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BAB II 

DESKRIPSI OBJEK PENELITIAN 

2.1 Gambaran Umum Kota Bengkulu 

2.1.1 Letak Geografis 

 

 Kota Bengkulu adalah salah satu dari (empat) daerah Kabupaten/Kota 

ditambah dengan 5 (lima) Kabupaten pemekaran dalam wilayah Provinsi 

Bengkulu dan sekaligus sebagai pusat Ibu Kota Provinsi Bengkulu. Secara 

geografis, kota bengku terletak dipantai barat pulau sumatera bagian selatan 

dan berhadapan langsung dengan samudera indonesia. 

 Menurut Syaputra (2014) secara geografis Kota Bengkulu terletak 10 20’ 

14” 10 20’ 22” Bujur Timur dan 3 45’- 3 59’ Lintang Selatan. Kota Bengkulu 

memiliki luas wilayah 151,7 km2. Topografi tanah terdiri dari atas daerah 

dataran tinggi dan dataran rendah, dataran tinggi mempunyai ukuran 

ketinggian 300 meter dari permukaan laut menurut hasil survei terakhir kali. 

 Secara administratif, Kota Bengkulu langsung berbatasan dengan 

Kabupaten Bengkulu Utara, Bengkulu Selatan, Kabupaten Seluma, dan 

Sebelah Barat dengan Samudera Indonesia. 

 Sebagian Kota lain di indonesia sama juga dengan Kota Bengkulu 

sebagian warga negara Kota Bengkulu mempunyai profesi berbagai macam 

seperti pegawai negeri, pedagang, pengusaha, buruh dan tani. Seperti yang 

dilihat topografi tanah Kota Bengkulu masih terdapat banyak sawah, maka 
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lokasi itu dimanfaat warga untuk bertanam padi, sayuran dan penjualannya 

dilakukan di pasar yang ada di Kota Bengkulu. 

2.1.2 Kondisi Penduduk 

 

 Menurut BPS (2016) jumlah penduduk yang ada di Kota Bengkulu kurang 

lebih 1,956,660 jiwa. Suku bangsa Provinsi Bengkulu bermacam ragam 

terdiri dari Melayu Kota, Rejang, Lebong, dan Serawai. Sebagian lain terdiri 

dari etnis pendatang, seperti Jawa, Bugis MinangKabau, Madura, Batak, 

Palembang, Cina, dan lain-lain. (https://bengkulukota.bps.go.id) 

 

 Selanjutnya jika dilihat jumlah pendudukdari kelompok jenis kelamin dan 

jumlah penduduk di Kabupaten yang ada di Kota Bengkulu dapat dilihat di 

tabel berikut: 

Tabel 1.1 

Jumlah Penduduk Berdasarkan Jenis Kelamin di Kota Bengkulu Tahun 

2016 

Laki-laki Perempuan 

1,006,687 949,973 

  Sumber : https://bengkulukota.bps.go.id 
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Tabel 1.2 

Jumlah Penduduk Berdasarkan Jenis Kelamin dan Kabupaten di Kota 

Bengkulu Tahun 2016 

Kabupaten Laki-laki Perempuan Jumlah 

Bengkulu Selatan 84,049 79,975 164,024 

Rejang Lebong 140,985 133,830 274,815 

Bengkulu Utara 143,340 135,047 278,387 

Kaur 65,041 60,350 125,391 

Seluma 107,125 99,483 206,968 

Mukomuko 90,422 83,797 174,219 

Lebong 58,169 55,168 113,337 

Kepahiang 76,494 70,949 147,443 

Bengkulu Tengah 55,695 52,868 108,563 

Kota Bengkulu 185,367 178,146 363,513 

Sumber : https://bengkulukota.bps.go.id/dynamictable/2017/04/12 

 

