t i , op. c i t.. , h . 45.
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pakai tempat berjualan dicabut bilamana terjadi 
pelariggaran sebagai berikut:
1. retribusi tempat berjualan tidak dibayar dalam 

waktu 2 (dua) bulan berturut-turut...

Pada perjanjian timbal balik, pernyataan wanpres- 

tasi tidak secara otomatis (dengan sendirinya), melainkan 

harus ada teguran yaitu pemberitahuan dari Perusahaan 

Daerah Pasar KMS kepada pemegang izin tempat berjualan 

agar membayar restribusi tempat berjualan selama dua bu

lan yang belum dibayar. Pemberitahuan atau teguran ini 

dilakukan secara tertulis dibuat rangkap dua, yang satu 

diberikan kepada pemegang izin tempat berjualan sedangkan 

yang satunya lagi disimpan untuk arsip. Teguran tersebut 

dilakukan sampai 3 (tiga) kali masing-roasing berjarak 1 

(satu) minggu. Hal tersebut sesuai dengan pasar 1238 BW 

yang menyatakan:

Si berutang adalah lalai, bila ia dengan surat perin- 
tah atau dengan akta sejenis itu telah dinyatakan 
lalai, atau demi perikatannya sendiri jika ini mene- 
tapkan bahwa si berutang akan harus dianggap lalai 
dengan lewatnya waktu yang ditentukan.

Dalam praktek yang terjadi adalah dalam pasal 6

perjanjian ' pemakaian tempat berjualan yang berbunyi

sebagai berikut:

Atas penyerahan pemakaian tempat berjualan dari pihak 
pertama kepada pihak kedua, pihak kedua berjanji ti
dak akan menelantarkan tempat berjualan, menyewakan, 
mewariskan, menghibahkan, menggadaikan (menjaminkan), 
menguasakan atau memindahkan hak pakai tempat ber
jualan dimaksud kepada pihak ketiga tanpa persetujuan 
tertulis dari pihak pertama.

Menurut ketentuan pasal 6 perjanjian tempat ber—
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jualan t e r s e b u , pihak kedua (pemegang izin tempat: 

berjualan) iilarang untuk memindahkan hak pakai tempat 

berjualan kepada pihak ketiga tan pa. persetujuan ter tu 1 is 

dari pihak pertama (Perusahaan Daerah Pasar KMS). Apabila 

pemegang hak pakai memindahkan hak pakainya kepada pihak 

ketiga tanpa izin tertulis dari Perusahaan Daerah Pasar 

KMS, maka pemegang hak pakai (pihak pertama) telah melak

ukan wanprestasi. Pemindahan hak pakai tempat berjualan 

kepada pihak ketiga tanpa izin tertulis dari Perusahaan 

Daerah Pasar KMS dilakukan dengan perjanjian di bawah 

tangan. Perjanjian di bawah tangan sebagai perjanjian 

tertulis dapat dikategorikan sebagai akta, yaitu akta di 

bawah tangan. Akta di bawah tangan ialah akta yang senga- 

ja dibuat untuk pembuktian oleh para pihak tanpa bantuan 

dari seorang pejabat.* 21 Surat perjanjian yang telah 

ditandatangani. ini merupakan suatu alat bukti yang dia- 

kui. Seperti yang disebutkan dalam HIR, menurut pasal 164 

HIR misalnya alat bukti dengan surat Perjanjian di bawah 

tangan merupakan akta yang dibuat secara tertulis,, terrna-- 

suk sebagai bukti dengan surat.

Perjanjian pemakaian tempat berjualan di Pasar 

Daerah, selain mengatur kewajiban-kewajiban, larangan- 

larangan serta ketentuan-ketentuan lain yang harus dipe—

21Sudikno Mertokusumo, Hukum Acara Perdata, Li bet-—  
ty, Yogyakarta, 1979, h. 110.

ADLN – PERPUSTAKAAN UNIVERSITAS AIRLANGGA 

SKRIPSI  
PERJANJIAN PEMAKAIAN TEMPAT ...

MOHAMMAD ERVI ERIDIANTO



nuhi oleh pemegang izin/hak pakai tempat berjualan.

Apabi1 a kewajiban-kewajiban, 1 arangan-larangan ser ta 

ketentuan— ketentuan lain dilanggar maka pemegang izin 

tempat berjualan dianggap melakukan wanprestasi. Dalam 

praktek pemakaian tempat berjualan yang sering melakukan 

wanprestasi adalah pemegang izin tempat berjualan. Selain 

memindahkari hak pakai tempat berjualannya kepada Pihak 

ketiga tanpa izin Perusahaan Daerah Pasar Daerah KMS, ada 

pelanggaran lain yang sering dilakukan para pedagang 

antara lain s

a. Retribusi tempat berjualan tidak dibayar dalam waktu 

•2 (dua) bulan berturut-turut.

b. Berjualan di tepi jalan umum.

Dalam perjanjian pemakaian tempat berjualan di 

Pasar Daerah, peme?gang izin tempat berjualan yang melaku

kan wanprestasi dikenakan sanksi atau hukuman oleh Peru

sahaan Daerah Pasar KMS, berupas

1) sanksi Pidana kurangan selama-lamanya 6 (enam) bulan 

atau'denda setingi-tingginya sebesar Rp. 50.000,-

2) tempat berjualan ditutup atau disegel dan hak pakai 

tempat berjualan dicabut.

3) perjanjian pemakaian tempat berjualan dibatalkan.
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2. Penvelesaian Senaketa Antara Pemeaana Hak Pakai Tempat 
Beriualan denaan Perusahaan Daerah Pasar KMS

Sebagaimana diketahui bahwa dalam perjanjian 
pemakaian tempat berjualan di Pasar Daerah sudah diatur 
kewajiban-kewajiban, larangan-larangan dan ketentuan yang 
harus dipenuhi oleh pemegang hak pakai tempat berjualan. 
Apabila pemegang hak pakai tempat berjualan tidak 
memenuhi kewajiban-kewajiban dan ketentuan dalam 
perjanjian., maka pemegang hak pakai tempat berjualan 
dikenai sanksi atau hukuman oleh Perusahaan Daerah Pasar 
KMS.

Pelanggaran-pelanggaran oleh ketentuan diatur 
dalam perjanjian pemakain merupakan wanprestasi, di mana 
pelanggaran tersebut tidak dikarenakan adanya suatu 
keadaan memaksa. Wanprestasi oleh pemegang hak pakai 
tempat berjualan dapat dikenakan sanksi atau hukuman, 
yai tu:

1) membayar kerugian yang diderita oleh kreditur atau 
dengan singkat dinamakan ganti rugi.

2) pembatalan perjanjian atau juga dinamakan pemecahan 
perjanjian.

3) peralihan resiko.
4) membayar biaya perkara, kalau sampai diperkarakan di 

depan hakim. 22
Pada pelanggaran perjanjian oleh pihak kedua yang

bk

^  Subekti,, loc .cit.
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memindahkan hak pakai tempat berjualannya kepada pihak 

ketiga tanpa izin tertulis dari Perusahaan Daerah Pasar 

KMS, akan dilakukan tindakan sebagai berikut:

a. Perusahaan Daerah Pasar KMS melalui Kepala Unit Pasar 

yang bersangkutan inemberi surat peringatan kepada 

pihak kedua dan pihak ketiga agar mengurus balik nama 

pemindahan hak pakai tempat berjualan. Surat 

Peringatan tersebut dibuat secara tertulis dan 

rangk.ap 3 (tiga) yang i lembar untuk arsip dan yang 2 

lembar masing-masing diberikan pada pihak kedua dan 

pihak ketiga. Dalam surat peringatan tersebut pihak 

kedua dan pihak ketiga disuruh menghadap kepada 

Kepala Unit Pasar yang bersangkutan (misalnya Pasar 

. Keputran Utara) agar diketahui apa penyebabnya tidak 

diurus balik nama pemindahan hak pakai tempat berjua

lan. Biaya balik nama pemindahan hak pakai tempat 

berjualan ditanggung pihak ketiga. Bila memang pihak 

ketiga tidak mengurus balik nama hak pakai tempat 

berjualan k.arena bersangkutan sakit atau terkena 

musibah maka masih dipertimbangkan oleh Perusahaan 

Daerah KMS untuk memberi kelonggaran waktu. Prosedur 

balik nama hak pakai tempat berjualan sama dengan 

prosedur mendapat surat izin tempat berjualan cuma 

para pihak (pihak kedua dan pihak ketiga) mengisi 

formulir permohonan balik nama dan diserahkan kepada
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Perusahaan Daerah Pasar KMS melalui kepala unit 

pasar. Selain itu membayar biaya balik nama hak pakai 

tempat berjualan sesuai ketentuan yang berlaku.

Tetapi bila pihak ketiga tidak man mengurus balik 

nama pemindahan hak pakai tempat berjualan memang 

disengaja maka diberi surat peringatan lagi sampai 2 

(dua) kali yang masing- masing berjarak seminggu.

b. Jika belum diurus j uga maka pihak ketiga dikenakan 

denda setinggi-tingginya sebesar Rp. 50.000,- dan 

perjanjian pemakaian tempat berjualan dibataikan oleh 

Perusahaan Daerah Pasar KMS. Kedua sanksi tersebut 

diatur dalam pasal 16 ayat 1 Peraturan Daerah Kotama- 

dya Daerah Tingkat II Surabaya N o .4 tahun 1985 dan 

-pasal 8 Perjanjian Pemakaian Tempat Berjualan yang 

menyatakan sebagai berikut:

Pasal 16 ayat 1 Peraturan Daerah K'otamadya Daerah 

Tingkat II Surabaya N o .4 tahun 1985:

Pelanggaran atas ket.ent.uan-■ kete ntuan dalam Peraturan 
Daerah ini dikenakan sanksi Pidana kurungan selama- 
lafiianya 6 (enam) bulan atau denda setinggr-tingginya 
sebesar Rp. 50.000,-- (lima puluh ribu rupiah).

Pasal 8 Perjanjian Pemakaian Tempat Berjualan s

Apabila ternyata segala ketentuan yang tercantum da
lam pasal 2 s/d 7 tidak dilaksanakan oleh pihak 
kedua, •maka pihak pertama berhak secara sepihak 
membata 1kan perj anj ian ini tan pa mengakibatkan suatu 
tuntutan apapun dari pihak kedua dan pihak pertama 
berhak menyerahkan pemakaian tempat berjualan tersebut 
kepada pihak lain.

