RANCANGAN

BUPATI BANTUL
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANTUL
NOMOR

TAHUN 2020
TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANTUL NOMOR
21 TAHUN 2018 TENTANG PENYELENGGARAAN PASAR RAKYAT, TOKO
SWALAYAN DAN PUSAT PERBELANJAAN
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI BANTUL,
Menimbang : a. bahwa

mewujudkan

perdagangan,

perlu

kemudahan
dilakukan

berusaha
evaluasi

bidang
terhadap

penyelenggaraan pasar rakyat, toko swalayan dan pusat
perbelanjaan;
b. bahwa

berdasarkan

pertimbangan

sebagaimana

dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan
Daerah tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah
Kabupaten Bantul Nomor 21 Tahun 2018 tentang
Penyelenggaraan Pasar Rakyat, Toko Swalayan dan
Pusat Perbelanjaan.
Mengingat :

1. Pasal

18

ayat

(6)

Undang-Undang

Dasar

Negara

1950

tentang

Kabupaten

Dalam

Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang
Pembentukan

Nomor

15

Daerah-Daerah

Tahun

Lingkungan Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 44);
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3. Undang-Undang
Pemerintahan

Nomor

Daerah

23

Tahun

(Lembaran

2014

Negara

tentang
Republik

Indonesia Tahun 2014 Nomor 144, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana
telah diubah beberapa kali terakhir dengan UndangUndang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua
Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan

Daerah

(Lembaran

Negara

Republik

Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang
Penetapan Mulai Berlakunja Undang-Undang Tahun
1950 Nomor 12, 13, 14, dan 15 dari Hal Pembentukan
Daerah Daerah Kabupaten di Djawa Timur/Tengah/
Barat dan Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 59);
5. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 08 Tahun 2020
tentang

Pelayanan

Perizinan

Berusaha

Terintegrasi

Secara Elektronik di Bidang Perdagangan (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 107);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 21 Tahun
2018 tentang Penyelenggaraan Pasar Rakyat, Toko
Swalayan dan Pusat Perbelanjaan (Lembaran Daerah
Kabupaten Bantul Tahun 2018 Nomor 21, Tambahan
Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Nomor 110);
Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BANTUL
dan
BUPATI BANTUL
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MEMUTUSKAN :
Menetapkan

:

PERATURAN

DAERAH

TENTANG

PERUBAHAN

ATAS

PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANTUL NOMOR 21
TAHUN 2018 TENTANG PENYELENGGARAAN PASAR
RAKYAT, TOKO SWALAYAN DAN PUSAT PERBELANJAAN.

Pasal I
Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 21
Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Pasar Rakyat, Toko Swalayan dan
Pusat Perbelanjaan (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2018
Nomor 21, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Nomor 110),
diubah sebagai berikut :
1. Ketentuan Pasal 1 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :
Pasal 1
Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :
1. Pasar adalah lembaga ekonomi tempat bertemunya pembeli dan
penjual, baik secara langsung maupun tidak langsung, untuk
melakukan transaksi Perdagangan.
2. Pasar Rakyat adalah tempat usaha yang ditata, dibangun, dan dikelola
oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah, Pemerintah Desa, swasta, Badan
Usaha Milik Negara, dan/atau Badan Usaha Milik Daerah dapat
berupa toko, kios, los, dan tenda yang dimiliki/dikelola oleh pedagang
kecil dan menengah, swadaya masyarakat, atau koperasi serta usaha
mikro, kecil, dan menengah dengan proses jual beli Barang melalui
tawar-menawar.
3. Pasar Tematik adalah pasar yang memperdagangkan komoditi khusus,
seperti pasar hewan, pasar bunga, dan pasar lainnya yang hanya
menyediakan tempat jual beli untuk satu atau sekelompok komoditi.
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4. Kios adalah bangunan tetap di lingkungan pasar rakyat, beratap dan
dipisahkan dengan dinding pemisah mulai dari lantai sampai dengan
langit-langit serta dilengkapi dengan pintu dan dipergunakan untuk
berjualan barang dan atau jasa.
5. Los adalah bangunan tetap di dalam lingkungan pasar rakyat,
beratap tanpa dinding yang penggunaannya terbagi dalam petakpetak dan dipergunakan untuk berjualan barang dan atau jasa.
6. Pelataran adalah tempat di dalam lingkungan pasar rakyat yang tidak
didirikan kios dan/atau los dan/atau bangunan penunjang pasar
lainnya dan dipergunakan untuk berjualan barang dan/ atau jasa,
termasuk kawasan di luar pasar rakyat yang bersifat terbuka seperti
halaman,

