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A. PEMBENTUKAN DAN PENATAAN 

 

 
(1) Pemerintah Desa berwenang mengatur dan menata seluruh bangunan 

yang berupa kios dan los serta fasilitas lainnya yang berada di dalam 
pasar Desa. 

 
(2) Kios dan los di pasar Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri 

dari: 

a. Kios atau los Pemerintah Desa yaitu kios atau los yang dibangun oleh 
Pemerintah Desa di atas tanah Desa; 

b. Kios atau los swadaya yaitu kios atau los yang dibangun oleh 
pedagang di atas tanah Desa; 

 
(3) Pedagang yang akan memanfaatkan kios dan los yang dibangun 

Pemerintah Desa atau memanfaatkan tanah untuk dibangun kios di 

dalam lingkungan pasar Desa harus mendapatkan izin dari Kepala Desa. 
 

(4) Fasilitas lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi: 
a. tempat parkir; 

b. tempat pembuangan sampah; 
c. air bersih; 
d. sanitasi/drainase; 

e. toilet umum; 
f. area bongkar muat dagangan. 

 
 

 
5. Pedagang yang telah mendapatkan izin untuk memanfaatkan kios dan 

los selanjutnya dibuatkan perjanjian sewa menyewa  

 
6. Jangka waktu sewa-menyewa ditetapkan selama 3 (tiga) tahun, dan 

setelah berakhir dapat diperpanjang  
 

7. Permohonan perpanjangan sewa menyewa diajukan 3 (tiga) bulan 
sebelum jangka waktu berakhir,  

 
8. Klasifikasi Pasar Desa ditetapkan sebagai berikut : 
 

a. Peraturan Desa tentang pasar Desa terkait dengan peruntukan 
hasil Pendapatan Pasar Desa dalam melaksankan Lelang 
Pengelolaan pasar Desa didokumentasikan. 

b. Membuat perjanjian tertulis antara Pemerintah Desa Pule dengan 
pelaksana pengelola Pasar Desa dan Parkir Desa Pule 

 
 

9. Besarnya tarif sewa menyewa Kios dan Los Pasar Desa serta sewa 



menyewa tanah di dalam lingkungan Pasar Desa yang dipergunakan 
untuk didirikan kios diatur lebih lanjut dalam Peraturan Desa tentang 
Pungutan Desa. 

 
 

10 Dalam rangka mengembangkan Pasar Desa, Pemerintah Desa 
dapat  melakukan pembangunan yang dibiayai dari: 

a. swadaya dan partisipasi masyarakat; 
b. APBDesa; 
c. Pinjaman Desa; 
d. Bantuan Pemerintah, Pemerintah Provinsi, Pemerintah Kabupaten; 
e. Sumber lain yang sah dan tidak mengikat; 

 
 
 
 

B. PENGELOLAAN 
 

 
1. Pengelolaan Pasar Desa dilaksanakan oleh Pemerintah Desa. 

denganmenunjuk pengelola dari masyarakat Desa setempat yang 
memiliki kemampuan, kemapuan dan kepedulian terhadap kemajuan 

pembangunan Desa . 
 
 

2. Pengelolaan Pasar Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 
dilaksanakan secara terpisah dengan manajemen pemerintahan Desa. 

 
3. Masa bakti Pengelola Pasar adalah 5 (lima) tahun dan dapat ditunjuk 

kembali untuk masa bhakti berikutnya. 
 
(1) Pengelola Pasar berhenti atau diberhentikan apabila: 

a. Meninggal dunia; 
b. Mengundurkan diri; 
c. Pindah tempat tinggal di luar Desa; 
d. Tidak dapat melaksanakan tugas dengan baik; 
e. Berakhir masa bhaktinya; 
f. Tersangkut tindak pidana; 

 
(2) Pemberhentian Pengelola Pasar ditetapkan dengan Keputusan Kepala 

Desa setelah mendapatkan pertimbangan tertulis dari BPD, kecuali 
karena meninggal dunia dan berakhir masa baktinya. 

