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A set M ilik  P em erin tah
HANGAT dibicarakan oleh masyarakat tentang 
juat-beli kios ataupun lapak di pasar-pasar 
tradisional tidak lepas dari substansi dan pe-
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negakan tatakelola atas pa
sar itu sendiri. Jual-beli hak 
penggunaan kios dan lapak 
sebenarnya bukanlah hal yang 
baru. Kasus ini sudah lama 
dan jamak muncul di hampir 
semua daerah.

Pasar, dalam hal ini yang di
maksud adalah pasar tradisi
onal yang dimiliki dan dikelola 
oleh pemerintah daerah, pada 
hakekatnya adalah barang pub
lik. Sebagai barang publik, 
maka kewenangan dan tatake

lola diatur dalam regulasi dae
rah, seperti peraturan daerah 
ataupun peraturan wali kota/ 
bupati.

Keberadaan pasar wajib dio
rientasikan untuk kemaslahat
an umum. Status kepemilikian 
dan penguasaan atas barang 
publik, termasuk pasar meru
pakan area pembeda dengan 
barang privat. Munculnya ka
sus jual beli kios ataupun lapak 
yang selama ini terjadi karena 
bias makna atas barang pub
lik. Implikasinya dalam hal tata 
kelola pasar juga akan meng- 
kaburkan status pasar sebagai 
barang publik seakan sebagai 
barang privat.

Pengalihan hak

Di banyak daerah, kasus jual 
beli kios dan lapak bersumber 
dari pelegalan hak pada para pe
dagang yang memiliki izin berda
gang pada suatu kios atau lapak 
untuk dapat mengalihkan hak 
penggunaan pada pihak lain.

Para pedagang yang me
megang kartu bukti pedagang 
merasa memiliki atas hak su
atu kios ataupun lapak sehing
ga ketika tidak lagi akan ber
dagang maka dengan leluasa 
menjualnya pada pihak lain. Pa
dahal itu sangat bertentangan 
dengan kaidah tatakelola ba
rang publik, dimana hak peng
gunaan wajib kembali pada pe
merintah daerah.

Pada banyak kasus, ketika

ada pembangunan pasar, atau
pun pemindahan lokasi pasar, 
muncul para spekulan yang am
bil untung atas kenaikan nilai 
suatu lokasi dari sebuah kios 
ataupun lapak. Merasa memi
liki hak atas penggunaan maka 
hak tersebut akan dijual pada 
pihak lain yang memang butuh 
untuk berprofesi sebagai pe
dagang.

Agar praktik ini tidak terjadi, 
maka perlu pelurusan kemba
li regulasi tentang pasar. Terap
kan kaidah pengelolaan pasar 
sebagai barang publik secara • 
tegas. Perlu pencantuman pe
negakan sanksi atas pelang
garan tatakelola barang pub
lik. (dnh)


