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BAB III 

KONFLIK ANTARA PEDAGANG KAKI LIMA DENGAN PEMDA KOTA 

BENGKULU TAHUN 2015-2017 (STUDI KASUS PASAR PANORAMA) 

 

 Bagian ini akan diuraikan hasil dari penelitian yang sudah dilaksanakan 

pada bu7ulan januari 2018 – maret 2018 di Pasar Panorama Kota Bengkulu 

dan Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Bengkulu dengan cara 

dokumentasi dan wawancara. Dari hasil penelitian ini telah diperoleh hasil 

temuan tentang konflik PKL dengan Pemerintah Daerah dan cara 

penyelesaian konflik PKL di Pasar Panorama Kota Bengkulu. Konflik yang 

terjadi adalah konflik vertikal dimana konflik terjadi antara Pemerintah 

Daerah dengan Masyarakat. 

3.1 Jenis Konflik di Pasar Panorama Kota Bengkulu 

 3.1.1 Konflik Berdasarkan Bidang Kehidupan 

 

  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. Perkembangan terjadi lebih 

cepat dibandingkan dengan kebutuhan manusia. Terjadinya perkembangan 

teknologi tidak bisa menjamin pertumbuhan ekonomi yang dibutuhkan 
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oleh manusia karena masih adanya manusia yang mengalami kelaparan 

karena kemiskinan. 

  Konflik juga bisa diartikan sebagai kerusakan, perselisihan, 

pertentangan seperti usaha – usah dalam menggagalkan pencapaian tujuan 

pihak lainnya. terjadinya konflik disebabkan akibat adanya tujuan 

masyarakat yang tidak sama. Konflik terjadi karena ketidakseimbangan 

hubungan sosial, ekonomi, kekuasaan yang mengalami perubahan. 

Contohnya perbedaan status sosial, tidak meratanya kehidupan yang 

berakibat adanya pengangguran, deskriminasi, dan penindasan. 

  Manusia mengalami perubahan dan perkembangan dari tahun ke 

tahun didalam kehidupannya bahkan perkembangan lebih cepat dari 

sumber daya yang mereka butuhkan. Walaupun perkembangan teknologi 

semakin canggih akan tetapi masih banyak masyarakat yang mengalami 

kelaparan karena kemiskinan. 

  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. 

  Menurut KASUBAG Tata Usaha Dinas Perindustrian dan 

Perdagangan UPTD Pasar Panorama Kota Bengkulu yaituMahadi, SH :  
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“ Berawal dari masyarakat yang hanya berjualan dengan cara tidak 

menetap dan bertujuan ingin mencari nafkah dengan berjualan 

menggunakan modal relatif kecil. Mulanya hanya beberapa orang 

saja sehingga tidak menimbulkan keresahan bagi orang lain. Akan 

tetapi semakin hari semakin bertambahnya masyarakat yang 

berjualan di pinggir jalan akhirnya menjadi permasalahan dimasa 

sekarang yang menjadi permasalahan tata ruang Kota.” 

  Berdasarkan data diatas dapat diketahui bahwa sebenarnya PKL 

sudah ada sejak duluakan 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. 
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Gambar 2. Kondisi jalanan Pasar Panorama 

 

Sumber : https://www.google.co.id/search?q=sejarah+konflik+PKL+ 

  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. 

 Seperti yang bisa dilihat di gambar Pasar Panorama sangat padat 

kendaraan karena memang jalan itu tidak tertib, bukan hanya PKL saja 

yang mengganggu tetapi jalan itu tidak satu arah bahkan masih banyak 

kendaraan yang melewatinya dengan arah yang berbeda terutama 

kendaraan motor. Bahkan ada juga yang memang sengaja menaiki motor 

untuk sekalian berbelanja sayuran di pinggir jalan. 
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3.1.2 Konflik Berdasarkan Pelaku Yang Saling Bertentangan 

   Sedangkan dari dua 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. 

  Menurut KASUBAG Tata Usaha Dinas Perindustrian dan 

Perdagangan UPTD Pasar Panorama Kota Bengkulu yaitu Mahadi, SH : 

 “ Konflik yang terjadi di Pasar Panorama Kota Bengkulu berawal 

sejak empat tahun yang lalu sampai saat ini belum terselesaikan. 

PKL masih tetap saja ingin berjualan di pinggir jalan.” 

