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Abstrak  

 

Pemerintah Kota Bengkulu tidak melarang PKL untuk berjualan di Pasar Panorama dengan syarat 

mereka berjualan dengan tertib di dalam kios. Berkali – kali PKL ditertibkan tetap saja mereka masih 

keras untuk berjualan di luar kios. Mereka berdagang secara sembunyi ketika petugas datang mereka 

baru akan berlari – lari, tetapi keesokan harinya mereka akan berjualan kembali. Hasil penelitian ini 

yaitu Konflik yang terjadi adalah karena PKL yang tidak mau berjualan di dalam kios padahal 

Pemrintah sudah menyediakan kios yang sudah dibangun, akan tetapi PKL memiliki banyak alasan 

seperti jalan menuju kesana kecil, jauh, dan becak. PKL meminta agar Pemerintah merenovasi kios 

tersebut, tetapi Pemerintah tidak bisa merubah fisik kios tersebut karena adanya permasalahan hukum 

saat pembangunan kios berlangsung sampai sekarang belum terselesaikan tetapi kios tersebut tetap 

bisa ditempati asal tidak merubah bentuk fisiknya. Permasalahannya lagi adalah PKL merasa berhak 

berjualan di pinggir jalan karena mereka memang membayar uang retribusi, dan mereka bersikeras 

untuk tetap berjualan di luar sebelum pemerintah mau merenovasi kios tersebut. Sedangkan 

pemerintah tidak bisa mengubah fisik kios tersebut. 

Kata kunci: konflik, pedagang kaki lima, pemerintah daerah 

A. PENDAHULUAN 

 Banyaknya jumlah pedagang kaki lima (PKL) terjadi karena kurangnya pendidikan dan skill 

bagi sebagian masyarakat sehingga masyarakat lebih memilih untuk bekerja dibidang sektor informal 

dibandingkan di bidang formal yang terlalu banyak persyaratan yang tidak ada didalam diri mereka. 

Akhirnya mereka memilih jalan pintas seperti menjadi PKL yang tidak memerlukan begitu banyak 

modal untuk memenuhi kebutuhan hidup mereka.  

 Peran pemerintah adalah bagaimana mewujudkan kota yang indah, nyaman, rapi dan bersih 

tapi juga memperhatikan pemberdayaan ekonomi bagi masyarakat kecil seperti PKL juga harus 

dicapai. Upaya pemerintah juga harus memperhatikan masyarakat karena jangan sampai ada yang 

merasa dirugikan. Kehadiran PKL yang tidak tertata sangat mengganggu tata ruang kota, tetapi disisi 

lain PKL juga dibutuhkan bagi masyarakat karena dagangan mereka yang terbilang murah.  

 Pemerintah tidak melarang PKL untuk berjualan di Pasar Panorama, tetapi dengan tertib dan 

tidak berantakan seperti ini. Pedagang yang berjualan di dalam kios banyak yang mengeluh karena 

dagangan mereka jadi sepi setiap harinya. Karena masyarakat banyak yang belanja di luar kios karena 

merasa lebih dekat karena untuk masuk kedalam kios menjadi susah karena macet akibat PKL yang 

berjualan di pinggir jalan dan trotoar. 

Pemerintah Daerah Kota Bengkulu melakukan penertiban terhadap PKL yang berjualan di 

Pasar Panorama dengan cara menggusur dan mengusir pedagang. Setiap pagi pemerintah Daerah Kota 

Bengkulu mengerahkan Satpol PP untuk mengadakan razia pasar dan sekaligus melakukan pengusiran 

terhadap pedagang kaki lima. Saat dilakukan razia para pedagang kaki lima pergi dan memindahkan 

dagangan mereka, akan tetapi setelah Satpol PP pergi meninggalkan lokasi pasar, para PKL pun tetap 

kembali berdagang di tepi jalan dan memakai badan jalan. Setiap pagi terjadi kemacetan lalu lintas di 

jalan raya depan pasar Panorama yang diakibatkan oleh banyaknya PKL yang berjualan memakai 

badan jalan. 

