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LEMBARAN DAERAH
KABUPATEN BOYOLALI

TAHUN 2001 NOMOR 34

PERATURAN DAERAH KABUPATEN BOYOLALI 
NOMOR 28 TAHUN 2001

TENTANG

PENGELOLAAN DAN RETRIBUSIPASAR PEMERINTAH 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

Menimbang: a.

Mengingat:

c.

BUPATI BOYOLALI,

bahwa pasar sebagai prasarana ekonomi kerakyatan perlu diatur 
dan dikembangkan agar dapat memperlancar roda perekonomian 
daerah;
bahwa dengan telah ditetapkannya Peraturan Pemerinlah Nomor 
66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah, maka Peraturan- 
Peraturan Daerah yang mcngatur tentang Pasar-Pasar Desa, Pasar 
Pemerintah, Retribusi Pasar Grosir dan Periokoan dan Retribusi 
Pasar tidak sesuai dengan kondisi di Kabupaten Boyolali;
bahwa untuk pengaturanma perlu ditetapkan dengan Peraturan 
Daerah.

Undang-undang nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan 
Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa 
Tengah (Berita Negara Tahun 1950 Nomor 42):



2. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara 
pidana (Lembaran Negara Tahun 1981 Nomor 76,Tambahan 
Lembaran Negara Nomor 3209);

3. Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan 
Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 
41,Tambahan Lembaran Negara Nomor 3685) sebagaimana telah 
diubah dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 (Lembaran 
Negara Tahun 2000 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara 
Nomor 4048);

4. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan 
Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan 
Lembaran Negara Nomor 3839);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 105 Tahun 2000 tentang Pengelolaan 
dan Pertanggung jawaban Keuangan Daerah (Lembaran Negara 
Tahun 2000 Nomor 202, Tambahan Lembaran Negara Nomor 
4022);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi 
Daerah (Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor 66, Tambahan 
Lembaran Negara Nomor 4139);

7. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Boyolali Nomor 
12 Tahun 1987 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil di 
Lingkungan Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II Boyolali 
(Lembaran Daerah Tahun 1988 Nomor 4 Seri D Nomor 1);

8. Peraturan Daerah Kabiq)aten Daerah Tingkat II Boyolali Nomor 1 
Tahun 1992 tentang Pemberian Uang Perangsang (Lembaran 
Daerah Tahim 1992 Nomor 4 Seri D Nomor 3);

9. Peraturan Daerah Kabupaten Boyolali Nomor 2 Tahun 2001 
tentang Pembentukan ,Organisasi dan Tata Keija Dinas-Dinas 
Kabupaten Boyolali (Lembaran Daerah Tahun 2001 Nomor 
2,Tambahan Lembaran Daerah Nomor 2).



- Dengan Persetujuan

DEW AN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH 
KABUPATEN BOYOLALI

MEMUTUSKAN;

Menetapkan ; PERATURAN PEMERINTAH KABUPATEN BOYOLALI 
tentang pengelolaan dan RETRIBUSI PASAR 
PEMERINTAH

BAB I

KETENTUAN UMUM 

Pasal 1
Dalam Peraturan Daerah ini, yang rfimaVqiH A»ngati:

1. Daerah adalah Kabupaten Bpyolali;
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati beseita Perangkat Daerah Otonom 

yang lain sebagai Badan Eksekutif Daerah;
3. Bnpati adalah Biq>^ Boyolali;
4. Pengelola Pasar adalah lembaga yang berdasaikan Peraturan Daerah 

diberi wewenang untuk mcngelola Pasar Pemerintah K^nmaten 
Boyolali;

5. Kepala Pengelola Pasar adalah Kcpala dan lembaga yang berdasarkan 
Peraturan Daerah diberi wewenang untuk mengelola Pasar Pemerintah 
Kabupaten Boyolali;

6. Cabang Pengelola Pasar adalah cabang dan lembaga yang berdasarkan 
Peraturan Daerah diberi wewenang untuk mengelola Pasar Pemerintah 
Kabupaten Boyolali;

7. Kepala Cabang adalah Kepala Cabang pengelola Pasar,
8. Pasar Pemerintah Kabupaten Boyolali yang selanjutnya dis^ut Pasar 

adalah suatu tempat yang diberi batas tertentu, terdiri atas halaman 
/pelataran, bangunan berbentuk los dan atau kios ata-pun bentuk 
lainnya, disediakan untuk kegiatan jual beli atau menjalankan suatu 
pekeijaan /jasa yang dikelola oleh Pemerintah Kabupaten Boyolali*