2.2 Sejarah Wilayah Kelurahan Panorama 

 Menurut Julianre dkk (2014)kelurahan Panorama terletak di dalam 

wilayah Kecamatan Gading Cempaka tetapi baru – baru ini telah terjadi 

pemekaran menjadi Kecamatan Singaran Patih. Kelurahan Panorama juga salah 

satu Kelurahan yang terletak di Tengah Kota Bengkulu. Penduduk asli yang 

berada di Kelurahan Panorama banya yang berasal dari Lembak atau bisa disebut 

Suku Lembak. 
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 kearifan dan adat istiadat Suku Lembak sangat kental dalam kehidupan 

sehari – hari, masyarakat juga berbaur dengan adat istiadat penduduk lainnya yang 

ada di Kelurahan Panorama seperti ( Padang, Jawa, Sunda, Palembang dan 

Batak), dengan berbagai macam pencarian dari berdagang, buruh, tani, dampai 

dosen. Dimana Kelurahan Panorama sebagian lahan tempat penunjang laju 

ekonomi dan juga pemukiman penduduk.  

 

2.3 Letak Geografis Kelurahan Panorama 

 Menurut Julianre dkk (2014)kelurahan Panorama salah satu dari 

Kecamatan Singaran Patih Kota Bengkulu, dengan topografi dataran dan 

persawahan. Kelurahan Panorama juga memilika batas – batas wilayah pemisah 

dari kelurahan – kelurahan lainnya seperti berikut: 

a. Di sebelah Utara berbatasan dengan Kelurahan Tebeng atau Kebun 

Tebeng 

b. Di sebelah Selatan berbatasan dengan Kelurahan Lingkar Timur 

c. Di sebelah Timur berbatasan dengan Kelurahan Padang Nangka dan 

Dusun Besar 

d. Di sebelah Barat berbatasan dengan Kelurahan Jembatan Kecil 

 

2.4 Keadaan Sosial 

 Menurut Julianre dkk (2014)dari tabel 2 di bawah ini, bisa kita jelaskan 

bahwa jumlah penduduk Kelurahan Panorama Kecamatan Singaran Pati Kota 
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Bengkulu, memiliki penduduk sebanyak 12.570 jiwa yang terdiri dari 6.294 jiwa 

laki – laki dan 6.276 jiwa perempuan dengan jumlah KK sebanyak 3782. 

 Dengan tingkat pendidikan dan penduduk yang beragam, dari yang 

tidak/belum sekolah hingga D3 atau bahkan S1 membuat kehidupan di Kelurahan 

Panorama semakin beragam. 

2.5Gambaran Umum Lokasi Penelitian 

 

 Pasar Panorama Kota Bengkulu merupakan salah satu Kelurahan dari 

Kecamatan  Singaran Patih Kota Bengkulu, dengan topografi pesawahan dan 

dataran. Pasar Panorama Kota Bengkulu dibatasi dengan sebelah Barat berbatas 

dengan jembatan kecil, sebelah Timur berbatasan dengan Padang Nangka dan 

Dusun Besar, sebelah Selatan berbatasan dengan Lingakar Timur dan sebelah 

Utara berbatasan dengan Tebeng. 
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Gambar 1. Lokasi Pasar Panorama Kota Bengkulu 

 

Sumber:https://earth.google.com/web/@-

38164874,1023001019,24.583614a,1053.91896644d,35y,0h,45t,0r/data=CI

MaURJJCiUweDJLMzZiYTgwM2YyNzQ3OWY6MHg0ODJmMmE4MDdhO

DAwMTExGcDExlsqA7Alet9md40k1lAKg5QYXNhciBQYW5vcmFtYRgCIAE

oAigC 

 

 Pasar Panorama buka 24 jam jadi hampir waktu penuh di Pasar Panorama 

melakukan kegiatan jual beli. Jika pembeli ingin membeli sayur atau ikan murah 

bisa datang jam 03.00 pagi karena pembeli akan langsung bertemu dengan penjual 

utama sehingga harganya jauh lebih murah, atau bisa datang sore hari menjelang 

magrib, penjual akan jual obral karena ada sebagian ingin pulang atau 

dagangannya harus habis hari itu juga. 