 
 

 
C.  KEWAJIBAN DAN LARANGAN 

 
 

(1) Setiap pedagang yang memanfaatkan tempat usaha berupa kios atau los, 
baik yang dibangun oleh Pemerintah Desa maupun yang dibangun sendiri, 

wajib memiliki Surat Izin Usaha dari Kepala Desa; 
 

(2) Setiap pedagang yang berjualan di pasar Desa berkewajiban: 
a. Menjaga keamanan, ketertiban dan kebersihan tempat usaha; 

b. Menempatkan dan menyusun barang dagangannya secara teratur; 



c. Membayar retribusi pasar Desa; 
d. Mematuhi peraturan yang dikeluarkan oleh pengelola; 

 
(3) Setiap pedagang yang berjualan di pasar Desa dilarang :  

a. Menempati tempat usaha/berjualan tanpa mempunyai tanda bukti    
    yang menyatakan hak untuk itu; 

b. Menempati tempat tidak sesuai dengan yang telah ditentukan dalam  
   Surat Izin; 

c. Menjual, menyewakan atau memindahtangankan sebagian atau  
   seluruhnya tempat untuk usaha/berjualan kepada orang lain; 

d. Mengadakan perubahan pada kios atau los tanpa ijin Kepala Desa; 
e. Menjual barang-barang yang dilarang pemerintah; 
f. Membangun kios atau los dengan biaya sendiri tanpa ijin Kepala 

   Desa; 
 

 

 
 

D. SANKSI  
 
 

(1) Setiap pedagang yang berjualan di Pasar Desa yang tidak 
memenuhi kewajibannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 

ayat (2) diberikan peringatan secara lisan oleh Pengelola Pasar. 
 

(2) Apabila tidak mengindahkan maka diberikan peringatan tertulis  
berturut-turut sebanyak 3 (tiga) kali masing-masing dalam tempo 
15 (lima belas) hari. 

 
(3) Apabila masih tetap tidak mengindahkan maka Pengelola Pasar 

melaporkan hal tersebut kepada Kepala Desa dan Kepala Desa 
berhak mencabut izin yang telah diberikan. 

 
4.       Izin memanfaatkan kios dan los  Pasar Desa dicabut apabila: 

a.   pemegang Izin melanggar larangan sebagaimana diatur dalam 

Pasal 23 ayat (3) ; 
b.   jangka waktu sewa menyewa telah habis dan tidak diperpanjang 

lagi ; 
 

c.  apabila dalam jangka waktu 3 (tiga) bulan Pemegang Izin tidak 
menempati kios atau los yang telah diberikan Izin, dan 
kepadanya telah diberikan teguran secara tertulis 3 (tiga) kali 

berturut-turut masing-masing dalam tempo 15 (lima belas ) 
hari,  maka Kepala Desa mencabut Izin yang telah diberikan 

tanpa ganti rugi ; 
d.   apabila dalam jangka waktu 3 (tiga) bulan berturut-turut tidak 

memenuhi kewajiban membayar retribusi dan kepadanya telah 
diberikan teguran tertulis 3 (tiga) kali berturut-turut masing-
masing dalam tempo 15 (lima belas ) hari,  maka Kepala Desa 

mencabut Izin yang telah diberikan tanpa ganti rugi; 
 

 
 

E. KEUANGAN 
 
 



(1) Pendapatan Pasar Desa bersumber dari retribusi pasar Desa dan hasil 
pendapatan lain. 

 
(2) Pendapatan Lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) antara lain hasil 

sewa menyewa kios dan los serta sewa tanah. 
 
3. Hasil pendapatan dari Pasar Desa dikelola dengan prosentase pembagian 

sebagai berikut: 
a. 30 % untuk pemeliharaan pasar; 
b. 40 % untuk operasional  pasar; 
c. 30 % disetor ke kas Desa; 

 
4. Penerimaan dan pengeluaran pasar Desa di administrasikan dalam buku 

keuangan pengelola pasar Desa. 
 

 
5. Dengan nama Retribusi Pasar Desa dipungut retribusi bagi setiap 

pedagang yang menggunakan fasilitas pasar Desa. 
 

 
6. Obyek retribusi sebagaimana dimaksud) adalah: 

a. Tempat untuk usaha perdagangan: 
1. Kios; 
2. Los; 
3. Pelataran; 

 
b. Fasilitas lainnya: 

1. toilet umum; 
2. air bersih; 
3. tempat parkir 
4. tempat pembuangan sampah; 
5. sanitasi/drainase; 
6. area bongkar muat dagangan; 

 
 
7. Wajib retribusi yang membayar retribusi akan mendapatkan karcis 

sebagai tanda bukti pembayaran.  
 
8. Hasil pemungutan retribusi merupakan pendapatan pasar Desa yang 

dicatat dalam buku keuangan Pengelola Pasar. 
 
9. Hasil pendapatan Pasar Desa yang disetor ke kas Desa merupakan 

pendapatan asli Desa yang dimasukkan dalam Anggaran Pendapatan dan 
Belanja Desa. 
 

 
 

 

 

 