9 Kios T^^^n1ah bangunan pennanen atau semi pcnnanen di lingkun^ 
pasar atau diatas tanah hak pakai / dibawah kekuasaan Pemenntah 

yang luasnya tidak lebih dan 15 U\ masmg -^ng 
dipisahkan dengan dinding pemisah mulai dan lantai sampai dengM 
langit-langit yang dipergunakan untuk usaha beijualan atau suatu 
pekeijaanjasa;

10. Toko aHaiah Bangunan pennanen atau serai pennanen di a^ tanah 
hak pakai /dibawah kekiia.saan Pemcrintah Kabupaten Boyolali yang 
luasnya di atas 15 m2, masing-masing bcmpa bangunan terpis^ atau 
dipisahkan dengan dinding pemisah mulai lantai sampai dengan 
langit-langit yang dipergunakan untuk usaha beijualan atau suatu 
pekeijaan / jasa;

11. Los Pasar adalah bangunan letapdidalam pasar beibentuktogunan
beratap memanjang tanpa dinding untuk usaha beijualan atau 
kegiatAH pekeijaan / jasa;

12. Petak los a^aiah bagian dan lantai dalara los Pasar yang luasnya 
antara 3 (tiga) sampai dengan 4 lA (empat setengah) M ;

13. Los petak adalah petak los yang diberi batas / sekat dan papan atau
bahan bangunan semi pennanen lain;

14. Dasaran tetap adalah petak los yang dipergunakan iintnk usaha 
beijualan atau usaha jasa lain;

15 Dasaran sementara adalah tempat / halaman / pelataran terbuka di 
' wilayah pasar yang karena dispensi khusus diijinkan untuk 

dipergunakan sebagai tempat beijualan atau usaha jasa lainnya;
16. Dalam pasar adalah tempat dan ruang yang berada didalam batas 

bangunan pasar;
17. Lingkup pasar adalah tempat / ruang antara batas bangunan dengan 

batas luar pasar;
Ig. Lingkungan pasar adalah tempat di luar / di sekitar pasardengan 

jarak 1.000 meter dari batas luar pasar, di atas tanah yang dikuasai 
atau dimiliki Pemenntah dan belum dikclola oleh mstansi lam;

19. Wilayah pasar adalah wilayah yang meliputi wilayah dalam 
pasar,lingkup pasar dan lingkungan pasar;
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20. Retribusi pasar yang selanjutnya disingkat ReUbusi adalah
pembayaran atas penyediaan fesilitas pasar tradisional/sederhana 
yang ben^ niang, iantai pelataran, los. kios dan atau bangunan lain 
^ dispensasi memanfaatkan halaman /pelataran atau badan jalan 
di wilayah pasar; J

21. Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menunit 
peraturan penindang-undangan diwajibkan untuk melakukan 
pembayaran retribusi Daerah;

22. RetribuK adalah jangka waktu tcrtentu yang menipakan batas 
warn bag! wajib retribusi untuk memanfaatkan jasa perijinan dan 
fasihtas pasar,

23. S^t Kctetapan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat SKRD
adalah Surat Ketetapan dari Pejabat yang berwenang atau Dokumen 
lam yang dipersamakan yang memeuat ketentuan besamya jumlah 
retnbusi terutang; J J

24. SuratTagihan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat STRD 
a~alah surat untuk melakukan tagihan retribusi dan atau sanksi 
admimstrasi berupa bunga dan atau denda;

25. Surat Ijin Dasaran Tetap yang selanjutnya disebut SIDT adalah surat
ym tertulis dari Bupati untuk dapat menggunakan dasaran tetan 
didalam pasar; K

26. S^t Dispensasi dasaran sementara yang selanjutnya disebut SDDS 
adalah surat ijm tertulis dari Bupati sebagai dispensasi untuk
menggunakan tempat-tempat tertentu di Iluar los dan kios di wilavah 
pasar. J

4.