Menurut ketentuan pasal di atas, kepada pihak kedua
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dikenakan denda. Besar dengan itu setinggi-tingginya 

sebesar Rp. 50.000,— . Bila denda ini tidak dipenuhi 

oleh pihak kedua maka Perusahaan Daerah Pasar KMS 

dapat menuntut ke Pengadilan Negeri berdasarkan 

pelanggaran atas ketentuan-ketentuan Peraturan Daerah 

Kotamadya Tingkat II Surabaya No. 4 Tahun 1985 yakni 

dapat dikenakan sanksi pidana selama-lamanya 6 (enam) 

bulan.

c. Dalam praktek ada sanksi lain yaitu penyegelan atau 

penutupan tempat berjualan dan hak pakai tempat 

berjualan dicabut oleh Perusahaan Daerah Pasar KMS 

karena telah diperingatkan 3 (tiga) kali tetapi pihak 

ketiga tidak mengurus balik nama pemindahan hak pakai 

tempat berjalan. Penyegelan tempat berjualan dan 

pencabutan hak pakai tempat berjualan dilakukan 

dengan Keputusan Direksi Perusahaan Daerah Pasar KMS 

yang dibuat rangkap 3 (tiga). 1 (Satu) untuk pemegang 

hak pakai tempat berjalan, serta dengan 2 (dua) 

lembar untuk arsip Perusahaan Daerah Pasar KMS Pusat 

dan untuk arsip unit pasar yang bersangkutan. Jika 

tempat berjualan sudah disegel dalam waktu 2 (dua) 

minggu dapat dimintakan pembukaan kembali dengan 

melakukan:

1) pihak ketiga membayar denda pelanggaran dan mengu

rus serta membayar hak balik nama pemindahan hak 

pakai tempat berjualan,

47
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2) pihak ketiga membayar biaya pembukaan kembali 
segel sebesar 3 (tiga) kali restribusi tempat 
berjualan tiap bulan,

3) pihak ketiga sanggup untuk mentaati peraturan yang 
berlaku.

d. Apabila pihak ketiga tidak melakukan syarat-syarat‘
pembukaan kembali segel pada tempat berjualan
tersebut maka dikenai sanksi yang berikutnya adalah
pembatalan perjanjian pemakaian tempat berjualan
dengan pihak kedua, sehingga Perusahaan Daerah Pasar
KMS dapat menyerahkan tempat berjualan kepada pihak
lain. Sanksi pembatalan perjanjian ini dijatuhkan
agar pemegang hak pakai tidak bertindak di luar
.ketentuan yang telah ditetapkan. Pembatalan
perjanjian menurut pasal 1266 B W harus melalui
pengadilan tetapi dalam praktek perjanjian pemakaian
tempat berjualan di Pasar Daerah tidak demikian,
karena sudah dijanjikan dalam perjanjian yang telah
disepakati. Dan dalam pasal 8 Perjanjian Pemakaian
Tempat Berjualan dinyatakan sebagai berikut:
Apabila terjadi segala ketentuan yang tercantum dalam 
pasal 2 s/d 7 di atas tidak dilaksanakan oleh pihak 
kedua, maka pihak pertama berhak secara sepihak 
membatalkan perjanjian ini tanpa melanjutkan suatu 
tuntutan apapun dari pihak kedua dan pihak pertama 
berhak menyerahkan pemakaian tempat berjualan 
tersebut kepada pihak lain.

Pelanggaran yang berupa tidak membayar retribusi
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tempat berjualan dalam waktu 2 (dua) bulan berturut-

turut, akan dilakukan tindakan sebagai berikut :

a. Mengirim surat pernyataan agar membayar retribusi 

tempat berjualan selama (dua) bulan berturut-turut 

dan disuruh menghadap kepada Unit Pasar yang bersang

kutan.. Surat pernyataan tersebut dikirim sampai 3 

(tiga) kali masing—masing berjarak seminggu. Pemegang 

hak pakai berjualan disuruh menghadap Kepala Unit 

Pasar yang bersangkutan agar diketahui apa penyebab 

ia tidak membayar retribusi selama 2 (dua) bulan.

b. Apabila peringatan selama tiga kali tersebut tidak 

dipatuhi maka oleh Perusahaan Daerah Pasar KMS akan 

dikenakan sanksi yaitu denda, penyegelan tempat 

berjualan, pencabutan hak pakai tempat berjualan dan 

pembatalan perjanjian. Sanksi denda diatur dalam 

pasal 16 ayat 1 Peraturan Daerah Kotamadya Daerah 

Tingkat II Surabaya No. 4 Tahun 1985 yang menyatakan 

bahwa pelanggaran atas ketentuan- k0 1e?ntuan dalam 

Peraturan Daerah tersebut dikenakan sanksi kurungan 

selama-lamanya 6 (enam) bulan atau denda maksimum Rp. 

5.0.000,-. Dalam praktek yang dilakukan oleh 

Perusahaan Daerah Pasar KMS adalah dikenakan denda 

Rp. 50.000,-, kecruali bila tidak dibayar denda 

tersebut maka pemakai tempat berjualan tersebut dapat 

dituntut ke Pengadilan Negeri Surabaya karena 

melanggar ketentuan Peraturan Daerah Kotamadya Daerah
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Tingkat II Surabaya No. 4 Tahun 1985, sehingga pihak 

kedua dapat terkena Pidana Kurungan paling lama 6 

(enam) bulan.

c. Selain sanksi denda dikenakan sanksi tambahan berupa 

penyegelan atau penutupan tempat berjualan dan 

pencabutan hak pakai tempat berjualan yaitu dengan 

Keputusan Direksi Perusahaan Pasar KMS. Keputusan 

Direksi Perusahaan Pasar Daerah KMS disampaikan 

kepada pemegang hak pakai tempat berjualan 

yang .pabersangkutan.. Sanksi penyegelan tempat berju

alan dan pencabutan hak pakai tempat berjualan diatur 

dalam pasal 1 6 ayat 2 Peraturan Daerah Kotamadya 

Daerah Tingkat II Surabaya No. 4 Tahun .1985 yang 

.menyatakan sebagai berikut s

Selain sanksi tersebut pada ayat (1) pasal ini dike
nakan sanksi tambahan berupa:
a. Tempat berjualan ditutup atau disegel dan hak 

pakai tempat berjualan dicabut bilamana terjadi 
pelanggaran-pelanqgaran sebagai berikut :
1. Restribusi tempat berjualan tidak dibayar dalam 

waktu 2 (dua) bulan berturut-turut.

Terhadap penyegelan dan pencabutan hak pakai tempat

berjualan karena tidak membayar retribusi tempat

berjualan dalam waktu 2 (dua) bulan berturut-turut

dapat dimint'akan pembukaan segel tempat berjualan hak

pakai tempat berjualan tidak dicabut yaitu pemegang

hak pakai melakukan:

1) membayar lunas semua tunggakan retribusi tempat
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berjualan selama 2 (dua) bulan dan denda pelang

garan ,

2) melunasi biaya pembukaan segel sebesar 3 (tiga) 

kali retribusi tempat berjualan tiap bulan,

3) sanggup untuk mentaati semua peraturan yang berla— 

k u .

d. Jika pemegang hak pakai tempat berjualan yang

bersangkutan tidak melakukan tindakan-tindakan untuk

meminta pembukaan segel tempat berjualan maka akan

dikenai sanksi yang lain yaitu pembatalan perjanjian

pemakaian tempat berjualan oleh Perusahaan Daerah

Pasar KMS. Pembatalan perjanjian pemakaian tempat

berjualan diatur dalam pasal 8 Perjanjian Pemakaian

Tempat Berjualan yang menyatakan sebagai berikut:

Apabila ternyata segala ketentuan yang tercantum 
dalam pasal 2 s/d 7 di atas tidak dilaksanakan oleh 
pihak kedua, maka pihak pertama berhak secara sepihak 
membatalkan perjanjian ini tanpa mengakibatkan suatu 
tuntutan apapun dari pihak kedua dan pihak pertama 
berhak menyerahkan pemakaian tempat berjualan 
tersebut kepada pihak lain.

Terhadap pelanggaran berupa berdagang ditepi jalan

umum biasanya pihak Perusahaan Daerah Pasar KMS bekerja

sama dengan Pemerintah Daerah Kotamadya Surabaya untuk

menertibkan para pedagang tersebut. Pemerintah Daerah

Kotamadya Surabaya melalui aparatnya Badan Pelaksana

Penertiban Kota (Bapeltibta) yang melarang pedagang

berjualan di tepi jalan, bila pedagang tersebut masih

membandel yaitu tetap berjualan di tepi jalan umum akan
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ditangkap untuk diberi pengarahan oleh petugas.

Penertiban terhadap para pedagang yang berjualan 

di tepi jalan umum oleh F'emerintah Daerah Kotamadya 

Surabaya dimaksudkan agar lalu lintas tidak terganggu 

oleh para pedagang tersebut dan menjaga keselamatan 

mereka dari bahaya tertabrak kendaraan yang lewat di 

jalan tersebut.
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BAB IV

P E N U T U P

1. Kesimpulan
a. Dalam perjanjian pemakaian tempat berjualan di 

Pasar Daerah tidak diatur masalah tanggung jawab 

perbaikan tempat berjualan yang berbentuk kios dan 

los. Namun, dalam praktek bila terjadi cacat atau 

kerusakan kecil yang tidak memerlukan biaya yang 

besar pada tempat berjualan yang berbentuk los dan 

kios, yang bertanggung jawab adalah pemegang hak 

pakai tempat berjualan (pihak kedua). Sedangkan 

untuk kerusakan lantai dan pipa air hujan dari 

besi yang rusak sehingga memerlukan biaya yang 

besar maka Perusahaan Daerah Pasar KMS yang berke- 

wajiban memperbaiki.

b. Pihak kedua jika memindahkan hak pakai tempat 

berjualan yang berada di pasar yang dikelola oleh 

Perusahaan Daerah Pasar KMS kepada pihak lain 

(pihak ketiga) dilarang kecuali atas persetujuan 

tertulis dari Perusahaan Daerah Pasar KMS, tetapi. 

kenyataannya hal tersebut banyak dilakukan 

sehingga mengak.ibatkan adanya kerugian yang 

diderita oleh Perusahaan Daerah Pasar KMS., 

tindakan pihak kedua inilah yang dinamakan 

wanprestasi dalam perjanjian.

53 .
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B. Saran '
a. Sebaiknya pihak Perusahaan Daerah Pasar KMS 

mengatur siapa yang bertanggungjawab memperbaiki 

tempat berjualan yang berbentuk los dan kios bila 

terjadi cacat dan atau kerusakan, dalam perjanjian 

pemakaian tempat berjualan di pasar yang dikelola 

oleh Perusahaan Daerah Pasar KMS, sehingga ada 

kepastian hukum mengenai reparasi tempat berjualan 

di Pasar Daerah.

b. Apabila ada pihak kedua yang melanggar perjanjian 

yang disekapati, maka terhadap pihak kedua 

sebaiknya dikenakan sanksi yang besar yaitu 

disesuaikan dengan kerugian yang diderita pihak 

Perusahaan Daerah Pasar KMS, serta pihak kedua 

dilarang menggunakan lagi tempat berjualan yang 

berbentuk kios dan los yang mereka gunakan untuk 

berjualan untuk selamanya..
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K B T E R A N G A N  S T A N D

1. Nom er Regin

2. Stand Lantai

3. Jenis Dagangan

4. Bentuk

5. Luas/Ukuran

6. Aliran Listrik

7. Air

8. Tilpun

No. Buku . 3 0 7 3 8 0

Pasar

Blok No.

m2

Ada / Tidak Ada
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2 S U R A T  PER JAN JIAN

P E M A K A IA N  TEM PA T  B E R J U A L A N  D I P A S A R . . ■

Nomer .............................................................

