
 

 

 

BAB IV 

GAMBARAN UMUM 

 

 

 

 

A.  Gambaran Umum Kota Bandar Lampung 

 

1. Keadaan Geografis Kota Bandar Lampung 

Kota Bandar Lampung merupakan Ibukota Provinsi Lampung. Oleh karena itu 

selain merupakan pusat kegiatan pemerintahan, sosial, politik, pendidikan dan 

kebudayaan, kota ini juga merupakan pusat kegiatan perekonomian daerah 

Lampung. Kota Bandar Lampung memiliki letak yang strategis karena merupakan 

daerah transit kegiatan perekonomian antar Pulau Sumatra dan Pulau Jawa 

sehingga menguntungkan bagi pertumbuhan dan pengembangan Kota Bandar 

Lampung sebagai pusat perdagangan, industri, dan pariwisata.  

 

Secara geografis Kota Bandar Lampung terletak pada 5020’ sampai dengan 50 

30’ Lintang Selatan dan 1050 28’ sampai dengan 105 037’ Bujur Timur. Ibukota 

Bandar Lampung berada di Teluk Betung yangterletak di ujung selatan Pulau 

Sumatra. Kota Bandar Lampung memiliki luas wilayah daratan 19.722 

Ha(197,22 KM 2 ) dan luas perairan kurang lebih 39,82 KM 2 yang terdiri atas 

Pulau Kubur dan Pulau Pasaran. Jumlah kecamatan dan kelurahan yang ada 

sebanyak 13 Kecamatan dan 98 Kelurahan. Secaraa dministratif Kota Bandar 

Lampung bebatasan langsung dengan beberapa wilayah Kabupaten di Provinsi 
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Lampung, yaitu 

a. Kecamatan Natar (Kabupaten Lampung Selatan) di sebelah Utara. 

b. Kecamatan Padang Cermin (Kabupaten Pesawaran) dan Katibung (Kabupaten 

a. Lampung Selatan)serta Teluk Lampung di sebelah Selatan. 

c. Kecamatan Gedong Tataan dan Padang Cermin (Kabupaten Pesawaran) di 

sebelah Barat. 

d. Kecamatan Tanjung Bintang (Kabupaten Lampung Selatan) di sebelah 

Timur. (Sumber: www.kotabandarlampung.go.id. Tahun 2013) 

 

2. Keadaan Administratif Kota Bandar Lampung 

Dengan Undang-Undang No. 5 tahun 1975 dan Peraturan Pemerintah No. 3 tahun 

1982 tentang perubahan wilayah, maka kota Bandar Lampung diperluas dengan 

pemekaran dari 4 kecamatan 30 kelurahan menjadi 9 kecamatan 58 kelurahan. 

Kemudian berdasarkan SK Gubernur No. G/185.B.111/Hk/1988 tanggal 6 Juli 

1988 serta surat persetujuan Mendagri nomor 140/1799/PUOD tanggal 19 Mei 

1987 tentang pemekaran kelurahan di wilayah kota Bandar Lampung, maka kota 

Bandar Lampung terdiri dari 9 kecamatan dan 84 kelurahan. Pada tahun 2001 

berdasarkan Peraturan Daerah Kota Bandar Lampung No. 04, kota Bandar 

Lampung menjadi 13 kecamatan dengan 98 kelurahan. Lalu, pada tanggal 17 

September 2012 bertempat di Kelurahan Sukamaju, diresmikanlah kecamatan dan 

kelurahan baru di wilayah kota Bandar Lampung sebagai hasil pemekaran sesuai 

dengan Peraturan Daerah Kota Bandar Lampung Nomor 04 Tahun 2012 tentang 

Penataan dan Pembentukan Kelurahan dan Kecamatan. Kota Bandar Lampung 

menjadi 20 kecamatan dengan 126 kelurahan. Adapun 7 kecamatan baru hasil 

pemekaran terdiri dari : 

http://www.kotabandarlampung.go.id/
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a. Kecamatan Labuhan Ratu pemekaran dari Kecamatan Kedaton. 

b. Kecamatan Way Halim merupakan penyesuaian dari sebagian wilayah 

Kecamatan Sukarame dan Kedaton yang dipisah menjadi suatu kecamatan.  

c. Kecamatan Langkapura pemekaran dari Kecamatan Sukarame. 

d. Kecamatan Enggal pemekaran dari Kecamatan Tanjungkarang Pusat. 

e. Kecamatan Kedamaian pemekaran dari Kecamatan Tanjungkarang Timur.  

f. Kecamatan Telukbetung Timur pemekaran dari Kecamatan Teluk betung 

Barat. 

g. Kecamatan Bumi Waras pemekaran dari Kecamatan Telukbetung Selatan. 