BAB n

PENGELOLAAN PASAR 

Bagian Kesatu

CABANG DAN KELAS PASAR 

Pasal2
(1) Bupati menetapkan semua pasar ke dalam Wilayah Cabang 

Pengelola Pasar. ^



(2) Peaentuan penetapan sebagaimana ditnakairi Haiam ayat (1) 
diiaksanakan dengan mempertimbangkan pertimbangan hdian 
keqajenis dan manfaat,kesatuan wilayah dan ataiijangka»an

Pasal 3
(1) Bupati menetapkan Pasar kedalam kelas pasar paling banyak 

empat kelas.
(2) Di setiap kelas pasar ,dapat ditetapkan kedalam paling banyak tiga 

kelompok.

Pasal 4

Bupati menetapkan hari, jam buka dan jam tutup pasar pada setiap 
Cabang Pengelola Pasar.

BagianKedua

PEMAKAIAN TEMPAT DI WILAYAH PASAR

Pasal 5
(1) Untuk dapat menggunakan dasaran tetap didalam pasar,yang 

bersangkutan hams memiliki surat ijin tertulis dari Bupati.
(2) Surat ijin sebagaimana dimaksud dalam ayat (I) berlaku untuk 

jangka waktu 5 (lima) tahun dan dapat dipeipanjang setiap kali 
untuk jangka waktu lima tahun.

(3) Sebagai tanda bukti pemberian ijin dari Bupati ters^Hit diterbitkan 
SIDT.

(4) Kepada pemegang SIDT selain membayar retribusi KaHan 
diwajibkan membajar biaya administrasi dan sewa tahnnan

(5) Peiyaratan dan tata cara untuk memperoleh ijin sd>agairaana 
dimaksud dalam ayat (1) dan (2) diatur lebih lanjut dengan 
Keputusan Bupati



Pasal 6
(1) Atas persetujuan Kepala Pengelola Pasar .pcmegang ,ijin 

sdjagaimana dimaksud dalam pasal 5, dapat memindahkan haknya 
kepada pihak lain.

(2) Penerima hak sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diwajjbkan 
memb^ar biaya balik nama

Pasal?
(1) Pada tempat-tempat tertentu di luar los dan kios di wilayah Pasar,

oleh Bupati dapat diberikan dispensasi untuk dipergunakan grfiagai 
tempat beijualan / menjalankan n«eaha

(2) Sebagai tanda bukti pemberian dispensasi tcredwt diteibitfcan 
SDDS.

(3) Ijin sebagaimana di maksud dalam ayat (I) dan (2) berlaku 
jamgka waktu l(satu) tahun dan dapat dipeipanjang yang 
kali untuk waktu 1 (satu) tahim f

(4) Tata cara / prosedur untuk memperoleh ijin sebagaimana dimaksud 
dalam ayat (I) dan (2) lebih lanjut diatur dengan Keputusan 
BupatL

(5) Pemegang ijin sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) dilaiang 
memindahkan haknya kepada pihak lain.

Bagian Ketiga 

PENGELOLAAN

Pasal 8
(1) Pengelolaan Pasar dilaksanakan oleh Pengelola Pasar dan 

pengelola harian dilaksanakan oleh Cabang Pengelola Pasar.
(2) Kepala Cabang Pengelola Pasar bcrtanggung jawab atas 

pengelolaan pasar sebagaimana di maksud dalam ayat (1) ini 
kepada Kepala Pengelola Pasar.

s«'



Pasal 9
(1) $etiap los dibagi mejadi petak-petak los.
(2) Pada tiap los dan atau tempat lain yang dipandang perlu diberi 

papan petunjuk yang memberitahukan Nomor Blok, Persil, Petak 
los, dan jenis barang dagangan yang boleh dijual di tempat itiL

Bagian Keempat 

PERIJINAN 

Pasal 10
(1) Setiap orang pribadi atau badan giina dapat memperoleh ijin untuk 

raengubah,menambah atau menianfaatkan fesilitas Pasar,wajib 
mengajukan ijin kepada Bupati.

