
 

 

 

 

SALINAN 

PERATURAN DESA PESUCEN 

KECAMATAN KALIPURO KABUPATEN BANYUWANGI 

NOMOR 4 TAHUN 2019 

TENTANG 

PENGELOLAAN PASAR DESA PESUCEN 

 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

KEPALA DESA PESUCEN, 

 

Menimbang :  Bahwa dengan telah ditetapkannya Peraturan Menteri 

Dalam Negeri Nomor 42 Tahun 2007 tentang 

Pengelolaan Pasar Desa, maka dipandang perlu menata 

kembali kelembagaan dilingkungan Pasar Desa Pesucen 

dengan Peraturan Desa. 

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 

Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 5495); 

  2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang 

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 

lndonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan 

Lembaran Negara Republik lndonesia Nomor 4437) 

sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang 

Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan 

Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomo  

r 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Atas Undang-

Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan 

Daerah Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara 

Republik lndonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan 

Lembaran Negara Republik lndonesia Nomor 4548); 

  3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang 

Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan 

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 



Indonesia Tahun 2004 Nomor 126 Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 4438); 

  4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 72 

Tahun 2005 Tentang Desa (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2005 Nomor 158); 

  5. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang 

Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, 

Pemerintahan Daerah Provinsi, Dan Pemerintahan 

Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik 

lndonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran 

Negara Republik lndonesia Nomor 4737); 

  6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 2007 

tentang Pedoman Pengelolaan Kekayaan Desa; 

  7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 42 Tahun 2007 

tentang Pengelolaan Pasar Desa; 

Dengan Persetujuan Bersama 

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA PESUCEN 

dan 

KEPALA DESA PESUCEN 

MEMUTUSKAN : 

 

Menetapkan : PERATURAN DESA PESUCEN TENTANG 

PENGELOLAAN PASAR DESA PESUCEN 

 

BAB I 

KETENTUAN UMUM 

Pasal 1 

Dalam Peraturan Desa ini yang dimaksud dengan : 

 

a. Kabupaten adalah Pemerintah Kabupaten Banyuwangi;. 

b. Bupati adalah Bupati Banyuwangi; 

c. Kecamatan adalah Wilayah kerja Camat sebagai Perangkat Kabupaten; 

d. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dan Perangkat Desa sebagai 

unsur penyelenggara Pemerintahan Desa; 

e. Desa adalah Desa Pesucen Kecamatan Kalipuro Kabupaten 



Banyuwangi; 

f. Kepala Desa adalah Kepala Desa Pesucen; 

g. Sekretaris Desa adalah Sekretaris Desa Pesucen; 

h. Badan Permusyawaratan Desa yang selanjutnya disebut BPD adalah 

Badan Permusyawaratan Desa Pesucen; 

i. Unit Pengelola Pasar merupakan unsur pelaksana Pemerintah Desa di 

bidang Pengelolaan Pasar; 

j. Kepala Pasar adalah kepala unit pengelola Pasar Desa Pesucen  

k. Kepala Urusan adalah unsur staf dari unit pengelola Pasar Desa 

Pesucen ; 

l. Pasar adalah Pasar milik Desa Pesucen; 

m. Pasar Umum,adalah pasar yang didirikan untuk tempat jual beli 

bermacam-macam barang dagangan; 

n. Pasar Darurat adalah pasar yang didirikan hanya bersifat sementara, 

baik tempat,waktu,maupun bangunannya yang disebabkan karena 

kondisi tertentu/force major; 

o. Los Pasar adalah bangunan tetap di dalam pasar yang dibangun oleh 

Pemerintah Desa dalam bentuk memanjang tanpa dilengkapi dengan 

dinding untuk tempat pedagang membuka dagangan; 

p. Toko Pasar adalah bangunan tetap di dalam atau di sekeliling pasar 

yang dibangun oleh Pemerintah Desa dalam bentuk petak-petak yang 

dilengkapi dengan dinding batas dan pintu masing-masing petaknya 

untuk tempat pedagang menjalankan usahanya; 

q. Bango,adalah bangunan sementara yang didirikan oleh Pemerintah 

Desa atau Pedagang dipelataran pasar sebagai tempat dasaran; 

r. Tempat Dasaran adalah ruangan-ruangan dalam los pasar, toko dan 

bango atau tempat-tempat lainnya didalam atau di sekeliling pasar 

yang dapat digunakan oleh pedagang dalam menjual barang 

dagangannya; 

