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BAB II 

GAMBARAN UMUM OBJEK PENELITIAN  

 

A. Sejarah Palembang dan Tata Kota wilayah  

1. Sejarah Kota Palembang 

Palembang merupakan ibukota Provinsi Sumatera Selatan. Terletak pada posisi 

1° –4° Lintang Selatan dan antara 102°–108°Bujur Timur Dahulu, Palembang 

merupakan pusat dari Kesultanan Palembang Darussalam yang berdiri sekitar 

abad ke-17. Letak Kesultanan Palembang Darussalam terletak di muara Sungai 

Musi maupun yang dikenal dengan Batanghari Sembilan dan letaknya tidak 

terlalu jauh dari Kuala (Malaysia) yang sungainya bermuara di selat Bangka
1
 

Batanghari Sembilan merupakan sembilan sungai utama yang bermuara di 

sungai Musi, yaitu Sungai Kikim, Sungai Lakitan, Sungai Rawas, Sungai 

Lematang, Sungai Kelingi, Sungai Enim, Sungai Ogan, Sungai Komering dan 

Sungai Banyuasin. Sekitar abad k-17, Sungai Musi menjadi jalur perdagangan 

internasional, akibatnya Kesultanan Palembang Darussalam berkembang menjadi 

kesultanan maritim dengan perdagangan yang ramai. Palembang juga memiliki 

pelabuhan yang baik dan strategis sebagai tempat persinggahan dalam pelayaran 

antara Jawa, Sumatera dan Malaka.2 
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Pada abad ke 20-an, seiring dengan meningkatnya perekonomian penduduk 

yang disebabkan kopi dan karet, tumbuh Pasar-Pasar baru di Kota Palembang. 

Pada Tahun 1921 setidaknya terdapat sekitar 74 Pasar yang tersebar di seluruh 

residensi Palembang, sebagian di antaranya dapat di jagkau melalui sungai dari 

Kota Palembang. Pertemuan perahu-perahu dagang dari wilayah hulu dan hilir 

palembang menciptakan tumbuhnya pusat-pusat perdagangan baru. Yang 

berlabuh di dermaga, dari pertemuan-pertemuan inilah muncullah pusat pusat 

perdangangan baru yang menjadikan sungai musi sebagai pusat perdagangan 

utama dalam bentuk pasar terapung
3 

Memiliki banyak hasil alam merupakan suatu penyebab banyaknya pedagang 

yang datang ke Palembang untuk membeli barang dagangan yang berupa rempah-

rempah, getah kayu pewarna, lilin, gading gajah, dan timah. Pedagang-pedagang 

ini umumnya datang dari Jawa, Cina, Arab, India, Malaka dan Eropa.Para 

pedagang singgah di Palembang dalam jangka waktu yang lama karena menunggu 

pasang surut air laut serta perubahan arah angin. Pada masa ini, mereka membuat 

perkampungan-perkampungan tersendiri.
4
 

Bangsa-bangsa Eropa pada awalnya datang ke wilayah Asia Tenggara untuk 

mengambil langsung rempah-rempah yang sangat dibutuhkan bangsa Eropa pada 

waktu itu. Usaha tersebut memberikan keuntungan yang sangat , sehingga para 

pedagang dari Belanda yang tergabung dalam VOC (Verrenigde Oost Compagnie) 

dan pedagang dari Inggris yang tergabung dalam EIC (East Indian Compan) 
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masing-masing berusaha untuk memperoleh hak monopoli dagang dengan jalan 

membuat perjanjian dengan para penguasa di daerah-daerah yang kaya dengan 

rempah-rempah.  

