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BAB III 

GAMBARAN UMUM WILAYAH PENELITIAN 

A. Letak Geografis Wilayah Penelitian 

Kelurahan Kemas Rindo adalah salah satu Kelurahan yang 

berada diwilayah Kecamatan Kertapati Kota Palembang. 

Kelurahan ini terbagi dari beberapa RT dan RW yang ada di 

Kelurahn Kemas Rindo ini sebanyak 8 RW sedangkan RT 

sebanyak 40 RT yang terletak di atas wilayah seluas 3027 hektar. 

Secara geografis Kelurahan Kemas Rindo ini berbatasan dengan: 

1. Sebelah Utara berbatasan dengan Kelurahan Ogan Baru 

2. Sebelah Selatan berbatasan dengan Kabupaten Ogan Ilir  

3. Sebelah Timur berbatasan dengan Kelurahan Ogan Baru 

4. Sebelah Barat berbatasan dengan Kelurahan Kemang 

Agung54. 
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B. Keadaan Penduduk 

Adapun jumlah kepala keluarga di Kelurahan Kemas Rindo 

Kecamatan Kertapati Kota Palembang sebanyak 3.915 kepala 

keluarga dengan jumlah penduduk sebanyak 15.956 Jiwa dengan 

perincian 7.728 jiwa laki-laki dan 8.228 Jiwa perempuan. Maka 

mata pencarian pokok  mayoritas penduduk Kelurahan Kemas 

Rindo yaitu pekerja buruh. Kelurahan Kemas Rindo ini bisa 

dikatakan cukup maju apabila dilihat dari tingkat ekonomi 

penduduk yang sebagian besar adalah pekerja buruh, PNS, 

wiraswata, tani dan pensiunan. Untuk lebih jelasnya gambaran 

mata pencarian penduduk Kelurahan Kemas Rindo dapat dilihat 

dari tabel ini: 

TABEL 3.1 

Kewarganegaraan Penduduk Kelurahan Kemas Rindo 

Kewarganegaraan Laki-Laki Perempuan 

WNI 7.728 8.228 

WNA _ _ 

Dua 

Kewarganegaraan 

_ _ 

Jumlah Seluruh 15.956 
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TABEL 3.2 

Mata Pencarian Penduduk Kelurahan Kemas Rindo 

NO Mata Pencarian 

Penduduk 

Jumlah 

Jiwa 

1 Swasta _ 

2 PNS 260 

3 ABRI _ 

4 Pensiunan 200 

5 Wiraswasta 421 

6 Pedagang _ 

7 Jasa _ 

8 Buruh 8.495 

9 Warawakuri _ 

10 BUMN _ 

11 Pelajar _ 

12 Tidak bekerja/anak-

anak 

6.580 

Jumlah 15.956 
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Dari keseluruhan penduduk di Kelurahan Kemas Rindo 

Kecamatan Kertapati Kota Palembang mempunyai mata 

pencarian, terlihat bahwa sebagian besar penduduknya berkerja 

sebagai Buruh dengan jumlah 8.495 orang, PNS 260 orang, 

wiraswasta 421 orang, pensiunan 200 orang dan a.55 

Jadi jumlah penduduk yang memiliki mata pencarian di 

Kelurahan Kemas Rindo sebayak 9.376 orang. Jumlah yang 

berkerja ini tidak hanya kepala keluarga atau yang sudah menikah 

saja melainkan penduduk yang belum menikah atau berkeluarga 

dan juga penduduk yang bekerja tidak hanya laki-laki tapi juga 

perempuan. Sedangkan pendidikan merupakan masalah pokok 

dalam kehidupan manusia melalui pendidikan maka manusia 

dapat mengerti dan memahami bagaimana caranya menjalani 

kehidupannya, pendidikan penting bagi setiap orang termasuk 

juga masyarakat Kemas Rindo untuk mengetahui tingkat 

pendidikan penduduk Kelurahan Kemas Rindo dapat dilihat dari 

tabel berikut: 
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TABEL 3.3 

Tabel Tingkat Pendidikan Penduduk Kelurahan Kemas 

Rindo 

NO Pendidikan Jumlah 

1 Tamatan SD 2.735 

2 Tamatan SMP 2.736 

3 Tamatan SMA 5.380 

4 Tamatan S1 794 

5 Tamatan SII _ 

6 Tidak sekolah 4.311 

 

Jumlah 

 

15.956 

 

Dari tabel di atas diketahui bahwa penduduk di 

Kelurahan Kemas Rindo yang telah tamat SD sebanyak 

2.735 orang, sedangkan penduduk yang berhasil menamatkan 

SLTP sebanyak 2.736 orang, sedangkan SLTA sebanyak 

5.380 orang, sedangkan penduduk yang berhasil lulus setrata 
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1 sebanyak 794 orang, sedangkan lulus setrata II sebanyak 0 

orang dan yang tidak sekolah sebanyak 4.311 orang. 