s. Pelataran Pasar,adalah tanah-tanah kosong bagian pasar selain pada 

huruf m s/d q Pasal ini yang dapat digunakan untuk kepentingan 

tertentu dalam kegiatan perdagangan; 

t. Pedagang adalah orang atau Badan Hukum yang melaksanakan 

kegiatan perdagangan di Pasar; 



u. Karcis Pasar,adalah tanda bukti pembayaran tarif tempat dasaran; 

v. Tempat Penempatan Kendaraan adalah bagian dari pelataran dan atau 

bangunan dalam pasar yang disediakan khusus untuk menempatkan 

sementara bagi pemilik kendaraan yang beraktifitas di area pasar; 

w. Kawasan Pasar adalah daerah disekitar pasar dengan radius 200 (dua 

ratus) meter dari lokasi pasar; 

x. MCK adalah bangunan di Pasar yang disediakan untuk kepentingan 

mandi, cuci dan kakus; 

y. Surat Ketetapan Sewa Pasar Desa yang selanjutnya disingkat SKSPD, 

adalah surat keputusan bersama Kepala Desa dan BPD yang 

menentukan besarnya jumlah tarif sewa terhutang.   

 

BAB II 

NAMA,OBYEK DAN SUBYEK TARIF SEWA 

Pasal 2 

Dengan nama Tarif Sewa, pasar dipungut tarif sewa sebagai pembayaran 

atas pelayanan penyediaan fasilitas pasar. 

 

Pasal 3 

Obyek tarif sewa adalah pelayanan penyediaan fasilitas Pasar Desa 

 

Pasal 4 

Subyek tarif sewa adalah orang pribadi atau Badan yang memanfaatkan 

fasilitas Pasar Desa. 

 

BAB III 

KETENTUAN PENGGUNA PASAR DESA 

Pasal 5 

1) Pada tempat-tempat yang disediakan dalam pasar, pedagang 

diperkenankan membuka dasaran dan memperjual belikan barang 

dagangannya; 

2) Setiap pedagang yang masuk dan menggunakan tempat dalam pasar 

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini dikenakan tarif sewa 

pasar. 

 

Pasal 6 



1) Di pelataran pasar para pedagang dapat mendirikan bango setelah 

mendapat izin tertulis dari Kepala Desa atau Pejabat yang ditunjuk; 

2) Para pengguna pasar atau bangunan pasar dapat menambah bangunan 

asal, dengan emperan alat pelindung barang-barang dagangannya dari 

gangguan sinar matahari atau air hujan ,setelah memperoleh izin tertulis 

dari Kepala Desa atau Pejabat yang ditunjuk. 

BAB IV 

KETENTUAN PERIZINAN 

Pasal 7 

1) Barang siapa berkehendak menjadi pemakai bangunan atau pelataran 

pasar harus memiliki izin dan membayar tarif sewa ; 

2) Surat Izin dimaksud pada ayat (1) Pasal ini dikeluarkan oleh Kepala Desa 

atau Pejabat yang ditunjuk; 

3) Surat izin dimaksud pada ayat (2) Pasal ini berlaku untuk jangka waktu 

3 (tiga) tahun dan dapat diperbaharui dengan mengajukan permohonan 

tertulis selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari sebelum habis masa 

berlakunya izin tersebut; 

4) Pemegang izin yang tidak memenuhi syarat-syarat  sebagaimana 

dimaksud pada ayat (3) Pasal ini, surat izinnya dapat dicabut; 

5) Demi kepentingan umum segala ketentuan yang ditetapkan dalam Surat 

izin dimaksud pada ayat (2)  Pasal ini selama dalam masa berlakunya izin 

dapat diubah dan atau dicabut oleh Pemerintah atau pejabat yang 

ditunjuk. 