(2) Persyaratan dan tata cara perijinanan diatur lebih lanjut dengan 
Keputusan Bupati

Bagian Kelima 

LARANGAN 

Pasal 11
(1) Diwilayah Pasar dilaiang :

a. Menawaikan, menjajakan barang dagangan, menempatkan 
kendaraan, temak, bahan bangunan dan barang dagangan atau 
melakukan pekojaan, jasa tanpa memiltki bukti pembayaran 
retiibusi.

b. Menjual barang dagangan / jasa yang mempakan larangan dari 
Pemerintah.

c. Menggunakan Los dan atau Kios / Toko untuk tempat tinggal.



a. Menyelcnggarakan kesenian.
b ^gguiuilLM tenpat yang lebih luas dari apa yang menjadi

c. Mengubah tempat dasaran,
(3) Di dalam pasar di larang;

a. Menjual atau melakukan pekerjaan / jasa yang dapat
dan atau membahayakan ©rang, barang serta

b. Melakukan peijudian dalam bcntuk apapun.

BAB m

RETTUBUSI PASAR 

BagianKesatu

NAMA, OBYEK DAN SUBYEK RETRJBUSI 

Pasal 12
DenS naM Rctribusi Pasar dipungut retribusi atas pelayanan 
^nyedi^feahtas Pasar yang dikelola oleh Pemerintah D^h dan 
khusus dtsediakan untuk pedagang atau penjual jasa lainnya.

Pasal 13
(1) StostarbUSi adalah Pelayanan Perijinan penyediaan

(2) 0b^ek.,rftribusi adalah pelayanan penyediaan 
Perasahaan dS atuplm p1h^^lLfl^^y^,eh P'hak SWaSta’

Pasal 14
f^teP^rUS' adalah 0rang Pribadi ataU badan yanS “emanfaatkan



BagianKedua 

GOLONGAN RETRIBUSI 

Pasal 15
Rfitribusi Pasar digolongjcan sebagai retribusi Jasa Umum.

Bagian Ketiga

CARA MENGUKUR TINGKAT PENGGUNAAN JASA

Pasal 16
Tingkat penggunaan jasa diukur berdasaikaa pembenan pelayanan 
perijinan, pemanfaatan luas, jenis, tempat dan letak strategis serta kelas 
pasar yang digunakan.

Bagian Keen^)at

PRINSIP PENETAPAN STRUKTUR DAN BESARNYA TARIP
RETRIBUSI

Pasal 17
Prinsip pcnetapan struktur dan besamya tarip retribusi dimaksudkan 
untuk menutup biaya penyelenggaraan penyediaan fasilitas 
dengan mempertimbangkan kcmampuan masyarakat dan aspek 
keadilan.

Pasal 18
Struktur tarif ditcntukan berdasaikan jenis dan macam pembenan ijin, 
pelayanan fasilitas Pasar terdiri dan :
a. Pembenan dispensi dan ijin untuk inemanfatkan fesilitas Pasar atau 

memindahkan hak untuk memanfaatkan fasilitas Pasar dimaksud;
b. Pemanfaatan halantan / pelataran, los, kios / Toko, Pcnginapan 

Temak, Luas Lokasi dan jangka waktu pcmakaian.

10
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Pasal 19
(1) Besamya tarip retfibusi ditetapkan sebagaimana tersebut dalam 

lampiran yang menipakan bagian tak teipisahkan dari Pcraturan 
Daerah ini.

(2) Tarip retribusi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) pada hari 
pasaran beriaku sebagimana diatur dalam Pasal 3 ayat (1) dan (2), 
sedangkan dihiar hari pasaran dibetlakukan satu kelas atau 
kelompok dibawahnya.

Bagifln Kalima

WILAYAH PEMUNGUTAN 

Pasal 20
Wilayah pemungutan retribusi meliputi wilayah Pasar di Daerah.

Bagian Keenam

MASA RETRIBUSI DAN SAAT TERUTANG RETRIBUSI 

Pasal 21

Masa retribusi adalah jangka waktu yang lamanya 1 (satu) hari dan atau 
1 (satu) bulan untuk pemanfaatan pelayanan peiizinaa

Pasal 22

Saat terutang retribusi adalah pada saat ditetapkan atau saat ditcrimanya 
SKRD.

11



Bagian Keti^

TATA CARA PEMUNGUTAN 

Pasal 23
(1) Pada dasarnya pemungutan retribusi tidak dapat diborongkan.
(2) Retribusi dipungut dengan menggunakan SKRD
(3) Tata cara pemungutan retribusi diatur dengan Keputusan Bupati.