Pada hfltft in i , . . . ....................................tanggal........................................ Bulan

...............Tahun Serlbu Sembil&n Ratus.............. .
kami yang bertanda tangan dibawah in i :

 1 ..................................... : Jabatan Direktur Utama Perusahaan Dae

rah Pasar Kotamadya Daerah Tingkat II 

Surabaya untuk dan atas nama Perusahaan 

Daerah Pasar Kotamadya Dati II Surabaya 

selanjutnya disebut PIHAK  PE R TA M A .

 2  : Pekerjaan Pedagang bertempat tinggal

d i.....................................................................

................................................... .. bertindak

dan atas nama diri sendiri selanjutnya di

sebut P IH A K  K E D U A . 3

Kedua belah pihak sepakat untuk mengadakan perjanjian pemakaian tempat

beijualan di p a s a r ................................................................................................................

Kotamadya Dati II Surabaya dengan ketentuan • ketentuan dan syarat • syarat 

tersebut dibawah ini.

Pasal 1.

Pihak pertama menyerahkan pemakaian tempat beijualan kepada pihak kedua

sebagaimana pihak kedua menerimanya yang terletak di P asar......................................

................................................................... tempat berjualan n o m e r ...................................

seluas...........................x ............................ = .........................m2 yang digunakan untuk

menjual barang-barang dagangan....................................................................... yang telah

diperkenankan oleh pihak pertama.

Pasal 2.

Pihak kedua berjanji bahwa tempat berjualan yang diterima dari pihak perta

ma akan dipergunakan untuk berjualan oleh dirinya sendiri dan pihak kedua setuju 

dengan ketentuan pasal 1 diatas.
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Pihak kedua berjanji tidak akan merubah/menambah bentuk ruangan dan 

kelengkapan lain yang telah ada, kecuali bila terlebih dahulu telah mendapat persetu* 

juan tertulis dari pihak pertama.

Pasal 4.

Pihak kedua berjanji akan menggunakan tempat berjualan yang dipakai de

ngan sebaik-baiknya, memelihara kebersihan, keamanan, kerapian, menggunakan 

aliran listrik, air dan fasilitas tempat beijualan yang tersedia sesuai dengan ketentuan

- ketentuan yang berlaku.

Pasal 5.

Pihak kedua berjanji bahwa atas pemakaian tempat berjualan yang diperguna- 

kan, akan memenuhi kewajiban pembayaran retribusi tempat berjualan ataupun 

kewajiban-kewajiban pembayaran lainnya yang telah diatur dalam peraturan tarip 

retribusi pasar dalam jumlah dan waktu yang tepat.

Pasal 6.

Atas penyerahan pemakaian tempat berjualan dari pihak pertama kepada

4 Pasal 3.

pihak kedua, pihak kedua berjan ji. tidak akan menterlantarkan tempat beijualan, 

menyewakan, mewariskan, menghibahkan menggadaikan (menjaminkan), menguasa- 

kan atau memindahkan hak pakai tempat berjualan dimaksud kepada pihak ketiga 

tanpa persetujuan tertulis dari pihak pertama.

Pasal 7.

Atas penyerahan pemakaian tempat beijualan dari pihak pertama kepada 

pihak kedua, pihak kedua berjanji tidak akan mempergunakan tempat berjualan 

dimaksud sebagai tempat tinggal atau rumah tangga atau gudang penyimpan barang 

yang tidak dihidangkan kepada umum.

Pasal 8.

Apabila ternyata segala ketentuan yang tercantum dalam pasal 2 s/d 7 diatas 

tidak dilaksanakan oleh pihak kedua, maka pihak pertama berhak secara sepihak 

membatalkan perjanjian ini tanpa mengakibatkan suatu tuntutan apapun dari pihak 

kedua dan pihak pertama berhak menyerahkan pemakaian tempat beijualan tersebut 

kepada pihak lain.
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Pasal 9.

Pihak kedua disamping memenuhi kewajiban yang telah ditentukan dalam 

perjanjian ini juga berjanji untuk memenuhi kewajiban-kewajiban lainnya yang 

diatur dalam perundang-undangan yang berlaku, khususnya yang menyangkut 

perpaiaran dalam wilayah Kotamadya Dati II Surabaya.

Pasal 10.

Mcngenai surat perjanjian ini dengan segala akibat hukumnya para pihak 

menyatakan memilih tempat kedudukan hukum yang tidak dapat dipindahkan 

yaitu di Kantor Kepaniteraan Pengadilan Negeri Surabaya.

Pasal 11.

Surat Perjanjian ini dibuat dan ditanda tangani oleh kedua belah pihak dengan 

penuh kesadaran U«*rmeterai cukup.

D ibu at di : . .  

Padatanggal :

P IH AK  K E D U A , PIH AK  KESATU ,
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P E M E G A N G  H AK  P A K A I STAN D .

( Sesuai surat Perjanjian N o ............................................................ )

N a m a  : .................................................

U m u r  : .................................................

Alamat : .................................................

Kewarganegaraan : .................................................

Ijin Usaha : N o .............................................

. Tgl......... ...................................

Tanda Tangan 
Pemegang Hak Pakai Stand

Pas foto 

ukuran 

3X4.

9
- P E R N Y A T A A N .

Yang bertanda tangan di bawah ini kami,

N a m a ............................. ........................ ...................  A la m a t : ........................................

Dengan ini menyatakan atas kehendak sendiri mengambil - alih sebagai Pihak Kedua

dalam Perjanjian Pemakaian Hak Pakai Stand/Tempat Berjualan N o .............................

Tgl.................................................................Pasar..................................................................

dan berjanji akan memenuhi Hak dan Kewajiban yang tercantum dalam perjanjian 

tersebut di atas.

S u rabaya ,............................................................
Tanda tangan yang menyerahkan Tanda tangan

Hak Pakai Stand Tersebut. Yang Menyatakan Menerima.

( ) ( )
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10 K E T E R A N G A N

Nom er .....................................................................

N a m a  : ..........................................................

U m u r  : ...........................................................

Alamat ...................... ...................................

Kewarganegaraan : ...........................................................

Disahkan / disetujui sebagai Pihak Kedua sebagai Pemegang
Hak Pakai Stand N o ....................................................................

Pasar............. ; .............................................................................

Surabaya, ................................................

Tanda Tangan Hak Pakai Stand An. Direksi Perusahaan Daerah Pasar
Yang Baru Kotamadya Dati 11 Surabaya

D IR E K T U R  U T A M A ,

Pas foto 
ukuran 
3 X 4

20

PE R H A T IA N  !!!

a.* Buku Pemegang Hak Pakai Stand ini be ris i..................................lembar.

b-. Buku Pemegang Hak Pakai Stand ini tidak dapat dipakai sebagai jaminan 
kredit.

c. Rusak/ hiiang segera melapor kepada Kepala Pasar setempat.

d. Harap disimpan baik baik.
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ItlJJLiU.N::.
I IB. */c I 11-9“ 19°5

PERATURAN DA'SRAH KOTAMADYA .DAERAH TIHCKAT I I  SURABAYA 

NOHOR 4 TAlIUN 1985 
TEMAHO

raiPASAnAN mw hjsaT fekbelanjaan

WUH KOTAMAflYA DAERAH TINGKAT I I  SURABAYA
t

DENOAN RAHMAT TUHAN YANa MAHA ESA 

HAUKOTAMADYA KEPALA DAEF1AH TINGKAT I I  SURABAYA

: *•>. Bahwa dalam uaaha untuk menunji\ng porkombancan porokonomian 

dengan memperhatikan perlcembangan paoar serta pusat perbelaj) 

Jaan yang ada pada dowanr. in i di wilayah Kotom<-.dya .Daerah -  

Tingkat I I  3urnb?\yn» dipundnng porlu mongatur kemb:.-,li kotog 

■tuan pongololann nngar y;:n£ dikuatni oloh Pemorintah Kotama 

dya.Daornh Tingkat I I  !3urnb\ya dan puoat porbol.?nj,-‘:sn Iain-, 

nya, sehingga dapat roeno-tp:.’!  d.<ya ytnnn dan huail gun-, eeb#«

ear-beearnya {

b« Bnhwi untuk molaksinakcn m.”k3ud tcroobufc pad:* huruf a konsi 

dernn in i Por-jturan D*ior?.h Kot^ Boear Surabaya Homor 25 ta

hun 1955 dongan somun porubahaonya karono eudnh tiil.\k ooeuai 

lagi dongan keadann dowitw in i, pcrlu ditinj.iu kembali dan -  
monuangknn kotontuan-ketontu;;,n ilimakeud dalam eui.tu Poratur- 

an Iharah yang baru.

iMQfCUlt * 1* Undang-undAng Homor 5 t:hun 1974 tenting Tokok-pokoli Pembrin '
tr.han di Daorah j

2, Undang-undang Komor t6 tc.hun 1950 tentang PombontuJcan Daerah 

Kota Besar dalam llngkungan Propinsi Jawn Timur/Jowa Tongah/ 

Jawa Burnt dan Daorah Iotimowv Yogyakartn junoto Undang-un- 

<ang Komor 2 tahun .1965 |

3. Undang-undang Nomor 12 Drt t^hun 1957 tont.ang Por\tumn Umum 

Retribusi Daorah junoto Undatg-undau/j Homor 1 tnhun 19 1̂ |

4« Undang-undang Nomor C tr-hun 19G1 tontang Hukum Ao-.rn Pidana j

5. Poraturan Daorah Kot;\m.\0y;? Dr.-omh Tingkat I I  Sur:)b;,yo Nomor 
10 tahun 19®2 tcntaag Pondiri&n ForUQ;\h'\an Daorr.h Pnaar Kota- 

mndya Daorah Tingkat I I  Surtibiya.
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)U perrfotujur.n Do wan Porw.ikil.in Rtityut Daorah Kotnmadyn Daerah Tin/jkr.t I I  Sum- •

M E M U T U S K A H

JJj f̂iPlCAH : FERATUnAN DAERAH KOTAMADYA RAERAH 'PIHOKAT I I  SOR'P.'.YA TEOTAMQ PER-

. PA8ARAN DAN WJ8AT PSRBSLAHJAAti W.MH KOTAI1AOTA -  

DftERAH TINOIfAT I I  SURABAYA.

/
B A B  I 

KETTEIfTUAN U1IUM 

PabhI 1
Dalnm Peraturan Daornh in i y.ng dimnksud dongan io tilah  : 

n* Pemerintnh Daorfih* inlnh Pomorintnh Kotamadya Daorah Tingkat I I  . 