Persekutuan dagang milik pedagang dari Belanda dan Inggris itu bukan saja 

memiliki modal uang serta sarana-sarana pendukung, tetapi juga memiliki kapal-

kapal perang besertapasukan-pasukan dan persenjataannya untuk melindungi 

milik mereka dimana saja.VOC dan EIC mengangkat serta menempatkan petugas-

petugas untuk melaksanakan pemerintahan di daerah-daerah yang mereka kuasai 

untukbekerja sebagaikomandan pasukan setiap loji atau pelabuhan dagang.
5
 

Hubungan Palembang dengan daerah-daerah lain sejak dahulu hanyalah 

hubungan dagang yang berdasarkan perjanjian kontrak. Palembang tidak mau 

menerima monopoli perdagangan dari manapun. Oleh karena itu, pedagang-

pedagang yang datang ke Palembang merasa aman dan terlindungi. Dalam 

menjaga stabilitas keamanan, maka kesultanan dan aparaturnya diatur dengan baik 

serta dibuat peraturan-peraturan bagi para pedagang dan penduduk pendatang.
6
 

Palembang juga memberlakukan undang-undang adat yang disebut dengan 

Undang-Undang Simbur Cahaya, yaitu undang-undang yang mengatur tentang 

masalah kependudukan dan mengatur atas hak pengolahan tanah. 

Hubungan antara Kesultanan Palembang Darussalam dengan Belanda 

diperkirakan telah berlangsung sejak tahun 1616 M. Hubungan itu dimulai ketika 

wakil VOC di Jambi mengirim hadiah kepada raja Palembang, Pangeran Ing 

                                                           
5
Ibid hlm 2 

6
Hamka, Sejarah Umat Islam IV, Jakarta: Bulan Bintang, 1976, Hlm 90. 



 
 

 
 

Angsoko (1595-1629).
7
 Pada akhir abad ke 18 di Eropa terjadilah perubahan besar 

di bidang politik, hal itu juga berpengaruh di bidang politik perdagangan. 

Pergolakan politik dan peperangan di Eropa membangkitkan perubahan politik di 

Belanda, yaitu adanya Revolusi pada 1 Januari 1795  oleh kaum patriot Belanda 

yang menginginkan pemerintahan yang demokratis,
8
 satu revolusi tanpa 

pertumpahan darah yang dibantu oleh Perancis.  

Pemerintahan baru di Belanda ini terikat persekutuan dengan Perancis yang 

mengakibatkan warga Belanda terpecah menjadi pengikut Stadhouder di bawah 

pemerintahan Pangeran Oranjedan States General.
9
 Kedudukan Pangeran Oranje 

di Belanda diberhentikan atas dekrit States General dan mengalihkan 

pemerintahan daruratnya keLondon, Inggris. Akibat didudukinya negeri Belanda 

oleh Perancis, maka daerah-daerah jajahan di Asia Tenggara diambil alih oleh 

Perancis. Namun, Pangeran Oranje masih merasa berhak dan menganggap dirinya 

tetap sebagai pimpinan VOC. 

Berdasarkan pendirian ini, maka pada tanggal 7 Februari 1795 Pangeran 

Oranje mengirim surat edaran berisi instruksi yang ditujukan kepada semua 

Gubernur dan komandan-komandan Loji Belandadi Nusantara supaya 

mengalihkan kekuasaan Belanda kepada Inggris, karena pemerintah Inggris sudah 

berjanji akan mengembalikan apa yang sudah diserahkan itu setelah keadaan 

menjadi normal kembali. Pemerintah Inggris pada bulan November 1802 

membentuk panitia untuk merancang suatu peraturan mengenai pemerintahan dan 
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perdagangan bagi Hindia Belanda.Kemudian pada tahun 1804, pemerintah 

Belanda menyetujui rencana undang-undang (UU) untuk daerah jajahan di Asia. 

Namun, UU ini belum dapat dilaksanakan karena Belanda dikuasai oleh 

Perancis dan berganti nama menjadi “Bataafsche Republiek” yang merupakan 

bagian dari Perancis dengan Lodewijk Napoleon sebagai rajanya.
10

 Untuk 

mengamankan daerah jajahan, Lodewijk mengutus Herman Willem Daendels ke 

Batavia sebagai Gubernur Jenderal yang memperkuat pertahanan di Hindia 

Belanda. 

Konvensi London tanggal 13 Agustus 1814 menetapkan bahwa Inggris 

menyerahkan kembali kekuasaannya di Nusantara kepada Belanda yang 

dikuasainya sejak Januari 1803. Kebijakan ini mendapatkan tanggapan yang tidak 

baik Raffles. Baru tiga tahun kemudian jajahan di Nusantara di serahkan kembali 

kepada Belanda. Selanjutnya Raffles diganti oleh John Fendall yang serah terima 

kekuasaan terjadi tanggal 19 Agustus 1816
11

. Ketidakrelaan Raffles menyerahkan 

Nusantara ini membuat dia mengacaukan rencana pemerintah Belanda, antara lain 

masalah Aceh dan Palembang. 