Begitu pula dengan keadaan penduduk di Kelurahan 

Kemas Rindo dimana keadaan penduduknya sangat 

bervariasi bila dilihat dari segi agama yang dianut oleh 

masyarakat karena penduduk Kelurahan Kemas Rindo 

memeluk berbagai agama yang telah disahkan oleh 

pemerintah Indonesia agama-agama yang mereka peluk 

diantaranya Islam, Kristen, Budha, Khatolik dan Hindu. 

Secara mayoritas penduduk yang ada di Kelurahan Kemas 

Rindo adalah beragama Islam dengan jumlah 15.945  jiwa ini 

merupakan angka yang cukup besar bila dibandingkan 

dengan yang menganut agama lain. Tetapi perbedaan agama 

bukanlah sesuatu penghalang untuk bekerjasama dalam 

membina persatuan dan kesatuan bermasyarakat. Untuk lebih 

jelasnya mengenai jumlah penduduk berdasarkan agama 

yang dianut oleh masyarakat Kelurahan Kemas Rindo dapat 

dilihat pada tabel berikut: 
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TABEL 3.4 

Tingkat Keberagaman 

NO AGAMA Laki-Laki Perempuan 

1 ISLAM 7.720 8.225 

2 KHATOLIK _ _ 

3 KRISTEN 8 3 

4 BUDHA _ _ 

5 HINDU _ _ 

Jumlah 7.728 8.228 

 

Dari tabel di atas dapat diketahui bahwa jumlah 

penduduk yang memeluk agama Islam sangatlah banyak 

sebesar 15.945 orang, Khatolik 0 orang, Kristen 11 orang, 

Budha 0 orang, dan Hindu 0 orang. Walaupun agama islam 

di Kelurahan Kemas Rindo mencapai 15.945 orang tidak 

membuat penduduknya berkuasa, akan tetapi justru terjalin 

silaturahmi yang harmonis misalnya jika orang lain yang 

beragama islam mempunyai hajatan dan ia mengundang 

orang yang beragama lain maka orang yang beragama lain 

tersebut akan datang ke tempat hajatan tersebut, jadi 
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perbedaan agama bukanlah menjadi sebuah masalah malah 

antar masyarakat saling toleransi antar agama. 

C. Peta Wilayah Kelurahan Kemas Rindo 

Gambar 3.1 

 

 

D. Struktur Pemerintahan Kemas Rindo  

Struktur adalah susunan atau cara menyusun. Sedangkan 

organisasi adalah kelompok beberapa orang yang bekerja sama 

untuk mencapai suatu tujuan. Dengan adanya struktur organisasi, 

maka kegiatan yang dijalankan dapat terfokus pada masing-
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masing tugas yang diemban dan dapat berdaya denga baik dan 

maksimal. 

Kelurahan Kemas Rindo selain dipimpin oleh seorang 

lurah juga dibantu oleh sekertaris lurah dan berberapa staf adapun 

setruktur pemerintahan yang berada di Kelurahan Kemas Rindo 

dapat dilihat pada bagian berikut: 

1. Struktur Organisasi 

BAGAN 3.1 

Struktur Pemerintahan Kelurahan Kemas Rindo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sumber Data: Dokumentasi Kelurahan Kemas Rindo 

Tahun 2018, Dikutip pada Tanggal 24 April 2020.56 
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Lurah 

 Sekertaris 

 

Kasi 

Pembangunan 

 

 

Kasi Trantib 

 

Kasi 
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E. Sejarah Singkat Usaha Arang 

Usaha Arang yang berada di JL. Mataram Seberang 

kel. Kemas Rindo kec. Kertapati yang berdiri tahun 2018 

oleh pemilik Bapak Sarpani yang merupakan usaha arang 

yang modal awalnya sekitar Rp.5.000.000 juta. Yang mana 

dana tersebut di gunakan untuk menyewa tanah, membeli 

alat, membangun bangunan semi permanen untuk mengelola 

kulit buah kelapa menjadi arang dan lain-lain. 