Bagian Kedelapan 

TATA CARA PEMBAYARAN 

Pasal 24
(1) Rertribusi harian yang tenitang dilunasi sdcaligus di muka untuk 1 

(satu) kali masa retribusi;
(2) Retribusi bulanan, tahnnan dan lima tahunan yang tenitang 

dilunasi selambat-lambatnya 15 hari sejak diterimakannya SKRD;
(3) Tata cara pembayaran, penyetoran dan tempat-tempat pembayaran 

retribusi diatur oleh Bupati.

Bagian Kesembilan 

TATA CARA PENAGMAN 

Pasal 25
(1) Retribusi yang tenitang berdasarican SKRD dan STRD yang tidak 

di bayar oleh wajib retribusi dalam batas waktu yang di tentukan 
dapat ditagih melalui Badan Unisan Piutang dan Lelang Negara 
(BUPLN);

(2) Sebelum penagihan diserahkan kepada BUPLN, kepada wajib 
retribusi diberikan teguran oleh Kepala Pengelola Pasar,

(3) Penagihan retribusi melalui BUPLN dilaksanakan berdasarican 
Peraturan Perundangan yang berlaku.

12
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Bagian KesqHilah

PENGURANGAN, KERINGANAN DAN PEMBEBASAN 
RETRffiUSI

Pasal 26
(1) Biq>ati dapat memberikan pengurangan, keringanan dan 

perabebasan retribusi atas peimohonan wajib retribusi;
(2) Pemberian pengurangan keringanan dan pembebasan retribusi 

sdwgaimana dimaksud dalam ayat (1) diberikan rfmgan 
mcmperhatikan kemampuan wajib retribusi;

(3) Tata cara pemberian pengurangan, keringanan dan pembd>asan 
retribusi di tetapkan oleh Bupad.

Bagian Kesebelas 

KEDALUARSA PENAGIAHAN 

Pasal 27
(1) Penagiahan retribusi kedaluwarsa setela melampaui jangk? waktu 

5 (lima ) tahun terhitung sejak saat tenitangi^ retribusi, kegnnii 
apabila wajib retribusi melakukan tindak pidana dibidang retribusi;

(2) Kedaluwarsa penagihan retribusi s^gaimana dimaksud dalam 
ayat (1) tertangguh setiap kali untuk jangka waktu l(satu) tahun 
apabila:
a. Di terbitkan surat teguran atau;
b. Ada pengakuan utang retribusi dari wajib retribusi baik 

langsung maupun tidak langsung.

Bagian Keduabelas

TATA CARA PENGHAPUSAN PIUTANG RETRIBUSI YANG 
KADALUWARSA

Pasal 28
(1) Piutang retribusi yang tidak mimgkin ditagih lagi karena hak nnmk 

penagihan sudah kadaluwarsa dapat dihapus;

13



(2) Dengan persetujuan Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, 
Bupati dapat menetapkan Keputusan Penghapusan piutang 
retribusi s^gaimana dimaksud dalam ayat (1).

Bagian Ketigabelas 

PELAKSANAAN PENGAWASAN 

Pasal 29
(1) Pelaksanaan Peiaturan Daerah ini ditugaskan kq>ada Pengelola 

Pasar,
(2) Pengawasan terhadap pelaksana Peraturan Daerah ini ditugaskan 

kepada aparat Pengawas Fungsional.

Bagian Keempatbelas 

SANKSIADMINISTRASI 

Pasal 30
(1) Dalam hal wajib retribusi tidak membayar tepat pada waktunya 

atau kurang membayar, dikenakan sanksi administrasi berupa 
bunga sebesar 2% (dua.persen) setiap bulan dari retribusi yang 
terhutang atau kurang dib^ar dan ditagih menggunakan STRD;

(2) Apabila wajib reribusi tidak memenuhi kewajibannya membayar 
retribusi selama tiga bulan bertunit-turut atau selaina satu tahun 
meskipun tidak berurut-turut, maka hak sewa / penempatan gugur 
demi hukum

Bagian Kelimabelas 

PENYIDIKAN 

Pasal 31
(1) Penyidikan terhadap pelanggaran atas pelaksanaan Peraturan 

Daerah ini dilakukan juga oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil di 
lingkungan Pemerintah Kabupaten Boyolali yang pengangkatan, 
kewenangan, dan pelaksanaan tugasnya sesuai dengan peraturan 
perundang-undangan yang berlaku;

14
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(3)

