
Pemkab Tantang di Jalur Hukum 
  

  

Makassar, fajar.com.kabar sulsel — Kasus sengketa antara Pemkab Wajo dan Abdul 

Hamid cs mulai ada solusi Wakil Bupati WajoAmran merekomendasikan pihak pengklaim 

menempuh jalur hukum. 

Amran mengaku sudah menangani persoalan sengketa lahan Pasar Tancung di Kelurahan 

Pincengpute Kecamatan Tanasitolo. Pihaknya bersama Badan Pertanahan Nasional (BPN) 

Wajo dan Pengklaim turun meninjau lokasi. Lokasi yang diklaim mereka (Abd. Hamid cs 

red) berada didalam wilayah aset Pemkab Wajo yang bersertifikat No 004 Tahun 2011 

dengan luas 8.296 meter persegi, ujar Amran, Rabu 24 Februari. 

Agar tidak terjadi konflik berkepanjangan. Lanjutnya dia meminta pihak pengklaim untuk 

menempuh upaya hukum, gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Koordinat 

diklaim disekitar Pasar Tancung atau tepatnya samping kiri bangunan pasar. Tanah kosong 

jadi kami menunggu hasil keputusan pengadilan, tuturnya. 

Kasi Pengendalian dan penanganan sengketa BPN Wajo, Mirna menyampaikan, sertifikat 

yang dapat digugurkan atau dipulihkan, sudah berumur lima tahun setelah terbit. Kalau ada 

gugatan harus menlalui pengadilan, jelasnya. 

Kuasa hukum Abd. Hamid cs. Rahmat H. Amahoru, belum bisa banyak berkomentar harus 

ada surat keputusan karena itu akan menjadi dasar klien kami ke PTUN, jelasnya. 

Sumber Berita 

1. https://fajar.co.id/2021/01/30/kabar sulsel Pemkab tantang di Jalur Hukum  Kamis, 25 

Februari 2021. 
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Catatan: 

1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah 

a. Pasal 1 ayat (64); Retribusi Daerah yang selanjutnya disebut Retribusi, adalah 

pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang 

khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan 

orang pribadi atau Badan. 

b. Berdasarkan Pasal 110 ayat (1) huruf e Undang-Undang tersebut, salah satu jenis 

retribusi yang termasuk ke dalam Jenis Retribusi Jasa Umum adalah Retribusi 

Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum 

c. Pasal 115; Objek Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan sebagaimana dimaksud 

dalam Pasal 110 ayat (1) huruf e adalah penyediaan pelayanan parkir di tepi jalan 

umum yang ditentukan oleh Pemerintah Daerah sesuai dengan ketentuan 

peraturan perundang-undangan. 

2. Peraturan Presiden Nomor 112 Tahun 2007 tentang Penataan dan Pembinaan Pasar 

Tradisional, Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern 

a. Pasal 1 ayat (5); Toko Modern adalah Toko dengan sistem pelayanan, mandiri, 

menjual berbagai jenis barang secara eceran yang berbentuk Minimarket, 

Supermarket, Department Store, Hypermarket ataupun grosir yang berbentuk 

perkulakan. 

b. Berdasarkan Pasal 4 ayat (1) huruf c peraturan tersebut, salah satu kewajiban yang 

harus dipenuhi dalam hal Pendirian Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern wajib 

menyediakan areal parkir paling sedikit seluas kebutuhan parkir 1 (satu) unit 

kendaraan bermotor untuk setiap 60 m2 (enam puluh meter per segi) luas lantai 

penjualan Pusat perbelanjaan dan/atau Toko Modern. 
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