jalan,

dan

lain-lain

dalam

batas

tertentu

yang

menerima/mendapatkan dampak keramaian dari keberadaan pasar
rakyat.
7. Pengelolaan Pasar Rakyat adalah segala usaha dan tindakan yang
dilakukan dalam rangka optimalisasi fungsi pasar rakyat melalui
perencanaan,

pengorganisasian,

pelaksanaan,

pengendalian,

pengawasan dan pengembangan secara berkesinambungan.
8. Pedagang adalah orang pribadi atau badan yang memakai tempat
untuk berjualan barang maupun jasa secara tetap maupun tidak
tetap di pasar milik pemerintah daerah;
9. Surat Izin Berdagang yang selanjutnya disingkat SIB adalah surat
yang dikeluarkan oleh Dinas kepada orang pribadi atau badan untuk
menggunakan kios atau los untuk kegiatan jual beli barang dan atau
jasa secara menetap.
10. Kartu Identitas Pedagang yang selanjutnya disingkat KIP adalah surat
yang dikeluarkan oleh Dinas kepada pedagang untuk menggunakan
pelataran.
11. Toko adalah bangunan gedung dengan fungsi usaha yang digunakan
untuk menjual barang dan terdiri dari hanya satu penjual.
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12. Toko Swalayan adalah toko dengan sistem pelayanan mandiri,
menjual berbagai jenis barang secara eceran yang berbentuk
Minimarket, Supermarket, Department Store, Hypermarket ataupun
grosir yang berbentuk Perkulakan.
13. Minimarket adalah suatu toko swalayan yang menjual secara eceran
barang konsumsi terutama produk makanan dan produk rumah
tangga lainnya dengan ukuran luas lantai penjualan kurang dari 400
m² (empat ratus meter per segi).
14. Minimarket Berjejaring adalah minimarket yang dikelola oleh Pengelola
Jaringan Minimarket.
15. Pengelola Jaringan Minimarket adalah pelaku usaha yang melakukan
kegiatan

usaha

di

bidang

minimarket

melalui

satu

kesatuan

manajemen dan sistem pendistribusian barang ke outlet yang
merupakan jaringannya.
16. Waralaba adalah hak khusus yang dimiliki oleh orang perseorangan
atau badan usaha terhadap sistem bisnis dengan ciri khas usaha
dalam rangka memasarkan barang dan/atau jasa yang telah terbukti
berhasil dan dapat dimanfaatkan dan/atau digunakan oleh pihak lain
berdasarkan perjanjian waralaba.
17. Supermarket adalah suatu toko swalayan yang menjual eceran barang
konsumsi terutama produk makanan dan produk rumah tangga
lainnya dengan ukuran luas lantai penjualan 400 m² (empat ratus
meter per segi) sampai dengan 5000 m² (lima ribu meter per segi).
18. Departemen store adalah suatu toko swalayan yang menjual secara
eceran

barang

konsumsi

utamanya

produk

sandang

dan

perlengkapannya dengan penataan barang berdasarkan jenis kelamin
dan/atau tingkat usia konsumen dengan ukuran luas lantai penjualan
di atas 400 m² (empat ratus meter per segi).
19. Grosir/perkulakan adalah suatu toko swalayan yang menyediakan
barang konsumsi, menjual barang bukan secara eceran (secara grosir)
dan

terdapat

kegiatan

bongkar

muat

di

dalam

pusat

grosir/perkulakan, dengan ukuran luas lantai penjualan di atas 5000
m² (lima ribu meter per segi).
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20. Pusat perbelanjaan adalah suatu area tertentu yang terdiri dari satu
atau beberapa bangunan yang didirikan secara vertikal maupun
horizontal yang dijual atau disewakan kepada Pelaku Usaha atau
dikelola sendiri untuk melakukan kegiatan perdagangan barang.
21. Pelaku usaha adalah orang pribadi atau badan yang melakukan usaha
toko swalayan dan/atau pusat perbelanjaan.
22. Badan adalah suatu bentuk badan usaha yang meliputi perseroan
terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, badan usaha milik
negara atau daerah dengan nama dan bentuk apapun, persekutuan,
perkumpulan, firma, kongsi, koperasi, yayasan atau organisasi yang
sejenis, lembaga, dana pensiun, bentuk usaha tetap serta bentuk
badan usaha lainnya.
23. Penyidik Pegawai Negeri Sipil, yang selanjutnya disingkat PPNS adalah
Pegawai Negeri Sipil

