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I. PENDAHULUAN 
 

 

 

A. Latar Belakang 

 

Sumatera Selatan merupakan salah satu dari beberapa provinsi yang ada di 

Indonesia dan juga merupakan salah satu kota besar dari dua kota besar yang ada 

di pulau sumatera. Kota Palembang terbagi menjadi 14 kecamatan meliputi empat 

kecamatan di Seberang Ulu sedangkan sisanya berada di Seberang Ilir pembagian 

daerah Kota Palembang menjadi dua, yaitu Seberang Ulu dan Seberang Ilir 

disebabkan kota ini dibelah oleh Sungai Musi yang berada tepat di tengah kota. 

 

Daerah ilir merupakan daerah pusat pemerintahan dan pusat aktivitas atau 

kegiatan dan kebanyakan masyarakat kota pempek ini. Dikarenakan pusat 

pemerintahan dan kegiatan banyak dilakukan di seberang ilir ini membuat 

pembangunan seberang ulu menjadi kurang diperhatikan dibandingkan 

pembangunan di seberang ilir. Oleh karena itu pemerintah berinisiatif melakukan 

pemekaran wilayah mengarah kepada seberang ulu yang tadinya merupakan 

daerah rawa gambut kemudian akan dijadikan daerah pemekaran wilayah. 

 

Pusat dari pemekaran wilayah tersebut adalah Kelurahan 5 dan 15 Ulu yang mulai 

berkembang menjadi daerah pembangunan fasilitas olahraga dan atlet untuk 

Pekan Olahraga Nasional (PON) XVI Kota Palembang sehingga pada akhirnya 

dikenal dengan nama Jakabaring 
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Dikarenakan wilayah Jakabaring merupakan daerah olahraga dan atlet pada PON 

XVI maka di daerah itu pula dibangun sebuah perumahan yang pada awalnya 

merupakan tempat para atlet beristirahat setelah melaksanakan pertandingan 

selama PON berlangsung. Namun agar perumahan tersebut tidak terbengkalai 

setelah terlaksananya PON maka perumahan atlet PON tersebut dilelang atau 

dijual kepada para Pegawai Negeri Sipil (PNS) untuk tempat bermukim. 

Semenjak saat itu perumahan atlet tersebut menjadi perumahan umum yang 

sekarang diberi nama perumahan Ogan Permata Indah (OPI). 

 

Pada perumahan Ogan Permata Indah tersebut terdapat danau retensi pada 

awalnya bertujuan untuk menampung air dari daerah sekitar wilayah Jakabaring, 

hal tersebut dilakukan karena pada awalnya daerah Jakabaring tersebut merupakan 

daerah rawa yang menjadi daerah limpasan air pada saat musim hujan datang. 

Namun seiring berjalannya waktu danau retensi tersebut  menjadi salah satu 

tempat wisata yang banyak dikunjungi oleh berbagai lapisan masyarakat 

Palembang mulai dari anak-anak hingga dewasa. Di danau tersebut para 

pengunjung dapat menikmati beberapa fasilitas rekreasi air seperti perahu bebek, 

jet ski dan banana boat sehingga lama-kelamaan akhirnya danau retensi ini 

menjadi salah satu alternatif tempat rekreasi pada saat akhir pekan (weekend). 

 

Berjarak kurang lebih 6 KM dari pusat kota palembang membuat daerah tersebut 

menjadi tempat rekreasi yang cukup dekat dengan masyarakat. Tidak adanya 

retribusi yang diambil sebagai biaya masuk menambah mudahnya untuk 

menikmati salah satu tempat rekreasi ini, namun terdapat sedikit kendala untuk 

menuju kolam retensi itu yaitu berupa masih sedikit moda transportasi yang secara  
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langsung menuju selain taksi sewaan dan bajaj tidak terdapat angkutan umum 

menuju kolam tersebut sehingga para pengunjung kebanyakan menggunakan 

kendaraan pribadi. 

 

Danau retensi atau buatan ini memiliki luas 1 Km2 dan berkedalaman 8 meter 

sering disebut orang dengan sebutan Danau OPI karena masih berada dalam 

lingkup wilayah perumahan OPI. Danau retensi ini sering dijadikan tempat 

rekreasi dan wisata air. Pengunjung memanfaatkan danau ini untuk melakukan 

aktivitas wisata air berupa perahu bebek dan motor boat yang dapat digunakan 

untuk mengintari danau tersebut. Mereka dapat melakukan aktivitas tersebut 

dengan menyewa peralatan yang telah tersedia di danau itu. 