Pasal 8 

1) Pemegang izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) peraturan 

daerah ini dapat memindah tangankan izin yang dimilikinya; 

2) Untuk memindah tangankan hak atas izin yang dimiliki harus mendapat 

perstujuan Pemerintah atau Pejabat yang ditunjuk; 

3) Apabila pemindahan Hak atas izin dilakukan dengan tanpa persetujuan 

pemberi izin, maka pemindahan hak tersebut dianggap tidak sah dan 

Surat izin dapat dicabut; 

4) Pemindahan hak atas izin dimaksud pada ayat (1) Pasal ini dikenakan 

tarif; 

5) Tarif dimaksud pada ayat (4) Pasal ini harus dibayar lunas oleh yang 

bersangkutan pada saat Surat Balik Nama diberikan; 

 

BAB IV 

KEBERSIHAN PASAR 

Pasal 9 



1) Dalam pasar Pemerintah Desa Pesucen bangunan untuk kepentingan 

mandi, cuci dan kakus (MCK) yang dikelola oleh pengurus Pasar Pesucen; 

2) Terhadap pengguna MCK dimaksud pada  ayat (1) pasal ini dikenakan 

tarif untuk setiap kali pemakaian; 

3) Didalam pasar diselenggarakan kebersihan pasar yang pelaksanaannya 

diatur dan menjadi tanggung jawab Pengurus Pasar; 

 

BAB V 

GOLONGAN TARIF 

Pasal 10 

Tarif pasar digolongkan tarif jasa usaha 

 

BAB VI 

CARA MENGUKUR TINGKAT PENGGUNAAN JASA 

Pasal 11 

Tingkat penggunaan jasa diukur berdasarkan jenis pelayanan dan beban 

biaya yang digunakan dalam penyediaan fasilitas pasar. 

 

BAB VII 

PRINSIP YANG DIANUT DALAM PENETAPAN 

STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF 

Pasal 12 

Prinsip dan sasaran dalam penggunaan pasar didasarkan kepada tujuan 

untuk memperoleh keuntungan yang layak sebagai pengganti biaya 

administrasi, biaya pembangunan, perawatan dan kebersihan. 

 

BAB VIII 

STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF 

Pasal 13 

Atas pemberian izin dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) Peraturan ini 

dikenakan tarif sewa sebagai berikut : 

a. Untuk menggunakan tempat dalam pasar Permanen; 

 Toko Permanen sebesar Rp. 600.000 /kapling /Th. 

 Los Permanen sebesar Rp. 400.000 /kapling /Th. 

 Los Permanen Dalam sebesar Rp. 300.000/kapling /Th. 

b. Untuk menggunakan tempat dalam pasar Semi Permanen; 

 Lokasi Menghadap/di pinggir Jalan sebesar Rp. 300.000 /kapling / 

Th. 

 Lokasi di dalam pasar sebesar Rp. 200.000 /kapling / Th. 



4) Biaya pemindahan hak atas izin usaha dimaksud dalam PASAL 8 ayat (4) 

Peraturan pemerintah ini sebesar 25 % (dua puluh lima persen) dari nilai 

transaksi. 

Pasal 14 

1) Barang siapa membuka tempat dasaran atau menjalankan pekerjaan 

didalam lingkungan pasar Pesucen serta barang siapa menggunakan 

tempat penempatan kendaraan yang telah disediakan wajib membayar 

tarif sewa; 

2) Pembayaran tarif sewa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini 

dilakukan setiap kali jualan; 

3) Untuk setiap pelunasan pembayaran tarif sewa dimaksud pada ayat (1) 

Pasal ini diberikan tanda bukti pembayaran yang sah oleh pegawai pasar 

yang bertugas memungut; 

4) Dapat dikecualikan dari ketentuan ayat (2) Pasal ini adalah pembayaran 

tarif sewa bagi langgaran dalam lingkungan pasar, dan selanjutnya 

pungutan tarif sewa tersebut dilakukan pada setiap akhir bulan; 

5) Besarnya tarif pada ayat (1) Pasal ini ditetapkan sebagai berikut: 

A. 1. Penggunaan pelataran skala besar untuk tempat dasaran sebesar 

Rp 10.000 

2. Penggunaan pelataran skala menengah untuk tempat dasaran 

sebesar Rp 7.500 

3. Penggunaan pelataran skala kecil untuk tempat dasaran sebesar Rp 

5.000 

B. Tarif parkir dan sampah disesuaikan dengan Peraturan Daerah yang 

berlaku; 

C. Tarif penggunaan MCK dipasar, setiap kali penggunaan untuk 

kepentingan : 

 Mandi, sebesar Rp. 2.000 

 Buang air besar, sebesar Rp. 2.000 

 Buang air kecil , sebesar Rp. 1.000 

 

Pasal 15 

Hasil pungutan tarif dimaksud dalam pasal 13 dan pasal 14 ayat (5) 

Perturan Pemerintah ini merupakan Penerimaan Pemerintah Desa dan 

harus disetor ke Kas Pemerintah Desa. 

