
 

 

 

IV. GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN 

 

 

A. Sejarah Singkat Kota Bandar Lampung 

 

Pada tahun 1912 wilayah Kota Bandar Lampung pada zaman kolonial Hindia 

Belanda termasuk wilayah Onder Afdeling Telokbetong yang dibentuk 

berdasarkan Staatsbalat 1912 Nomor: 462, yang terdiri dari Ibukota 

Telokbetong sendiri dan daerah-daerah disekitarnya. Sebelum tahun 1912, 

Ibukota Telokbetong ini meliputi juga Tanjungkarang yang terletak sekitar 5 

km di sebelah utara Kota Telokbetong (Encyclopedie Van Nedderland Indie, 

D.C.STIBBE bagian IV). Ibukota Onder Afdeling Telokbetong adalah 

Tanjungkarang, sementara Kota Telokbetong sendiri berkedudukan sebagai 

Ibukota Keresidenan Lampung. Kedua kota tersebut tidak termasuk ke dalam 

Marga Verband, melainkan berdiri sendiri dan dikepalai oleh seorang Asisten 

Demang yang tunduk kepada Hoof Van Plaatsleyk Bestuur selaku Kepala 

Onder Afdeling Telokbetong.periode selanjutnya atau pada zaman 

pendudukan Jepang, kota Tanjungkarang-Telokbetong dijadikan shi (Kota) 

dibawah pimpinan seorang shichō (bangsa Jepang) dan dibantu oleh seorang 

fukushichō (bangsa Indonesia).  

 

Kemudian sejak zaman Kemerdekaan Republik Indonesia, Kota 

Tanjungkarang dan Kota Telokbetong menjadi bagian dari Kabupaten 

http://id.wikipedia.org/wiki/Hindia_Belanda
http://id.wikipedia.org/wiki/Hindia_Belanda
http://search.conduit.com/Results.aspx?ctid=CT3327494&searchsource=55&UM=2&q=Onder%20Afdeling%20Telokbetong
http://search.conduit.com/Results.aspx?ctid=CT3327494&searchsource=55&UM=2&q=Ibukota%20Telokbetong
http://search.conduit.com/Results.aspx?ctid=CT3327494&searchsource=55&UM=2&q=Ibukota%20Telokbetong
http://search.conduit.com/Results.aspx?ctid=CT3327494&searchsource=55&UM=2&q=Kota%20Telokbetong
http://id.wikipedia.org/wiki/Lampung
http://search.conduit.com/Results.aspx?ctid=CT3327494&searchsource=55&UM=2&q=Asisten%20Demang
http://search.conduit.com/Results.aspx?ctid=CT3327494&searchsource=55&UM=2&q=Asisten%20Demang
http://id.wikipedia.org/wiki/Zaman_pendudukan_Jepang
http://id.wikipedia.org/wiki/Zaman_pendudukan_Jepang
http://search.conduit.com/Results.aspx?ctid=CT3327494&searchsource=55&UM=2&q=Kota%20Telokbetong
http://search.conduit.com/Results.aspx?ctid=CT3327494&searchsource=55&UM=2&q=Kabupaten%20Lampung%20Selatan
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Lampung Selatan hingga diterbitkannnya Undang-Undang Nomor 22 tahun 

1948 yang memisahkan kedua kota tersebut dari Kabupaten Lampung Selatan 

dan mulai diperkenalkan dengan istilah penyebutan Kota Tanjungkarang-

Telukbetung. 

 

Pada perkembangannya, status Kota Tanjungkarang dan Kota Telukbetung 

terus berubah dan mengalami beberapa kali perluasan hingga pada tahun 

1965 setelah Keresidenan Lampung dinaikkan statusnya menjadi Provinsi 

Lampung (berdasarkan Undang-Undang Nomor : 18 tahun 1965), Kota 

Tanjungkarang-Telukbetung berubah menjadi Kotamadya Daerah Tingkat II 

Tanjungkarang-Telukbetung dan sekaligus menjadi ibukota Provinsi 

Lampung. Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 24 tahun 1983, 

Kotamadya Daerah Tingkat II Tanjungkarang-Telukbetung berubah menjadi 

Kotamadya Daerah Tingkat II Bandar Lampung (Lembaran Negara tahun 

1983 Nomor 30, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3254).  

 