 

  Menurut data di atas konflik berdasarkan pelaku yang saling 

bertentangan adalah orang – orang yang terlibat konflik tersebut. Konflik 

yang terjadi di Pasar Panorama Kota Bengkulu berawal sejak empat tahun 

yang lalu sampai saat ini belum terselesaikan. PKL yang masih bersikeras 

untuk tetap berjualan diluar sampai Pemerintah mau merenovasi kios 

tersebut. 

   Sebagaimana diungkapkan olehTina salah satu informan PKL di 

Pasar Panorama Kota Bengkulu sebagai berikut : 

 “ Dilakukannya penggusuran terhadap PKL tetapi tidak 

ditindaklanjuti maka kami akan kembali berjualan lagi keesokan 

harinya. Ditindaklanjuti maksudnya jangan hanya melakukan 

penggusuran saja tetapi pemerintah juga harus menyediakan auning 

 (tempat) yang memadahi dan mengubah ukuran kios yang terlalu 

kecil.” 



52 
 

  Hal senada juga diungkapkan olehNovi informan lainnya yang 

merupakan salah satu PKL sebagai berikut: 

“ Pemerintah selalu melakukan pergusuran terhadap kami untuk 

tidak berjualan di pinggir jalan tetapi pemerintah sendiri selalu 

mengabaikan pendapat kami seperti ukuran kios yang terlalu kecil, 

dan jalanan menuju kios terlalu kecil dan terlalu jauh dari jalan 

raya untuk pembeli lewati. Jadi kami akan tetap berjualan diluar 

karena pendapatan kami lebih besar berjualan diluar.” 

 

   Berdasarkan kedua ungkapan informan di atas, jelas bahwa PKL 

masih tetap bersikeras untuk berjualan dipinggir 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 kedalam. 

Hal ini juga diungkapkan oleh informanSupri salah satu PKL di Pasar 

Panorama Kota Bengkulu berikut : 

 “ Kalau kami berjualan di dalam Kios pendapatan kami berkurang, 

dan dagangan sering tidak laku karena pembeli yang malas untuk 

masuk ke dalam dan pembeli lebih memilih untuk membeli 

dagangan yang di pinggir jalan.” 

  Dan ungkapan informan lainnya Nita yang juga mendukung salah 

satu dari PKL di Pasar Panorama Kota Bengkulu berikut : 

 “ Saya mau berjualan di dalam kios tapi kalau kios tidak di 

perbaiki susah untuk kami mendapatkan penghasilan karena 

pembeli yang sepi. Jalanan menuju kios yang terlalu sempit dan 

becek membuat pembeli malas masuk kedalam sehingga 

pendapatan kami berkurang.” 

 

   Berdasarkan ungkapan kedua informan diatas tetap sama 

bersikeras untuk jualan diluar karena PKL menganggap pendapatannya 

berkurang jika mereka berjualan didalam karena pembeli malas untuk 
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berjalan masuk kedalam. Pembeli menganggap sangat jauh untuk kedalam 

dan jalan menuju kesana becek, bau dan terlalu kecil. 

  Dan ungkapan informan lainRita yang menegaskan salah satu dari 

PKL di Pasar Panorama Kota Bengkulu berikut: 

 “ Pemerintah selalu menggusur tanpa mendengarkan pendapat 

kami yang berjualan, kami hanya meminta Pemerintah mengerti 

kondisi kehidupan kami yang bergantung pada jualan ini saja. 

Kalau dagangan kami tidak laku maka kami mau hidup pakai apa. 

Harusnya Pemerintah membangun kios supaya pembeli tidak malas 

masuk ke dalam.” 

 

  Dan ungkapan informan lainAnton yang juga mendukung salah 

satu dari PKL di Pasar Panorama Kota Bengkulu berikut : 

“Kios yang seharusnya diperbaharui maka pembeli tidak akan 

malas untuk masuk kedalam sehingga pendapatan kami tidak 

berkurang. Jika pendapatan kami berkurang maka kami hidup 

bagaimana padahal pendapatan kami hanya sekedar berjualan 

sembako.” 

 

  Berdasarkan ungkapan kedua informan diatas tetap sama PKL 

masih bersikeras untuk jualan diluar mereka merasa pendapatan mereka 

berkurang karena pembeli mengeluh untuk masuk kedalam. Pembeli 

bilang karena jalan kedalam becek dan jauh jadi lebih baik belanja diluar 

saja. Jadi pemerintah harusnya memfasilitas pasar sehingga pembeli 

nyaman untuk kedalam, dan pedagang juga merasa untung. 