 Berkali-kali PKL ditertibkan tetap saja mereka masih keras untuk berjualan disana. Mereka 

akan berdagang secara sembunyi ketika petugas datang mereka baru akan berlari-lari untuk pergi dari 

sana tapi keesokan harinya mereka akan berjualan lagi seperti biasanya. Tragedi seperti ini sudah 
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berlangsung selama 4 (empat) Tahun yang lalu. Sejak Tahun 2014 yang lalu Pemerintah Daerah telah 

melakukan renovasi pembangunan Pasar Panorama. Pemerintah Daerah Kota Bengkulu telah 

membangun dan menata kios tempat pedagang kaki lima berdagang.  

 Pemerintah Daerah membangun kios tersebut di dalam pagar lokasi pasar tersebut yang 

jaraknya tidak terlalu jauh dari jalan raya. Kenyataan yang terjadi walaupun kios yang sudah di 

bangun dan ditata oleh pihak Pemerintah Daerah sebagai tempat para pedagang kaki lima berjulan itu 

sudah siap untuk ditempati, para pedagang kaki lima pun tetap saja ingin berjualan di tepi jalan raya 

sehingga memakan badan jalan dan mengakibatkan kemacetan lalu lintas setiap hari di depan pasar 

Panorama Kota Bengkulu.  

 PKL di Pasar Panorama sudah terlalu sering diadakan penggusuran akan tetapi tetap saja 

kembali seperti awal lagi ketika Satpol PP meninggalkan pasar, mereka kembali berjualan seperti 

biasanya selama tahun 2014 dan Pemerintah membangun kios dan selesai tahun 2015 berharap PKL 

akan menempati kios tersebut dan tidak lagi berjualan di pinggir jalan tetapi tetap saja PKL bersikeras 

untuk berjualan di pinggir jalan dengan begitu banyak alasan. Yang menarik kenapa hanya Pasar 

Panorama saja yang tidak selesai – selesai permasalahan PKL ini, sedangkan pasar yang lain yang ada 

di Kota Bengkulu hampir semua PKL yang ada di Pasar sudah teratasi.  Atas dasar itulah peneliti 

merasa penting untuk mengkaji lebih mendalam lagi tentang “Konfilk Pedagang Kaki Lima Pasar 

Panorama dengan Pemerintah Daerah Kota Bengkulu Tahun 2014 – 2017”. 

B. METODE PENELITIAN 

 Dalam penelitian ini penulis menggunakan metode penelitian deskriptif. penelitian akan 

membahas tentang konsep teoritis dari berbagai metode, kelebihan dan kelemahan didalam suatu 

karya ilmiah. Kemudian akan berlanjut pada pemilihan metode yang akan digunakan dalam 

penelitannya nanti. Penelitian mengenai “Konflik Antara Pedagang Kaki Lima Dengan Pemerintah 

Daerah Kota Bengkulu Tahun 2015-2017 (Studi Kasus Pasar Panorama)” merupakan penelitian 

kualitatif. Lokasi penelitian ini dilakukan di Kota Bengkulu, tepatnya di Pasar Panorama. 

 Untuk memudahkan menganalisa data maka penulis akan memberikan batasan apa saja yang 

di pakai untuk melakukan penelitian ini untuk bisa menjawab permasalahan penelitian ini. Dalam 

penelitian ini menggunakan indikator mengenai Konflik Pedagang Kaki Lima Pasar Panorama 

Dengan Pemerintah Daerah Kota Bengkulu Tahun 2014 – 2017 : 

1. Konflik 

a. Jenis Konflik 

b. Pelaku Konflik 

c. Faktor Penyebab Konflik 

2. Resolusi Konflik 

a. Perjanjian Sosial 

b. Membentuk hukum  

 

C. KERANGKA TEORI 

1. Konflik 

 Menurut Indriyani (2009) pada dasarnya konflik bisa kita gambarkan semacam hubungan 

bertentangan antara dua pihak ataupun lebih. Menurut Istanto (2015) konflik yang berasal dari bahasa 

latin yaitu configere yang berarti saling memukul. Dalam proses hubungan sosial antara satu hal 

dengan hal lainnya tidak akan bisa menjamin akan ada kesusaian, sehingga terjadilah ketidakserasian 

atau berbedanya pendapat yang akan memunculkan pertentangan dimana pihak-pihak yang berusaha 

untuk saling menjatuhkan yang lainnya dengan melenyapkan atau menghancurkannya, proses ini 

merupakan salah satu bentuk sosial disosiatif yang bisa disebut konflik. 

