
 BAB IV 

PENUTUP 

I.  Kesimpulan 

  Berdasarkan pembahasan tersebut di atas, dapat ditarik kesimpulan atas      

permasalahan yang ada, yang terdiri dari : 

1. Hubungan hukum para pihak dalam Perjanjian Pemakaian Tempat Usaha dilakukan 

oleh Perusahaan Daerah Pasar Surya sebagai pemilik sekaligus pengelola sarana 

perpasaran atas 81 (delapan puluh satu) pasar yang berada di Kota Surabaya dengan 

pemakai tempat usaha yang merupakan orang pribadi ataupun badan usaha adalah sewa 

menyewa sebagaimana diatur dalam Pasal 1548 Burgerlijk Wetboek yang dalam 

pelaksanaannya telah dikombinasi dengan penerapan-penerapan peraturan 

perpasaran yang diberlakukan oleh PD. Pasar Surya. Sehingga sewa menyewa 

tempat usaha yuang dimaksud di sini dilakukan tidak semata-mata untuk mencari 

keuntungan . Hal ini dikarenakan PD. Pasar Surya sebagai badan hukum publik juga 

harus merngembangkan sistem ekonomi kerakyatan. Oleh karena kedudukannya 

sebagai badan hukum publik, maka pelaksanaan kontraknya PD. Pasar Surya diwakili 

oleh Direktur Pembinaan Pedagang yang bertindak secara sah mewakili PD. Pasar 

Surya berdasarkan Surat Penunjukan resmi dari instansi yang berwenang. Dimana dari 

hubungan hukum tersebut melahirkan akibat hukum yang berupa penyerahan hak pakai 

atas tempat usaha atau stand yang biasa disebut hak pemakaian tempat usaha/ stand. 

Dengan adanya hak pemakaian stand tersebut para pemakai tempat usaha dapat 

berjualan sesuai dengan jenis jualan yang telah ditetapkan oleh Perusahaan Daerah 

Pasar Surya sesuai dengan jangka waktu yang telah ditentukan, dan apabila berakhir 

masa berlakunya hak pakai tersebut pemegang hak pemakaian  tempat usaha 
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mempunyai hak untuk mengajukan permohonan perpanjangan hak pemakaian tempat 

usaha sesuai dengan syarat-sarat dan ketentuan yang ditentukan oleh perusahaan daerah 

pasar surya. 

2. Status hak pakai dalam hal mana pemegang hak pemakaian tempat usaha tidak 

menandatangani akta Perjanjian pemakaian tempat usaha, maka apabila ada pihak yang 

keberatan hak pakai atas stand/ tempat tersebut dapat dibatalkan. Pembatalan mana 

dilakukan karena  pemegang hak pakai stand tidak menandatangani Perjanjian 

Pemakain Tempat Usaha yang didalamnya berisi penyerahan hak pakai atas stand/ 

tempat usaha dari Perusahaan Daerah Pasar Surya.kepada pemegang hak pakai atas 

stand. Dengan tidak ditandatanganinya perjanjian tersebut berarti tidak dicapainya kata 

sepakat dalam perjanjian dimaksud, sehingga permakai tempat usaha tersebut tidak 

mempunyai kewenangan untuk menerima penyerahan hak pakai atas stand.  

 

II. Saran 

Dari kesimpulan di atas, dapat kita capai adanya suatu saran : 

1.  Semakin menjamurnya pembangunan pasar  dan Pusat Perbelanjaan di Kota Surabaya, 

memacu Perusahaan Daerah Pasar Surya selaku pemilik sekaligus sebagai pengelola 

sarana perpasar yang berada di Kota Surabaya untuk tidak mempersulit birokrasinya 

termasuk tetapi tidak terbatas keberadaan oknum karyawan Perusahaan Daerah Pasar 

Surya yang ikut memperkeruh hubungan antara Perusahaan Daerah Pasar Surya dengan 

pemakai tempat usaha. Jangan sampai keberadaan Perusahaan Daerah Pasar Surya 

sebagai pemilik sekaligus pengelola sarana perpasaran  

        2.  Agar Perusahaan Daerah Pasar Surya mengkritisi penggunaan istilah operjanjian 

pemakaian tempat usaha yang dalam hal ini pengaturannya hanya sebatas di tingkat Peraturan 
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Daerah, yang mana sandaran hukumnya kurang kuat. Sehingga harus dilakukan usulan kepada 

pemerintah untuk dapatnya diatur dalam peraturan yang lebih tinggi, mengingat pasar sebagai 

sentra perekonomian kecil yang menyangkut hajat hidup orang banyak juga harus terus 

diperhatikan. Selain itu PD. Pasar Surya harus lebih selektif  dan menjalin koordinasi dengan 

semua pihak yang terlibat dalam penyerahan hak pakai tempat usaha dimaksud (pembuatan 

Buku Hak Pemakaian Tempat Usaha) . Sehingga tidak sampai kelewatan lagi, pihak yang 

tidak menandatangani   Perjanjian Pemakaian Tempat Usaha dapat memperoleh hak 

pemakaian tempat usaha. Sebab   hal ini terjadi karena adanya benturan kepentingan, di satu 

sisi Perusahaan Daerah Pasar Surya bertujuan untuk pencapai keuntungan dan di sisi yang lain 

Perusahaan daerah Pasar Surya harus  memperhatikan dan menegakkan aturan hukum yang 

telah dibuatnya sendirinya.. 
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