  Berdasarkan hasil wawancara diatas pedagang akan terus berjualan 

dipinggir jalan sampai Pemerintah mau mengikuti keinginan mereka yang 

meminta agar Pemerintah merenovasi kios yang sudah ada, supaya PKL 
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tidak berjualan dipinggir jalan lagi, dan tata ruang kota akan tertib 

sehingga pembeli mau tidak mau akan berbelanja kedalam. 

  Jika sudah tidak ada lagi yang berjualan diluar maka pedagang 

yang berjualan didalam tidak melakukan aksi protes untuk berdagang 

diluar juga karena mereka merasa dagangan mereka tidak laku karena 

pembeli lebih memilih berbelanja diluar karena akses menuju kedalam 

terlalu jauh dan pembeli merasa lebih gampang berbelanja diluar.  

Gambar 3. Keadaan Kios di dalam Pasar Panorama  

 

Sumber :Berdasarkan Penemuan Penulis 

   Keadaan kios terbaru tahun 2018 saat ini terlihat kios banyak yang 

kosong dan hanya beberapa pedagang saja yang menempati kios karena 

banyaknya pedagang yang lebih memilih untuk berjualan di luar karena 

mereka menganggap pendapatan mereka berkurang karena pembeli lebih 

suka berbelanja di luar dibandingkan harus masuk ke dalam. 
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  Pemerintah hanya melakukan penggusuran tanpa ada tindak lanjut 

supaya para PKL takut untuk berjualan kembali. Karena ini keesokan 

harinya PKL tetap berjualan kembali tanpa ada rasa takut. PKL meminta 

agar kios direnovasi, tetapi Pemerintah tidak bisa mengabulkan permintaan 

para PKL karena adanya permasalahan saat pembangunan tersebut. 

3.2 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.  

 Karena tidak adanya lapangan pekerjaan maka masyarakat 

akhirnya memilih jalan pintas seperti berdagang dipinggir jalan atau biasa 

disebut dengan PKL karena mereka tidak memerlukan modal yang terlalu 

besar untuk memenuhi kebutuhan hidup mereka. 

  Menurut Alisyahbana (dalam Istanto, 2015) masyarakat memilih 

berkerja menjadi PKL karena tidak adanya pekerjaan di sektor formal yang 

menerima mereka karena sektor formal biasanya mempunyai syarat 

tersendiri seperti pendidikan, keahlian, dan skill pengalaman bekerja 

sebelumnya. Sedangkan mereka yang memilih bekerja menjadi PKL 
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biasanya tidak adanya modal yang cukup dan bisa menerima tenaga kerja 

yang tidak perlu keahlian dan pendidikan yang tinggi. 

  Akibatnya PKL semakin bertambah di Negara – negara 

berkembang karena menjadi alternatif lain untuk melanjutkan kehidupan 

tanpa adanya syarat khusus. Ini juga terjadi di Pasar Panorama Kota 

Bengkulu yang mulanya hanya beberapa orang yang berjualan dipinggir 

jalan sehingga tidak begitu terlihat dampaknya. 

  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 olehPKL menurut 

Mahadi, SH selaku KASUBAG Tata Usaha Dinas Perindustrian dan 

Perdagangan UPTD Pasar Panorama Kota Bengkulu : 

 “Pembangunan kios sudah selesai dan sesuai konsep dan sekarang 

sudah bisa ditempati oleh semua pedagang untuk berjualan 

sehingga tidak ada lagi yang berjualan diluar kios yang 

mengakibatkan tata ruang Kota menjadi berantakan tapi masih saja 

ada pedagang yang bersikeras untuk berjualan di luar menggunakan 

lahan dengan alasan kios terlalu kecil.” 

  Menurut data di atas 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. 
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  Akibat dari PKL yang berjualan dipinggir 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 diluar karena lebih dekat sedangkan jika 

pembeli ingin belanja didalam mereka akan jauh untuk berjalan kaki karena 

tidak adanya lahan parkir. 

  Para PKL yang berjualan diluar mengakibatkan kecemburuan 

terhadap pedagang yang berjualan didalam kios karena pembeli lebih 

memilih untuk belanja diluar dibandingkan berbelanja didalam kios. Karena 

pembeli merasa lebih gampang dan akses menuju kesana lebih dekat. 