 Pasar Panorama biasanya mengalami kemacetan di hari minggu pagi hari 

dan sore hari karena banyaknya pekerja yang sedang berlibur dan ingin membeli 
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kebutuhan dirumah. Tetapi jika di hari biasanya pasar panorama akan mengalami 

kemacetan di pagi dan sore hari penyebabnya adalah ketika di pagi hari 

banyaknya masyarakat yang beraktivitas seperti mengantar anak ke sekolah dan 

pergi bekerja karena jalanan ini adalah jalan menuju kebeberapa tempat dan Pasar 

Panorama juga termasuk tempat ankutan umum mangkal atau bisa disebut 

Terminal. Dan jika di sore hari jalanan macet penyebabnya karena pasar akan 

menjual dagangannya lebih murah seperti ikan, ayam atau sayuran yang tidak 

segar lagi untuk dijual keesokan harinya. 

2.6 Sejarah Konflik Pedagang Kaki Lima Pasar Panorama dengan 

Pemerintah Daerah Kota Bengkulu 

 PKL sudah ada sejak dulu, bahkan sebelum Pasar Panorama ada. Pada 

tahun 2014 masalah PKL sudah menjadi permasalahan karena makin 

bertambahnya jumlah PKL yang mengisi di pinggir jalan sehingga mempengaruhi 

tata ruang Kota. 

 Tahun 2015 Pemerintah membangun kios di dalam pasar berharap PKL 

mau masuk ke dalam dan tidak berjualan di pinggir jalan sehingga tidak 

mengganggu tata ruang kota. PKL tetap saja bersikeras untuk berjualan di pinggir 

jalan dengan berbagai alasan, dan mereka merasa berhak untuk berjualan di lahan 

parkir karena merasa sudah membayar lahan parkir tersebut. 

 Kios yang sudah selesai dibangun Pemerintah awalnya rame diisi oleh 

pedagang, tetapi karena masih banyaknya yang berjualan di pinggir jalan sehingga 

pembeli lebih sering belanja di luar dibandingkan untuk masuk ke dalam. Karena 
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masih banyaknya PKL yang berjualan di luar mengakibatkan turunnya 

pendapatan pedagang yang berjualan di dalam kios. 

 Pemerintah sering melakukan penggusuran tetapi PKL masih bersikeras 

untuk berjualan di luar. PKL mau berjualan di dalam kalau Pemerintah mau 

merenovasi kios tersebut. Karena mereka menganggap kios tersebut terlalu kecil 

dan akses menuju kesana terlalu sempit dan becek. Karena inilah konflik terjadi 

karena Pemerintah tidak bisa mengabulkan permintaan PKL, karena adanya 

masalah hukum saat pembangunan berlangsung. 

2.7 Profil Organisasi Perangkat Daerah 

2.7.1 Profil Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Bengkulu 

 

 Menurut Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota BengkuluSebelumnya 

yang mengurus pasar adalah Dinas Pasar dan semenjak adanya PP No. 41 

Tahun 2007, Dinas pasar sudah tidak ada dan semuanya dilimpahkan ke 

Dinas Perindustrian dan Perdagangan pelaksanaan tugas dan tanggung jawab 

kepada Walikota Bengkulu. Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota 

Bengkulu adalah sebagai salah satu teknis Pemerintah Kota Bengkulu yang 

dibuat berdasarkan Perda Nomor 26 Tahun 2000dan telah dirubah dengan 

Perda Nomor 09 tahun 2008 sebagai tindak lanjut dari PP Nomor 41 Tahun 

2007. (perindagkotabengkulu.com) 

 



43 
 

2.7.2 Visi dan Misi Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota 

Bengkulu 

 

 Menurut Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Bengkuluvisi 

merupakan rumusan umum mengenai apa yang ingin di wujudkan pada akhir 

periode. Visi dari Dinas Perindustrian dan Perdagangan yaitu : 

“ Terwujudnya Bengkulu yang Maju, Sejahtera dan Berdaya Saing  

dengan Struktur Industri dan Perdagangan yang Kuat dan Berkeadilan” 

 Menurut dinas perindustrian dan perdagangan Kota Bengkulu misi adalah 

rumusan umum mengenai upaya-upaya yang akan dilaksanakan untuk 

mewujudkan misi. Misi dari Dinas Perindustrian dan Perdagangan yaitu : 

“Meningkatkan produktivitas, daya saing dan kemandirian Perindustrian dan 

Perdagangan  

secara sistematis, berkelanjutan dan terintegrasi. 