 

Kegiatan yang terdapat pada danau ini menarik minat masyarakat Kota 

Palembang pada umumnya untuk menjadikan danau retensi tersebut sebagai salah 

satu objek wisata alternatif khususnya wisata air. Ketertarikan masyarakat untuk 

melakukan rekreasi menyebabkan lokasi ini menjadi ramai pengunjung sehingga 

pada akhirnya berimbas positif pada masyarakat sekitar yang dapat memanfaatkan 

momen itu untuk melakukan kegiatan perekonomian guna menambah penghasilan 

keluarga dengan menjadi pedagang. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel 

1. 
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Tabel 1. Jumlah Pedagang menurut Jasa yang Ditawarkan Di sekitar Danau OPI  

  Jakabaring tahun 2011 

 

No. Jasa/barang yang ditawarkan Jumlah 

1 Es kelapa muda 72 

2 Makanan 21 

3 Perahu bebek dan banana boat 5 

4 Voucher pulsa ponsel 7 

Jumlah 105 

Sumber : Survei lapangan tahun 2011 

 

 

Sebagai gambaran pada hari-hari biasa pengunjung dapat mencapai kurang lebih 

200-an orang, apabila hari libur kerja dapat mencapai 300-an orang sedangkan 

apabila liburan panjang seperti liburan sekolah dapat mencapai 500-600an orang. 

Kunjungan yang makin ramai itu sepertinya menyebabkan pendapatan mereka 

menjadi sedikit lebih baik dibandingkan dengan sebelumnya. Dengan berbekal 

ilmu dan keterampilan yang sekedarnya mereka membuka tempat atau pondok 

sebagai tempat mereka menjajakan apa yang mereka tawarkan. Namun untuk 

menempati daerah tersebut mereka tidak memiliki izin usaha atau dapat dikatakan 

pedagang ilegal yang tidak memiliki izin resmi untuk melakukan kegiatan 

perdagangan. Hal tersebut juga didukung dengan susahnya mencari pekerjaan di 

kota dan didorong oleh bertambahnya kebutuhan, maka mereka menggunakan 

areal tersebut meski tanpa izin.  

 

Kegiatan perekonomian yang dilakukan oleh masyarakat sekitar Danau OPI 

dimungkinkan dapat mengubah kondisi sosial ekonomi kepala keluarga pedagang 

yang kebanyakan berasal dari masyarakat sekitar. Hal tersebut membuat peneliti 

ingin mengetahui bagaimana karakteristik sosial ekonomi dengan meneliti jumlah 

anggota rumah tangga, tingkat pendidikan formal, besar modal, status modal, 

tingkat pendapatan, kondisi rumah yang ditempati, waktu berjualan serta alasan 
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berjualan yang dimungkinkan menjadi faktor berubahnya perekonomian kepala 

keluarga yang berdagang dan menjajakan jasa perahu di sekitar Danau Buatan 

Ogan Permai Indah (OPI) Jakabaring Kelurahan 15 Ulu Kecamatan Seberang Ulu 

I Kota Palembang.  

 

B.  Identifikasi Masalah 

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka penulis mengidentifikasi 

masalah yang berkenaan dengan pedagang yang berada di kawasan objek wisata 

Danau OPI Jakabaring, yaitu meliputi: 

1. Umur 

2. Pendidikan  

3. Kondisi perumahan 

4. Jenis Usaha Dagang 

5. Pendapatan 

6. Pemenuhan kebutuhan pokok 

7. Tanggungan keluarga 

8. Modal yang dimiliki 

9. Jumlah jam bekerja 

10. Alasan berdagang 

11. Tingkat kemiskinan  

12. Kepemilikan barang berharga 
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C. Batasan masalah 

Dikarenakan terdapat keterbatasan yang dimiliki oleh peneliti, maka penilitian ini 

dibatasi kepada beberapa variabel penelitian saja yang menyangkut tentang 

pedagang dan usahanya antara lain : 

1. Tanggungan keluarga 

2. Pendidikan  

3. Modal yang dimiliki 

4. Pendapatan 

5. Kondisi perumahan 

6. Jumlah jam bekerja 

7. Alasan berdagang  

 

D. Rumusan Masalah 

Berdasarkan  identifikasi masalah di atas, maka rumusan masalah penelitian ini 

adalah: 

1. Berapakah jumlah anggota rumah tangga yang menjadi tanggungan oleh 

pedagang ? 