Bahkan pembeli bisa berbelanja sambil menggunakan kendaraan tanpa 

harus mencari tempat parkir. 

  Karena masalah ini pedagang didalam kios mengeluh karena 

dagangan mereka menjadi sepi sebagaimana diungkapkan olehRisa salah 

satu pedagang didalam kios di Pasar Panorama Kota Bengkulu : 

 “ Karena mereka yang berjualan diluar menyebabkan dagangan 

kami menjadi tidak laku. Karena pembeli merasa malas untuk 

berjalan masuk kedalam karena jauh dari tempat parkir mereka. 

Jika Pemerintah tidak menertibkan pedagang yang berjualan diluar 

maka kami yang didalam akan ikut berjualan diluar juga.” 

  Berdasarkan hasil informan diatas. Keberadaan PKL sangat 

merugikan pedagang yang berada didalam kios karena pendapatan mereka 

jadi menurun karena pembeli lebih memilih berbelanja diluar dibandingkan 

harus berjalan kedalam kios. Sedangkan mereka yang berjualan diluar 

dagangan mereka selalu habis. 
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  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 didalam. 

   Pemerintah menganggap pembangunan kios sudah sesuai dengan 

konsep dan belum bisa untuk diubah fisiknya karena adanya masalah hukum 

berdasarkan hasil wawancara dengan KASUBAG Tata Usaha Dinas 

Perindustrian dan Perdagangan UPTD Pasar Panorama Kota Bengkulu yaitu 

Mahadi, SH: 

 “ Pembangunan kios sudah sesuai dengan konsep dan belum bisa 

diubah, karena belum adanya serah terima. Karena saat 

pembangunan sempat ada masalah pembangunan antara pihak 

kontraktor dengan Pemda, adanya temuan pelanggaran hukum 

pihak ketiga kontraktor dengan PPTK sampai terjadi penyelidikan 

sampai sekarang belum terselesaikan. Jadi ini alasan kenapa 

pembangunan tidak bisa dirombak fisiknya. Akan tetapi kios tetap 

bisa ditempati untuk pedagang, tetapi pedagang tetap saja memilih 

berjualan di lahan yang seharusnya tempat parkir kendaraan dengan 

alasan berhak menempati karena mereka merasa telah membayar 

biaya retribusi.” 

  Berdasakan data diatas Pemerintah tetap akan memaksa PKL untuk 

berjualan di kios yang sudah dibangun tersebut tanpa merubah fisiknya. 

Akan tetapi PKL tetap saja bersikeras untuk berjualan dipinggir jalan. 
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  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. 

3.3 Resolusi Konflik Dalam Menyelesaikan Masalah Pedagang Kaki 

Lima 

3.3.1 Perjanjian Sosial 

  Penyelesaian konflik biasanya dilakukan untuk mengatur 

masyarakat agar masyarakat tidak hanya mementingkan kepentingan 

individu atau kelompok saja. Untuk menyelesaikan konflik tidak hanya 

mengandalkan moral yang ada didalam diri masyarakat maka tidak akan 

terselesaikan. 

  Dalam penelitian penulis melakukan wawancara dengan 

KASUBAG Tata Usaha Dinas Perindustrian dan Perdagangan UPTD 

Pasar Panorama Kota Bengkulu yaituMahadi, SH : 

 “ Pemerintah akan membuat perjanjian dengan para pedagang yang 

sudah menempati kios bahwa jika dalam satu bulan kios tidak diisi 
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maka kios akan diberikan kepada pedagang lain. Pemerintah 

bertindak keras karena pedagang yang sudah sangat keras 

meninggalkan kios dan berjualan di luar sehingga kios tidak ada 

yang sewa sedangkan pemerintah taunya bahwa kios sudah diisi.“ 

  Menurut data di atas Pemerintah sangat bertindak keras kepada 

para pedagang yang sudah menempati kios tetapi mereka malah lebih 

memilih berjualan diluar dan meninggalkan kios sehingga kios menjadi 

kosong dan tidak ada yang berjualan padahal dulu kios yang disediakan 

oleh Pemerintah berjumlah 400 kios hampir terisi penuh tetapi karena 

pedagang merasa dagangan mereka tidak laku akhirnya ada beberapa 

pedagang yang lebih memilih untuk berjualan di luar kios.  