 Konflik dapat dikelompokkan sesuai jenisnya, ada beberapa kriteria di dalam konflik. Berikut 

adalah jenis-jenis konflik menurut Wirawan (2010) berdasarkan bidang kehidupan yaitu Konflik 

Ekonomi, Konflik Bisnis, Konflik Politik, Konflik Sosial. Adapun konlik berdasarkan pelaku yaitu 

Konflik Vertikal dan Konflik Horizontal. 

 Menurut Sudarmo (dalam Istanto, 2015) faktor penyebab terjadinya konflik adalah masalah 

kebijakan yang berhubungan dengan pemerintah, apa saja yang dilakukan oleh pemerintah dengan 

maksud atau tujuan dari apa yang dilakukannya, dengan itu kebijakan publik merupakan kebijakan 

pemerintah yang disengaja bukan terjadi secara kebetulan. Bentuk-bentuk kebijakan yang dilakukan 



pemerintah seperti relokasi, penertiban, yang dilakukan secara paksa untuk mematuhi peraturan, 

pengharusan menggunak seragam atau kios/lapak yang sifatnya bongkar pasang, ketentuan jam 

operasional yang biasanya dibatasi. Tidak semua kebijakan bisa diterima oleh PKL, kondisi ini yang 

bisa mengakibatkan terjadinya konflik. 

 Menurut Zuhdan (2013) konflik antarkelompok sudah lama terjadi, proses penyelesaian pun 

berdasarkan pendekatan kekuasaan, walaupun kekuasaan mempunyai kekuatan yang legal tetapi 

proses penyelesaian menggunakan pendekatan kekuasaan sangat banyak kelemahannya. Seperti 

mereka lebih mengandalkan senjata, dari pada menggunakan modal sosial yang ada. Prosesnya 

bersifat top – down dan sangat mengutamakan kepentingan orang atas dibandingkan kepentingan 

masyarakat bawah. 

 Penyelesaian konflik menjadi sebuah pilihan seperti untuk mengatur masyarakat, untuk 

menciptakan masyarakat jauh dari kepentingan individu atau kelompok perlu sebuah perjanjian sosial 

yang diwujudkan oleh negara konstitusional. Karena kalau hanya mengandalkan moral yang ada 

didalam diri masyarakat maka tidak akan selesai. Negara harus membentukhukum – hukum yang 

berlaku di negara diyakini akan mampu menciptakan masyarakat tanpa adanya konflik. 

 

2. Pedagang Kaki Lima 

 Menurut Istanto (2015) PKL adalah salah satu usaha dibidang sektor informal yang berbentuk 

usaha kecil dan dipinggir jalan. Biasanya PKL dominasi yang membuat identik dengan sektor 

informal dengan jenis pekerjaan yang dilakukan oleh PKL. Tetapi kenyataannya  sektor informal 

bukan hanya sekedar PKL, untuk itu perlu pemahaman terlebih dahulu tentang teori sektor informal 

dan sektor formal. 

 Menurut Handayani (2008) ada banyak definisi tentang PKL, jadi akan sulit jika membuat 

definisi yang baku. Sekitar tahun 1980an, kita cuman mengenal dengan istilah seperti pedagang pasar, 

pedagang klontong, pedagang makanan, dsb. Pada saat itu istilah pedagang hanya dapat dilihat dari 

lokasi atau apa yang dijual. Di awal tahun 1990an, kita mulai mengenal dengan istilah PKL yang 

dengan ciri khas menggunakan gerobak membawa jualannya. Istilah ini bisa didefinisikan karena 

gerobak benda yang ditopang empat kaki, dan ditambahkan dengan orang yang membawanya maka 

kakinya menjadi lima. Tetapi ada juga yang mendefinisikan PKL sebagai pedagang informal yang 

menempati kaki lima seperti di trotoar yang keberadaannya tidak boleh mengganggu publik, baik dari 

aspek ekonomi sosial, fisik visual, lingkungan, dan pariwisata. 