Kemudian berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 43 tahun 

1998 tentang perubahan tata naskah dinas di lingkungan Pemerintah 

Kabupaten/Kotamadya Daerah Tingkat II se-Indonesia yang kemudian 

ditindaklanjuti dengan Keputusan Walikota Bandar Lampung nomor 17 tahun 

1999 terjadi perubahan penyebutan nama dari “Pemerintah Kotamadya 

Daerah Tingkat II Bandar Lampung” menjadi “Pemerintah Kota Bandar 

Lampung” dan tetap dipergunakan hingga saat ini. adapun Walikota terpilih 

sejak keluarnya Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 43 tahun 1998 dan 

Keputusan Walikota Bandar Lampung nomor 17 tahun 1999 adalah Drs. 

http://search.conduit.com/Results.aspx?ctid=CT3327494&searchsource=55&UM=2&q=Kabupaten%20Lampung%20Selatan
http://search.conduit.com/Results.aspx?ctid=CT3327494&searchsource=55&UM=2&q=Kota%20Tanjungkarang
http://search.conduit.com/Results.aspx?ctid=CT3327494&searchsource=55&UM=2&q=Keresidenan%20Lampung
http://id.wikipedia.org/wiki/Undang-Undang
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Suharto pada tahun 1995 – 2005, Drs. Eddy Sutrisno, M.Pd. pada tahun 2005 

– 2010 dan Drs. H. Herman H.N. mulai tahun 2010-sekarang. 

 

Hari jadi kota Bandar Lampung ditetapkan berdasarkan sumber sejarah yang 

berhasil dikumpulkan, terdapat catatan bahwa berdasarkan laporan dari 

Residen Banten William Craft kepada Gubernur Jenderal Cornelis yang 

didasarkan pada keterangan Pangeran Aria Dipati Ningrat (Duta Kesultanan) 

yang disampaikan kepadanya tanggal 17 Juni 1682 antara lain berisikan: 

“Lampong Telokbetong di tepi laut adalah tempat kedudukan seorang Dipati 

Temenggung Nata Negara yang membawahi 3.000 orang” (Deghregistor 

yang dibuat dan dipelihara oleh pimpinan VOC halaman 777 dst.), dan hasil 

simposium Hari Jadi Kota Tanjungkarang-Telukbetung pada tanggal 18 

November 1982 serta Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 1983 tanggal 26 

Februari 1983 ditetapkan bahwa hari Jadi Kota Bandar Lampung adalah 

tanggal 17 Juni 1682. 

 

B. Kondisi Geografis Kota Bandar Lampung 

 

1. Geografis 

Kota Bandar Lampung secara terletak pada 5
0 
20’ sampai dengan 5

0 
30’ 

lintang selatan dan 105
0 
28’ sampai dengan 105

0 
37’ bujur timur. Letak 

tersebut berada pada Teluk Lampung di ujung selatan pulau Sumatera. 

Berdasarkan kondisi ini, Kota Bandar Lampung menjadi pintu gerbang 

utama pulau Sumatera tepatnya kurang lebih 165 km sebelah barat laut 

Jakarta dan memiliki peran sangat penting selain dalam kedudukannya 

sebagai ibu kota Provinsi Lampung juga merupakan pusat pendidikan, 

http://search.conduit.com/Results.aspx?ctid=CT3327494&searchsource=55&UM=2&q=Teluk%20Lampung
http://search.conduit.com/Results.aspx?ctid=CT3327494&searchsource=55&UM=2&q=Kota%20Bandar%20Lampung
http://search.conduit.com/Results.aspx?ctid=CT3327494&searchsource=55&UM=2&q=Provinsi%20Lampung
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kebudayaan dan perekonomian bagi masyarakat. Secara administratif 

batas daerah Kota Bandar Lampung adalah: 

 Sebelah Utara berbatasan dengan Kecamatan Natar Kabupaten 

Lampung Selatan. 

 Sebelah Selatan berbatasan dengan Kecamatan Padang Cermin 

Kabupaten Pesawaran dan Kecamatan Ketibung serta Teluk Lampung. 

 Sebelah Barat berbatasan dengan Kecamatan Gedong Tataan dan 

Padang Cermin Kabupaten Pesawaran. 

 Sebelah Timur berbatasan dengan Kecamatan Tanjung Bintang 

Kabupaten Lampung Selatan. 

