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BAB IV 

PENUTUP 

 

4.1 Kesimpulan 

 Berdasarkan hasil temuan penelitian yang diuraikan pada bagian 

terdahulu, maka dapat disimpulkan bahwa : 

1. 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.  

2. 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 
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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. 

3. 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. 

4.2 Saran 

 Sehubung dengan kesimpulan peneliti yang telah dikemukakan di atas, 

maka saran peneliti ini adalah : 

1. Pemerintah harus mendekatkan diri kepada PKL sehingga Pemerintah 

bisa memujuk secara baik – baik kepada PKL. Karena jika memakai 

metode keras tidak bisa maka apa salahnya jika di coba dengan cara 

kekeluargaan agar PKL mau masuk kedalam. Karena jika PKL tetap 

berjualan di luar maka dana yang dijanjikan oleh Presiden Joko Widodo 

tidak akan pernah turun ke Kota Bengkulu. Akibatnya kios tidak bisa 

untuk di renovasi. 
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2. Jika Pemerintah tidak mau mengeluarkan anggaran untuk melakukan pos 

jaga 1x24 jam, menurut saya ada baiknya Satpol PP diberi tugas 

tambahan untuk selalu berjaga di Pasar dan selalu mengadakan 

penggusuran setiap harinya dan mengisi pos jaga yang sudah disediakan 

oleh Pemerintah. 

 

  