 Adapun beberapa kriteria PKL menurut Istanto (2015) : 

a. Mereka melakukan kegiatan di ruang publik, yang sebenarnya bukan untuk tempat 

berjualan, contoh di pinggir jalan, trotoar, dan ruas jalan yang menghubungkan ke 

tempat lain seperti dekat pasar, ruang hijau, dan alun – alun. 

b. Mereka berjualan bermacam barang yang bisa dikatakan seprti makanan, barang, dan 

jasa pelayanan untuk mendapatkan keuntungan yang dilakukan transaksi pasar. 

c. Mereka saling berhubungan dengan sektor informal lainnya. 

d. Mereka tidak mempunyai izin berjualan. 

e. Mereka tidak membayar pajak. 

f. Dalam bisnis biasanya mereka melibatkan anggota keluarga. 

g. Usaha yang mereka lakukan biasanya terbilang kecil. 

 Menurut Ari (2006) Bentuk sarana yang digunakan oleh PKL dalam aktivitas jualan sangat 

bervariasi dan sangat sederhana. Biasanya bentuk sarana yang digunakan sangat mudah dibawa dan 

dipindahkan dari satu tempat ke tempat lainnya,adapun bentuk sarana perdagangan yang digunakan 

oleh PKL Menurut Ari (dalam Widjajanti 2002) bentuk sarana perdagangan yang digunakan oleh 

PKL biasanya gerobak, keranjang, warung semi permanen, gelaran atau alas. 

 Menurut Ari (dalam Mc. Gee dan Yeung 1997) sifat pelayanan dapat dikelompokkan menjadi 

3(tiga) yaitu pedagang menetap, pedagang semi menetap, dan pedagang keliling. 

 

 

D. HASIL DAN PEMBAHASAN 



1. Jenis Konflik di Pasar Panorama Kota Bengkulu 

 Dari empat jenis konflik berdasarkan bidang kehidupan peneliti hanya menemukan satu jenis 

temuan yang ada di Pasar Panorama Kota bengkulu yaitu konflik ekonomi terjadi karena adanya 

perubahan dan perkembangan manusia didalam kehidupan. Konflik ekonomi terjadi karena ekonomi 

yang terbatas. Konflik ekonomi bisa terjadi antara masyarakat dengan Pemerintah Daerah, contohnya 

seperti konflik mengenai PKL. Kegiatan PKL seringkali menjadi konflik karena pemerintah yang 

melarang mereka untuk berjualan di tempat yang tidak diperbolehkan. Akan tetapi PKL di Pasar 

Panorama Kota Bengkulu masih tetap bersikeras untuk berjualan di pinggir jalan. 

 sebenarnya PKL sudah ada sejak dulu akan tetapi sekarang semakin melonjaknya pedagang 

berjualan sehingga terjadinya konflik karena tata ruang Kota yang terganggu. Menurut Musriadi 

(2017) jumlah PKL di Pasar Panorama Kota Bengkulu kurang lebih 400 orang baik pedagang asli 

maupun pendatang baru berawal dari masyarakat yang hanya bertujuan ingin mencari nafkah dengan 

berjualan menggunakan modal yang tidak begitu besar. Mulanya hanya beberapa orang saja yang 

berjualan diberbagai tempat yang ada di Pasar Panorama, akan tetapi semakin berjalannya waktu 

ternyata semakin bertambahnya masyarakat yang ikut berjualan dan ini yang mengakibatkan jalanan 

semakin sempit setiap harinya, karena pedagang berlomba – lomba mencari tempat yang strategis dan 

gampang dijangkau oleh pembeli. 

 Keadaan Pasar Panorama di pagi hari selalu terjadi kemacetan karena jalanan yang diambil 

oleh PKL untuk berjualan mengakibatkan kemacetan. Pasar Panorama selain pasar, disini juga 

terminal angkot yaitu dimana tempat ini menjadi salah satu pangkalan angkot untuk mencari 

penumpang, karena terminal ini juga salah satu tempat transit angkot menju berbagai tempat yang ada 

di Kota Bengkulu. 

 jenis konflik berdasarkan pelaku peneliti juga menemukan satu konflik yang terjadi di Pasar 

Panorama Kota Bengkulu adalah konflik yang terjadi antara masyarakat dengan para pengambil 

kebijakan di lingkungan Pemda Kota Bengkulu yang biasa disebut dengan konflik vertikal. PKL 

masih tetap bersikeras untuk berjualan di pinggir jalan dengan alasan yang sama. PKL meminta agar 

Pemerintah mengubah bentuk kios yang sudah dibangun itu. kios yang terlalu kecil dan jalan menuju 

ke kios sangat jauh, kecil, dan becek ini yang membuat pembeli malas untuk masuk ke dalam. 

 pedagang akan terus berjualan di pinggir jalan sampai Pemerintah mau mengikuti keinginan 

mereka yang meminta agar Pemerintah merenovasi kios yang sudah ada, supaya PKL tidak berjualan 

di pinggir jalan lagi, dan tata ruang kota akan tertib sehingga pembeli mau tidak mau akan berbelanja 

ke dalam. 