2. Bagaimanakah tingkat pendidikan formal para pedagang yang berdagang di 

Danau Buatan Ogan Permata Indah Jakabaring ? 

3. Berapakah besar modal yang dimiliki oleh para pedagang di sekitaran objek 

wisata Danau OPI Jakabaring ? 

4. Darimana modal yang dimiliki oleh para pedagang di sekitaran objek wisata 

Danau OPI Jakabaring ? 
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5. Berapa besar tingkat pendapatan para pedagang yang berdagang di Danau 

Buatan Ogan Permata Indah ? 

6. Bagaimanakah kondisi rumah yang dimiliki oleh para pedagang yang 

berdagang di Danau Buatan Ogan Permata Indah Jakabaring ? 

7. Berapa lamakah waktu yang digunakan pada saat berjualan oleh pedagang di 

sekitar objek wisata Danau OPI jakabaring ? 

8. Apakah alasan para kepala keluarga memilih pekerjaan sebagai pedagang ? 

 

E.   Tujuan Penelitian 

Adapun tujuan dalam penelitian ini adalah mendapatkan informasi mengenai 

beberapa hal yaitu sebagai berikut. 

1. Jumlah anggota rumah tangga yang menjadi tanggungan oleh pedagang  

2. Tingkat pendidikan formal yang di tempuh oleh para pedagang yang 

berdagang di sekitar Danau Buatan Ogan Permata Indah 

3. Jenis usaha yang dilakukan oleh pedagang disekitar danau buatan OPI 

Jakabaring  

4. Darimana dan besar modal yang dimiliki oleh para pedagang di sekitaran 

objek wisata Danau OPI Jakabaring 

5. Tingkat pendapatan para pedagang yang berdagang di sekitar Danau Buatan 

Ogan Permata Indah 

6. Kondisi rumah yang dimiliki oleh para pedagang yang berdagang di Danau 

Buatan Ogan Permata Indah Jakabaring  

7. Lama waktu yang digunakan pada saat berjualan oleh pedagang di sekitar 

objek wisata Danau OPI Jakabaring 

8. Alasan para kepala keluarga memilih pekerjaan sebagai pedagang. 
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 F.  Kegunaan Penelitian 

1. Sebagai salah satu syarat untuk mencapai gelar Sarjana Pendidikan pada 

Program Studi Pendidikan Geografi Jurusan Ilmu Pengetahuan Sosial Fakultas 

Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Lampung. 

2. Memberikan informasi kepada pemerintah mengenai pengaruh danau OPI 

terhadap pedagang disekitarnya.  

3. Menambah pengetahuan dan wawasan penulis serta pembaca tentang ilmu 

geografi khususnya Geografi Sosial. 

4. Sebagai suplemen bahan ajar Geografi di SMP kelas VII semester 2, dengan 

materi pokok mata pencaharian penduduk Indonesia.  

 

G. Ruang Lingkup Penelitian 

Ruang lingkup dalam penelitian ini adalah : 

1. Ruang lingkup subyek penelitian adalah pedagang di sekitar Danau OPI pada 

tahun 2011. 

2. Ruang lingkup obyek penelitian adalah karakteristik pedagang di sekitar 

Danau OPI Jakabaring. 

3. Ruang lingkup lokasi adalah Danau OPI Jakabaring Kelurahan 15 Ulu 

Kecamatan Seberang Ulu I Kotamadya Palembang Provinsi Sumatera 

Selatan. 

4. Ruang lingkup waktu adalah tahun 2011. 

5. Ruang lingkup ilmu adalah Geografi Sosial 

Geografi Sosial adalah cabang geografi manusia yang bidang studinya aspek 

keruangan yang merupakan karakteristik dari penduduk, organisasi sosial, unsur 

kebudayaan dan kemasyarakatan (Nursid Sumaatmadja, 1988:56).Dalam 
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penelitian ini digunakan geografi sosial sebagai ruang lingkup ilmu karena sesuai 

dengan penelitian, yaitu membahas aspek keruangan yakni Danau Buatan Ogan 

Permata Indah Jakabaring, sedangkan karakteristiknya adalah penduduk dalam hal 

ini adalah  pedagang di sekitar Danau OPI Jakabaring. 

   

 