Usaha arang yang didirikan oleh Bapak Sugianto di 

beri nama Usaha Arang Mataram Seberang. Nama usaha 

sendiri terinsfirasi dari daerah asal bapak Sugianto yang 

berasal dari JL. Mataram Seberang dan karna keinginan keras 

beliau yang ingin mendirikan usaha pembuatan aranag dari 

kulit buah kelapa. Arang yang dihasilkan oleh bapak 

Sugianto memiliki tekstur arang yang berkualitas, tidak 

mudah pecah, dan tidak berbau menyengat. Itu merupakan 

daya tarik tersendiri pada produk arang bapak Sugianto. 
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1. Struktur Organisasi 

Struktur organisasi berperan menentukan dan menetapkan 

garis-garis pertanggungjawaban dan menentukan 

wewenang dari setiap bagian. Struktur organisasi disusun 

dengan sempurna untuk mencapai tujuan yang telah 

ditentukan. Berikut ini adalah struktur organisasi Usaha 

Arang: 

Bagan 3.1 Struktur Organisasi 

 

 

 

 

 

Sumber : Usaha Arang Mataram Seberang 

 

2. pembagian kerja 

Dari masing-masing struktur organisasi di atas memiliki 

pembagian kerja sebagai berikut : 

 

 

PEMILIK/OWNER 

 

BIDANG 

PEMASRAN 

 

 

 

BIDANG KEUANGAN 

 

BIDANG 

OPERASIONAL 
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a. Pemilik atau Owner 

Pemilik atau owner dari Usaha Arang memiliki 

kedudukan tertinggi. Dimana pemilik/owner Usaha 

Arang adalah orang yang memiliki ide untuk 

memulai suatu bisnis dengan mengorganisasikan, 

mengelola dan mengonsumsi resiko suatu bisnis 

yang dihadapi dimulai dari permulaan bisnis. Secara 

umum mereka memiliki kemampuan yang baik 

dalam pengambilan keputusan dan gerak cepat 

untuk meraup keuntungan. Pemilik Usaha Arang 

memiliki wewenang untuk mengawasi semua 

kegiatan yang ada di dalam usaha. 

b. Bidang Operasional 

Bidang operasional Usaha Arang memiliki tugas 

yaitu sebagai berikut: 

1. Bertanggung jawab dalam mengurusi 

produksi 

2. Bertanggung jawab atas konsep dalam 

menganalisis produk 
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3. Bertanggung jawab terhadap alat produksi 

4. Berwenang mengambil keputusan mengenai 

kebutuhan-kebutuhan operasional 

5. Berwenang dalam pengambilan keputusan 

dalam sebuah menajemen operasional 

6. Memperhatikan proses bisnis yang berjalan 

7. Membuat rancangan serta analisis dalam 

operasional 

8. Mempertahankan pengeluaran atau output 

9. Memperhatikan kualitas produk 

10. Melakukan perancangan desain produk 

11. Memperhatikan perancangan desain produk 

12. Melakukan tugas-tugas lain sehubungan 

dengan fungsi oporasional 

c. Bidang Keuangan 

Tugas bidang keuangan pada Usaha Arang yaitu 

sebagai berikut: 

1. Melakukan pengelolaan keuangan usaha 
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2. Melakukan penginputan semua transaksi 

keuangan 

3. Mencatat pengeluaran dan pemasukan 

4. Melakukan penyusunan anggaran perhari 

untuk bahan baku 

5. Mencatat gaji karyawan perbulannya 

6. Melakukan evaluasi budget 

7. Membuat laporan mengenai aktifitas 

keuangan usaha 

8. Bertanggung jawab untuk semua kegiatan 

keuangan pada Usaha Arang 

d. Bidang Pemasaran 

Bidang pemasran pada Usaha Arang adalah orang 

yang bertanggung jawab untuk memenuhi target 

perusahaan dan perluasan pemasaran. Tugas bidang 

pemasaran pada usaha Arang yaitu sebagai berikut: 

1. Bertanggung jawab terhadap menajemen 

bagi pemasaran 
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2. Bertanggung jawab terhadap perolehan 

hasil penjualan 

3. Melakukan perencanaan strategi 

pemasaran dengan memperhatikan tren 

pasar dan sumber daya usaha 

4. Melakukan pengendalian terhadap 

rencana-rencana yang sudah disusun untuk 

menjamin bahwa sasaran yang ditetapkan 

telah terwujud, mislnya: volume penjualan 

dan tingkat keuntungan 

5. Melakukan langkah antisipatif dalam 

menghadapi penurunan order 

6. Melakukan tugas-tugas lain sehubungan 

dengan fungsi sebagai menajer marketing 