Suratayn j

b. Kcpaln Daorah, i-ilah tyi'lilcoti.MW'.dya Kopal.x Ehomh Tingkr.t I I  Su

rabaya •

c. Dow«n Pprwskilan R*kyat D.-omh, ir.lah Do wan Porwukilan Rr.kynt

Daorah Kot’ .mctdya Drtorah Tingkat I I  Surabaya}

d. Poruoahann Daornh T-joar, i'.l.Jj Perusahaan Daornh P.-:s..r Kotnmo-
dya D- o r j i  Tingkat I I  Surnbayn t

o. Ponguoaha» ialnh Onnj» nt\u .tt.;drut Mutant'Bwanta y > \ n e  mondirikan 
atau r.ioiVAnv Iv fcgn 
atau pun t-puft-.t porbel'»njaan f

' t  Paear, i.ilnh tampat portomu-n ponjual dan pomboli b:>rnnc-bnrang

ynn/r diu^.h'b'.n oocarn borkelompok dr.n ter  
bukn untuk uroum, baik  boruprt godung tortutup, 

borbpdrJ:-bod;'Jc atau loo-loo r,t,-.u lcjX'.ngnn ynng 

dibat*.oi dong?.n pagnr j

(q * ) Pneni* Ihor;ih, i-U.-ih P-'oi.r y,\;y' didirikan dan diku,'.or,i oloh Perae- 

, rintnh U;orr.h i

Vs *r*M l Paa .r y •«<; didlriknn dan di):u/-.o;.i oloh per-

orangan .-tc-.u Bulan Hulcuin Swast/1. den/jr.n i j in  

dari Kop'.la DfiorrJj { *

y ^ - 4 § J  Pusat Porbol/mjaan, ialah tomp.-.t portomunn nnt:;r-. ponjual dan -

pcmboli b.'.r,»nc~bnrang yang diueahaJc n oleh -  

poror*ngan :t.-m Badan Hukum Swnstn pada go j “ 

dung tortuti>p tonnaeuk toko ciorb.?,'ad«, nupor 

markot d\n cojcniony-i |

&
Podagang, ialnh pcrorangr.n rtau liadm Hukum SWsotu y. ng dengan' 

i j in  pomilik p.-.ear at.-.u puoat perbely.njann 

mo'fpjmbil tcmp.-.t noonra totap nn’ upuri t id ik  
totup done: .11 noncmj>atkan nli\t-al«t d.-,n , ,
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Vnrnnf'-bi rn »S  ynng diporlulcp.n untuk

d i^ u a I  torm\BUk jug?. pnr\ ponjr\jn ;

k. Tempat berjualan, ialah temp-1 dirt.-vlim p-innr dipuorrt porbol^g 
jrvan yrng oloh p%ra pe&ig--\ng <.UpGri3unj>kAn untuk 

monomp-.tk n b.'ro.ng-b^nng yang d i jut-l, toitnaeuk. 

sarnnn-s-x-.nanyn {

1. Diroksi, itlnh  Diroksi Feme.\h-»an P-iorah Paeir Kotrjvdyu Basrah -  

Tingkat I I  Surr.br.yo \ •

A- nr* Fp.silitae PorpaG.-»ran lr.inny;M i-vUvh fi%eilitHe-f;\6ilitr>.o lninnya -

ynng diBrm..kan fungsinya dengan pns.ir :.t.\u pusat 

porboli;nj:«M» yang ditotapkan oloh Kopalo. Daorah |
u  *

'f'-* n. Pemindahan H«k Pomakaian Tompat BorjualaOi i-jluh monyowrJevi, man{$on_

trakjq\nt mombori ku^na* mowakilkc.n r.tau don^.n o&  

ra apapun ju/ji yj»n£ konyat.-'annyw morup.vhm pemin- 

datfan hrk-pemakaian tompnt borjunlan di pasar don 

fa r il ita p  porjv.Qsrr'.n luinnyu kop;id.-', or tni* la in  -  
don ntr.u B*-.c5r,n Hukum Ij.in  ♦

~ f { ^ )  K lnoifikhoi Panaty ialah pon/Mlompokan pnoar clongr.n mompcrtimbang-

kr.n kolao, bentuk, lokasi porta -i’: t i f i t ; io  porpa- 

siTan y;.nfj -...d;- }

jCyfjp ^ctribusi Tisr.r, ialnh pun/iutrn y . w j  d l l  \ladom oloh Pomorintah Dryg

rnh coV.gr i  titnb.a bnliie j.’.on y.-ng diborilcnn ntae 
pongguiwm tompnt berjualan p.\d.-, p.s;,.r Dnorah |

Kontribuoi, ir.lnh pomb\y.-.rtr.n iurv,n ynnc; dilnkuk;-.n oloh pon^uaahft **.

ewistcv ynng d\l;im h *l In i pennolola ,r Swista, 

Tue'jt Torbol'-nj-.an dan Paoilitcs  Forpvnnran ln in - 

ny,-i, ŷ vn/» mondrpat i j in  tompnt uoahr. monyolongga-• 

rr.k.v.n porpaa-r in di Wil.^ynh ICot-'/Dvdyi: lhorah Ting 
kat I I  Surr.b.-iy.-t,

H .1 I  I I  

VTOWENAHG DIBiaiJG nNGUnUBAN PASAR.DAERAH,

PEMBINAAN PASAR SHA8TA, PUSAT PSIIBEMNJAAN 3MM'

FUSIUTAS FSKPA&MlAfl UINKYA

* PfOi\l 2

(1) Pembinann tcrhr.d/ip Pns^r. D.cr,\h, P in/ir JSwastn dan Funat Porbolan- 

jann oortfv. ̂ jflilitn s  porp; P'.r,\n l;,inry.;i (iilnkuk. n oloh Kopnla Dno- 

•rah 5

(2) Peivjuruonn O-̂ n pon/rololrvun r-.c ,r J>»or,'’li Ailakc,:.nj.k''.n oloh Kopaln 

. Br'.crnh atau pojabat y r . n c  *.litunjul: oodnn/-k;n untuk pr oiir Daorah -
y*\ng ponijuruBan dan pongo5.ol;x.ru'.y.\ diear^k^n kopadn Poruoahnan 

IHorr^^xoar j^lakeniv.t^n o’lch Oirckoi )

ADLN – PERPUSTAKAAN UNIVERSITAS AIRLANGGA 

SKRIPSI  
PERJANJIAN PEMAKAIAN TEMPAT ...

MOHAMMAD ERVI ERIDIANTO



- 4 -

( 3)  Pongadajm, ponghapusan dr.n pomindnhr.n Pnnr\r D^orrii. P-snr Swastai Pu- 

eat F«rbolr\nj.nnn dan Faoilitr.o Porpacarnn lainnya ditoti'pkan oleh K«-
• < ...............  4

pnln Daerah. ,

J A B  TIT 

PASAR SWASTA, RW.T PDRBEMWJAAH 

DAN FASILIT;.3 rEliF,*n,'.RAN UIHHYA 

PlMKil 3

( l )  Dilar.-mc mangadaknn ntau mcndirikan Pasar Swaeta, Fusat Porbolnnjaan 

dnn Paailitna Porpasarr;n lainnya d-tlam wijLayah Kotrjn-.dyc. Daorah Tin#- 

kat I I  Surabaya tanpa i j in  dr.ri Kepola J>jorah f

(2V/Syarat teknie, adm inietratif eorta kowonanpnn dr,n prooodur pomborian 

i j in  dimaksud pnda ayat ( i )  prnal in i akan diatur lobih lanjut oloh

• Nopals ,.A\ort\h ;

(3) Untuk aotiap pomborian i j in  dimnkeud p;Sda ayat ( 1) patr.l in i kopada 

Pon^UQnho dikonakan kontribuai i j i n  tumpat_ua£hi‘, yrnfj juinlahnya d i-  
totr\pk.m eobi£r,i borikut t

a. Untiik Qotir\p motor porsojji Iwoo la n t- i o fo k t if yr.ng diaodinkan - 

untuk tompat usaha parpi-.n. rr.n ;-tau puaat porbol\.nj .,c,n OimakouA -  • 
ditntnpkan kontribuai nob: i  borikut :

■ -  Kola’s \Jtr.nv\f oobonar Tip. 8.000,- (dcl'3pan ribu nipi-vh) tiap mor 

to r  pcroogi aotiap 1 (satu) t.rliun |
-  Kolas I ,  ooboB'.r Hp. 6.000,- (ornim ribu rupi.Ji) tiap-motor por-

eoffi noti.-p 1 (s'jtu) tahun | '

-  Kelas I I ,  sobosar fip. 4.000,- (omp'.t ribu rupi-.h) tiap motor

• poreoci DOti'*.p 1 (mrtu) tahun j

-  Kolas I I I ,  oobos'ir Hp, 2,000,- (dua ribu rupiah) ti>;p motor

poroogi eoti:.p 1 (s itu ) tahun \

b, K lasifikaui Pasar Svnmt;-., Pus.it Porbolanjann dan F-.oilitao Porpa- 

earan Inimya t\obr.£;\i dimnksud Bub a diatao ditotapkan oleh Kopa- 

la  Daorah J

o. Pongalihan hak <itao cobaKi.-.n .-.taa ooluruh ban/juaan d'-,ri pomogang 

i j i n  kopada pihak \ .\ i n  hr.ruo doncan i j in  Kcpf.ln D,:or;\h atnu poja- 

bat yang ditunjuk j
v

• d. Sotiap torjadi pongalilian h;dc nobarain»ana dim.-.keud r-rd', huruf o

ayat ini*, pomocahff hrk ynn# b -,ru diwajibknri untuk r.icmbayar r o tr i-  

busi ooba/faimana toroobut p-d\ huruf a ayat in i ;
• ^
(4) . I j in  tompat uoaha Fasar Sŵ .Rtr., Puuat Fyrbcl''nj;v.n dr.n ^ae ilitas  Poi*- 

paoarnn lainnya borl'.ku untuk j?.n/;ka w iktu 1 (a->tu) t;-.liun dan dapat 

diporp;\nj'.n/T. ootiap' k a li deny n 1 (oatu) taluin don^ n Icovnjiban un

tuk mombayar kontribupi pob-i.T iin \ua tornobut pt.d: y . t  (3) pioal in i 

:t -o  * t  - * . »  ^  to l >rr1u \ •
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( 5)  PongUQ'-.h't atau pomog-.n  ̂ i j in  tompat uoaha‘dimaksud pod.-; ayat (3 ) pa-* • 

ft-\l in i bort.-\ngGUnfl javp.b r.tr.o pomolihnrrv'.n koamrsnsn, koborsihan dan 
koaoh-tnn lijickun/jr.n north kotortiban Fnear Swr.stc., Puo'Yt Porbolanja- 

im dan Faeilitao I’orpas.r'.n lr.innya \

( 6) Kontribuoi i j in  tempat ueahc. dipun^ut bordrtonrkrn "t̂ .hun takwin j

(7) Pcrab.*\yaran kontribuoi dilako'\n-.k\n salambat-lambatnyri p-'.d̂  tanggal 

31 Mf'.rot tahun takwin y.':nff bortMnpkutan.

p-.8.a 4

I j in  yang dimakauA d-'lam p.^nnl 3 “ y t  ( 1) Pornturan D-.crah in i d'lp^t dica-  

but'oleh Komla D^omh, kiron:; i

n. Pen£UB*\ha tolah mol':nng.~.r qjr.-.r t-gyarat y-\ng ditontulcm tl-l-vn our^t i *  

^in atau molanggnr kotontu n y*nc dimaksud d-.lam p ' . o - 1 3 ayat (2) oara- 

pai dengan ayat ( 5) Por.»turr,n D or‘\h in i ;

b» Aina pormint-»nn pomo/Pmnyj i j in  atf,u pon/juci'Uia ym^ boro'.JVv’cutan \

o« Jika monurut pond-vpat Kop-.la D^omh, P m r Stnot , Fun ,t Porbolanjaan 
d^n P'-HilitnB Porpae->ran l-inny- toroobut ouA-\h borhoivti kogintannya |

d. P .̂enr Swiotn, Puoat Porbol*;nj-.-,n d:>u Fc\eilit?-.c Pcrp- d'r^n l^.innya to r -  
eobut musnah oloh Boouatu h :l.