tertentu di Lingkungan Pemerintah Daerah

Kabupaten Bantul yang diberi wewenang khusus oleh Undang-Undang
untuk melakukan penyidikan terhadap pelanggaran Peraturan Daerah
yang memuat ketentuan pidana.
24. Penyidikan adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh Penyidik
Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya dapat disebut penyidik, untuk
mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat
terang tindak pidana yang terjadi serta menemukan tersangka.
25. Daerah adalah Kabupaten Bantul.
26. Bupati adalah Bupati Bantul.
27. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara
pemerintahan

daerah

yang

memimpin

pelaksanaan

urusan

pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
28. Dinas adalah Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan
pemerintahan daerah di bidang perdagangan.
29. Setiap orang adalah orang perseorangan atau badan.
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2. Ketentuan Bagian Kedua BAB II diubah, sehingga berbunyi sebagai
berikut :
Bagian Kedua
Pengelolaan Pasar Rakyat
Paragraf 1
Perencanaan
Pasal 6
Perencanaan Pasar Rakyat terdiri dari :
a. perencanaan fisik; dan
b. perencanaan non fisik.
Pasal 7
(1) Perencanaan fisik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf a
meliputi:
a. penentuan lokasi;
b. penyediaan fasilitas bangunan dan tata letak pasar; dan
c. sarana pendukung.
(2) Perencanaan fisik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a,
huruf b, dan huruf c berlaku untuk pembangunan Pasar Rakyat
baru.
(3) Perencanaan fisik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dan
huruf c berlaku untuk rehabilitasi dan/atau rekonstruksi Pasar
Rakyat.
(4) Ketentuan lebih lanjut mengenai perencanaan fisik sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.
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Paragraf 2
Perencanaan Non Fisik
Pasal 8
Perencanaan non fisik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf b
dilakukan untuk melaksanakan kegiatan pengelolaan Pasar Rakyat
sesuai dengan standar operasional dan prosedur yang berlaku.
3. Ketentuan Bagian Keempat dan pasal 10 diubah, sehingga berbunyi
sebagai berikut :
Bagian Keempat
Jenis, Tipe, Nama dan Pengaturan Jenis Dagangan di Pasar
Paragraf 1
Jenis dan Tipe Pasar
Pasal 10
(1) Jenis pasar meliputi :
a. pasar rakyat; dan
b. pasar tematik.
(2) Tipe Pasar rakyat terdiri atas :
a. pasar rakyat Tipe A;
b. pasar rakyat Tipe B;
c. pasar rakyat Tipe C; dan
d. pasar rakyat Tipe D.
(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai jenis dan tipe pasar diatur dalam
Peraturan Bupati.
4. Ketentuan Pasal 14 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :
Pasal 14
(1)

Setiap pedagang yang akan melakukan kegiatan jual beli barang
dan/atau jasa dengan memanfaatkan kios dan los wajib memiliki
SIB.
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(2) Setiap pedagang yang memanfaatkan pelataran untuk kegiatan jual
beli wajib memiliki KIP.
5. Ketentuan Pasal 15 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :
Pasal 15
(1) Setiap pedagang mengajukan permohonan secara tertulis kepada
Bupati melalui kepala Dinas untuk mendapatkan SIB atau KIP
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14.
(2) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilampiri dengan
persyaratan administratif.
(3) Ketentuan