Edelheer Muntinghe sebagai Komisaris Belanda di Palembang mencoba 

mempersatukan dua kesultanan di Palembang. Terjadinya dua kesultanan ini 

sebagai akibat ekspedisi Inggris tahun 1812. Sultan Mahmud Badaruddin II 

terpaksa harus hijrah dan berkonsentrasi di pedalaman Muara Rawas, sedangkan 

saudaranya Husin Diauddin yang bergelar Sultan Najamuddin II diangkat oleh 
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Inggris sebagai Sultan Palembang setelah menyerahkan Pulau Bangka kepada 

Inggris. Akhirnya kedua saudara tersebut dapat menyetujui penyatuan kembali 

kekuasaan Kesultanan Palembang. 

1.1 Letak Geografis Kota Palembang 

secara geografis, Palembang terletak pada 2°59′27.99′′LS 104°45′24.24′′BT. 

Luas wilayah Kota Palembang adalah 400,61 Km² dengan ketinggian rata-rata 8 

meter dari permukaan laut
12

. Letak Kota Palembang cukup strategis karena dilalui 

oleh jalur jalan Lintas Pulau Sumatera yang menghubungkan antar daerah di 

Pulau Sumatera. Selain itu Kota Palembang juga terdapat Sungai Musi-yang 

dilintasi oleh Jembatan Ampera-yang berfungsi sebagai sarana transportasi dan 

perdagangan antar wilayah dan merupakan Kota Air yang terdiri dari 16 

kecamatan dan 107 kelurahan. Secara administrasi, Kota Palembang berbatasan 

dengan : 

 Sebelah Utara : dengan Desa Pangkalan Benteng, Desa Gasing dan Desa 

Kenten, Kec Talang Kelapa, Kabupaten Banyuasin 

 Sebelah Selatan: dengan Desa Bakung Kecamatan Inderalaya Kab Ogan 

Ilir dan Kecamatan Gelumbang Kabupaten Muara Enim 

 Sebelah Barat: dengan Desa Sukajadi Kecamatan Talang Kelapa 

Kabupaten Banyuasin 

 Sebelah Timur: dengan Balai Makmur Kecamatan Banyuasin I Kabupaten 

Banyuasin 
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1.2 Karakteristik Masyarakat Palembang 

1. Sopan 

Sopan merupakan karakter masyarakat Palembang yang berhubungan 

dengan penghormatan atau rasa takzim seseorang terhadap orang lain. Selain 

sebagai penghormatan, karakter sopan ini juga mengambarkan perilaku 

masyarakat Palembang yang beradab, seperti dalam berpakaian , berbicara dan 

bergaul dengan sesama.
13

 

2. Santun 

 Santun merupakan karakter masyarakat Palembang yang menunjukkan 

bahwa masyarakat Palembang halus dan baik budi bahasanya, termasuk juga 

tingkah lakunya yang penuh dengan rasa belas kasih dan peduli dengan 

sesamanya.
14

 

3. Humoris 

 Humoris adalah karakter yang didapatkan pada masyarakat Palembang. 

Untuk mengambarkan bahwa masyarakatnya mempunyai kemampuan untuk 

memproduksi kejenakaan atau kelucuan dalam bentuk cerita atau pun kata-kata 

yang menggelikan hati bagi orang yang mendengar atau pun melihatnya. 
15

 

4. Rajin 

                                                           
13

Alhamdu, “Karakter Masyrakat Islam Melayu Palembang”, Tahun 2018 Jurnal (Vol 3 

No 1) 
14

Ibid hlm. 8 
15

Ibid hlm 9 



 
 

 
 

 Rajin merupakan karakter masyarakat Palembang yang menggambarkan 

bahwa masyarakat Palembang adalam masyarakat yang ulet, bersungguh-sungguh 

pekerja keras, dan giat dalam berusha. 