 

 

 

 



BAB IX 

WILAYAH PUMUNGUTAN 

Pasal 16 

Tarif sewa yang terhutang dipungut di wilayah Pemerintah Desa Pesucen. 

 

BAB X 

TATA CARA PEMUNGUTAN 

Pasal 17 

1) Pemungutan tarif sewa tidak dapat diborongkan ; 

2) Tarif sewa dipungut dengan menggunakan Surat Keterangan Sewa 

Pemerintah Desa atau dokumen lain yang dipersamakan  

 

BAB XI 

TATA CARA PEMBAYARAN 

Pasal 18 

1) Pembayaran tarif sewa yang terhutang harus dibayar sekaligus; 

2) Tarif sewa yang terhutang dilunasi selambat-lambatnya 30 hari (tiga 

puluh) hari sejak dierbitkannya SKSPD atau dokumen lain yang 

dipersamakan ; 

3) Tata cara pembayaran dan tempat pembayaran tarif sewa diatur oleh 

Pemerintah Desa; 

4) Tata cara penyetoran sesuai dengan aturan aliran Kas Pemerintah yang 

berlaku. 

BAB XII 

KETENTUAN LAIN-LAIN 

Pasal 19 

1) Tanda Pembayaran tarif sewa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 

ayat (3) dan (4) Peraturan Desa ini selanjutnya disebut Karcis Pasar 

untuk pungutan mingguan dan kartu Langganan Pasar untuk pungutan 

bulanan; 

2) Karcis Pasar dicetak dalam bentuk kecil, tiap-tiap eksemplar terdiri dari 

100 (seratus) helai kercis yang setiap lembarnya diberi nomor urut dan 

besarnya harga karcis yang harus dipungut; 

3) Buku Karcis Pasar dimaksud pada ayat (2) Pasal ini dicetak dalam 

bentuk nomor seri yang tiap-tiap nomor serinya dibedakan bentuk serta 

warnanya menurut besar dan kecilnya harga karcis yang harus dipungut; 

4) Kartu Langganan Pasar dicetak dalam bentuk buku kwitansi tiap-tiap 

eksemplar terdiri dari 100 (seratus) helai yang setiap lembarnya diberi 



kolom untuk menyebutkan nama langganan serta kolom bulan 

pembayaran. 

Pasal 20 

1) Mendirikan Pasar Darurat dapat dibenarkan setelah memperoleh izin dari 

Pemerintah Desa; 

2) Pemerintah Desa menetapkan syarat-syarat mengenai pendirian Pasar 

Darurat. 

Pasal 21 

1) Dalam waktu 1 (satu) tahun buku operasional Pasar Desa Pesucen dapat 

dibagi hasil usaha Pasar Desa; 

2) Pembagian hasil usaha Pasar Desa Pesucen sebagaimana dimaksud pada 

ayat (1) berdasarkan jumlah  sewa yang masuk dalam jangka waktu 

setiap 1 (satu) tahun; 

3) Penggunaan bagi hasil usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 

untuk pendapatan asli desa, operasional pengurus pasar, jasa 

kebersihan dan kegiatan lainnya; 

4) Penggunaan bagi hasil usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (3) 

ditentukan sebagai berikut : 

a. Pendapatan Asli Desa .................................................................   60% 

b. Operasional Pengurus Pasar .......................................................   25% 

c. Jasa kebersihan .........................................................................     5% 

d. Kegiatan lainnya .........................................................................  10% 

 

Pasal 22 

1) Pengawasan hasil pendapatan pasar dilakukan oleh Pemerintah Dasa; 

2) Pemerintah Desa melaksanakan pengawasan dimaksud pada ayat (1) 

Pasal ini dapat melimpahkan kepada pejabat yang ditunjuk; 

3) Tata cara pemeriksaan hasil pendapatan pasar dilakukan menurut tata 

cara pemeriksaan keuangan pada umumnya; 

4) Kepala Dinas, Kepala UPTD Pasar dan pegawai Pasar memberi bantuan 

kepada pejabat dimaksud pada ayat (2) Pasal ini sewaktu-waktu 

malaksanakan kewajibannya mengadakan pemeriksaan dimasing-

masing pasar yang menjadi tanggung jawabnya; 

5) Petugas Pengawas dimaksud pada ayat (4) Pasal ini harus membuat 

Berita acara pemeriksaannya dan segera melaporkan kepada Pemerintah 

Desa. 