lebih

lanjut

mengenai

tata

cara

permohonan

dan

persyaratan administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan
ayat (2) diatur dalam Peraturan Bupati.
6. Ketentuan Pasal 16 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :
Pasal 16
(1) SIB kios berlaku untuk jangka waktu 5 (lima) tahun dan dapat
diperpanjang kembali.
(2) SIB los berlaku untuk jangka waktu 3 (tiga) tahun dan dapat
diperpanjang kembali.
(3) KIP berlaku untuk jangka waktu 2 (dua) tahun dan dapat
diperpanjang kembali.
7. Ketentuan Pasal 17 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :
Pasal 17
(1) Setiap pedagang mengajukan permohonan perpanjangan SIB dan KIP
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 secara tertulis kepada Bupati
melalui kepala Dinas paling lambat 3 bulan sebelum jangka waktu
berakhir.
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(2) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilampiri dengan
persyaratan administratif.
(3) Ketentuan

lebih

lanjut

mengenai

tata

cara

permohonan

dan

persyaratan administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan
ayat (2) diatur dalam Peraturan Bupati.
8. Ketentuan Pasal 18 dan Pasal 19 dihapus.
9. Ketentuan Pasal 20 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :
Pasal 20
Setiap pedagang dapat diberikan paling banyak 2 (dua) SIB untuk kios
dan/atau los dalam setiap Pasar Rakyat.
10. Ketentuan Pasal 21 dan Pasal 22 dihapus.
11. Ketentuan Pasal 23 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :
Pasal 23
SIB dan KIP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 tidak dapat
dipindahtangankan.
12. Ketentuan Pasal 24 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :
Pasal 24
(1) Apabila pemilik SIB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1)
berhalangan tetap tidak menggunakan hak pemanfaatan Kios dan Los
atau meninggal dalam masa berlaku SIB, maka ahli warisnya dapat
mengajukan permohonan perubahan kepemilikan SIB paling lama 2
(dua) bulan sejak pemilik SIB tidak menggunakan hak berdagang atau
meninggal dunia.
(2) Dalam hal ahli waris tidak mengajukan perubahan kepemilikan SIB
sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka Kepala Dinas mencabut
SIB.
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(3) Ketentuan

lebih

lanjut

mengenai

perubahan

kepemilikan

dan

pencabutan SIB diatur dalam Peraturan Bupati.
13. Ketentuan Pasal 27 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :
Pasal 27
(1) Setiap pedagang dilarang :
a. tidak melakukan aktivitas jual beli pada kios atau los yang menjadi
haknya selama 2 (dua) bulan berturut-turut atau 180 (seratus
delapan puluh) hari dalam satu tahun secara kumulatif tanpa
alasan yang dapat dipertanggungjawabkan;
b. memperjualbelikan barang atau jasa yang bertentangan dengan
ketentuan peraturan perundang-undangan;
c. menyewakan kios atau los kepada pihak lain;
d. mengalihfungsikan kios atau lo;
e. membuang/menempatkan sampah dan benda-benda lainnya yang
dapat mengganggu ketertiban, kenyamanan dan keamanan pasar
rakyat;
f. melakukan

kegiatan

yang

dapat

mengganggu

ketertiban,

kenyamanan dan keamanan pasar rakyat;
g. membeli/mendapatkan

SIB

selain

dari

Pemerintah

Daerah;

dan/atau;
h. mendirikan bangunan di pasar tanpa izin dari Kepala Dinas.
(2) Setiap orang dilarang :
a. menginap, tidur atau bertempat tinggal di dalam pasar diluar waktu
kegiatan pasar rakyat;
b. melakukan praktek rentenir;
c. menggelandang, mengemis atau mengamen;
d. menggunakan kios dan los untuk kegiatan selain jual beli barang
dan/atau jasa; dan/atau
e. melakukan kegiatan yang mengganggu ketertiban umum.
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14. Ketentuan Pasal 28 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :
Pasal 28
(1) Setiap pedagang yang melakukan perbuatan sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 27 ayat (1) huruf a sampai dengan huruf g, dikenakan
sanksi administratif oleh Kepala Dinas berupa :
a. peringatan tertulis;
b. penertiban barang dagangan; atau
c. pencabutan SIB atau KIP.
(2) Setiap pedagang yang melakukan perbuatan sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 27 ayat (1) huruf h dikenakan sanksi administratif oleh
Kepala Dinas berupa :
a. peringatan tertulis;
b. penghentian kegiatan jual beli; atau
c. pembongkaran bangunan.
(3) Ketentuan lebih lanjut penerapan sanksi administrasi sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur dalam Peraturan Bupati.
15. Ketentuan Pasal 33 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :
Pasal 33
(1) Setiap orang yang melakukan usaha Toko Swalayan wajib memiliki
SIUP Bidang Usaha Toko Swalayan.
(2) SIUP