P-'Oi-.l 5

Untuk jonio dajpngan «i\n jonio j*.n-\ yang boloh ditrw^rh-.n r.t’ u kogi atan- 

kogintan Ininnyn ynng boloh dilalatfnn di tomp't-tomp-,t torcobut dalnm ptv- 

a?.l 3 Peraturan Daorah in i ditot-.pk-n oloh Kepala Daerah.

B A B  IV.

PENGCOLONOAW IWM rErL'.TAAN.FASf.n B/.EJIMI

P'-ml 6

( t )  Menurut .Ionia koplr\tnrav/a Pnnnr Daorah digolorigk.;h dr\lvn 1
r\, pTsnr Eeeran. yaitu  p-.e-.r dim-vnt tordapnt pormintnan dan penavttiv 

an b;\rang oooara ooorrm \

b. Pao*iP Oroairt yaitu passr diroana tordapat pormintr.-.n d\n ponawnr— 

nn bamng d-.ilrvn juml-;h bos-.r {

o». Prrsar Induk. yaitu  p- a-r yr.ng morup .̂tom putrt ponju/npulan, puiSnt 

ponyaluran dnn pumt ponyimn .n-in b-vh:*.n-b.-.h -n pi.rv^n untuk d iealur- 

. k^n kop'-.da nronir tV.n pUBnt-puo it' pombclinn ;

(2) Monurut lokani dan kcmatnpur.n pol '.ynnr«nnyai P in 'r  J>. orr.Ji dicolon/jkan 

‘ dnlr.m t

*1. Paop.r Vlil-.y.-'.h, y titu pi',a r  y:,n/» tompvtnya otr'.tcpio fi n luae bo- 

ngunan ponn^non yang mompuny'.l moliputi Wila-

y.'Jh Kotnrmdyn Doorah Tingkat I I  Si'r-\b.'yc d-‘.n ool:it..ri\j‘ri tbsn barafl£' 
b^mng yan/j d'iporju'.l bolik n lonrkf.p uort.i d ’.p'.t untulc mcmonuhi •• 

k̂ utuh",n ni''ry rh t . *
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b. P;»n.-;r lingkunrant y \itu p-.c.r y - ' i K ' tc.rap-.tnya otrrvtc£d«, bangunan per- 

m.'-.non <V*n ncmi pcmafwa mcwvtny i kofnampu'n poV'y-n-.n h' liy-* moliputi 

bobor?\pa linGkunpan sa j  * dan b. r  Uici- bur-an# yr.nc diporjunl boliknn -  

tidak bogitu lon/rlcap j

o, P.anrtr khupuo, yaitu p-.crvr y.\tv tomp;;tny\ ntrt\toj>;ln, b;.ivsxuvn poimnnen 

dan 8oml potw.non mwnpuny*.i kwo.'.inv'u.an polnyanin dr.l.am V)Hry;.h Kotnma- 

dyi D'.or:\h Tinebit I I  Surib-.y.-, d.n b;av.ng-bnrun{; yj.nc <Up'.>r jual b o ll-  

i krtn to rd ir i dr.ri oatu nro.-.m .jcnin baran/j tortentu.

v (J )  Monurut vr^ktti kagi".t,annyr\» h e  v P or-,h difiolontfkm jn t

. r.. Praar oir.nc hari, y.aitu dari pu!ml 04.00 eiynpai dcn&an ptU:ul 16.00 j

b. Pr.onr mal.am h».ri, yaitu  tl .r l pukul 16.OO e^jnpal dang ,n pukul 04*00 ;

o, P^b-'T si-ang rrr.l.am,'yaitu r-.ar.r Y.iyr boropor-ni uolr.nv* 24 jMnponuh { 

d, Pasar Darur>\t, y.aitu p.-.oar y*.nf: Mompor/junnk.-.n Jalan.11 umum dan tom- 

p.>t umum tortontu r.tao ponot \p; n 1'op ’ la  Ihorah dun dibukr. pr.da slang 

h;*,ri atau m*.l>yn hari f

o. P^B-ar Insldontll .  yaitu paa\r memporgunakan jr.l.n .n umum dan -  

tomp-it umum tortontu at.:o portat' .p,",n ^opal.a Daor.oh dan dic.d,k.an pada • 

a;»at per^ncvtnn hari-hari bos’.r tortontu,

P?b.-;1 ' 7

Fombr'ci.-.n tompat *d:.l:vm P-.tt.ar Daorah, untuk jonis bnr.anft dr .can,7 .n ynng boleh

ditaw »rkr.n ?\t*\u jonio j  .0-. y.ang boloh diborik >n vt-m kcGi:,t:,n~ko£iatan ln in -

nya y;mc boloh dilakukan di tompat-t ompvt toroobut ditetapk.-.n oleh Kopoln Dn£

rah r.tau pojabat ynn^ ditunjuk ntau Dirckci oosuni don'r.n koworvsnenn mongu-
rua d-.*n mcngolola P^aar Daoroh tornobut.

...................... I
I) /. jl V

KU5IFIUSI TASAH MEHAH l'/.H JFJJIS TfMr/.T l«5nJU.’.Mff

iv-D-a c
>*(l) Daorah dib^api dalam 6 (oream) mr.cr-.tn klar.ifilwasi y.-.itu :

r.« P 'oar Ko1-*b Utama J

b. Pf.nar Kelno I  ;

| 0, P.~.a"r KoItb I I  *,

d, Pftuar Kolas T i l  1
I

o, P s'.r A ra ra t atau Innidontil. ; •

‘ \ f ,  P.v.oir Khuoun t

1(2) ;Klr.oifl^aei pasnr rtimakoud p-.d ■ . y .t ( 1) ;> a .1 i ' i i  <11 tot v*'- ;i don^an 
j Surat Kaputuoan Koi»al\ Î -cr.aJj ••t -v< poj >Hit y \ tv , dilwojiil; <V,n untuk paflflr 
j yan« dikoioin pr rnc p- n - , r  aU ot irk:ia. Wnikoi tignjy \ n  po±

^  sotujuan Kop-jla .D -.onUi »

- 6 -
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f r ,R '  % P

'J^nis tomp?vt borju.-jl.nn di Pianr B:\or-\h torrlirl Anri :

C* KIob.j‘
b. Los \

o* Pol.-tnrnn didalvn F-.tnr ;

( ^ r ° ln t ' rnn Fns-.r |

D A B  VI

KErpcmjAN-inTEirru'iH pb *akaiah 

TEHPAT nsnJUiUH' b i pasar daer/iii 

F-tr.l 10

Kopc'.L'v B-'.or^h r-,t-\u pojMnt yv>c ditunjuk c\*,n it-u Birokei soeu*,i donjpn ko- 

weran/^ruiya monotnpkan kotcntu>,n-kotoJvttv\i» untuk pomnkvi-.n tomp.-.t borjurvlfvn 

,dl Pasar Brvorah sQV.gtsi borikut i

t ^ r - Soti-p ornn/r: r\tau >ndm hukum y ,ng l>orm,\keu'A r\ t m bcrkohond k monjA jnJc\n, 

morv̂ ruh at.m monjur.l b~.rr.ns d*\fr\n^knny roonj’.lnnkan pckerjv.miy.\ nt'-kU -  

, ua’h/wyn torlebih drjmlu Km*ub mond-.pr.tkr.n i j in  d:»ri Kop.ilr. B .omh atau . 
v PojVbryt ynn/rf. ditunjuk fytnu dnri .Birokei }

t>, KcpritV. noti-.p .icmo/T-tn̂ t i j i n  dim-ktud p d • huruf p.-,o-.l in i,  dikonnknn pu- 
n£utsn retribusi .. •

dimaksud p-\d̂  hurof r\ inof.l in i bocortr. \ ~ t \  torti'o pitxJki-.inn tompat • 

bfcrju.-.l*n hnrun ditompr.tkr'.n r.tfiu ditcmpolb'.n .sodomikir.n ruo;.s sohinggn da~ 

p*;t d ilihut don/r>n mudnh ; • ^  . (

Yd^Panofianc i j in  mnnccurv̂ knn tcmj.-.t borjunlrm hXruu <Uporgun;;.kr.n eondlrl.'.ftn  ̂

ink tempat ber jailsn- sosuni donp.n i j in  yr\i\%  diberikan |

Pomind'hnn hnk p*kni tprnpntybur ju^l-m di IV.o-.r B;torr,h h.-rue moiiiporoloh -  

.ijin  torlobih dnhulu d?.ri Kcp;>.l:', B'orrih *vtnu pojnbvt y ~ M £  cUtunjuk don -  

at.-.u Birokei eosuai donc"»n kcwon.'.ntf-,ru\y,i ;

* f ;  Surr.t i j i n  tcrocbut >nrus diparb'harui coti'ip 2  (dui) tr.hun ookuli#

1 ISer.l 11
‘ Fenat.'-pun st.-ytuo pom kni.-.n tompTt bcrjavl/.n soc r\ h-.rinn, rsoor- bul:\n-in -  

untuk w.-tktu tortontu ditot;\pk .n oloh Kop'vln JV.oriJ* -t.-'.u po j'ibat

ditun Juk ntnu Dirokoi noou.:i dcn^rn kowon;.n^\nny..

B l. B VII

Jans K.trrwiUAn iuhcutah

Faci-.l 12
J  .; • • .