 

 

 



BAB XIII 

KETENTUAN LARANGAN 

Pasal 23 

Setiap orang atau Badan Hukum dilarang mendirikan Pasar didalam 

Pemerintah Desa Pesucen, kecuali telah mendapat izin dari Pemerintah 

Desa. 

 

Pasal 24 

1) Dilarang memasuki pasar bagi mereka yang : 

a. Menimbulkan kekacauan dan mengganggu keamanan; 

b. Mempunyai pekerjaan pelepas uang; 

2) Pemegang izin dilarang untuk mempergunakan bangunan dan peraturan 

pasar untuk kepentingan lain selain yang tercantum dalam surat izin. 

 

 

BAB XIV 

KETENTUAN PIDANA 

Pasal 25 

1) Penerima manfaat atau penyewa yang tidak melaksanakan kewajibannya 

sehingga merugikan keuangan Pemerintah Desa diancam Pidana 

kurungan selama-lamanya 6 (enam) bulan atau denda setingginya 4 

(empat) kali jumlah tarif sewa yang terhutang; 

2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini, adalah 

tindak pidana pelanggaran. 

 

 

BAB XV 

KETENTUAN PENYIDIKAN 

Pasal 26 

1) Pejabat Pegawai Pemerintah Desa tertentu dilingkungan Pemerintah Desa 

diberi wewenang khusus sebagai penyidik untuk melakukan penyidikan 

tindak pidana dibidang perpajakan daerah atau retribusi sebagaimana 

dimaksud dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana yang berlaku; 

2) Wewenang penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini adalah 

: 

a. Menerima, mencari, mengumpulkan dan meneliti keterangan atau 

laporan berkenaan dengan tindak pidana dibidang perpajakan daerah 

dan retribusi agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lebih 

lengkap dan jelas ; 



b. Meneliti, mencari dan mengumpulkan keterangan mengenai orang 

pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukun 

sehubungan dengan tindak pidana dibidang perpajakan daerah dan 

retribusi; 

c. Meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau badan 

sehubungan dengan tindak pidana dibidang perpajakan daerah dan 

retribusi; 

d. Memeriksa buku-buku ,catatan-catatan dan dokumen-dokumen lain 

berkenaan dengan tindak pidana dibidang perpajakan daerah dan 

retribusi; 

e. Melakukan penggeledahan untuk mendapat barang bukti pembukuan, 

pencatatan dan dokumen-dokumen lain serta melakukan penyitaan 

terhadap barang bukti tersebut; 

f. Meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas 

penyidikan tindak pidana dibidang perpajakan daerah dan retribusi; 

g. Memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana perpajakan 

daerah dan retribusi 

h. Memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai 

tersangka atau saksi; 

i. Menghentikan penyidikan; 

j. Melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan 

tindak pidana dibidang perpajakan daerah dan retribusi menurut 

hokum yang bertanggung jawab. 

3) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tersebut diatas 

memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil 

penyidikannya kepada Penuntut Umum melalui Penyidik Pejabat Polisi 

Negara Republik Indonesia sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam 

Undang-Undang Hukum Acara Pidana yang berlaku. 

 

Pasal 27 

1) Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Desa ini, akan diatur 

kemudian oleh Pemerintah Desa Pesucen; 

 

 

 

 

 

 



BAB XVI 

KETENTUAN PENUTUP 

Pasal 28 

Peraturan Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap 

orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Desa ini 

dengan penempatannya dalam Lembaran Desa Pesucen. 

 

Ditetapkan di Pesucen 
       Pada tanggal 3 Desember 2019                 

       KEPALA DESA PESUCEN 

 

       TTD  

 

       Drs. H. MAKSUM 

Diundangkan di Pesucen 

Pada tanggal 3 Desember 2019         

SEKRETARIS DESA PESUCEN 

 

TTD 

 

IRFAN AS SYUYUFI 

LEMBARAN DESA PESUCEN NOMOR 4 TAHUN 2019 

 