 

Selain daripada itu, Kota Bandar Lampung memiliki andil yang sangat 

vital dalam jalur transportasi darat dan aktivitas pendistribusian logistik 

dari Jawa menuju Sumatera maupun sebaliknya serta memiliki Pelabuhan 

Panjang untuk kegiatan ekspor impor dan Pelabuhan Srengsem yang 

melayani distribusi batubara dari Sumatera ke Jawa, sehingga secara 

langsung Kota Bandar Lampung berkontribusi dalam mendukung 

pergerakan ekonomi nasional. Kota Bandar Lampung memiliki luas 

wilayah 197,22 km² yang terbagi ke dalam 20 Kecamatan dan 126 

Kelurahan dengan populasi penduduk 879.651 jiwa (berdasarkan sensus 

2014), kepadatan penduduk sekitar 8.142 jiwa/km² dan diproyeksikan 

pertumbuhan penduduk mencapai 1,8 juta jiwa pada tahun 2030.    

 

 

 

http://search.conduit.com/Results.aspx?ctid=CT3327494&searchsource=55&UM=2&q=Kota%20Bandar%20Lampung
http://search.conduit.com/Results.aspx?ctid=CT3327494&searchsource=55&UM=2&q=Kecamatan%20Ketibung
http://search.conduit.com/Results.aspx?ctid=CT3327494&searchsource=55&UM=2&q=Kecamatan%20Gedong%20Tataan
http://search.conduit.com/Results.aspx?ctid=CT3327494&searchsource=55&UM=2&q=Kota%20Bandar%20Lampung
http://search.conduit.com/Results.aspx?ctid=CT3327494&searchsource=55&UM=2&q=Pelabuhan%20Panjang
http://search.conduit.com/Results.aspx?ctid=CT3327494&searchsource=55&UM=2&q=Pelabuhan%20Panjang
http://search.conduit.com/Results.aspx?ctid=CT3327494&searchsource=55&UM=2&q=Pelabuhan%20Srengsem
http://search.conduit.com/Results.aspx?ctid=CT3327494&searchsource=55&UM=2&q=Kota%20Bandar%20Lampung
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2. Topografi 

Secara topografi Kota Bandar Lampung sangat beragam, mulai dari 

dataran pantai sampai kawasan perbukitan hingga bergunung, dengan 

ketinggian permukaan antara 0 sampai 500 m daerah dengan topografi 

perbukitan hinggga bergunung membentang dari arah Barat ke Timur 

dengan puncak tertinggi pada Gunung Betung sebelah Barat dan Gunung 

Dibalau serta perbukitan Batu Serampok di sebelah Timur. Topografi 

tiap-tiap wilayah di Kota Bandar Lampung adalah sebagai berikut: 

 Wilayah pantai terdapat disekitar Teluk Betung dan Panjang dan pulau 

di bagian Selatan 

 Wilayah landai/dataran terdapat disekitar Kedaton dan Sukarame di 

bagian Utara 

 Wilayah perbukitan terdapat di sekitar Telukbetung bagian Utara 

 Wilayah dataran tinggi dan sedikit bergunung terdapat disekitar 

Tanjung Karang bagian Barat yaitu wilayah Gunung Betung, dan 

Gunung Dibalau serta perbukitan Batu Serampok di bagian Timur. 

 

Dilihat dari ketinggian yang dimiliki, Kecamatan Kedaton dan Rajabasa 

merupakan wilayah dengan ketinggian paling tinggi dibandingkan 

dengan kecamatan-kecamatan lainnya yaitu berada pada ketinggian 

maksimum 700 mdpl. Sedangkan Kecamatan Teluk Betung Selatan dan 

Kecamatan Panjang memiliki ketinggian masing-masing hanya sekitar 2–

5 mdpl atau kecamatan dengan ketinggian paling rendah/ minimum dari 

seluruh wilayah di Kota Bandar Lampung. 

 

