
 

 

 

 

 

 

IV. GAMBARAN UMUM PENELITIAN 

 

 

 

 

A. Sejarah Pasar Tengah 

 

Pada hari Senin, 15 Maret 1993 adanya kesepakatan Perjanjian Kerjasama dalam 

bentuk “KONTRAK BAGI TEMPAT USAHA” yang ada di Kelurahan 

Gunungsari Kecamatan Tanjungkarang Pusat, yang disebut dengan Pasar Tengah. 

Adanya kesepakatan antara John Firdaus, Direktur Utama PT. Bangun Tata 

Lampung Asri dengan Suharto, Walikotamadya Kepala Daerah Tingkat II Bandar 

Lampung. 

 

John Firdaus meminta izin usaha kepada Suharto, untuk melaksanakan pekerjaan 

proyek di atas tanah milik Suharto, yang terletak di Bandarlampung Jalan Teuku 

umar, Jalan Kotaraja, Jalan Palembang I, II, III, dan Jalan Padang. Pekerjaaan 

yang akan dilaksanakan adalah PEKERJAAN PEMBANGUNAN PERTOKOAN 

PASAR TENGAH TANJUNGKARANG BAGIAN UTARA, berupa bangunan 

susun/bertigkat (rumah toko/ruko) sebanyak 74 unit dengan seluas tanah 4.274 

M2 yang berada dalam penguasaan pemerintah kotamadya daerah tingkat II 

Bandarlampung yang terletak di kelurahan gunungsari kecamatan tanjungkarang 

pusat kotamadya daerah tingkat II Bandarlampung. 

 

Surat perjanjian kontrak bagi tempat usaha dalam rangka pembanguan pertokoan 

pasar tengah tanjungkarang bagian utara Bandarlampung ini mulai berlaku sejak 
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mendapat pengesahan dari Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia sesuai 

dengan ketentuan peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor: 3 Tahun 1986 Tanggal 

1 Oktober 1986. Apabila tidak mendapat pengesahan, maka surat perjanjian 

tersebut menjadi batal demi hukum dan dianggap tidak pernah ada. 

 

Di dalam kesepakatan, Suharto berhakmenarik retribusi pasar, retribusi 

kebersihan, retribusi parkir, pajak-pajak serta pungutan syah lainnya sesuai 

dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan menunjuk satu 

orang pemimpin proyek dan badan pengawas pelaksanaan pembangunan (BPPP) 

serta pengawas lapangan yang anggota-anggotanya ditetapkan dengan surat 

keputusan.  

 

Suharto, menyerahkan tanah hak pengelola (HPL) kepada John Firdaus, dengan 

status hak guna bangunan (HGB) atas nama John Firdaus di atas tanah hak 

pengelolaan (HPL) Suharto, selama jangka waktu 20 (dua puluh) tahun terhitung 

sejak tanggal diterbitkannya sertifikat hak guna bangunan (HGB) induk. Selama 

pembangunan John Firdaus bersedia menyerahkan jaminan bank (bank garansi) 

sebesar 5% (lima persen) dari nilai biaya konstruksi bangunan rumah toko (ruko) 

dan fasilitas-fasilitasnya. 

 

Selama dalam pengelolaan John Firdaus berkewajiban untuk memelihara 

keindahan, kebersihan dan menjaga keselamatann dari bahaya kebakaran dan 

bahaya lain serta berhak menunjuk dan mengatur penetapan para pedagang sesuai 

dengan hak John Firdaus atas bangunan dan perlengkapannya. Untuk menjaga 

bahaya kebakaran dan bahaya lainnya diwajibkan mengasuransikan bangunan 
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yang dikuasainya sesuai dengan ketentuan yang berlaku selama masa hak guna 

bangunan (HGB). 

 

Semua biaya pengurusan hak pengelolaan (HPL) dan biaya ganti rugi bangunan 

serta pengurusan hak guna bangunan (HGB) menjadi beban dan tanggung jawab 

John Firdaus.Suharto berkewajiban untuk membantu kelancaran dalam 

pengurusan permohonan hak guna bangunan (HGB).Atas penerimaan hak 

pengelolaan (HPL), John Firdaus berkewajiban membangun di atas tanah hak 

pengelolaan (HPL) berupa bangunan susun/bertingkat (rumah toko/ruko) 

permanen denganbatas-batas sebagai berikut: 

1. John Firdaus berkewajiban melaksanakan pekerjaan sesuai dengan gambar 

rencana konstruksi, rencana anggaran biaya (RAB), rencana kerja dan syarat-

syarat (RKS) dan bestesk yang telah disepakati dan ditetapkan pada saat 

perjanjian. 