(Sumber: www.kotabandarlampung.go.id. Tahun 2013) 

  

3. Keadaan Penduduk Kota Bandar Lampung 

Berdasarkan sensus BPS, Kota Bandar Lampung memiliki populasi penduduk 

sebanyak 881.801 jiwa (sensus 2010), dengan luas wilayah sekitar 197,22 km
2
, 

maka Bandar Lampung memiliki kepadatan penduduk 4.471 jiwa/km² dan tingkat 

pertumbuhan penduduk 1,79 % per tahun.  

(Sumber: www.kotabandarlampung.go.id. Tahun 2013) 

 

4. Keadaan Ekonomi Kota Bandar Lampung 

Ditinjau dari segi ekonomi, total nilai PDRB menurut harga konstan yang dicapai 

daerah ini pada tahun 2006 sebesar 5.103.379 (dalam jutaan rupiah) dengan 

konstribusi terbesar datang dari sektor perdagangan, hotel, dan restoran 19,12%, 

disusul kemudaian dari sektor bank/ keuangan 17,50%, dan dari sektor industri 

pengolahan 17,22%. Total nilai ekspor non migas yang dicapai Kota Bandar 

Lampung hingga tahun 2006 sebesar 4.581.640 ton, dengan konstribusi terbesar 

http://www.kotabandarlampung.go.id/
http://id.wikipedia.org/wiki/BPS
http://www.kotabandarlampung.go.id/
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datang dari komoditi kopi (140.295 ton), karet (15.005 ton), dan kayu (1524 ton). 

Daerah ini mempunyai potensi yang besar untuk dikembangkan antara lain di 

sektor perkebunan dengan komoditi utama yang dihasilkan berupa cengkeh, 

kakao, kopi robusta, kelapa dalam, kelapa hibrida. Kontributor utama 

perekonomian daerah ini adalah disektor 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 pisang, dan lada.  

 

Hasil industri ini kemudian menjadi komoditi perdagangan dan ekspor. 

Perdagangan menjadi tumpuan mata pencaharian penduduk setelah pertanian. 

Keberadaan infrastruktur berupa jalan darat yang memadai akan lebih 

memudahkan para pedagang utuk berinteraksi sehingga memperlancar baik arus 

barang maupun jasa. Sebagai kota yang bergerak menuju kota metropolitan, 

Bandar Lampung menjadi pusat kegiatan perekonomian di daerah Lampung. 

Sebagian besar penduduknya bergerak dalam bidang jasa, industri, dan 

perdagangan. Dewasa ini terdapat beberapa supermarket yang cukup besar. Pusat 

perbelanjaan modern yang terdapat di Bandar Lampung di antaranya adalah 

Simpur Center, Chandra Super-Store, Central Plaza Lampung (yang terdiri dari 

Hypermart dan Matahari), Gelael, Giant, Mal Kartini (terdiri dari Giant dan 

Centerpoint), Ramayana Lestari Sentosa, Toko Buku Gramedia dan Fajar Agung 

dan Boemi Kedaton. Sedangkan pusat perbelanjaan tradisional ternama 

diantaranya Pasar Bambu Kuning (pasar legendaris), Bambu Kuning Square, 

Tengah, Bawah, Pasir gintung, Smep, Mambo, Kangkung, Tugu, Panjang, dan 

Perumnas Way Halim. Berikut adalah daftar perusahaan besar yang terletak di 

http://id.wikipedia.org/wiki/Lampung
http://id.wikipedia.org/wiki/Lampung
http://id.wikipedia.org/wiki/Central_Plaza_Lampung
http://id.wikipedia.org/wiki/Hypermart
http://id.wikipedia.org/wiki/Hypermart
http://id.wikipedia.org/wiki/Matahari_Putra_Prima
http://id.wikipedia.org/wiki/Giant
http://id.wikipedia.org/wiki/Giant
http://id.wikipedia.org/wiki/Giant
http://id.wikipedia.org/wiki/Ramayana_Lestari_Sentosa
http://id.wikipedia.org/wiki/Gramedia
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Bandar Lampung (Sumber: www.kotabandarlampung.go.id. Tahun 2013). Dari 

Tempat perbelanjaan tersebut terdapat penjualan minuman beralkohol yang terjual 

di pusat perbelanjaan di daerah Kota Bandar Lampung.  