http://search.conduit.com/Results.aspx?ctid=CT3327494&searchsource=55&UM=2&q=Gunung%20Betung
http://search.conduit.com/Results.aspx?ctid=CT3327494&searchsource=55&UM=2&q=Gunung%20Dibalau
http://search.conduit.com/Results.aspx?ctid=CT3327494&searchsource=55&UM=2&q=Gunung%20Dibalau
http://search.conduit.com/Results.aspx?ctid=CT3327494&searchsource=55&UM=2&q=Batu%20Serampok
http://search.conduit.com/Results.aspx?ctid=CT3327494&searchsource=55&UM=2&q=Kota%20Bandar%20Lampung
http://search.conduit.com/Results.aspx?ctid=CT3327494&searchsource=55&UM=2&q=Teluk%20Betung
http://search.conduit.com/Results.aspx?ctid=CT3327494&searchsource=55&UM=2&q=Tanjung%20Karang
http://search.conduit.com/Results.aspx?ctid=CT3327494&searchsource=55&UM=2&q=Gunung%20Dibalau
http://search.conduit.com/Results.aspx?ctid=CT3327494&searchsource=55&UM=2&q=Batu%20Serampok
http://search.conduit.com/Results.aspx?ctid=CT3327494&searchsource=55&UM=2&q=Kecamatan%20Kedaton
http://search.conduit.com/Results.aspx?ctid=CT3327494&searchsource=55&UM=2&q=Kecamatan%20Panjang
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Gambar 3. Peta Wilayah Kota Bandar Lampung 
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C. Kondisi Ekonomi Kota Bandar Lampung 

 

Dilihat dari segi ekonomi, berdasarkan total nilai PDRB menurut harga 

konstan yang dicapai Kota Bandar Lampung pada tahun 2014 sebesar 

5.103.379 dengan kontribusi terbesar dating dari sektor perdagangan, hotel, 

dan restoran sebesar 19,12%, disusul kemudian dari sektor bank/ keuangan 

sebesar 17,50% dan dari sektor industri pengolahan sebesar 17,22%. Total 

nilai eksport non migas yang dicapai kota Bandar Lampung hingga tahun 

2014 sebesar 4.581.640 ton, dengan kontribusi terbesar dating dari komoditi 

kopi (140.295 ton), karet (15.005 ton) dan kayu (1524 ton). Kota Bandar 

lampung secara ekonomi memilki potensi yang besar untuk dikembangkan 

antara lain di sector perkebunan dengan komoditi utama yang dikembangkan 

berupa cengkeh, kakao, kopi robusta, kelapa dalam, kelapa hibrida. 

Kontributor utama perekonomian daerah ini adalah industri pengolahan. 

Terdapat berbagai industri yang bahan bakunya berasal dari bahan tanaman 

dan perkebunan, industri tersebut sebagian besar merupakan industri rumah 

tangga yang mengolah kopi, pisang, menjadi keripik dan lada. Perdagangan 

merupakan tumpuan mata pencarian penduduk setelah pertanian. Sebagai 

salah satu kota terbesar di Sumatera, Bandar Lampung memainkan peranan 

penting dalam pengembangan dan kegiatan ekonomi di pulau sumatera, dan 

sebagai kota yang bergerak menuju kota metropolitan. 
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D. Sejarah Singkat Direktorat Jendral Bea dan Cukai 

 

Bea dan Cukai merupakan salah satu institusi penting yang dimiliki hampir 

setiap sistem pemerintahan di dunia. Bea dan Cukai merupakan salah satu 

warisan perjalanan dari sejarah masa lalu. Bagi kerajaan-kerajaan maritim 

Indonesia, pelabuhan merupakan pintu gerbang barang import dan ekspor, 

dimana arus barang dapat diawasi dan dikenakan bea seperlunya. Pada masa 

kejayaaan selat Malaka di era kerajaaan islam, Bea dan Cukai berperan aktif 

dalam perdagangan internasional. Bea dan Cukai merupakan perangkat 

Negara “konvensional” seperti halnya kepolisian, kejaksaan, pengadilan, 

ataupun angkatan bersenjata, yang eksistensinya telah ada sepanjang masa 

sejarah Negara itu sendiri. 

 

Istilah paling popular untuk Bea dan Cukai di dunia adalah Customs (bahasa 

inggrris) dan Douane (bahasa perancis). Istilah costums muncul merujuk pada 

kegiatan pemungutan biaya atas barang-barang dagang yang masuk dan 

keluar daratan Inggris pada zaman dahulu. Karena pungutan itu telah menjadi 

semacaam kebiasaan maka istilah costum-lah yang muncul. Sedangkan istilah 

douane berasal dari bahasa Persia, yang artinya register ,atau orang yang 

memegang register. Kedua istilah ini kemudian mempengaruhi istilah-istilah 

untuk Bea dan Cukai di banyak Negara. Fungsi Bea dan Cukai di Indonesia 

diyakini juga sudah ada sejak zaman kerajaan dahulu, namun belum 

ditemukan bukti-bukti tertulis yang menguatkan. Kelembagaannya pada 

waktu itu masih bersifat “local” sesuai wilayah kerajaannya. Sejak VOC 

masuk, barulaah Bea dan Cukai mulai terlembagakan secara “Nasional”. Pada 
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masa Hindia belanda tersebut masuk pula istilah douane untuk menyebut 

petugas Bea dan Cukai (istilah ini acap kali masih melekat sampai saat ini). 