  Pedagang lainnya juga ada yang berpendapat bahwa mereka lebih 

nyaman untuk berdagang didalam kios karena mereka tidak perlu terkena 

trik matahari, bahkan mereka tidak akan terkena hujan jika cuaca sedang 

buruk. Sebagaimana diungkapkan olehRisa salah satu pedagang yang 

berjualan di dalam kios di Pasar Panorama Kota Bengkulu : 

 “Saya lebih nyaman berjualan di dalam karena kalau di luar terjadi 

cuaca hujan pasti akan susah untuk menjaga barang dagangan 

karena di luar tidak disediakan fasilitas seperti di dalam jadi saya 

lebih merasa nyaman untuk berjualan di dalam. Saya berharap agar 

Pemerintah bisa menyelesaikan masalah PKL yang berjualan di 

luar agar kami yang berjualan di dalam kios tidak merasa rugi 

karena sepinya pembeli.” 

  Peran pemerintah adalah bagaimana mewujudkan Kota yang rapi, 

bersih, dan nyaman tapi juga memperhatikan pemberdayaan masyarakat 

kecil salah satunya PKL. Memperhatikan maksudnya adalah jangan 

adanya yang merasa dirugikan. Kehadiran PKL sangat mengganggu tata 
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ruang kota, tetapi disisi lain PKL juga dibutuhkan bagi masyarakat karena 

dagangan mereka bisa dibilang harganya murah. 

  Pemerintah Kota Bengkulu sudah menyedikan tempat bagi PKL 

untuk berjualan tetapi PKL masih juga banyak alasan yang memberatkan 

mereka untuk pindah kedalam kios yang sudah disediakan, mereka 

menganggap kios yang dibangun terlalu kecil dan akses untuk menuju ke 

kios terlalu sempit, dan becek sehingga pembeli malas untuk masuk 

kedalam. 

3.3.2 Membentuk Hukum 

  Dalam penelitian penulis melakukan wawancara dengan 

KASUBAG Tata Usaha Dinas Perindustrian dan Perdagangan UPTD 

Pasar Panorama Kota Bengkulu yaituMahadi, SH : 

“ Sudah sering dilakukan penggusuran dan penertiban besar – 

besaran melibatkan Polsek, Polda tetapi keesokan hari setelah itu 

mereka kembali lagi berjualan seperti biasa. Sekarang seolah – olah 

adanya pembiaran, penertiban sudah lama tidak dilakukan lagi, 

apalagi sekarang menjelang pilkada ini. Jadi sekarang belum ada 

lagi kebijakan untuk penertiban. Tapi setelah pilkada akan 

dilakukan lagi penertiban secara besar – besaran.” 

  

   Berdasarkan data di atas Pemerintah sudah melakukan penertiban 

tetapi PKL masih tetap kucing – kucingan seperti setelah diadakan 

penggusuran hari ini maka keesokan harinya mereka tetap berjualan 

seperti biasanya, tidak adanya efek jera bagi PKL itu sendiri. Seharusnya 

setelah diadakan penggusuran keesokannya diaadakan penjagaan 1 x 24 

jam tetapi tidak akan ada yang sanggup untuk melakukan itu. 
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   Karena sedang adanya Pilkada memang dengan sengaja tidak 

melakukan penggusuran seperti biasanya seolah adanya pembiaran sampai 

selesainya kegiatan pemilu baru pemerintah akan melaukan penggusuran 

besar – besaran. 

  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. MenurutMahadi, 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.  
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  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. 

  Menurut Redaksi (2018) Presiden Joko Widodo pernah berkunjung 

ke Pasar Panorama Kota Bengkulu dan melihat bagaimana keadaan pasar 

yang berantakan. Presiden pernah menjanjikan akan melanjutkan 

pembangunaan Pasar Panorama. Akan tetapi saat itu Presiden Joko 

Widodo belum tau permasalahan yang ada di Pasar Panorama ini. 

  Menurut Redaksi (2018) Akan tetapi pihak Kementerian tetap 

berkomitmen akan melaksanakan janji yang sudah dikatakan oleh Presiden 

Joko Widodo dengan mengeluarkan bantuan dana dengan syarat Pasar 

Panorama sudah bisa tertib maka dan akan langsung dikeluarkan. Jika 

Pasar Panorama tidak juga berhasil untuk ditertibkan maka bantuan dana 

tersebut tidak akan pernah sampai di Kota Bengkulu. 

  