 Jika sudah tidak ada lagi yang berjualan di luar maka pedagang yang berjualan di dalam tidak 

melakukan aksi protes untuk berdagang di luar juga karena mereka merasa dagangan mereka tidak 

laku karena pembeli lebih memilih berbelanja di luar karena akses menuju ke dalam terlalu jauh dan 

pembeli merasa lebih gampang berbelanja di luar. 

2. Faktor Penyebab Konflik di Pasar Panorama Kota Bengkulu 
 Dari lima faktor penyebab konflik hannya satu faktor yang di temukan oleh peneliti di 

lapangan yaitu sektor Ekonomi adalah salah satu faktor penyebab terjadinya konflik biasanya 

disebabkan oleh bertambahnya pertumbuhan ekonomi tetapi tidak bertambahnya untuk lapangan 

pekerjaan ini yang biasanya menjadi salah satu faktor penyebab konflik di Negara – negara 

berkembang.  

 Semakin bertambahnya jumlah PKL yang berjualan di Pasar Panorama ini mengakibatkan 

trotar, lahan parkir, hingga jalanan menjadi penuh diisi oleh PKLyang berjualan. Karena 

permasalahan ini akhirnya Pemerintah membangun sebuah kios untuk ditempati oleh PKL. 

 Pembangunan kios sudah selesai ada beberapa pedagang yang sudah menempati kios tersebut 

akan tetapi ada juga pedagang yang masih bersikeras untuk berjualan di jalanan dengan alasan yang 

begitu banyak salah satunya mengatakan kios yang dibangun oleh Pemerintah yang terlalu kecil, dan 

akses jalan menuju kesana jauh dan becek. 

 Akibat dari PKL yang berjualan di pinggir jalan mereka menggunakan lahan parkir yang 

seharusnya bisa digunakan oleh pembeli untuk parkir kendaraan mereka. Dan ini juga yang menjadi 

penyebab pembeli lebih memilih berbelanja di luar karena lebih dekat sedangkan jika pembeli ingin 

belanja di dalam mereka akan jauh untuk berjalan kaki karena tidak adanya lahan parkir. 

 Pemerintah Kota Bengkulu sering melakukan penggusuran akan tetapi PKL tetap bersikeras 
untuk tidak meninggalkan tempat itu, dengan alasan yang begitu banyak berdasarkan hasil 



wawancara dengan enam orang informan PKL di Pasar Panorama Kota Bengkulu. Mereka tidak 
melakukan perdagangan kalau adanya penggusuran yang dilakukan oleh Pemerintah tetapi keesokan 
harinya mereka berjualan lagi seperti biasa bahkan ada juga yang nekat berjuaalan sore harinya 
ketika penggusuran telah selesai mereka menganggap pemerintah harus merenovasi kios tersebut 
baru mereka akan berjualan di dalam. Pemerintah menganggap pembangunan kios sudah sesuai 
dengan konsep dan belum bisa untuk diubah fisiknya karena adanya masalah hukum. 
 PKL juga menganggap berhak untuk berjualan di jalanan yang seharusnya digunakan sebagai 
lahan parkir, karena PKL membayar uang retribusi perhari untuk bisa berjualan disana dan masing – 
masing PKL membayar uang retribusi yang berbeda – beda tergantung letaknya strategis apa tidak. 
 Pemerintah mengatakan adanya oknum yang mengambil kesempatan mengatas namakan 
Pemerintah padahal Pemerintah sama sekali tidak terlibat akan hal ini. Pemerintah sudah menegur 
Dinas Perhubungan. Pemerintah meminta agar lahan yang diizinkan untuk parkir ditarik untuk 
izinnya kalau mereka menyalahgunakan lahan parkir tersebut. 