Nama resmi Bea dan Cukai pada masa hindia belanda tersebut adalah De 

Dienst der Invoer en Uitfoerrechten en Accijnzen (I. U & A) atau dalam 

terjemah bebasnya berarti “Jawatan Bea Import dan Eksport serta Cukai”. 

Tugasnya adalah memunguti nvoererchten (bea import/masuk), uitfoerrechten 

(bea eksport/keluar), dana ccijnzen (excise/cukai). Tugas memungut bea 

(“bea” berasal dari bahasa sansekerta), baik import maupun eksport, serta 

cukai (berasal dari bahasa india) inilah yang kemudian meumunculkan istilah 

Bea dan Cukai di Indonesia. 

 

Lembaga Bea dan Cukai setelah Indonesia merdeka dibentuk pada tanggal 01 

Oktober 1945 dengan nama Pejabatan Bea dan Cukai, yang kemudian pada 

tahun 1948 berubah menjadi Jawatan Bea dan Cukai sampai tahun 1965. Dan 

pada tanggal 19 Desember 1948 Presiden Republik Indonesia,Soekarno 

memberi mandat untuk disusun Organisasi Kementrian Keuangan.Struktir 

organisasinya ahli mengambil bentuk “Zaibubu” (zaman jepang) dengan 

berbagai modifikasi seusai dengan kebutuhan saat itu. Pada tanggal 5 Juli 

1959 pemerintah RIS (Republik Indonesia Serikat) memutuskan untuk 

memberlakukan kembali UUD 1945 dan struktur organisasi gaya lama (I.U & 

A) dengan sedikit modifikasi masih tetap berlaku 1960.Setelah tahun 

1965karena alasan yang kurang jelas status Direktorat Jendral Bea dan Cukai 

turun menjadi dibawah Direktorat Jendral Pajak. Namun setelah timbul reaksi 

pimpinan Bea danCukai langsung menghadap Menteri keuangan maka 
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statusnya segera ditetapkan kembali hingga sekarang menjadi Direktorat 

Jendral Bea dan Cukai (DJBC) hingga saat ini. 

 

E. Sejarah Singkat Dinas Koperasi, UKM, Perindustrian dan Perdagangan 

Kota Bandar Lampung 

 

Sebelum berlaku UU No.22 Tahun 1999 tentang Pemerintah Daerah yang 

memberikan kewenanangan otonomi kepada daerah dengan didasarkan atas 

azas desentralisasi dalam wujud otonomi yang luas. Berdasrkan surat 

keputusan menteri perindustrian dan perdagangan No.194/Kep/7/1996 

tanggal 25 Juli 1996 tentang Penggabungan dua departemen yang menjadi 

satu, yaitu: Ex Departemen Perindustrian yang berlokasi dijalan Dipenogoro, 

Teluk Betung kota Bandar Lampung.  

 

Berdasarkan Peraturan Daerah kota Bandar Lampung No 3 Tahun 2000 dan 

Peraturan Daerah Kota Bandar Lampung No.12 tahun 2000 tentang 

Pembentukan Organisasi Dinas Daerah Kota Bandar Lampung, maka dengan 

berdasarkan Keputusan Walikota No. 5 Tahun 2001 tentang susunan 

organisasi dan tata kerja Dinas Perindustrian Kota Bandar Lampung mulai 

efektif tanggal 11 Januari 2011. Departemen Perindustrian dan Perdagangan 

Kota Bandar Lampung dilebur menjadi satu, yaitu dengan nama Dinas 

Perindustrian dan Perdagangan Kota Bandar Lampung di Jalan Dipenogoro 

No.58 setelah adanya penggabungan tersebut maka Kantor Dinas 

Perindustrian dan Perdagangan Kota Bandar Lampung mempunyai beberapa 

tujuan, yaitu Dinas Koperasi, UKM, Perindsutrian dan Perdagangan Kota 

Bandar Lampung mempunyai tugas pokok dan fungsi melaksanakan urusan 
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pemerintahan di bidang koperasi, UKM, Perindustrian dan Perdagangan 

berdasarkan otonomi dan tugas perbantuan. 