(2) Wewenang Penyidik sebagimana dimaksud dalam ayat (1) adalah :
a. Menenma, mencari, mcngumpulkan dan menditi keterangan 

atau laporan beikenaan dengan tindak pidana di bidang
te^^d^toaear 1X1613118311 atau laporan tCTsdhul HKiuadi

b. Meneliii, mencari , dan mengumpukan keterangan mengenai 
oi^g pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan yang
dilakukan sehubungan dengan tindak pidana Retribusi Daerah 
tersebut;

c. Meminla keterangan dan bahan bukti dari ©rang pribadi atau 
b^^ubiingan dengan tindak pidana di bidang Retribusi

d. Memeri^a buku-buku. catatan<atatan dan dokumen^kuraen 
to jerkenaan dengan tindak pidana dibtdang Retribusi

c Mei^kukan penggeledahan untuk mendapatkan barang bukti 
pembnkuan, pencatatan dan dokumen-dokumen lain serta 
melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut;

f. Meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas 
penyidikan tindak pidana di bidang Retribusi Daerah;

g' l^rhcnti dan atau melarang seseorang meninggalkan
^ng atau tempat pada saat pemeriksaan sidang beriangsung 

memenkra identitas ©rang atau dokumen yang dibawa 
sebagaimana dimaksud dalam huraf c pasal ini;

yang dengan ,indak

i. Meman^U orang untuk di dengar kelcnmgannya dan dipenksa 
sebagai tersangka atau sebagai saksi;

j. Menghentikan penyidikan;
k. Melai^n tindakan Iain yang perlu untuk kelancaran 

^njidikan tindak pidana dibidang Retrtibusi Daerah menurut 
nukum yang dapat dipertanggung jawabkan.

Penyidik sebagaiinana dimaksud dalam ayat (I)t memberitahukan
T Pefny,^fan dan Penyampaian hasil penyidikannya 

kepada Penuntut Ummru scsuai dengan ketentuan yang diatm
Hto Undang_undang nomor 8 tahun 1981 tentang Hukum Acaia

15



Bagian Keenambelas 

KEENTUAN PIDANA 

Pasal 32
(1) Wajib retribusi yang melakukan pelanggaran tehadap ketentuan- 

ketentuan dalam Peraturan Daei^ ini diancam dengan pidana 
kunmgan selama-lamanya 6 (enam) bulan atau denda setinggi- 
tingginya empat kali retribusi temtang;

(2) Tindak pidana dimaksud dalam ayat (1) adalah pelanggaran.
If

BAB IV

KETENTUAN PENUTUP 

Pasal 33
Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini maka:
Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Boyolali Nomor 12 
Tahun 1978 tentang Pasar-pasar Desa dalam Daerah Kabupaten Daerah 
Tingkat II Boyolali, Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II 
Boyolali Nomor 4 Tahun 1990 tentang Perubahan Pertama Peraturan 
Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Boyolali Nomor 5 Tahun 1986 
tentang Pasar Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II Boyolali dan 
Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Boyolali Nomor 12 
Tahun 1998 tentang Retribusi Pasar Grosir dan Pertokoan serta 
Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Boyolali Nomor 21 
Tahun 1998 tentang Retribusi Pasar dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 34

Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan Daerah mi, sepanjang 
mengenai peiaksanaannya diatur lebih lanjut oleh Bupati.
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Pasal 35
Peraturan Daerah ini diraulai berlaku pada.tanggal di undangkan.

j^s^orang mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan 
B^J^i den8an penempatannya dalam Lcmbaran Daerah Kabupat:en

Ditetapkan di Boyolali 
Pada tanggal 12 Nopember 2001

BUPATIBOYOLAU, 

cap/ttd

dr. H. DJAKA SRUANTA

Diundangkan di Boyolali 
Pada tanggal 19 Nopember 2001

SKRETARIS DAERAH KABUPATEN 
BOYOLALI

cap/ttd

Drs. BAMBANG SORTPnrn 
Pembina Utama Muda 

NIP. 010056240

LEMBARAN daerah KABUPATEN BOYOLALI TAHUN 2001 NOMOR 34
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PENJELASAN ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN BOYOLALI 