 

B. Gambaran Umum Dinas Koperasi, Perindustrian, dan Perdagangan Kota 

Bandar Lampung 

 

Sesuai dengan Peraturan Walikota Banda Lampung Nomor 11 Tahun 2008 

tentang Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Koperasi, UKM, Perindustrian dan 

Perdagangan Kota Bandar Lampung.Dinas Koperasi, UKM, Perindustrian dan 

Perdagangan Kota Bandar Lampungmerupkan unsur pelaksana otonomi daerah 

yang melaksanakan urusan pemerintahan daerah yang dipimpin oleh seorang 

Kepala Dinas yang berkedudukan dibawah dan bertanggungjawab kepada 

Walikota Bandar Lampung melalui Sekretaris Daerah. Dinas Koperasi, UKM, 

Perindustrian dan Perdagangan Kota Bandar Lampung mempunyai tugas pokok 

melaksanakan urusan pemerintah daerah dibidang Koperasi, Usaha Kecil 

Menengah, Perindustrian dan Perdagangan berdasarkan asas otonomi dan tugas 

pembantuan. Salah satu tugas tersebut yaitu bagian perdagangan. Bidang 

Perdagangan mempunyai tugas melaksanakan sebagaian dan tugas Dinas dibidang 

Perdagangan meliputi Perdagangan Dalam Negeri (PDN), Perdagangan Luar 

Negeri (PLN), serta Perlindungan Kosumen.  

 

Adapun tugas dan fungsi bidang perdagangan yakni: 

1. Bidang perdagangan mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas dinas 

dibidang perdagangan meliputi Perdangan Dalam Negeri (PDN), 

Perdagangan Luar Negeri (PLN) serta Perlindungan konsumen 

http://www.kotabandarlampung.go.id/
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2. Bidang Perdagangan dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang dalam 

melaksanakan tugasnya bertanggungjawab kepada kepala Dinas 

3. Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada huruf (a), Bidang 

Perdagangan mempunyai fungsi: 

4. Penyusunan program, perumusan kebijakan dan pembinaan dibidang 

Perdagangan Dalam Negeri (PDN), Perdagangan Luar Negeri (PLN) serta 

perlindungan konsumen 

5. Pemberian arahan dan pembinaan kepada Perdagangan dalam upaya 

peningkatan hasil sesuai dengan potensi pasar baik didalam maupun diluar 

negeri 

6. penyusunan renacana pengembangan Perdagangan Dalam Negeri (PDN), 

Perdagangan Luar Negeri (PLN) berdasarkan potensi sumber daya alam dan 

sumber daya manusia yang tersedia 

7. Pengawasan dan pembinaan terhadap pelakasanaan izin/pendaftaran Jasa 

Bisnis dan Jasa Distribusi, Wajib Daftar Perusahaan, minuman beralkohol, 

rekomendasi SIUP bahan berbahaya serta Rekomendasi Pengakuan Pedagang 

Kayu antar Pulau 

8. Pelaksanaan Fasilitas perkembangan harga dan distribusi kebutuhan bahan 

pokok 

9. Penyelenggaraan kerjasama dengan lembaga lain dibidang Perdagangan 

Dalam Negeri (PDN), Perdagangan Luar Negeri (PLN) serta perlindungan 

konsumen 

10. Pembinaan penyelenggaraan perlindungan konsumen 

11. Pelaksanaan fasilitas pembinaan pemasaran dan promosi usaha 
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12. Pelaksanaan pemantauan dan evaluasi, dan pelaporan kegiatan dibidang 

Perdagangan Dalam Negeri (PDN), Perdagangan Luar Negeri (PLN) serta 

perlindungan konsumen 

13. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan 

 

Dalam menyelenggarakan tugas dan fungsi bidang perdagangan dibantu oleh : 