5. Pemalas 

Pemalas merupakan karakter negatife yang didapatkan masyarakat 

Palembang, khususnya pada masyarakat Palembang yang mempunyai stara social 

atau gelar kemas dan Ki agus. Karakter pemalas ini menunjukkan bahwa 

masyarakat Palembang tidak mau bekerja atau mengerjakan sesuatu 

1.3 Suku/ Budaya Palembang 

 Ada pendapat yang mengatakan bahwa pada awalnya suku Palembang 

adalah hasil dar asimilasi dari beberapa suku bangsa arab, cina dan melayu, yang 

berimigrasi ke wilayah Palembang ini pada beradab-abad yang lalu dan hidup 

berdampingan sekian lama, dan terjadi perkawinan-campur selama berabad-abad. 

Dari ketiga suku bangsa ini lahir satu etnik yang disebut suku Palembang yang 

memiliki budaya dan adat-istiadat tersendiri.
16

 

 Suku Palembang dalam kehidupan mereka terdiri dari 2 kelompok yang 

membedakan strata sosisal mereka yaitu: 

a. Kelompok Wong Jero, adalah keturunan bangsawan/hartawan dan 

statusnya berada setingkat di bawah orang-orang istana dari 

kerajaan Palembang, pada masa lalu yang berpusat di Palembang. 
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b. Kelompok Wong Jabo, adalah rakyat biasa. 

 Kota Palembang adalah Kota yang padat akan penduduk, selain dari 

penduduk asli juga banyak penduduk yang berdatangan ke Kota Palembang 

dengan tujuan yang berbeda-beda. Daya tarik kota Palembang memang banyak 

diminati oleh berbagai kalangan, baik dari kalangan pedagang, pencari pekerjaan, 

pendidikan, wisatawan, dan lainnya. Dengan demikian selain mengingat sejarah 

terbentuknya Kota Palembang, Kota Palembang juga memilki berbagai macam 

sejarah salah satunya yaitu sejarah terbentuknya Pasar 16 yang dimana Pasar 16 

ini merupakan Pasar yang banyak di minati oleh pengunjung untuk membeli 

kebutuhan sehari-hari dan bahan pokok lainnya. Dan di bawah ini akan dijelaskan 

sejarah dari Pasar 16 ilir tersebut. 

2. Sejarah Pasar 16 Ilir Kota Palembang  

Pasar 16 Ilir Palembang diperkirakan mulai berkembang pada pertemgahan 

abad ke-19. Aktivitas perdagangan yang sesungguhnya sudah dimulai pada masa 

kesultanan Palembang Darussalam, terutama berlangsung pada tepian sungai 

musi. Hanya saja pedagang yang berlangsung pada masa itu tidak permanen atau 

menetap. Para pedagang yang umumnya berasal dari daerah uluan (hulu sungai 

musi) selalu membawa hasil bumi, terutama buah, sayuran, dan kebutuhan lainnya 

dengan menggunakan perahukajang. Yaitu semacam perahu kayu dengan 

semacam “rumah-rumahan” di bagian belakang sebagai tempat beristirahat. 

Umumnya pula, segala aktifitas si pemilik perahu berikut keluarganya 

berlangsung di perahu kajang ini. Di samping itu, perdagangan bahan makanan, 



 
 

 
 

baik bahan mentah maupun bahan matang juga berlangsung di sepanjang anak 

sungai musi ini.  

Kala itu, anak-anak sungai ini dapat dilayari jauh hingga sungai kehulu. 

Sementara perdagangan yang berlangsung di kawasan 16 Ilir sekarang juga 

berlaku di muara Sungai Tengkuruk (sekitar bawah jembatan ampere saat ini). 

Dan muara sungai rendang yang terletak di bagian hilir kawasan pertokoan di 

kawasan di 16 Ilir saat ini.  

Kawasan 16 Ilir dan sekitarnya sesungguhnya sudah dimulai sejak Kimas 

Hindi Pangeran Ario Kesumo Abdul rohim memindahkan pusat kekuasaan dari 1 

ilir yang dibakar habis oleh VOC tahun 1659 ke Kuto Cerancang (kini kawasan 

Beringin Janggut, Masjid lamo, Ki Marogan dan sekitarnya) pada tahun 1662. 