Bidang

Usaha

Toko

Swalayan

untuk

Toko

Swalayan

diutamakan bagi pelaku Usaha Kecil dan Usaha Menengah di
Daerah.
(3) SIUP Bidang Usaha Toko Swalayan sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) diterbitkan oleh Bupati melalui Online Single Submission (OSS).
(4) Ketentuan

lebih

lanjut

mengenai

tata

cara

dan

persyaratan

pengajuan dan perpanjangan SIUP Bidang Usaha Toko Swalayan
diatur dalam Peraturan Bupati.
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16. Ketentuan Pasal 34 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :
Pasal 34
(1) Setiap orang yang melakukan usaha pusat perbelanjaan wajib
memiliki SIUP Bidang Usaha Pusat Perbelanjaan.
(2) SIUP Bidang Usaha Pusat Perbelanjaan sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) diterbitkan oleh Bupati melalui Online Single Submission
(OSS).
(3) Ketentuan

lebih

lanjut

mengenai

tata

cara

dan

persyaratan

pengajuan dan perpanjangan SIUP Bidang Usaha Pusat Perbelanjaan
diatur dalam Peraturan Bupati.
17. Ketentuan Pasal 35 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :
Pasal 35
(1) Setiap orang yang melakukan usaha Toko Swalayan dan Pusat
Perbelanjaan dengan tidak memiliki SIUP Bidang Usaha Toko
Swalayan atau SIUP Bidang Usaha Pusat Perbelanjaan sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 33 ayat (1) dan Pasal 34 ayat (1) diberikan
sanksi administratif oleh Kepala Dinas berupa :
a. teguran tertulis paling banyak 3 (tiga) kali dengan tenggang
waktu masing-masing 7 (tujuh) hari;
b. penghentian sementara kegiatan usaha; dan/atau
c. penutupan usaha.
(2) Ketentuan lebih lanjut penerapan sanksi administrasi sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dalam Peraturan Bupati
18. Ketentuan Pasal 36 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :
Pasal 36
(1) Lokasi pendirian toko swalayan dan pusat perbelanjaan wajib
berpedoman pada rencana tata ruang Daerah.
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(2) Jarak pendirian toko swalayan dengan pasar rakyat sebagai berikut:
a. jarak pendirian minimarket, supermarket, dan departement store
berjejaring dan waralaba paling dekat dalam radius 3.000 (tiga
ribu) meter dari pasar rakyat;
b. jarak pendirian minimarket, supermarket, dan departement store
tidak berjejaring dan tidak waralaba, atau dimiliki oleh koperasi
yang berkedudukan hukum di Daerah paling dekat dalam radius
500 (lima ratus) meter dari pasar rakyat; dan
c. jarak pendirian hypermarket dan perkulakan paling dekat dalam
radius 5.000 (lima ribu) meter dari pasar rakyat.
(3) Dikecualikan dari ketentuan jarak pendirian sebagaimana dimaksud
pada ayat (2) pada lokasi sebagai berikut :
a. di tepi ruang milik jalan arteri selatan (ring road) Yogyakarta
sampai dengan perbatasan Kabupaten Bantul dengan Kota
Yogyakarta dan Kabupaten Sleman.
b. di tepi Jalan Jalur Lintas Selatan (JJLS).
c. di tepi jalan yang menghubungkan Kabupaten Bantul ke Bandara
Internasional Yogyakarta (BIY) di Kabupaten Kulon Progo, terdiri :
1. jalan

Bantul-Srandakan

dari

Palbapang

sampai

dengan

Jembatan Srandakan; dan
2. jalan Yogyakarta-Wates di wilayah Kabupaten Bantul.
d. bagian dari fasilitas umum antara lain :
1. SPBU;
2. terminal;
3. tepi jalan tempat (rest area);
4. stasiun;
5. rumah sakit; dan
6. lingkungan perguruan tinggi.
e. Toko swalayan yang sudah berdiri sebelum tahun 2010 dengan
izin usaha toko kelontong dapat mengajukan SIUP Bidang Usaha
Toko Swalayan.
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(4) Pada lokasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b dan huruf c
dapat didirikan toko swalayan dengan ketentuan sebagai berikut :
a. jarak dengan Pasar Rakyat pada radius 500 (lima ratus) meter;
dan
b. jarak antar toko swalayan paling dekat 1.000 (seribu) meter.
(5) Pusat

