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SARI 

 

Utami, Dian. 2019. Distribusi Keruangan dan Strategi Penghidupan Rumah 

Tangga Pemulung di Kecamatan Bawen Kabupaten Semarang. Skripsi, Jurusan 

Geografi Fakultas Ilmu Sosial Universitas Neegeri Semarang. Pembimbing Dr. 

Puji Hardati, M.Si. 187 halaman. 

 

kata Kunci: Persebaran, Srategi Penghidupan, Potensi Sampah, Pemulung 

  

Potensi sampah di Kecamatan Bawen sangat melimpah, dimana Kecamatan 

Bawen terdapat tempat pembuangan akhir yang berasal dari seluruh sampah di 

Kabupaten Semarang. Potensi sampah yang ada membuat penduduk beralih 

profesi sebagai pemulung, karena faktor kemiskinan dan pendidikan yang rendah. 

Pemulung memiliki tingkatan yaitu mayeng, pengepul dan agen yang mempunyai 

karakteristik masing-masing. Banyaknya pemulung yang beralih profesi maka 

akan mempengaruhi pola pemukiman dan strategi penghidupan rumah tangga 

pemulung. 

Tujuan penelitian ini adalah (1) Menganalisis distribusi keruangan lokasi 

tempat tinggal pemulung. (2) Menganalisis wilayah kerja pemulung dalam 

mencari atau menjual barang bekas. (3) Menganalisis jenis-jenis pemulung. (4) 

Menganalisis Strategi penghidupan rumah tangga pemulung. 

Teknik pengambilan sampel yang di gunakan adalah sampel jenuh atau 

metode sensus. Objek penelitian adalah rumah tangga yang anggotanya bekerja 

sebagai pemulung dengan jumlah sampel 73 pemulung. Variabel penelitian ini 

ada 4 yaitu distribusi keruangan tempat tinggal pemulung, wilayah kerja 

pemulung, jenis-jenis pemulung dan strategi penghidupan pemulung. Teknik 

pengumpulan data yaitu observasi, wawancara, kuesioner dan dokumentasi. 

Teknik analisis data menggunakan analisis tetangga terdekat untuk distribusi 

keruangan, wilayah kerja pemulung menggunakan deskriptif kualitatif dan untuk 

jenis-jenis pemulung maupun strategi penghidupan menggunakan deskriptif 

persentase.  

Hasil penelitian menunjukan distribusi keruangan tempat tinggal pemulung 

di Kecamatan Bawen memiliki pola mengelompok. Wilayah kerja pemulung 

dalam mencari barang bekas tertinggi dengan jumlah volume 49,81% di 

Kelurahan Harjosari yaitu pemulung agen yang membeli limbah pabrik dan 

volume tertinggi menjual barang bekas ke Kabupaten Boyolali dengan volume 

21,29% yang dilakukan oleh pemulung agen. Jenis-jenis pemulung ada 3 yaitu 

pemulung mayeng 42, pemulung pengepul 24 dan pemulung agen 7. Stategi 

penghidupan pemulung untuk strategi intensifikasi, ekstensifikasi dan mobilitas 

kategori sedang, strategi diversifikasi rendah dan strategi akses tinggi. 

Kesimpulan dari penelitian adalah pola lokasi tempat tinggal pemulung 

tergolong mengelompok, wilayah kerja pemulung tidak berpindah-pindah, jenis 

pemulung mayeng, pengepul dan agen, strategi penghidupan akses adalah strategi 

tertinggi. Saran perlunya pendataan pemulung ulang dan pembentukan kelompok 

pemulung untuk pelatihan keterampilan pemanfaatan dan pengolahan sampah 

menjadi barang komersil. 
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ABSTRACT 

 

 

Utami, Dian. 2019. Spatial Distribution and Household Scavenger Livelihood 

Strategies in Bawen District, Semarang Regency. Final Project. Department of 

Geography, Faculty of Social Sciences, Universitas Negeri Semarang. Supervisor 

Dr. Puji Hardati, M.Sc. 187 pages. 

 

Keywords: Distribution, Livelihood Strategy, Waste Potential, Scavengers 

 

The potential of waste in Bawen District is very abundant, where Bawen 

District has a landfill that comes from all waste in Semarang Regency. The 

potential of existing waste makes people switch professions as scavengers, due to 

poverty and low education. Scavengers have levels, namely mayeng, collectors 

and agents who have their respective characteristics. The number of scavengers 

who switch professions will affect the pattern of settlement and household 

livelihood strategies of scavengers. 