NOMOR 28 TAHUN 2001 
TENTANG

PENGELOLAAN DAN RETRffiUSI PASAR PEMERJNTAH

I. PENJELASAN UMUM

Dengan diberlakukannya Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 Tentang 
Pemerintahan Daerah dan Undang-undang Nomor 25 Tahun 1999 Tentang 
Perimbangan Keuangan antara Pcmerintah Pusat dan Daerah, Pemerintah Kabqjaten 
Boyolali merupakan daerah otonom yang memiliki beihagai kewenangan untuk 
mengatur nimah tanganya sendiri. Dengan pemberian tersd>ut terkait pula adanya 
kewajiban untuk mencukupi kepentingannya sendiri, dengan demikian bd>an 
kewajiban Pemerintah Kabupaten Boyolali semakin berat Sciring dengan itu 
Diperlukan adanya suatu pengembangan pendapatan / sumber pendapatan, salah satu 
diiitaranya adalah Pasar.

Pasar sebagai prasaiana perekonomian ada yang berstatus Pasar nulik / 
riiiniacai Pemerintah Desa ada juga yang berstatus milik / dikuasai Pemerintah 
Kabupaten Boyolali. Sesuai dengan kewenagan, maka yang diatur dalam Peraturan 
Daerah ini adalah Pasar milik / dikuasai Pemerintah Kabupaten Boyolali

Peraturan-peraturan daerah yang mengatur Pasar temyata belum mengatur 
bagaimana pemanfaatan lahan-lahan di luar los dan kios, yang dalam kenyataan 
sehari-hari merupakan lahan strategis yang dimanfaatkan oleh para pedagang den^ 
tanpa mengindahkan estetika dan ketertiban maupun keseliatan lin^aingan. Apabila 
hal tcrsebut dibiarkan /tidak segera diatur akan menimbulkan dampak yang kurang 
menguntungkan dan menggagu ketenangan pedagang atau kelancaran lalulintas 
pembeli di wilayah Pasar.

Dengan demikian Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Boyolali:
1. Nomor 12 Tahun 1978 Tentang Pasar -pasar Desa dalam Daerah Kabupaten

Boyolali. _ .
2. Nomor 4 Tahun 1990 Tentang Perubahan Peitama Peraturan Daerah 

Kabupaten Daerah Tingkat II Boyolali Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Pasar 
Pemerintah Kabupaten Tingkat II Boyolali.

3. Nomor 12 Tahun 1998 Tentang Retribusi Pasar Grosir dan ataupeitokoan.
4. Nomor 21Tahun 1998 Tentang Retribusi Pasar.

Kesemuanya periu disesuaikan dengan perkembangan keadaaa
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-, iv . P^r-Pasfr Pemennlah Kabupaten Boyolali yang tersebar di selunih 
Kabi^aten bctlype sederhana / tradisional, sekalipun pasar terscbut bcrada

Pem^nS^ K^h fa ^nyf d3n PengeMaan serta^embangan
Pemenntah Kabupaten Boyolali senantiasa Mengacu Kepada:

1 Sll^nan faSilitaS 6311 pelayanan yan8 sebaik-baiknya kepada pelaku ekonomi

2. Kemampuan daya beli masyarakat.
3. Kelancaran roda perekonomian daerah dengan bertumpu pada tata mane

pengembangan daerah. 6
4. Pemerataan penyediaan bahan untuk pemenuhan kd>utuhan dasar masyarakat 
... t Pengembangan fasilitas pada Pasar-pasar Pemenntah Kabupaten Bovolali 
^harapkandapai mcningkatkan pendapatan masyarakat dan menaikkan Pendapatan 
^^Daerah, untuk iiu dalam Peraturan Daerah ini juga diatur tentang Retribusi

Sebagai Retribusi Jasa Umum, penetapan Retribusi Pasar tidak semata-mala 
beronentasi kepada perolehan keuntungan bagi Pemennlah Kabupaten Boyolali 

J!,gar men^3r^ kepada keiercukupan biaya penyclcnggaraan dan 
^nyediaan fasilitas pasar yang diadakan. Komponen terscbut meliputi biaya 
pembangunan/ pcnyusutan, biaya opeiasional dan biaya pemeliharaan. 7

n. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL

Pasal 1
cukupjelas 

Pasal 2 
ayat(l)

Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Boyolali Nomor 2 Tahun 2001 
tentang Pembentukan, Organisasi dan Tata Keqa Dinasnlinas Kabupaten 
Bt^olalt, di Iingkungan Dinas Pasar Kabupaten Boyolali Dibentak 12 
Cabang DinasPasar.
Dari Pasar-pasar yang ada, bam lima Pasar Hewan yang ditetapkan 
ke wilayali keija cabang Pengelola Pasar Hewan, sedangkan selumh Pasar 
Umum yang ada belum diatur di dalam Peraturan Daerah terscbut maka 
untuk menjanun kcpastian hukum mengenai kewilyahan. 
dM tanggung jawab 10 (sepuluh) Cabang Pengelola Pasar yang lain 
selumh pasar perlu ditetapkan oleh Bupati agar masuk ke dalam wilavah 
cabang Pengelola Pasar yang telah di bentuk.
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ayat(2)
Pertimbangan penetapan kewilayahan Cabang pengelola pasar ini 
dimaksudkan agar setiap Cabang Pengelola mampu mengelola pasar yang 
dari jumlah, jenis / mafaat, jarak jangkau relatif sama, Sehingga beban keija 
dan beban tanggung jaw^ antara Cabang Pengelola Pasar yang satu 
dengan yang lainnya secara prakds relaatif seimbang, lebih dari itu dengan 
pembagian tersebut akan memudahkan proses pengelolaan dan 
pemeliharaan serta pembinaannya.

Pasal 3
ayat (1)

Penetapan pasar kedalam kelas pasar dimaksudkan untuk menerapkan 
subsidi silang. Pasar yang sudah cukup ramai dan strategis dipandang akan 
mampu mendatangkan keuntungan yang relatif memadai bagi 
pedag^gnya. Dan dengan ini hams mampu memberikan toleransi berupa 
subsidi ke^da Pasar-pasar yang secara riil kurang mendatangkan bagi 
pedagang / pemakainya.

!Qrat(2)
Peo^apan kelorapok dalam satu Pasar ini berdasarkan atas suatu lealita 
bahwa tempat/bagian/blok di pasar nilai strategisnya berbeda-beda, dan 
jenis dagangannya juga berpengaiuh atas be^ kecilnya penghasilan 
pedagang sera memiliki azas keaddan dan pemerataan kontribusi pedagang 
ke Daraah.

Pasal 4
Yang dimaksud hari bukan Pasar ialah Hari Pasaran (Pon, Wage, Kliwon, Legi, 
dan Pahing) Penentuan hari bukan Pasar ini akan beipengaruh pada penetapan 
besamya tarif Retiibusi di wilayah Cabang Pengelola Pasar yang bersangkutan.

PasalS
Cukup jelas.

Pasal 6
Pcrsctujuan Kepala Pengelola Pasar dimaksud sdbagai sarana pengawasan 
adminikratif dari satu pihak ke pihak lain.

Pasal?
ayat(l)

cukup jelas 
ayat (2)

cukup jelas 
ayat(3)

cukup jelas 
ayat (4) 

cul^jelas 
ayat (5)

cukup jelas 
ayat (6)
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4

Larangan Pemindahan hak surat Dispensasi Dasaran Seraentara ini 
berdasarican:
a. Ijin itu bempa dispensasi dan bersifat sementara.
b. Jangka waktu dispensasi satu tahun.
c. Melindungi Fihak lain dari praktik peyimpangan yang bempa 

peyewaan/Pengontrakan dasaran sementara.

Pasal 8
Cukupjelas

Pasal 9
Cukupjelas

Pasal 10
Cukupjelas

Pasal 11
Cukup jelas

Pasal 12
Cukq) jelas

Pasal 13
Cukupjelas

Pasal 14
Cukupjelas

Pasal 15
Cukupjelas

Pasal 16
Cukupjelas

Pasal 17
Cukupjelas

Pasal 18
Cukupjelas

Pasal 19
Cukup jelas

Pasal 20
Cukupjelas

Pasal 21
Cukupjelas
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Pasal 22
Cukup jelas

Pasal 23
Cukup jelas

Pasal 24
Cukup jelas

Pasal 25
Cukup jelas

Pasal 26
Cukup jelas

Pasal 27
Cukup jelas

Pasal 28
Cukup jelas

Pasal 29
Cukup jelas

Pasal 30
Cukup jelas

Pasal 31
Cukup jelas

Pasal 32
Cukup jelas

Pasal 33
Cukup jelas

Pasal 34
Cukup jelas

Pasal 35
Cukup jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BOYOLALINOMOR 26
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