2. John Firdaus berkewajiban melakukan pelapisan Jalan Palembang I, II, III dan 

Jalan Teuku Umar, Jalan Padang pembuatan plat duiker dan pembuatan siring 

pasangan komplek pertokoan, sesuai dengan gambar yang telah disetujui 

dalam surat perjanjian. 

3. Kesepakatan dalam menentukan besarnya nilai saham masing-masing sebagai 

berikut: 

1) Besarnya nilai saham Suharto sesuai dengan hasil penilaian team penaksir 

harga nilai tanah dan bangunan yang dibentuk dengan keputusan nomor: 

99/BG.II/HK/1988 tanggal 14 juli 1988: 

Tanah seluas 4.274 M2 ……………………. = Rp. 1.068.500.000,00 
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Bangunan lama ditaksir 5.397 M2 ………… = Rp.    757.523.000,00    + 

Jumlah = Rp. 1.826.023.000,00 

2) Besarnya nilai saham John Firdaus adalah berupa dana investasi untuk 

membangun bangunan rumah toko (ruko) dan fasilitas-fasilitasnya dinilai 

sesuai dengan perhitungan rencana anggaran biaya (RAB) yang telah 

disetujui Suharto, sebagaimana diatur dalam surat perjanjian dengan nilai 

invertasi/saham sebesar Rp. 9.579.989.000,- (Sembilan milyar lima ratus 

tujuh puluh Sembilan juta Sembilan ratus delapan puluh Sembilan ribu 

rupiah). 

 

John Firdaus berkewajiban menanggung biaya izin mendirikan bangunan (IMB), 

izin prinsip, biaya ukur, biaya pemetaan, biaya zondering (penyelidikan tanah), 

pajak-pajak dan biaya-biaya lainnya yang ada hubungannya dengan perencanaan 

dan pembangunan rumah toko (ruko) serta bangunan lainnya dalam waktu 12 (dua 

belas) bulan terhitung mulai tanggal penerimaan surat perintah kerja (SPK) dari 

Suharto.John Firdaus mempunyai wewenang untuk memindahkan/mengalihkan 

hak guna bangunan atas semua atau sebagian bangunan yang menjadi penguasaan 

John Firdaus kepada pihak ketiga dan menerima hasil penjualan, sewa, jasa-jasa 

lainnya dengan nilai/harga yang ditetapkan sendiri.Pengalihan/pemindahan hak 

guna bangunan (HGB) dilaporkan kepada Suharto. John Firdaus dan atau Pihak 

lain yang memperoleh hak berkewajiban membayar pajak, retribusi atas 

pemasangan reklame sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.  

 

Setelah jangka waktu 20 (dua puluh) tahun, bersamaan dengan habisnya masa 

berlakunya hak guna bangunan (HGB) maka tanah dan bangunan tersebut 
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langsung beralih menjadi milik Suharto tanpa adanya proses tertentu maupun 

persyaratan lainnya tetapi dapat memperpanjang hak atas bagian bangunan sesuai 

dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Apabila tidak melakukan 

kegiatan tanpa alasan dalam waktu 30 (tiga puluh) hari setelah menerima surat 

perintah kerja (SPK), maka dapat dibatalkan serta berhak menunjuk pihak lain 

untuk melanjutkan pembangunan dan jaminan bank (bank garansi). Terhadap 

bagian-bagian bangunan yang tidak dapat diselesaikan pembangunannya maka 

John Firdaus akan menerima ganti rugi berdasarkan perhitungan biaya yang telah 

dikeluarkan. 

 

Setelah selesai pembangunan, maka ruko tersebut disewakan.Toko tersebut 

disewakan menjadi toko baju, toko elektronik, dan sebagainya. Proses jual beli 

terjadi di Pasar Tengah. Tidak hanya itu, pedagang dan pengrajin batu akik juga 

ada di Pasar Tengah yaitu terletak pada Jalan Bengkulu Pasar Tengah Tanjung 

Karang Pusat Bandarlampung. 