3. Resolusi Konflik Dalam Menyelesaikan Masalah Pedagang Kaki Lima 
 Pemerintah akan melakukan resolusi setelah melakukan penggusuran yang biasanya setelah 

penggusuran selesai keesokan harinya para PKL tetap akan berjualan karena merasa keesokan harinya 

sudah aman tidak adanya penggusuran lagi. Menurut Mahadi, SH selaku KASUBAG Tata Usaha 

Dinas Perindustrian dan Perdagangan UPTD Pasar Panorama Kota Bengkulu yaitu : 

“ Kedepannya sesudah diadakan penggusuran besar – besaran maka keesokannya langsung 

diadakan pos terpadu yang diisi oleh instansi terkait gabungan seperti LLAJ, Polisi, 

Disperindag, Bappenas. Seperti yang pernah dilakukan sebelumnya di pasar yang ada di jalan 

Kz. Abidin Kota Bengkulu dulu juga seperti itu, sekarang keadaan pasar sudah mulai tertib. 

Tetapi yang menjadi permasalahan Pemda sendiri keberatan untuk melaksanakan pos jaga 

karena orang – orang yang bertugas di pos jaga juga harus diperhatikan seperti uang makan 

perhari dan uang lainnya. Karena siapa yang mau menjaga pos tanpa adanya perhatian khusus 

dari pihak pemerintah.” 

 Menurut data di atas Resolusi sudah ada akan tetapi masih adanya permasalahan dari pihak 

Pemerintah untuk mengeluarkan dana tambahan anggaran untuk mereka yang menjaga pos. Karena 

tidak mungkin orang – orang yang menjaga pos tidak diberi makan karena mereka akan menjaga di 

pos 1x24 jam. Karena jika tidak dilakukan pos jaga maka PKL akan tetap berjualan kembali seperti 

biasanya.  

 Karena jika Pemerintah melakukan penggusuran secara besar – besaran dan keesokannya 

langsung diadakan pos jaga maka masalah PKL pun pasti langsung terselesaikan, akan tetapi ini juga 

menjadi permasalahan pemerintah karena ini akan menjadi bertambahnya anggaran daerah itu sendiri. 

 
E. KESIMPULAN 

Berdasarkan hasil temuan penelitian yang diuraikan pada bagian terdahulu, maka dapat disimpulkan 

bahwa : 

Jenis Konflik di Pasar Panorama Kota Bengkulu 

 Jenis konflik yang ada di Pasar Panorama Kota Bengkulu adalah konflik antara masyarakat 

dengan Pemerintah daerah. Dimana PKL tidak mau berjualan di dalam pasar sebelum Pemerintah 

mau merenovasi kios yang ada di dalam pasar. 

 Konflik terjadi karena PKL yang tidak mau berjualan di dalam dengan berbagai alasan seperti 

jalan menuju kesana becek, kios yang terlalu kecil. Karena PKL yang masih saja berjualan di luar 

sehingga tata ruaang kota semakin berantakan dengan membuat jalanan menjadi sempit. 

 Konflik juga terjadi karena PKL juga merasa berhak berjualan di pinggir jalan karena mereka 

juga membayar biaya retribusi untuk berjualan di lahan parkir tersebut.  

Faktor Penyebab Konflik di Pasar Panorama Kota Bengkulu 

 Para PKL yang masih keras untuk berjualan di luar kios karena mereka meminta agar 

Pemerintah bisa merenovasi kios agar mereka bisa menempati kios dan tidak akan berjualan di luar 

lagi. Yang jadi permasalahannya adalah Pemerintah tidak bisa mengubah fisik dari kios tersebut 

karena saat pembangunan berlangsung terjadi masalah pembangunan antara pihak kontraktor dengan 

Pemda adanya temuan pelanggaran hukum. Sehingga untuk mengubah fisik Pemerintah tidak akan 

bisa melakukannya, akan tetapi PKL tetap boleh berdagang di kios tersebut. 



Resolusi Konflik Dalam Menyelesaikan Masalah Pedagang Kaki Lima  

 Resolusi yang akan dibuat Pemerintah Kedepannya setelah diadakan penggusuran besar – 

besaran maka juga dibantu dengan diadakan pos terpadu yang diisi oleh instansi terkait gabungan 

seperti LLAJ, Polisi, Disperindag, Bappenas. Seperti pasar yang ada di  Jl. Kz. Abidin Kota Bengkulu 

dulu juga seperti itu, sekarang sudah mulai tertib PKL takut untuk berjualan kembali. 
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