1. Seksi Perdagangan Dalam Negeri 

Seksi Perdagangan Dalam Negeri mempunyai tugas: 

a. Melaksanakan pembinaan usaha perdagangan 

b. Menyiapkan bahan Pengawasan dan Pengendalian usaha perdagangan 

c. Melakukan pengawasan terhadap barang dan jasa yang beredar dipasar 

serta peningkatan penggunaan produksi dalam negeri 

d. Melaksanakan Evaluasi dan monitoring terhadap usaha perdagangan, 

pengadaan, penyaluran dan sarana promosi Perdagangan Dalam Negeri 

 

2. Seksi Perdagangan Luar Negeri 

Seksi Perdagangan Luar Negeri mempunyai tugas: 

a. Menyiapkan pemberian bimbingan teknis terhadap pelaksanaan 

kebijaksanaan dan pengembangan, sarana, usaha peningkatan kerjasama 

dan pemantauan dibidang perdagangan luar negeri baik Ekspor maupun 

Impor 

b. Melaksanakan pengembangan usaha dibidang ekspor hasil industri dan 

non industri 

c. Melaksanakan pembinaan dan pengembangan ekspor, impor dan 

penagawasan mutu barang ekspor 
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d. Menyebarkan informasi perkembangan kegiatan Perdagangan Luar Negeri 

e. Melaksanakan pengumpulan, pengolahan dan pembuatan laporan 

perkembangan data kegiatan eksportir dan importir terdaftar 

f. Menyiapkan dan menyusun bahan pemberian dan pengendalian izin impor 

(Penerbitan Angka Pengenal Impor) 

g. Melaksanakan Pengawasan kegiatan perdagangan impor 

h. Melakukan pembinaan pengusaha dalam rangka pelaksanaan kegiatan 

perdagangan terutama kemampuan manajemen perdagangan luar negeri 

dan kewiraswastaan serta penerapan standar mata dagang impor 

i. Melaksanakan promosi dan kerjasama dengan dunia usaha dibidang 

perdagangan luar negeri 

j. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan 

 

3. Seksi Perlindungan Konsumen 

Seksi Perlindungan Konsumen mempunyai tugas: 

a. Melaksanakan pembinaan penyelengaraan perlindungan konsumen 

b. Melaksanakan sosialisasi, informasi dan publikasi tentang perlindungan 

konsumen 

c. Melaksanakan pelayanan dn penanganan penyelesaian sengketa konsumen 

d. Melaksanakan pembinaan dan pemberdayaan montivator dan mediator 

Perlindungan Konsumen 

e. Memfasiltasi pembentukan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen 

(BPSK) 

f. Melaksanakan dan mengembangkan Lembaga Pemberdayaa Konsumen 

Swadaya Msayarakat (LPKSM) 
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g. Melaksanakan koordinasi dan kerjasama dengan instansi terkait dalam 

penyelengaraan perlindungan konsumen 

h. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan 

 

4. Masing-masing Seksi dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang dalam 

melaksanakan tugasnya bertanggung jawab kepada kepala bidang. 

 

Berdasarkan tupoksi bidang perdagangan tersebut yang memiliki kewenangan 

dalam hal berkoordinasi antar instansi dalam pengawasan minuman beralkohol 

yaitu pada seksi Perdagangan Dalam Negeri. Seksi Perdagangan Dalam Negeri ini 

memiliki kewenangan untuk berkoordinasi dengan instansi terkait dalam hal 

melakukan pengawasan terhadap barang dan jasa yang beredar dipasar serta 

peningkatan penggunaan produksi dalam negeri serta melaksanakan evaluasi dan 

monitoring terhadap usaha perdagangan, pengadaan, penyaluran dan sarana 

promosi Perdagangan Dalam Negeri 

 

C. Gambaran Umum Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan Kota 

Bandar Lampung 

 

Pada awalnya Badan Pengawas Obat dan Makanan merupakan UPT (Unit 

Pelaksanaan Teknis) dalam lingkungan Departemen Kesehatan yang berada 

dibawah dan tanggung jawab teknis kepada Kepala Pusat Pengawasan Obat dan 

Makanan, hal ini berdasarkan pada SK Menteri Kesehatan 

No.14/Menkes/SK/IV/1978 tanggal 28 April 1978 tentang Susunan Organisasi 

dan Tata Kerja BPOM. Seiring dengan meningkatnya kebutuhan akan 

pengawasan obat dan makanan yang lebih efektif maka Badan Pengawas Obat 

dan Makanan tidak lagi berada di bawah naungan Departemen Kesehatan, tetapi 
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menjadi Lembaga Pemerintah Non Departemen.  