Jpnio puncutr\n di P-.a-.r B .or’\l» toi*diri. d:.ri :

ft, Rotribuoi r.-\0Jir }

Rotribusi Poriji^an {
e, Rotribuei I'ombr>hnrvvin i j in  ;

^ V B B n B P S  Kobcroih.tn d
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<j« ftoryn ®r,lik N ̂ tivv Pomind^h^n JKk t 
t »  Mfl/n Povto lnn  UutriH  Am A ir  Minum \

■ e *  Rotribusi Tempat Pemborhonti-.n Kcn«l.T--*n/non/*k^r Mu-»t t (J,.. «

h, Rotrlbuai 1'ompat untuk Pom^o-:ngnn IU;!'l:'jno ;

1. Punsutr.n-pun<*utnn lninny.-v y n n g  eah, *• ' .  . »

rv.tni 13 I  * •

liiftUft Jonie flf-,n 'boearnyn pungutrm aob̂ p-.-imr'iin tareobut prion prw.l 12 Par- 

‘ oturnn D.^omh in i untuk F^anr Dr.orah yi ng diurus Ann dikololr*. oleh Pomorin- 

toh Dcioroh ditotapkrm donp\n Panturan D?omh dan untuk PnKtr Dr>.orr,h y.’tfig -  

1 diurua dm dikeloln oleh ditot^pknn denei-.n Koputua-

an Diroksi BQtelah mond\p;*.t porGutuJu v ^ c p ^ l••. D*omh dnn portinib.'.n^j’ji dnri 
1 Pinpinnn Dowin.

b a d  viii
Rbwijibmi iv.h v.n/.ro/iN

Pneal 14
V, B.igi Boti'ip podagnng y;in^ mcn -̂jumk .̂n tomprt borjuilnn di p-vnar .:,t.v.u diteraj—
' ' * 1  1 pi\i puK.t porbolr\nj.v3n dim  Jibfc\n untul; j

A, iiomelihnrr. koboroihr.n, kcr\pi?,n d-'.n keoflv.iv.n tomp\t b'orju^l'.n cort.-. bn- 

rj\n(; d /*' n/?’inny.'\snt-m porlontfcnpannyn sootui dongrvn kotontirjn-kotontunn 
; yang bcrl: hu j

I* Monompr.tk. n, momolihnrmcnyusun br.ranc dacr.ncan aorta parlcn^c.-Npr.n do- 

ncntx torvtur achinpm ticlik mon^nngcu kolu*»r m*\cukr\yn or.-n^ ;.tou bnxnng
I , di p.-'G.-u* j

c. Komonuhi kowr.jibnn mombnynr pungutr»n rotribuai ynng dindikan bordaac-.rkan 

\ f Forr*.tur»n yr\hf» borlf\ku jujnlr\h d\n wnktu top it j
II ’
:'4# Konoocah komungkinan timbulnyn bih.-vy.', kob fc.-\rr\n {
,t
« # Momonuhi nomun kotontunn-kotcntuv.n poritumn porundnn/ym y.?.n̂  borlr.ku.

Pr.fl^l 15

fogi ootir.p pod-;pang yrmg mon^unakan temp it borjualan di pr\a-\r dan pueAt 
ptrbolftnjr.an dil.-\mn£>; j

j, Bortomp-.t tingftnl .-it’iu mon<;lnr.p di 1',-n .r :

5* M on ^ j^n  bnron^ dn'/jnnfr-.n, monomp-.tk-,\n kond r -inn d-.n \l-'t—̂ .lr.t pon/^np- 

tait*\n l^inny:\, monimbun r.tnu mcnyirijv.n b-h;*n-bOMn b\n^un .n nt;;u b .rr>ne 

dn£;-ntT'-n l?.inny» y*inr boo.ar *\t>'.u mon,1 li-iilc.n poicorj'jin *\t\u porua. 

nyt*. did'.l'm pmnr donmn tid^k mompuny-.i i j in  \

0, ôngcun.-.J:'4n tomp.it borjail^.n did"l..ni p: o r y -njr. lobih lu'>n i\ r i  y;*.ng tc -  

IrJi dicodi{»k.'in d*n ditontuknn d\l.*im nur.t. i j in  |

j j ,  Konj.'.lrink-.n pokor.1r.nn -,t:\u ua-.hi sol .in clitomp-t y \n̂  tolrih ditontuJt'.n j 

«, Ktlnyor hlcnn bukti-bukti h-'.k p->Jĉ i tomp- t  borjucNl-.n :»tr.u monbr y.-r r o t r i-  

", -buei kopnd/v or>.ne-ornn^ ynn/j t id  -k borh: k ;
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Meftteriantarknn tempat berju/ilan oohingga mengf'anfr'ju koremaian, keaman- 

an, ketertiban din pondapatan p&a*r ;

g ,  Membawn atau monyimpan konder;ian baik kondaraan bermotor nwaupun tidak -  

bermotor diloronfl—loronrj p; tv.-.r atau mombawrt masuk kon&raan kedalam po** 

ear kecuali ditompat-tomp.,t yr.ng tol-ih (licodiakan lihusuo untuk parklr — 

kendaraan didnlam paear {

h, Membawa atau men juni bahan-b..han sitau barang ynntf ruouk atau membahaya- 

kan keoehatpn atau keeolMnatj-.n mf.nueia |

i ,  Menoari kountungan dong;;n mon}inĵ mk.%n u<\ng (rontonir) didalam pasar j 

l/j, Melokukun porbuatan a susilt dun atau porjudian di p;>o;\r j

k« Melakukan usaha, kegiatan atau porbu^tan yang dapr.t mongganggu ntau -  

membahayakan koamanan dan ketertiban umum ; ,

1, Merubah, monambah, momperlur.s bontuk tomput" borju*ilt-.n yv.np bertontang- 

nn dengan eyarat-ay.irat yung tero-mtura dnlom i j in  h.k p:.kai t 

pi* Melakukan kogiatan p o lit ik  ,vt; u yan/j nomacam dongan itu  didalam pasar*

B A B  IX

C
KETENTUAH .PI lttltt J  

Pfiosl 16 -

( j )  Polanci;:irnn etas kotonta\n-kotonfcu.m dal:»m For.tur, n J)* omh in i dike- 
nakr.n sanksi Fidnna kurun<*an svlnnm—lnmai\ya 6 (caaft) bulan atau donda 

notinggi-tingginya sobonar Rp. 50.000,-  (lima puluh ribu-rupiah) j

(2) Rolnin eankoi torcobut prdr. »vV:t ( 1) pasal in i dikoivshan juGn sankoi 
tambihan borupa s

f

•i, Tompat berjualan ditutup .jts-.u disogol dan h< k pr.k:.i tompat borjunl- 
an dioabut bilnmcina tor j  .di poljinggaran-polnn/j.TKr.-n nohagai borikut:

1« rotribuai.tompat berjualan tidak dibayar d;'ljvn w-.ktu 2 (dua) bu-1 
lan berturut-turut •

2. tidak mendaya cun.-k:Mi ..-t.vu menterlnntnrtan tompct berjualan so- 

hingga tidak berfuncni oob^gaim'ina toroantum dalt.« i j in  solama-

f lamanya 3 (t ig jj )  btil-.n borturut-tuxufc f

3. morubiih/monambah VnguiL.n f io ik  tomput bcrju-.lr.n t,.npa i j in  j

4* morubuh jonio barring d.*-p.n.rr.n monyinipmf' d  r i  kotontu:*,n dnlam -  
ourat i j in  j

1. Qowa alir?»n liR tr il:  di.n r;ir rnimuii tid.\k djb y;,r drlrvn jumlah -  

. dan wnktu yr.ntf top;tt 5
2. tidak mombrvyar dond. kolobilv n ytcmaV'.inn e.lirv.n* l ic t r ik  dalam -  

batae vnktu ynnR ditnjjtulir.n ;

- 9 -

&
lim n  l is t r ik  rt.-.h a ir  minnm diputus apabila t
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3* fnemnsAnp atau monamb.sh alira.n l ie t r ik  j

4* mornaeftnf; aalur * i r  minutn.

o, Poxmintaan pembukaan kemb.*.li tomput berjualan y c »c  eudtih. diaogol d i-  

konnkan kotentunn i

1 » kewajiban momboyar lunso eomua tunf^nkan rotribuoi hp.k p:\kal ton^ 

pat borjualnn, dentU% polancgaran i : . n  boa bf.lilc na«na peroindnhan bokj

2. melunasi boaya pombukar.n komb;Ui eopoX uobocwr 3 (t ign ) kuli re tr i 
busi tompft-fc borjualan ti.-.p bulan f

. #3» kosanggupan untuk moht;vvti somun por^tumn yonc borlaku.

d« Permintann ponynmbung?-,n kombr.ll nlir^n l ie t r ik  dan o. .lur^n a ir  minum
• yang tol*tfi dikoa-xkan pomutuo^n h-vruo memonuhi kotontur.n t r

t*«

. 1. kowa jttmn momb'iyar ocmuu tunggakan rokonirig dr.n (tench pelnnggarnn j

‘^^raoluiwni boaya pcnyt-̂ nbu/ig-.in kotnbali cobo&ir 3 ( t i© i j  Io»Xi rokoning 

bulan torakhir j

3. kosnn/Hjupan untuk montonti aomua par:>,turan yr\ng borlaku.
ill v > , .
(j) Soloin sankei toroobut p,-.a\ i-yr.t u )  paenl in i bagi pol:.mcgar pemegang 

ijin  tomp-'tt uaaha l^oar Gw.fjtr., Fueat Porbolanj;vn d»n JV.nilitr.e paear 

lainnya dikonaknn oankai tr/iib. .ht\n borupa J

ji, Torhadap kctorlambatan pombuyiran kontribuai eol>a*r.im;'.na dimakeud dn- 

1 ■ lam panal 3 ayat (7 ) PoiMturrn Ducrah in i dikou Jcr.n dondi, Bobaear -  

I'1 <5 £ (limb porseratus). dari kontribuai y*ing terutvnc J

V* Untuk ponagihan kohtribuci booortn donda borlr.ku potugihun dongan bu 

rat pakna.

B A B  X 

KSrSOTUAN U IH -U IK  

P-»n.;l 17

feua* DHgi podngjmg «tnu pongueahrt p«»da paoar yang clibj.n/jun dongan krodit 

fijpj; Inpres atau krodit lainny.i' dikonakan- pomb-iyaran /vngnuran krodit Inpros 

jjl^kredit lainnya e:ynp*i lunrni, dr.n boo/.rnya angsuran krodit aknn ditotap- 

kjg*dflngnn Sumt Kopu^usan Kopt.la Iborah atau Dirokoi r t f  e porootujunn Kopa 

fFjhorah aoeuni dengon kowon;tngcsnnyn.

B A • B XI 

•C2P2lfI!0AN PEHCAWASAM
p-.&.a 10,pKwql/Si'-frh a+Aj pthucftarm,

toihndap poXakoarw.n d.:-,n 
^ iJJ J ^ ^ ton t^ j^ ^ X a ^ ^ ^ u rjvn  ftiornh in i diXf.kuJc.7n

r°LC' Vnh€?^'-
cfcS Cfear-̂i
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j a b  XII 

kiztentuan fewutuf 

P:\fu l 19

(1) Donjon borlakunyn Poratur;.\n D..or?,h in i, Poir.turm .Unartdi Kota Decur 

Surabaya Komor 25 tnhun 1955 tenting IJrusnn P.^mr dnlrim Dnorah Kot« 

Bosur Sur,«bayo dong:m somuu peruVJmnny^ rtinyot.\knn dia.but dnn t i -  
d*\k V.rlr.ku l^ c i j

(2) Porp.tumn Daorah in i mulni borl:,ku p->d'\ tonfrnnl diiinfongfc.n.

dewan perwakiuh bakyat daerah

; CDTAUAXnTA WERAH THiGKAT I I  SURA MY/, 

Kctua,

Sur:»b-.jyj\| 30 A pril 19^5

V!ALIKOTAIWm K3P/.U DAERAH 
TIHflKAT I I  SJUKADAYA

ttd

BT̂ lIY .10H3AKIR

• ttd  

r̂... tootiojw.