Meningkatkan kelancaran dan stabilitasi sistem distribusi, pengamanan pasar 

dalam negeri  

dan perlindungan konsumen. 

Pemerataan pembangunan industri guna pengembangan produk ekonomi 

unggulan di kab/kota meningkatkan kualitas sumber daya aparatur.” 

(https://disperindag.bengkuluprov.go.id/visi-misi/) 

 

2.7.3 Fungsi dan Tugas Pokok  

 Menurut Peraturan Daerah Provinsi Bengkulu Nomer 7 tahun (2008)tugas 

pokok dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Bengkulu adalah 
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melaksanakan kewenangan otonomi daerah dalam bidang Perindustrian, 

Perdagangan, dan Pasar. 

 Dalam melaksanakan tugas tersebut Dinas Perindustrian dan Perdagangan 

memiliki fungsi : 

a. Pemahaman peraturan Perundang-Undangan dan ketentuan lainnya yang 

diperlukan untuk menunjang kelancaran pelaksanaan tugas. 

b. Perumusan program kerja Dinas sebagai pedoman kerja. 

c. Pembagian tugas kepada bawahan di lingkungan Dinas sesuai dengan 

bidang tugas serta petunjuk dalam pelaksanaan kinerja. 

d. Pengkoordinasian tugas di lingkungan intern unit sesuai dan saling 

mendukung dalam pelaksanaan tugasnya. 

e. Pelaksanaan semua ketentuan yang menjadi wewenang Kepala Dinas dan 

mengkoordinasikan, mengendalikan dan mengevaluasi pelaksanaaan tugas 

di lingkungan dinas guna pemecahan masalah dan tindak lanjut. 

f. pengsinkronisasian rencana/program regional pembangunan industri, 

perdagangan dan pasar secara terpadu berdasarkan kebijakan Pemerintah 

Daerah dan Pemerintah Pusat dalam rangka pembinaan Bidang Industri, 

Perdagangan dan Pasar serta perizinannya, menurut ketentuan Peraturan 

Perundang-Undangan yang berlaku. 

g. Pelaksanaan konsultan dan pembina hubungan kerjasama dengan 

Pemerintah Pusat, Instansi vertikal lainnya serta asosiasi/lembaga-lembaga 

lainnya. 
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h. Pengkoordinasian dan melaksanakan bimbingan usaha, perbaikan dan 

peningkatan mutu barang dan jasa dalam rangka pemasaran dalam negeri 

dan eksport. 

i. Pengkoordinasian pelaksanaan pengawasan pengendalian teknis 

kebijaksanaan pembinaan dan pengembangan industri, perdagangan, dan 

penataan sarana dan prasarana pasar dalam lingkungan UPTD. 

j. Pengkoordinasian pelaksanaan pemantauan perkembangan produksi, 

kebutuhan persediaan dan harga-harga mata dagangan serta sarana 

perdagangan di daerah yang termasuk dalam lingkup tugas bidang indutri, 

perdagangan dan pasar. 

k. Pemberian pengarahan dan petunjuk kepada investor atau calon investor 

tentang berbagai penerapan peraturan PMA/PMDM, prosedur dan 

persyaratan dalam proses perusahaan pengajuan izin usaha di bidang 

industri dan perdagangan. 

l. Pemberian masukan dan usul serta saran dan pertimbangan kepada 

Walikota dan Pimpinan Departemen baik dalam penyusunan 

kebijaksanaan, pemecahan masalah maupun dalam rangka pembinaan 

yang berkaitan dengan pengembangan bidang industri, perdagangan dan 

pasar. 

m. Pengkoordinasian penyusunan laporan pelaksanaan tugas dinas sebagai 

pertanggungjawaban. 
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n. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan Walikota sesuai dengan tugas dan 

fungsinya. 

  