 

Hal tersebut didasari oleh penetapan Badan POM dengan Keppres No. 166 

tahun 2000 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi 

dan Tata Kerja Lembaga Pemerintah Non Departemen sebagaimana telah diubah 

dengan Keppres No. 178 tahun 2000. Pada tanggal 17 Mei 2001 Kepala Badan 

POM membuat keputusan No. 05018/SK/KB POM tentang Organisasi dan Tata 

Kerja UPT di lingkungan Badan POM setelah mendapatkan persetujuan dari 

Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara No. 119/M.PAN/5/2001 yang 

menyempurnakan organisasi dan tata kerja Balai POM menjadi UPT di 

lingkungan badan POM. Dalam keputusan tersebut disebutkan bahwa Balai POM 

Bandar Lampung memiliki wilayah kerja 10 Kabupaten/Kota Se-Lampung, yaitu 

Lampung Selatan, Lampung Tengah, Lampung Utara, Lampung Barat, Lampung 

Timur, Tulang Bawang, Tanggamus, Way Kanan, Bandar Lampung dan Metro. 

Seiring Dengan adanya Otonomi Daerah, maka Balai POM perlu memperbaiki 

kinerjanya agar masalah pengawasan obat dan makanan di Provinsi Lampung dan 

Kota Bandar Lampung khususnya dapat berjalan dengan baik, maka sesuai 

dengan keputusan Kepala Badan POM RI Nomor HK.00.05.21.4232 Tahun 2004 

maka Balai POM Bandar Lampung merubah namanya menjadi Balai Besar 

Pengawas Obat dan Makanan Kota Bandar Lampung. 

 
1. Visi dan Misi BBPOM 

Sesuai dengan keputusan Kepala Badan POM RI Nomor 

HK.04.01.21.11.10.10509 Tahun 2010 tanggal 03 November 2010 tentang Visi 

dan Misi Badan Pengawas Obat dan Makanan maka visi BBPOM adalah 
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menjadi institusi pengawas obat dan makanan yang inovatif, kredibel dan diakui 

secara internasional untuk melindungi masyarakat. BBPOM berharap dapat 

menjadi badan yang melindungi masyarakat dari bahaya obat, makanan, dan 

kosmetik ilegal serta mengandung bahan berbahaya sehingga kehidupan dan 

kesehatan masyarakat dapat terjamin. Untuk mewujudkan visi tersebut BBPOM 

menjalankan misi berupa melakukan pengawasan pre-market dan post market 

berstandar internasional, menerapkan sistem manajemen mutu secara konsisten, 

mengoptimalkan kemitraan dengan pemangku kepentingan di berbagai lini, 

memberdayakan masyarakat agar mampu melindungi diri dari obat dan makanan 

yang berisiko terhadap kesehatan, serta membangun organisasi pembelajar 

(Learning Organization). 

 

2. Budaya Organisasi 

Demi membangun organisasi yang efektif dan efisien, maka BBPOM 

mengembangkan nilai-nilai dasar yang disebut sebgai budaya organisasi. Budaya 

Organisasi tersebut sebagai berikut: 

a. Profesional 

Menegakkan profesionalisme dengan integritas, obyektivitas, ketentuan dan 

komitmen yang tinggi. 

a. Kredibel 

Memiliki kredibilitas yang diakui oleh masyarakat luas, nasional, maupun 

internasional. 

b. Cepat Tanggap 

Tanggap dan cepat bertindak dalam mengatasi masalah.  

 



70 
 

e. Kerjasama Tim 

Mengutamakan kerjasama tim  

b. Inovatif 

Memiliki inovasi yang tinggi 

 

3. Tugas dan Fungsi 

Sebagai Unit Pelaksana Teknis Badan POM di daerah, Balai Besar POM 

Bandar Lampung melaksanakan tugas dan fungsinya berdasarkan keputusan 

Kepala Badan POM Nomor HK. 00.05.21.4232 Tahun 2004 tentang 

Perubahan atas Keputusan Kepala Badan POM RI Nomor: 05018/SK/KBPOM 

tahun 2001 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis di 

Lingkungan Badan POM. 