Denyut perekonomian itu makin terasa saat cucu kimas Hindi sultan pertama dari 

Palembang yang bergelar Sultan Abdurrahman Khalifatul Mukminin 

SayidulImam yaitu Sulltan Mahmud Badaruddin Jayo Wikramo memindahkan 

keraton ke Kuto Kecik, seiring dengan pembangunan Masjid Agung pada Tahun 

1738. Kawasan itu pun menjadi pemukiman tepi sungai yang di tempati 

rakyatnya. Sungai Tengkuruk dan sungai Rendang yang bermuara ke sungai Musi 

bersama sungai Kapuran menjadi “benteng” bagi masjid Agung dan Keraton 

Kuto.
17

 

keraton kecik menjadi pusat perdagangan kala itu. Rakyat dari hulu dan 

hilir sungai Musi membawa hasil alam dan menjualnya di sepanjang tepian sungai 
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musi. Setelah menaklukkan kesultanan Palembang Darussalam pada tahun 1821, 

Belanda kemudian mengangkat potensi perekonomian di kawasan itu. Dimulailah 

pembangunan dengan planologi yang disesuaikan dengan keadaan semula.Sebagai 

daerah perdagangan, dibangunlah pertokoan dan perkantoran di sepanjang tepian 

sungai tengkuruk. Seperti lazimnya perkembangan pasar pada saat ini, 

perdagangan di Pasar 16 Ilir dan sekitarnya berawal dari pasar tumbuh yang 

terletak di pinggir sungai musi dan sekitarnya. Pola perdagangan seperti itu, 

setidaknya hingga awal 199-an, dimulai dari berkumpulnya pedagang 

“cungkukan” (hamparan), yang kemudian berkembang dengan pembangunan 

petakpermanen
18

 

Sementara itu, muara sungai rendang menjadi salah satu dermaga pilihan 

perahu kajang (perahu beratap) berlabuh. Perahu yang sekaligus menjadi tempat 

tinggal ini membawa hasil bumi dari daerah di hulu sungai musi. Pihak Belanda 

selanjutnya melakukan perkembangan di bidang perdaganagn dengan membangun 

juga pusat perkantoran di sekitar benteng dan tengkuruk. Dibangunlah jalan dalam 

dua jalur, di bagian kiri arah sungai musi tampaklah jajaran pohon, dan kanannya 

bangunan dua tingkat yang merupakan perkantoran.
19

 

Kawasan 16 Ilir dan sekitarnya sebagai pusat ekonomi tampaknya semakin 

hidup. Apalagi, saat terjadi rubber boom sekitar tahun 1912 dan 1915, orang-

orang keresidenan Palembang (masuk seluruh daerah di Sumsel). Peningkatan 

kemakmuran semakin menjadi setelah tahun 1920, dalam tahun 1920 mobil 
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pribadi belum sampai 300 buah. Tetapi, pada tahun 1927, jumlahnya meningkat 

sampai 3.475 buah. Betapa makmurnya para dan para pebisnis masa itu. 
20

 

Dalam perkembangan selanjutnya, yaitu zaman kemerdekaan, geliat 

perekonomian makin tampak di kawasan ini. Antara lain, keberadaan Bank di 

Jalan tengkuruk yaitu Nederland Indische bank, Chinese bank, Bank Ekonomi, 

dan bank Indonesia, ada kantor listrik yang bersebelahan dengan kantor pajak, 

serta semacam jasa angkutan. Di bagian tepi sungai musi, terdapat dua dermaga 

yaitu dermaga perahu tambangan di bagian hilir dan dermaga kapal Marie di 

bagian hulu (saat ini lokasinya dibawah jembatan Ampera. Semua barang yang 

diangkut kapal bendera Hindia-belanda, Belanda, Inggris, Jerman, Prancis, 

Norwegia, swedia, Denmark dan Italia sebagian besar di pasarkan di Pasar 16 Ilir 

dan sekitarnya. Ini merupakan salah satu faktor yang membuat pesatnya 

perkembangan kawasan ini.Pedagang yang memanfaatkan lokasi ini terutama 

bangsa arab, India, dan Cina sehingga, tidak heran jika saat ini masih ditemui 

banyak bangunan yang terdiri atas kios-kios di areal yang tidak berjauhan dengan 

sungai musi.
21

 