DiBfthlfin dongnn Koputumn Gubornur Kopy.li Jhcrnh TinftVv.tt I  J w;i Timur 

twifjgal 21 AgUBtue ^9^5 Nomor 29<V  ̂ t  ;hun 19^5*

A .11. ounmi/uu OTAU w m i l  VIHOKAT I

jm a Timm
A slot on I  tfekrotirin Wilnynh/lUornh 

tta

M#> .AIHR*' KOLJAW.,.. ,SH 
HIP. 51001|?640

Mvmd.r.flfckan d l̂^m Lomb^rau Dnor.tfi Xot.tnndya Daorah I *  Surabaya

tnhun 1905 Sori C pad* tanggal 11 Soptombor 19^5 Nomor 6/c.

A.n, HALIKCrAJVJIYA KlIPAM. DAERAH 

TIWE&T I I  r>U!(ATiAY.A 
Sokrot.^rfc Kot; jhv.ttyr/Drtorah

jhlinnn ooeuj-.i don^n nolinya 

kaokrotarie Kot.’.nndya D»'.ornh 

nricJcr.t I I  3urp.b',ya
u.bt

lljiftn Kwkut.ii OrgnniBnoi *  Tntalnkn/inn

H\oy\ni ;^[^NiyiMq,# ai /
’ rxr- '

. tta

?*rn,. JMtyWQ. IUlVmsyDIR2
’nip. 010015779
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I0J2LASJLN ATAS PERATURAN DAERAH KOTAtlATfW, DAERAH TIHCICAT I I  SURA BATA

NOMOR 4 TAIIU1I 1983 

TltHTAHO

m m n A m  m u  mmw-ruw* m m w w K h *

DftLAH K0TAI1ADTA DAERAH TINGKAT I I  SURABAYA

I. gffJJELASAN UMUM ;

Bahwa. porkembnn^jan pcmbr.npjun.-*.n yrnp nnngat pee-’-st ditin jc.u  dr.ri boi*- 

tei0* i bidang, khusuanyn bid ing porkcmb.•ng:,-.n kotr\ monuntut nntr.ra la in  per- 

luaecn d;\n penyempuxnaan tw-.upun pr^n'>rv.n.y-pr-JB;\r;,,n;\, sohingga

dnpat dioepai d-iya guna yang ccboBar-boar.rnya dnlam ron/jkfc moningketkan po- 

lujranrn Pomerintah Dnornh kopada mnfyarr.k;t«.

Dengnn, adarjya perkombangnn pondudulc kota Surabaya yang mel-;-. ju  posat,

■enuntut pulo adanya poa*\mbnhan-panr.mV.h.-<n tampat-tamp,\t borjuclun yang ma-

Buhi porayarntnn-poroynrntan eobagai tomp. t  portomuan nntjir*. pcnjur.l dim -

peaboli brsrnng yang diuoahntaw bocc.ru borkolompok dan torbulzr. untuk umum,. .

baik borupa gcdung tcrtutup, borboditk-borVl: atau lo o - lo e  ecrtr, I*1,panflan -  
r
ynng dibntani oloh pr.fiar,

f  Cuns momonuhi maksud toroobut tlii.-.t.-.a norta untujc raongarnhlCE'.n pelak- 

wrexft.ntno ueaha ^onamHahan oamrv.*-a'.r:.nv dun prrvBr.rnhu tompnt-tompat ba£ 

junlnn, eohingga dapat dicnpni suatu h/.oil yr.njr top^t ^una, pcrlu  ditotap—l <3 1 , • '
|an Bintu kotoatuan tontan*; cr-.n /nintim porpaaaran dan pusr.t-pusat poj;

bilunjaan di Wilayah Kotamadya Daorah Tingkat I I  Surahtiya.

Dengan ditotapkannya Peraturr.n D rorh  in i ,  (lioampin# akj-.n ter lakea - 

f na suatu aturan yang monyangkut porp-.s ,r,?,n dm  pumt-pusat perbolanjnan, -  

%JiLgn ftfcsn momborikan landaonn hukum »itr.n t.'.t& (V.r.yriotim  porp.*ec;ran dan -  

j'pu'sat parbolnnjaan dimnkeud a c h i n g ? .  &.pat torcnpai poningl:. tan pclnynnan 

kepada. masynrrvk.it aorta diharapkan i-:lc n d-.pr.t pula moningkHtltsn pondapatan 

hjiosii Daerah pada Gektor pcrpaoazr.n <L.n pua^t-pufliit porbolanjann.

PASA.L D M  P/i SAL : 
t, •

Pr.eal t huruf a sampai do«'gan d : Culcup jo l- ;a :

ipasfil 1 huruf 0 : Pomborian i j i n  kepada ponguo?ha pororan£

an dijvr. Jikcm kopnd i pororT.ngr-.n yang mon- 

diri^'.Ji/monfnieahakan pongololaan Paear 

Pvnota d.,lam bcntuk ua.ha P'.snr Swasta 

y.'-.nrt r o la t i f  k o o il.

Sod.n/j’c -.n untuk uoaha Pua'.t Porbolanjar 

?.n y:.,iv; boarnr Ui^r.jhkan Iv.rus bcrbontuk 

B-d-.i r.t'Jaun untuk monjr.min kolnngsungan
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Prvoil 

Pa sal

Pneal

Faenl

Pnsal

Pasnl

Paonl

P.nenl

P;\eal

- 2 -
Cl

; (MHup jo ins

dibod-iknn

.••.nt.nrn fVioar ynng d lkc lo la

J|5?|ii oloh

2 : Cukup jc l;;s  ;

3 : Ko/*ij*tnn r.ic:».r Svr;\otr., Pua-.t Porbolanjaan

•i.n I-V.silit.AO Porpr.B-T^n lcinnyn, d itotnp- 

ki‘.n oloh Koji;tlr». Iv.errJi, no j.^lnn posal 6 -

ryp.t (3 ) ;

4 namp.il dongnn p r ,« 'l  0 : Cukup Jolno ;

Pol-jtnnn E p  
untuk

9 huruf d

0

ir.lnh dfclnm arop.l

ES3I^M51555?SE5®8nS97 aon^n mem
parilmbnngknn b'.Jivr ,'ror .l tli&v.lnm pnnnr -  

nudr.h tid-Oc nv\mpti momunt pnrn podncnng -  

ynn£ v\-\ norbn ponorap tM/my.-i t id n k  mong -  

ftnn/wu k o b o r t ib n  umitiW. .

10 dcn/rui p .n -1 11

12 huruf i

fJu.Vup jolrto j

Pitn-'ut uh-pun^tb; n ,l\ijuiy.\ y.mc tnh d i-  

:\nb *r:irv/ * r/V-.l.-.h fcorm-.nuk bo,’\j'a horogriji 

tr-ici| bo-y *. pcnborj r.n i j i n  porbn i^n  -  

tcmptt b.srju.If.n.
13 o-vnpvi dene-ji p.*,a..l 19 t CutaP .i«l.vn

--- cfio------- 1
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PEMJJRIIITAir KOTAMADYA DAT I  I I  SURABAYA

■ . PERUSAHAAN DAERAli PASAR |

J l .  Oontono Donar 39-^1 T i lp .  <t038*t~4*H09 

3 H  A* D H  A

KEPUTUSAN 

DIRKKSI' PERUSAUAAN IMERAH PASAR KMS 

HOMOR t 017‘ i TAliUr 1986 
'* , •: : TENTAHG 

KETEIITOa*.-! D3SAKNYA IIARGA -iiAK P/vKf.I TI’HPhT jilffiJUALAH 

C pO S, LOS, PLATARAN ) PA3MI IdPTI'B KlCPXiTRi.il UT/.RA,

pasar llauran daru dak pacar ijjruiiq hbataik*

. . KOTAMADYA DAERAli, 'JjlNOKAT I I  SURALAYA

DIREKSI PERUSAUA/.N DAERAli PASAR KOTaMADYA D/iERAII TIHOKAT I I  SURABAYA
1

MENIHIIAHG ’ : Eahwa dalam rangka ^pongombali!nn pinjaraan/krodit Inpros - 

6 Tnhun 1977 don k rod it Inpror 15. Tahun 1979 porlxi eo - 

Gorn ditotapknn bonnrnya hargn hak.pakai tempat borju - 

nlnn (• Kion, !L*»s 'dnn Plataran ) Paonr Inproo Koputran -  

Utora, Pnonr*Dlauran heru dan Paonr Burung Uratang dongnn 

ouatu Koputusan D iroks i.
r . I s .

MENGIIIGAT t 1* Undang-undang'Homor : 5 Tohun 197** tontang Polcok-pokok
1

Pomorintahan d i ;Drioroh.

2. Undang-undang Nomor J 16 Tahun 1950 tontang Pcnbcntuk- 

an Daoroh Koto ttosar dnlon Lingkungan Prop inei Jowa - 

Tinur/Jawa Tongnn/Jnwn Bacat dnn Daoroh Istir.iowa 

Yogynkorta Jo Undang-undang Nonor : 2 Tnhun 19^5*

3. Undang-undang Noraor t 5 Tohun 1962 tontnng Poruenhoan- 

Doorah.

Instrukoi Prooidon Nomor ; 6 Tohun 1977*
5« In «tr tth »i Protidon Nonor t 15 Tohun 1979*

6. Poraturnn Dnoroh Kotamadya Daornh Tingkat I I  Surabaya 

Homor : 10 Tnhun 1982 tontang Pondirion Porucohoan - 
Daorah Paeor Kotamadya Daorah’ Tingknt I I  Surabaya,

7« Pornturan Daoroh Kotamadya Daorah Tingkat I I  SurabayaA
Homor :  ̂ Tnhun 1985 tonthng ^orpaearan dan Pusat Por 

bolonjoan dalara KotamadyaiDaorah Tingkat I I  Surabaya, 

t .  l'.oputunan Wnlikotamadyn Kopalo Daorah Tingkat I I  t -

Surabaya Honor : 185 Tnhun 1 9 ^  tontang Polaknanaan -  

Pornturan Daorah K#tnnndyn Dnoroh Tingkat I I  Surabaya 

Homor : 10 Tahun 1982 tpntnnn Pombontukan Porucahaon 

daerah Pnnar Kotnimnflyn 7>iornh ' H n c k a t  TI flur/ibnyn#

nnMPrmuTiKAN ..........
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KEMPBHIIASIKAN

MEKETAPKAN

t Sv.ivt Walikotamadya Kopala Daorah Tingkat I I  Surabaya - 

Honor : 511--2/232/M1.12/1986 tanccal 30 Januari 1̂ 86 -  

i>QX'ihnl t Porsotujuon besarnya hnr^a hak pakai tompat -  

borjui-lnn ( k ioe, lo s , p lataran ) Pacnr Inproa Koputran 

Vtaru, Pasar Blaurnn Aon Pasar Imrunc Brntnnn Surabaya#

MEMUTUSK..N

: Koputusan D irokei Porusphaan Dnornh Pasrr Kotamadya

Daorah Tinckat I I  Surabaya tontanR Kotontuan Bosarnya -f 1 *
link Pakai Tompat 13orjualan: ( K ios, Los* P la taron )

. Pasar Inpros Koputran Utara, Pasar Dlouran liaru dan -  

Pacar Surung Urntanc Kotamadya Dati I I  Surabaya.