 

Sesuai dengan surat Keputusan Kepala Badan POM RI tersebut di atas, tugas tiap 

bidang sebagai berikut: 

1. Bidang Pengujian Produk Terapetik, Narkotika, Obat Tradisional, Kosmetik 

dan Produk Komplemen mempunyai tugas melaksanakan penyusunan 

rencana dan program, evaluasi dan laporan pelaksanaan pemeriksaan secara 

laboratorium, pengujian dan penilaian mutu di bidng produk terapetik 

Narkotika, Obat Tradisional, Kosmetik dan Produk Komplemen. 

2. Bidang Pengujian Pangan, Bahan Berbahaya dan Mikrobiologi mempunyai 

tugas melaksanakan penyusunan rencana dan program, evaluasi dan laporan 

pelaksanaan pemeriksaan secara laboratorium, pengujian dan penilaian mutu 

di bidang pangan dan bahan berbahaya serta pemeriksaan laboratorium 

pengujian dan pengendalian mutu di bidang mikrobiologi. Bidang Pengujian 
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Pangan, Bahan Berbahaya dan Mikrobiologi terdiri dari: 

a. Seksi Laboratorium Pangan dan Bahan Berbahaya 

Mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penyusunan rencana 

program, evaluasi dan laporanpegelolaan laboratorium dan pengendalian 

mutu hasil pengujian pangan dn bahan berbahaya. 

b. Seksi Laboratorium Mikrobiologi 

Mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penyusunan rencana dan 

program, evaluasi dan laporan pengelolaan laboratorium dan pengendalian 

mutu hasil pengujian mikrobiologi. 

3. Bidang Pemeriksaan dan Penyidikan 

Bidang Pemeriksaan dan Penyidikan terdiri dari: 

a. Seksi Pemeriksaan 

Seksi pemeriksaan mempunyai tugas melakukan pemerikaan setempat 

pengambiln contoh sampel untuk pengujian, dan pemeriksaan sarana 

produksi, distribusi dan pelayanan kesehatan dibidang produk terapetik, 

narkotika, psikotropika dan zat adiktif lainnya, obat tradisional, kosmetik, 

produk komplemen, pangan dan bahan berbahaya. 

b. Seksi Penyidikan 

Mempunyai tugas melakukan penyidikan kasus pelanggaran hukum 

dibidang prosuk terapetik, narkotika, psikotropika, dan zat adiktif lainnya, 

obat tradisional, kosmetik, produk komplemen, pangan dan bahan 

berbahaya. 
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4. Bidang Sertifikasi dan Layanan Informasi Konsumen 

Bidang Sertifikasi dan Layanan Konsumen terdiri dari: 

a. Seksi Sertifikasi 

Mempunyai tugas melakukan sertifikasi produk,, sarana produksi dan 

distribusi tertentu 

b. Seksi Layanan 

Mempunyai tugas memberikan informasi konsumen. 

 

5. Subbagian Tata Usaha 

Mempunyai tugas memberikan pelayanan teknis dan administrasi di 

ingkungan Balai Besar POM. 

 

6. Kelompok jabatan Fungsional 

Berdasarkan Tupoksi yang dimiliki oleh BBPOM Kota Bandar Lampung 

yang memiliki kewenangan berkoordinasi dalam pengawasan minuman 

beralkohol di Kota Bandar Lampung yaitu ada di bidang Pemeriksaan dan 

Penyidikan serta Bidang Sertifikasi dan Layanan Informasi Konsumen yang 

bertugas untuk berkoordinasi antar instansi yang terkait yang memiliki 

kewenangan yakni melakukan sertifikasi produk,, sarana produksi dan 

distribusi tertentu termasuk minuman beralkohol. 

 

D. Gambaran Umum Satuan Polisi Pamong Praja Kota Bandar Lampung 

 

1. Visi dan Misi Satuan Polisi Pamong Praja Kota Bandar Lampung  

Searah dengan Visi dan Misi Pemerintah Kota Bandar Lampung, Satuan Polisi 

Pamong Praja Kota Bandar Lampung menyusun Visi dan Misi sebagai berikut:  
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a. Visi  

Terwujudnya situasi ketentraman masyarakat dan ketertiban umum yang kondusif 

serta penegakan Peraturan Derah dan Keputusan Kepala Daerah serta Produk 

Hukum Daerah Lainnya.  

 

b. Misi  

1) Mendukung Kebijakan Pemerintah Kota Bandar Lampung memelihara 

memelihara ketentraman dan ketertiban umum dan penegakan Peraturan 

Derah dan Keputusan Kepala Daerah serta Produk Hukum Daerah lainnya 

dan pelaksanaan perlindungan masyarakat.  