Berdasarkan PERDA Nomor 6 Tahun 2005 tentang pembentukan 

Perusahaan Daerah Pasar Palembang Jaya, Pasar 16 Ilir Palembang dan 32 Pasar 

lainnya di Kota Palembang dikelola oleh perusahaan daerah pasar Palembang 

Jaya. Hal ini bertujuan untuk mengantisipasi persaingan perdagangan yang 

semakin tajam dan ketat di masa yang akan dating. Oleh karena itu, Pemerintah 
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Kota Palembang bertekad untuk mensejajarkan diri dengan Kota besar lainnya, 

melalui upaya perbaikan manajemen serta peningkatan pelayanan kepada 

masyarakat. Salah satu diantaranya adalah memperbaiki citra pasar tradisional. 

Selain kawasan Pasar yang sangat luas, Pasar ini menjadi primadona karena 

memang sudah ada sejak Sultan Mahmud Badaruddin jayo Wikramo 

memindahkan kuto kecik dan bersamaan dengan pembangunan Masjid Agung 

pada tahun 1738. Semenjak saat itu, kawasan Pasar 16 Ilir semakin berkembang 

dan meluas. Dan semakin lengkap dengan adanya Pasar burung, Pasar ini telah 

ada berpuh-puluh tahun lalu dan terbentuk atas perkembangan dan perkuasan dari 

pembagian Pasar 16 Ilir. 
22

 

B. Pasar 16 Sebagai Pusat Ekonomi Kota Palembang 

Pasar 16 ilir Kota Palembang merupakan Pasar tradisional yang menyediakan 

berbagai macam kebutuhan  baik kebutuhan sehari-hari, perabotan rumah tangga, 

pakaian, baju DSB. Pasar 16 ilir Kota Palembang yang mempunyai wilayah cukup 

luas dan jumlah pedagang yang cukup banyak dan berasal dari berbagai suku 

.kegiatan utama yang dapat dijumpai pada pasar yaitu kegiatan jual beli yang 

melibatkan pedagang dan pembeli. Pendagang pada pasar 16 ilir Kota Palembang 

dapat di bagi menjadi 2 yaitu pedagang lokal (masyarakat asli) dan pedagang 

datangan. Keduanya memiliki karakter dan cara berjualan yang berbeda-beda 

yang tercipta karena kebiasaan dan budaya setempat. 
23
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Dengan keberagaman suku pedagang , maka terjadi  kondisi dimana bentuk  

komuditas area berjualan antara pedagang datangan dan pedagang lokal. Hal ini 

dapat berjalan dengan baik dengan adanya tolerasi antara sesama pedagang 

datangan dan pedangang lokal. Ada pun suku-suku pendatang tersebut tidak lain 

merupakan pendatang yang berasal dari suku arab, padang, cina, dan lain 

sebagainya.  

Pasar 16 ilir ini terdapat 3 bagian pasar yaitu Pasar Tengkuruk, gedung 

bastment (komplek Pasar 16 ilir) , dan Pasar Burung. Ketiga pasar tersebut 

menjual berbagai macam dagangan mulai dari pakaian, kebutuhan rumah tangga, 

tekstil, pernak pernik, candra mata , songket dan masih banyak lainnya.  

1. Pasar Tengkuruk 

Pasar Tengkuruk sudah pasti selalu diramaikan oleh para warga Kota 

Palembang disetiap harinya pasar tengkuruk ini merupakan pusat perbelanjaan 

bagi warga di Kota Palembang. Pasar yang berlokasi di 16 ilir ini sudah lama 

menjadi pusat perbelanjaan warga Kota Palembang. Di pasar ini semua warga bisa 

membeli apa saja yang menjadi kebutuhan, karena memang pasar ini dikenal oleh 

banyak warga di Kota Palembang mulai dari kebutuhan primer, maupun sekunder  

Pasar ini cukup terkenal, bahkan bukan oleh orang Palembang saja, orang 

orang yang berdatangan dari wilayah yang jauh dari Kota Palembang juga seing 

singgah dan berbelanja di sini, bahkan para wisatawan juga sering terlihat disini. 