Paoal 1

Aonon- Koputusan D ireksi Poruanhaan Daorah Pasar in i  di_ 

totnpican kotontuan boanrnya harga hak palcai tempat bor- 

^ut.lan ( k ioa, loa  dan plntarnn ) Paaar Inpros Koputran 

Utara i Pasar Ulauran Baru dan Pasar Uurunj; iJratang sob^ 

^uiinana dinyatakan dalam lampiran koputunan in i*

Pasal 2

Karen hak pakai tompat borjunlnn ( k ioo, loa  dan pl&tar. 

an ) torsobut dalnm paoal 1 koputusan in i dapat diang «■ 

eur fclnmn 8 ( dolapun ) tahun soouai dongan kotontuan- 

dalam Inpros Nomor s 6 Tnhun 1977 dan Inpros 15 Tahun * 

1979*

Pasal 3

besarnya hak pakai tompat borjunlan ( k ios, lo s  dam pla^ 

turan ) untuk roasinp-muainc podaenne pomakai k io s , lo s -  

dan plataran dalam Paaar Inpros Koputran’ Utara, Pasar -  

Dlnuran Uaru dan Paonr iiurung iiratanc akan d ia tu r dalam 

suvat ^orjan jian  .torson d iri ynnc ditotnpkan oloh D iroksl 

Perusahaan Daorah Pnsar Kotamadya Dati I I  Surabaya*

Pttsal f f
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! Pftonl ^
Koputusnn in i  borlnku sojnk to n ^ a l ponotnpannyn

Ditotnpkan d i s S U R A B A Y A  

Podn tnncRnl : 12 Fobrunri 1986

An. D iroksi Porusahann Daoroh Pasar 

i t i  I I  Surabaya

iEKTUR UTAMA ^

TEHBUSANJ :
' r

Yth . 1. Dpk. Qubornur Kopala Daorah.
Tingkat I  Jatin*.

2. Sdr. Pcwbantu Gubcrnur d i -
Surabo.ye. '

3. Sdr. Wnlikotmnndyn KDil. T K .II
Surcibayr.,

U. Sdr. Kctuo DPIiD Kotamadya -  
Dati I I  Surnbaya.

5. Sdr. Kopala Inspcktorat Wilayah
Ko'tuwndyn Duti I I  Surabaya

6. Sdr. Fern Anc^otn Badan Pon^awno
PD. Paeai' KMS.

7* Sdr. Kopala ‘Jacinn iiukum Orfjaniaaoi 
dnn '.Cata Lakenna KMS.

8< Sdii. Dirol’.c i PJ). Paear KMS.

9* Sdr. Kepala Kantor Cabang Surabnya-
Solntnn dan Timur.

• i t .................................
10. Sdr. 'Kopnln Poeor Koputran Utara, 
v | i , ISlauran, ;liurunr; Dratanc#

11* 'A r s i  p . -

E-801J/D
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P2MERINTAQ KOTAMADYA DATI I I  SURABAYA 

' PERUSAHAAN DAEIiAlI PASAli 

J l .  Gontonc Boanr 39-M  T ilp *  k O O Q k  -  4^109 

S U R A B A Y A

LAMPIRAN : KEPUTUSAN DIREKSI
PERUSAHAAN DAERAH PASAR 
KOTAMADYA DATI I I  SURABAYA 
NOMOR » 01? TAHUN 1986 
TANQQAL : 12 FEBRBARI 1986

KETENl'UAN TENTANG iil-^ARNYA HARGA HAK PAKAI TEMPAT BERJUALAH 

(  l\IO&,lOS|PLATARAN ) PASAR INPRES KEPUTRAN UTARA,

PASAR BLaURAN DAN PASaB UURUNG BRATANQ

issB8SsseBessB3BeBSBsas:s::ss3es8sssi««ecaaaeue8>ce8ss£ss>aw*a8ecBe>RBeGSiB8sa8Bi!i
N O .  j u  a  i  a  n H A R G A  P E R  M «

I  H A R G A  A N G S U R A N  !  

I  P E R  H A R I  P E R  M M

I .  1 P A S A R  K E P U T H . ' . i J  U T A R A  : •

L a n t a i  I  :  K i o s R p . 1 6 5 * 7 2 0 , 0 0 ,  * P - 6 0 , 0 0  '

1

1 1 1 3 8 . 1 0 0 , 0 0 11
5 0 , 0 0  t

1
P l a t c i ' u n

11
1 1 0 . b 8 0 , 0 0

•i
^ 0 , 0 0  J

I
11

1 3 8 . 1 0 0 , 0 0
11

5 0 , 0 0  ,

1

i t
1 1 0 . ^ 8 0 , 0 0

11
* ♦ 0 , 0 0  ,

I I .  1 P A S A R  B L A U 1 V J J  B A R U  j J

i
R p * 2 7 6 . 0 0 0 , 0 0 R p * 9 7 , 5 0  1

I 11
2 3 0 . 0 0 0 , 0 0 ‘  i t

8 0 , 0 0  1

1 11
2 3 5 . 0 0 0 , 0 0 * M

9 0 , 0 0  1 -C  r  - 3  r fV x .

1 H 1 8 ^ . 0 0 0 , 0 0 * I I
6 5 , 0 0  1

I I I 1 6 1 . 0 0 0 , 0 0 '  11
5 7 , 5 0  1

I I I  , P A S A R  B U R U H G  I jU A T A N G  :
1

L a n t a i  I  •  K i o s  « * . . « » « » R p * 1 3 5 . 0 0 0 , 0 0 1 R p . 4 7 , 5 0  1

I «
1 2 1 . 5 0 0 , 0 0 1 M ^ 5 » 0 0  1

L a n t a i  I I  :  K i o s  * . . . . « • .
M

1 2 1 * 5 0 0 , 0 0 11 * * 5 , 0 0

An* D iroksi Porueahaon Dooroh Pasar 

^ Dati I I  Suralmyn

^ ^ ^ ^ ^ ^ p if lE K T U R  UTAMA k p

—
i5 1  f  * S A t - R H .  ’iP U R B A
\>\mm--- WiK'TE-Sbiy/D

y
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.• V  !• r J Cv’ r-Y i.

~ " YA
< v  r> •>A.",A.- A
/ r* ■'
v-;*r °AV.Ar> J v *Y A

• if r » . i  ••
,( M »* • .j

' • j [fp , * — 'jAS* YA
K • t ■ •'A ;*;*; r ?  v r

'TeVpf 
S U R A B  A Y A V V

• ' s .
■J'-

. - A *  .V-v
= so

si;*

c, f-*/,“ yjp.ya kv.s a:

*7-
'.;V  i 

A PEMBAHARUAN

i r.* »* .v* r*'* ’
................ J• ?.

. 1

■ >v

: . • >  * : m s !•*%*. ? • '  s - ?  s u p y a ' c a i s  r e  w o m o r j n

• *! y j r . Y 4  < v . r  ’ 2  * a ; . * .  <  v r  

• V-1* *'.V* *r PS 3.-̂ T'.'H v .? K vr ' v
; v . c f j f .  v/» ('r ; _i?. v.< i • • <, j ~

.  •/ j - v  v -  r - r T  ”  • . T r . n  ‘/ A  K V H  C " .  f ‘  o l / ' V '  •*- K  • * . »  •’ *.>

n-'tm'A .N AM  A-''.-‘-  <'‘/'j *••••': vV-:'«  ̂ J.« A i ' u  •* <r* *•.*,!* vJ'• ’» ‘<f’. t£ \ Vf »•!» ► \*s•. “ SU‘l i * t'» TC* i'<1 iMf* ’ J.'.
•»v :-*y a *?• ALAMAT^ a  K.vi?o. y^H\•' i'J+'.'sZ. *v*A5 ♦••J. £V.»A!* rV.iSYA K Mi> lT/, • A j «. •• 1. *.
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^S'.S fjl.'i* Kf’̂■yy.̂ ACÂ  Si.’RYA^WS PO. /'A'lih ViK: V-54;4̂ -‘j/. L Vr/.’-V V’ ■’ ‘ W
k* ,r { :> aX k ' a t  *•:• ^ *r v.\ >•,**' A::. r? v jrV w  k >»j *w», ♦' *,?,*.'* r:u^YA ".r.’r. r .'3 r,' -
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[ k ODE I vHER - - 2

; YANG P E R tU : DIKETAHUI P E M E G A M U INV:

Lembar ke 1 : Peirtegangljin
2 : Unit P asar_______________ ~ ■ -
3 : Seksi Peng atura n Tempat Usaha.
4  : Bagian Pem’asaran dan Pembiriaan Pedagang.'
5 Bagian Akuntansi.
6 Simpanan.

L  K ETEN TU A N -K ETEN TU A N :

1 . Pemegang ijin berkewajiban untuk :
a.i. memelihara kabersihan, kerapian, keamanan dan ketertiban tempat berjualan sesuai 

dengan ketentuan yang berlaku.
b. membayar retribusi yang dikenakan sesuai dengan peraturan yang berlaku dalam juralah ; 

dan waktu yang tepat. • . -
c . mencegah Kemungkinan terjadinya bahaya kebakaran.
d.. mentaati peraturan perpasaran lain vane berlaku.*

. 2 . Pemegang ijin dilarang :
a. menggunakan stand (tempat berjualan) untuk selain yang tercantum dalam Surat Ijin.
b . mengalihkan hak menempati stand kepada pihak lain dan atau mengubah bentuk stand 

tanpa ieijin Perusahaan Daerah Pasar Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya.
c. menyerahkan bukti-bukti hak pakai tempat berjualan atau membayar retribusi 

kepada pihak lain yang tidak berhak;
d mencaii keuintungan dengan meminjamkan uang (rehtenir) di dalam pasar.
e. bermuktm ataii menginap di pasar:
f . melakukan kegiatan politik atau yang semacam itu di dalam pasar*
g. melanggar peraturan lain yang berlaku.'

3 . a! Apabila masa ijin berakhir, pemegang tjin berkewajiban untuk ihengembalikan 
tempat berjualan dalam keadaan baik seperti semula. 

b Surat Ijin dapat diperbaharui setelah habis iqasa berlakunya. Keterangan lebih lanjut 
dapat ditanyakan kepada Kepala Unit Pasar/

II.vySAN KSI --SA N K SI :

Tem pat berjualan ,’akan discgel a tauditutuD dan.hak Dakai tembat beriualan dicabut anabila :

1. Retrib.usi tempat berjualan tidak dibayardalam waktu 2 (dua) bulan berturut-turut.
2. Tidak' mendayagunakan; tempat berjualan sehingga tidak berfungsl sebagaimana tercantum 

dalam surat iiiri selama-lamanya ,3 (tiga) bulan bM turu&urui';’1

III,!’. LAIN —LAIN
••i
; % . » * «

t'ermintaan cembulcaan kembali.tempat berjualan yane sudah disegel dikenakan ketentuan :

a.
b,

.bulanani
c. iaiiKsup jiicucaati iemua peraturan yanir frerlaku;

a. meiunasiM muajtunggakanretribusii dendapeianccarandanbeabaliknam apem indahanhalt;
b, melunasi beayla pimb’uliaan kembali seeel sebesar 3 (tiga) kali'retrlbusi tempat beriualan

'PERUSAHAAN ;D A E  RAH ; PASAR
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