perbelanjaan

dapat

didirikan

pada

lokasi

sebagaimana

dimaksud pada ayat (3) huruf a paling dekat dalam radius 2.000 (dua
ribu) meter dari pasar rakyat pada zona tersebut.
(6) Pendirian toko swalayan dan pusat perbelanjaan wajib bekerja sama
dengan usaha mikro kecil menengah dan koperasi.
(7) Ketentuan lebih lanjut mengenai kerja sama sebagaimana dimaksud
pada ayat (6) diatur dalam Peraturan Bupati.
19. Ketentuan Pasal 39 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :
Pasal 39
(1) Setiap orang yang melakukan usaha toko swalayan dan pusat
perbelanjaan yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 38 diberikan sanksi administrasi berupa :
a. teguran tertulis paling banyak 3 (tiga) kali dengan tenggang
waktu masing-masing 7 (tujuh) hari;
b. penghentian sementara kegiatan usaha;
c. pencabutan SIUP atau izin yang dipersamakan; dan/atau
d. penutupan usaha.
(2) Ketentuan lebih lanjut penerapan sanksi administrasi sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dalam Peraturan Bupati.
20. Ketentuan ayat (2) Pasal 40 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :
Pasal 40
(1) Pelaksanaan,

pemberdayaan,

pembinaan,

pengendalian ditugaskan kepada Dinas.
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pengawasan

dan

(2) Pelaksanaan penerbitan SIUP ditugaskan kepada Perangkat Daerah
yang melaksanakan tugas di bidang pelayanan perijinan.
(3) Dalam

rangka

pemberdayaan,

pembinaan,

pengawasan

dan

pengendalian pasar rakyat, toko swalayan dan pusat perbelanjaan
Kepala

Dinas

berkoordinasi

dengan

Perangkat

Daerah

yang

melaksanakan pelayanan perijinan, Satuan Polisi Pamong Praja dan
Perangkat Daerah lainnya.
21. Ketentuan ayat (1) Pasal 42 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :
Pasal 42
(1) Setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 14, Pasal 27, Pasal 33 ayat (1), dan/atau Pasal 34 ayat
(1) diancam pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau denda
paling banyak Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).
(2) Tindak

pidana

sebagaimana

dimaksud

pada

ayat

(1)

adalah

pelanggaran.
22. Ketentuan Pasal 43 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :
Pasal 43
(1) IUTM atau IUTS atau IUPP yang telah diterbitkan sebelum Peraturan
Daerah ini berlaku, harus dibaca sebagai SIUP Bidang Usaha Toko
Swalayan atau SIUP Bidang Usaha Pusat Perbelanjaan sepanjang
tidak bertentangan dengan Peraturan Daerah ini.
(2) SKHP yang telah diterbitkan sebelum Peraturan Daerah ini berlaku,
harus dibaca sebagai SIB sepanjang tidak bertentangan dengan
Peraturan Daerah ini.
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Pasal II
Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar

setiap

orang

mengetahuinya,

memerintahkan

pengundangan

Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah
Kabupaten Bantul.
Ditetapkan di Bantul
Pada tanggal
BUPATI BANTUL,
SUHARSONO
Diundangkan di Bantul
Pada tanggal
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BANTUL,

HELMI JAMHARIS
LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BANTUL TAHUN 2020 NOMOR
NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANTUL,
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA NOMOR : (

17

/2020)

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANTUL
NOMOR

TAHUN 2020
TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANTUL NOMOR
21 TAHUN 2018 TENTANG PENYELENGGARAAN PASAR RAKYAT, TOKO
SWALAYAN DAN PUSAT PERBELANJAAN
I.