 

B. Sejarah Pedagang dan Pengrajin Batu Akik di Pasar Tengah 

 

Pedagang dan pengrajin batu akik sudah ada di Pasar Tengah sejak tahun 1990an. 

Menurut Weka Tri Rakhmad selaku sekertaris Dinas Pengelola Pasar Kota 

Bandarlampung, pedagang dan pengrajin batu akik yang pertama kali ada di 

Bandarlampung terletak di bawah Ramayana yaitu di Jalan Raden Intan, Pasar 

Bawah, Tanjungkarang. Dikarenakan tempat tersebut kurang strategis untuk 

berjualan maka pedagang dan pengrajin batu akik berpindah ke Pasar 

Tengah.Dengan berpindah tempat, pedagang dan pengrajin batu akik lebih dikenal 
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oleh masyarakat Bandarlampung karena tempat tersebut sangat strategis untuk 

berjualan. 

 

Menurut Dadi seorang pedagang batu akik, pada saat itu yang menjadi pedagang 

dan pengrajin batu akik tidak begitu banyak. Karena pada saat itu batu akik masih 

dianggap tabu oleh masyarakat. Masyarakat menganggap bahwa orang yang 

memakai cincin batu, identik dengan dukun dan lain sebagainya sehingga pada 

saat itu tidak banyak masyarakat yang menyukai batu akik tersebut, hanya 

sebagian kecil saja yang menyukai batu akik. Jumlah pedagang batu akik pada 

saat itu hanya tiga orang dan yang menjadi pengrajin batu akik hanya lima orang. 

Pedagang dan pengrajin batu akik yang masih bertahan sampai saat itu hanya dua 

orang, satu dari pedagang batu akik dan satunya lagi dari pengrajin batu akik. 

Berikut jumlah pedagang dan pengrajin batu akik di Pasar Tengah: 

Tabel 1. Jumlah Pedagang dan Pengrajin Batu Akik (Dulu) 

Pekerjaan Frekuensi Persentase 

Pedagang Batu Akik 3 37.5% 

Pengrajin Batu Akik 5 62.5% 

Jumlah 8 100% 

Sumber: Wawancara mendalam tahun 2015 

 

Trend batu akik berdampak baik untuk masyarakat, salah satunya yaitu membuka 

lapangan pekerjaan baru bagi masyarakat.Dampak positif dari trend batu akik 

mengakibatkan pedagang dan pengrajin batu akik yang ada di Pasar Tengah 

semakin bertambah.Maka lahan tempat berdagang semakin sempit sehingga 
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mengakibatkan ketidaknyamanan konsumen. Berikut jumlah pedagang dan 

pengrajin batu akik di Pasar Tengah: 

Tabel 2.Jumlah Pedagang dan Pengrajin Batu Akik (Sekarang) 

Pekerjaan Frekuensi Persentase 

Pedagang Batu Akik 46 79.3% 

Pengrajin Batu Akik 12 20.7% 

Jumlah 58 100% 

Sumber: Data primer tahun 2015 

 

Dari tabel diatas dapat disimpulkan bahwa terdapat peningkatan jumlah pedagang 

dan pengrajin batu akik yang ada di Pasar Tengah.Pada awal berjualan di Pasar 

Tengah pedagang dan pengrajin batu akik hanya berjumlah delapan orang yaitu 

tiga pedagang batu akik dan lima pengrajin batu akik. Sedangkan sekarang, 

jumlah pedagang dan pengrajin batu akik yang ada di Pasar Tengah berjumlah 58 

yaitu 46 pedagang batu akik dan 12 pengrajin batu akik. Menurut Khafi seorang 

pedagang batu akik, trend batu akik berdampak yang bagus untuk masyarakat 

karena membuka lapangan pekerjaan baru bagi masyarakat yang belum memiliki 

pekerjaan atau yang sulit mendapatkan pekerjaan selain itu penghasilan yang 

didapatkan cukup menjanjikan.Hal tersebut membuktikan bahwa trend batu akik 

berdampak positif untuk masyarakat sehingga mengakibatkan bertambahnya 

jumlah pedagang dan pengrajin batu akik di Pasar Tengah. 