Hal itu di karenakan letaknya memang strategis, yakni tengah-tengah iconnya 



 
 

 
 

Kota Palembang selain itu juga pasar ini diketahui barangnya murah-murah dan 

terjangkau semua kalangan.  

 

Kondisi Pasar Tengkuruk 

2. Bastment Gedung Pasar 16 Ilir 

Gedung bastment Pasar 16 ilir diisi ratusan pedagang yang berjualan disini, 

penataan pedagang bastment tertata cukup rapi sehingga pemgunjung leluasa 

mengitari setiap lorong besment diantara para pedagang. Namun jika sedang 

ramai pengunjung sedikit berdesakan untuk melintas lorong-lorong besment.di 

gedung bastment ini menjual berbagai produk barang tersedia yang ditawarkan 

pedagang.dari segi merek dan kualitas. 

Produk barang yang didominasi fashion wanita itu tak beda jauh dengan 

produk barang yang di jual di mal-mal bahkan ada sebagian produk barang yang 

sama persis di mal-mal. Mulai dari tas wanita, sepatu , sandal, perhiasan perak, 

pakaian , jilbab dan produk lainnya, semuanya tersedia. Setiap produk barang 

tertata sesuai jenisnya khusnya produk barang yang memiliki merek berkelas, 

ditata dengan rapi di etalase toko. 



 
 

 
 

 

Kondisi bastment Pasar 16 ilir  

3. Pasar Burung 

Terdapat satu Pasar yang menjajakan berbagai jenis hewan di Kota Palembang 

orang Palembang biasa menyebutnya dengan dengan “Pasar Burung” Pasar yang 

tak jauh dari Pasar 16 ilir ini merupakan salah satu daya Tarik lain bagi siapa saja 

yang ingin mencari hewan peliharaan. Tak hanya hewannya saja yang banyak di 

jual disini, banyak juga pedagang yang menjual kandang, makanan  , hingga obat-

obatan untuk hewan tersebut. 

 

kondisi Pasar Burung  

bukan hanya itu saja di kawasan Pasar 16 ilir antara lain masih 

terdapatamya pedagang kaki lima yang menempati pinggiran jalan yang ada 



 
 

 
 

dikawasan Pasar 16 ilir dan juga menempati trotoar, sehingga trotoar yang 

seharusnya menjadi tempat pejalan kaki berubah fungsi menjadi lahan pedagang 

kaki lima untuk menggelar dagangannya. Ini mengakibatkan banyak pejalan kaki 

yang harus berjalan berhimpitan-himpitan dengan pengunjung yang lain, yang 

menimbulkan efek tidak nyaman jika harus berlama-lama di Pasar 16 ilir.
24

 

Jalan Pasar Baru yang sebenar sebagai jalan penghubung dari jalan 

Kolonel Atmo ke kawasan pasar 16 ilir tidak dapat di lewati di karenakan banyak 

sekali pedagang kali limayang menumpung dan melakukan aktifitas yang 

membuat kendaraan harus memlih jalan lain agar dapat menuju kawasan pasar 16 

ilir.Meskipun tidak berada di badan jalan pedagang kaki lima yang berada di jalan 

Tengkuruk Permai tidak terlalu mengganggu karena mereka menempati pinggiran 

di depan pertokoan, meski pun begitu tetap saja mengganggu aktivitas pejalan 

kaki karena pedagang menempati trotoar yang ada di depan pertokoan 

Banyaknya pedagang kaki lima yang terlihat di jalan pasar Jalan Pasar 16 ilir 

tepatnyadi lokasi-lokasi yang membuat jalan di depan Pasar 16 ilir terkesan 

kumuh, sempit, minim ruang bagi pejalan kaki, memenuhi trotoar dan juga 

semeraut menjadikan jalan di daerah ini tidak dapat di lalui dengan mudah, akses 

menuju Pasar 16 ilir terlihat tidak mudah untuk dijangkau masyarakat yang ingin 

melakukan transaksi jual beli di sana.Selain yang tersebut di atas terdapat juga 

pedagang kaki lima yang membuka dagangan nya di kawasan taman kota di 

bawah jembatan ampera yang seharusnya menjadi tempat yangdi buat oleh 

pemerintah sebagai sarana menikmati kawasan sungai musi agar tata Kota 
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Palembang dan kawasan 16 ilir terlihat rapi dan lebih menarik, banyaknya 