UMUM
Peningkatan

pembangunan

diberbagai

sektor

kehidupan

berpengaruh terhadap pola kehidupan manusia termasuk dalam
aktifitasnya dalam dunia perekonomian. Dalam bidang ekonomi,
perubahan-perubahan yang sangat cepat ditandai antara lain dengan
pertumbuhan ekonomi dan maraknya toko swalayan maupun pusat
perbelanjaan sampai ke setiap pelosok perdesaan yang dapat
mengancam eksistensi pasar-pasar tradisional yang ada. Pasar
Tradisional dikhawatirkan akan bangkrut atau gulung tikar, karena
tidak mampu bersaing dengan banyaknya Pusat Perbelanjaan dan
Toko Modern yang sangat meningkat hingga sampai kepelosok desa.
Masyarakat ada gejala lebih memilih berbelanja di pasar-pasar
modern, dengan alasan beberapa pertimbangan seperti kenyamanan,
kebersihan, kualitas barang, sampai pada alasan karena gengsi.
Pasar tradisional juga tidak mungkin ditiadakan karena sebagian
besar masyarakat masih berada pada kondisi ekonomi menengah
kebawah.

Sehingga

berupaya

untuk

pada

akhirnya

memperbaiki

dari

Pemerintah
mulai

Daerah

harus

penampilan

pasar

tradisional, yang dicitrakan selama ini kotor, kumuh, semerawut dan
kadang tidak ada kepastian harga dan memberikan perlindungan
agar dapat bersaing dengan keberadaan pasar modern yang semakin
menjamur. Upaya renovasipun telah dilakukan dan sudah menjadi
program pemerintah kota bandung untuk memperbaiki pasar-pasar
tradisional ini yang kehilangan para pelanggan atau pembelinya.
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Keberadaan
perbelanjaan

pasar

di

rakyat,

Kabupaten

toko

swalayan

Bantul

dan

merupakan

pusat

penggerak

perekonomian masyarakat yang perlu diatur dengan baik agar
tumbuh

dan

saling

memberikan

manfaat

bagi

masyarakat.

Pengaturan keberadaan pasar rakyat, toko swalayan dan pusat
perbelanjaan di Kabupaten Bantul juga untuk dapat menangkap
peluang

dengan

telah

beroperasinya

Bandara

Internasional

Yogyakarta (BIY) di Kulon Progo dan pengembangan kawasan Pantai
Selatan oleh Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta dengan
Pemerintah Kabupaten Bantul. Sehingga dalam kawasan Pantai
Selatan tersebut sesuai dengan arahan Pemerintah Daerah Daerah
Istimewa Yogyakarta untuk dapat diatur keberadaan toko swalayan
dan pusat perbelanjaan yang dapat mendukung keberadaan Bandara
Internasional Yogyakarta (BIY) dan menumbuhkan investasi di
Kabupaten Bantul pada umumnya.
Pemerintah

Kabupaten

perubahan-perubahan

Bantul

yang

dalam

terjadi

rangka

bermaksud

merespon
melakukan

perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 21
Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Pasar Rakyat, Toko Swalayan
Dan Pusat Perbelanjaan

sehingga

mengembangkan

rakyat,

pasar

akan berdaya guna dalam
toko

perbelanjaan yang ada di Kabupaten Bantul.
II.

PASAL DEMI PASAL
Pasal I
Angka 1
Pasal 1
Cukup jelas
Angka 2
Pasal 6
Cukup jelas
Pasal 7
Cukup jelas
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swalayan

dan

pusat

Pasal 8
Cukup jelas
Angka 3
Pasal 10
Cukup jelas
Angka 4
Pasal 14
Cukup jelas
Angka 5
Pasal 15
Cukup jelas
Angka 6
Pasal 16
Cukup jelas
Angka 7
Pasal 17
Cukup jelas
Angka 8
Cukup jelas
Angka 9
Pasal 20
Cukup jelas
Angka 10
Cukup jelas
Angka 11
Pasal 23
Cukup jelas
Angka 12
Pasal 24
Cukup jelas
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Angka 13
Pasal 27
Cukup jelas
Angka 14
Pasal 28
Cukup jelas
Angka 15
Pasal 33
Cukup jelas
Angka 16
Pasal 34
Cukup jelas
Angka 17
Pasal 35
Cukup jelas
Angka 18
Pasal 36
Cukup jelas
Angka 19
Pasal 39
Cukup jelas
Angka 20
Pasal 40
Cukup jelas
Angka 21
Pasal 42
Cukup jelas
Angka 22
Pasal 43
Cukup jelas
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Pasal II
Cukup jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BANTUL NOMOR
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