2) Meningkatkan kapasitas organisasi dan Sumber Daya Manusia Polisi 

Pamong Praja menuju profesionalisme pelaksanaan tugas.  

3) Membangun sarana dan prasarana pendukung pelaksanaan tugas 

operasional Polisi Pamong Praja 

 

2. Tugas Pokok Satuan Polisi Pamong Praja Kota Bandar Lampung  

Satuan Polisi Pamong Praja Kota Bandar Lampung mempunyai tugas pokok 

menegakkan Peraturan Daerah, menyelenggarakan ketertiban umum, ketentraman 

masyarakat dan perlindungan masyarakat. 

 

3. Fungsi Satuan Polisi Pamong Praja Kota Bandar Lampung  

Dalam melaksanakan tugas pokok, Satuan Polisi Pamong Praja mempunyai 

fungsi:  

a. Penyusunan program dan pelaksanaan peraturan daerah dan peraturan 

perundang-undangan, penyelenggaraan ketertiban umum dan ketentraman 

masyarakat serta perlindungan masyarakat.  
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b. Pelaksanaan kebijakan penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Walikota.  

c. Pelaksanaan kebijakan penyelenggaraan ketertiban umum dan ketentraman 

masyarakat di daerah.  

d. Pelaksanaan kebijakan perlindungan masyarakat.  

e. Pelaksanaan koordinasi penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Walikota 

serta penyelenggaraan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat dengan 

Kepolisian Negara Kesatuan Republik Indonesia, Penyidik Pegawai Negeri 

Sipil daerah, dan atau aparatur lainnya.  

f. Pengawasan terhadap masyarakat, aparatur daerah atau badan hukum agar 

mematuhi dan mentaati dalam penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan 

Walikota.  

g. Pelaksanaan pelayanan teknis kesekretariatan Satuan Polisi Pamong Praja.  

h. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Walikota sesuai dengan tugas dan 

fungsinya. 

 

4. Susunan Organisasi 

Susunan Organisasi Satpol PP terdiri dari: 

a. Kepala Satuan; 

b. Sekretariat membawahi: 

(1) Sub Bagian Penyusunan Program, Monitoring dan Evaluasi 

(2) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian 

(3) Sub Bagian Keuangan 

c. Bidang Penegakkan Perundang-undangan Daerah, membawahi: 

(1) Seksi Pembinaan, Pengawasan dan Penyuluhan 

(2) Seksi Penyelidikan dan Penyidikan 
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d. Bidang Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat, membawahi: 

(1) Seksi Operasi dan Pengendalian 

(2) Seksi Kerjasama 

e. Bidang Pengembangan Sumber Daya Aparatur, membawahi: 

(1) Seksi Pelatihan Dasar 

(2) Seksi Teknis Fungsional 

f. Bidang Perlindungan Masyarakat, membawahi: 

(1) Seksi Satuan Linmas 

(2) Seksi Bina Potensi Masyarakat 

g. Kelompok Jabatan Fungsional 

 

Berdasarkan tupoksi yang dimiliki oleh Satpol PP Kota Bandar Lampung yang 

memiliki kewenangan koordinasi dalam pengawasan minuman beralkohol di Kota 

Bandar Lampung yaitu dalam bidang Penegakan Perundang-undangan Daerah 

yang mempunyai tugas pokok melaksanakan kegiatan pembinaan, pengawasan 

dan penyuluhan perundang-undangan daerah serta melakukan penyelidikan dan 

penyidikan. Untuk melaksanakan tugas tersebut bidang ini mempunyai fungsi: 

a. perencanaan dan perumusan kebijakan teknis di bidang Penegakan 

Perundang-undangan Daerah 

b. pelaksanaan kegiatan penegakan perundang-undangan daerah meliputi 

pembinaan, pengawasan dan penyuluhan serta penyelidikan dan penyidikan 

c. pengkoordinasian, pengendalian dan pelaporan di bidang penegakan 

perundang-undangan daerah 
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d. pemberdayaan peningkatan kemampuan personil pol PP terhadap proses 

penyelidikan dan penyidikan atas pelanggaran Peraturan Daerah dan 

Peraturan Walikota baik sebagai PPNS maupun pembantu PPNS 

e. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan. 

 

 

 