pedagang kaki lima membuat jalanan menjadi sangat macet jauh dari kesan tertib 

dan bersih. Selain itu apabila melewati tempat tersebut, akan disajikan 

pemandangan yang jauh dari kesan nyaman 

C. Gambaran Wilayah Parkir di Pasar 16 ilir  

1. Lokasi Wilayah Penelitian 

Ditinjau dari lokasi penelitian, lokasi ini terletak di daerah yang sangat 

strategis dan mempunyai kemudahan pencapaian dari berbgai arah baik dengan 

kendaraan umum maupun kendaraan pribadi. Bisa dikatakan lokasinya yang 

strategis Pasar 16 ilir begitu mudah dikunjungi dan dilintasi oleh penduduk 

sehingga secara tidak langsung Pasar 16 ilir menjadi focal foint sehingga ikut 

mempengaruhi penampilan citra Kota Palembang. 

Fokus penelitian ini terletak pada bagian tengah pusat Kota Palembang yaitu 

bundaran masjid agung Palembang yang bertempatan di jalan  Pasar 16 ilir Kota 

Palembang jalan Pasar 16 ilir Kota Palembang. Setiap lahan parkir di jalan 

tersebut hanya di ambil  sampel untuk peneliti mendapatkan data dari hasil 

wawancara.  

 

 

 

 



 
 

 
 

 

Berikut ini peta denah lokasi penelitian 

 

Gambar 2.1 ( sumber google maps ) 

2. Jenis Parkir Menurut Penempatannya 

Dalam berparkir pemilik kendaraan harus menepatkan kendaraannya dengan 

rapi agar tidak mengganggu pengguna kendaraan lainnya. Menurut 

penempatannya parkir dibagi menjadi  (Pedoman  Teknis Penyelenggaraan 

Fasilitas Parkir)
25

 

a. Parkir di badanjalan (on-street parking) 

Parkir di badan jalan (on street parking) dilakukan di atas badan jalan dengan 

menggunakan sebagian badan jalan. Walaupun parkir jenis ini diminati, tetapi 
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Makassar” Skripsi Uin Alaluddin Makasar Tahun 2017 hlm 24 



 
 

 
 

akan menimbulkan kerugian bagi pengguna transportasi yang lain. Hal ini 

disebabkan karena parkir memanfaatkan badan jalan akan mengurangi lebar 

manfaat jalan sehingga dapat mengurangi arus lalu lintas dan pada akhirnya akan 

menimbulkan gangguan pada fungsi jalan tersebut. Walaupun hanya beberapa 

kendaraan saja yang parkir di badan jalan tetapi kendaraan tersebut secara efektif 

telah mengurangi badan jalan. Kendaraan yang parkir di sisi jalan merupakan 

faktor utama dari 50% kecelakaan yang terjadi ditengah ruas jalan didaerah 

pertokoan. Hal ini terutama disebabkan karena berkurangnya kebebasan 

pandangan, kendaraan berhenti dan atau keluar dari tempat parkir di depan 

kendaraankendaraan yang lewat secara mendadak (Pedoman Teknis 

Penyelenggaraan Fasilitas Parkir, 1998). 

b. Parkir di Luar Jalan Badan Jalan (Off-Street Parking). 

Parkir di luar badan jalan (off street parking) yaitu parkir yang lokasi 

penempatan kendaraannya tidak berada di badan jalan. Parkir jenis ini mengambil 

tempat di pelataran parkir umum, tempat parkir khusus yang juga terbuka untuk 

umum dan tempat parkir khusus yang terbatas untuk keperluan sendiri seperti : 

kantor, pusat perbelanjaan, dan sebagainya. Sistemnya dapat berupa 

pelataran/taman parkir dan bangunan bertingkat khusus parkir. Secara ideal lokasi 

yang dibutuhkan untuk parkir di luar badan jalan (off street parking) harus 

dibangun tidak terlalu jauh dari tempat yang dituju oleh pemarkir.  Jarak parkir 

terjauh ke tempat tujuan tidak lebih dari 300-400 meter 

 