The objectives of this study are (1) Analyzing the distribution of spatial 

dwelling locations. (2) Analyzing scavenger work areas in finding or selling used 

goods. (3) Analyzing the types of scavengers. (4) Analyzing the livelihood 

strategies of scavenger households  

The sampling technique used in this study is saturated sample or census 

method. The object of research is households whose members work as scavengers 

with a total sample of 73 scavengers. There are 4 research variables, namely the 

distribution of the scavengers living space, scavenger work areas, types of 

scavengers and scavenger livelihood strategies. Data collection techniques are 

observation, interviews, questionnaires and documentation. The data analysis 

technique uses closest neighbor analysis for spatial distribution, scavenger work 

areas using descriptive qualitative and for types of scavengers and livelihood 

strategies using descriptive percentages. 

The results showed the distribution of spatial dwelling spaces in Bawen 

District had a clustering pattern. The scavenger working area in searching for used 

goods is highest with a volume of 49.81% in Harjosari Village, which is the 

scavenger agent who buys factory waste and the highest volume sells used goods 

to Boyolali Regency with a volume of 21.29% conducted by the scavenger agent. 

There are 3 types of scavengers, namely mayeng scavenger 42, scavenger 

collectors 24 and scavenger agents 7. Scavenger livelihood strategies for 

intensification strategy, extensification and mobility of medium category, low 

diversification strategy and high access strategy. 

The conclusion of this research is the pattern of the location of the 

scavengers' residence classified as a group, the work area of the scavenger does 

not move, the type of scavenger mayeng, collectors and agents, the livelihood 

access strategy is the highest strategy. Suggestions are the need to collect waste 

collectors and form waste collectors to train skills in the utilization and processing 

of waste into commercial goods. 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang 

Era gelobalisasi sekarang ini banyak sekali masalah-masalah yang 

muncul di berbagai bidang, khusunya di negara berkembang salah satunya 

adalah Indonesia, dimana salah satu masalah yang sedang dihadapi oleh 

Indonesia adalah masalah di bidang kependudukan. Bidang  kependudukan 

yang mengalami masalah yaitu dalam hal pertumbuhan penduduk yang terus 

meningkat dari tahun ke tahun, jumlah penduduk di Indonesia pada tahun 

2015 sebanyak 255.182,1 ribu jiwa, dan pada tahun 2017 jumlah penduduk di 

Indonesia meningkat menjadi 261.890,9 ribu jiwa, dalam kurun waktu 2 

tahun jumlah penduduk meningkat 6.708 ribu jiwa. Untuk laju pertumbuhan 

penduduk di Indonesia dari tahun 2010 sampai tahun 2017 sebesar 1,34% 

(BPS, 2018: 85).  Pertumbuhan penduduk di Indonesia yang selalu meningkat 

mengakibatkan banyaknya pengangguran karena terbatasnya lowongan 

pekerjaan sehingga terjadinya kemiskinan dan berakibat kepada kehidupan 

yang tidak dapat dipenuhi (Asyari, 2016: 3). 

Kabupaten Semarang merupakan salah satu Kabupaten di Indonesia 

yang mengalami peningkatan jumlah penduduk, dimana jumlah penduduk  

Kabupaten Semarang pada tahun 2012 terdapat 960.497 jiwa, sedangkan pada 

tahun 2017 mengalami peningkatan jumlah penduduk menjadi 1.027.489 

jiwa, yang artinya Kabupaten Semarang dalam 5 tahun mengalami kenaikan 

jumlah penduduk sebesar 66.992 jiwa (BPS,2018: 64).  
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Kabupaten Semarang termasuk kawasan industri sehingga di dalam 

kawasan ini terjadi banyak aktivitas. Jumlah penduduk yang semakin 

meningkat dan diiringi dengan aktivitas penduduk di dalamnya, menimbulkan 

jumlah produksi sampah yang  dihasilkan akan semakin meningkat juga. 

Sampah pada pemukiman berasal dari berbagai sumber yaitu berasal dari 

sampah rumah tangga, sampah warung, sampah bangunan umum, dan 

sampah industri rumah tangga (Setiadi, 2015: 28). Sampah yang tidak 

ditangani dengan baik maka akan menimbulkan berbagai masalah yang dapat 

merusak  lingkungan yaitu berupa  pencemaran air, pencemaran tanah, 

pencemaran udara dan mengganggu aktivitas manusia, ini karena manusia 

sangat bergantung pada lingkungan hidupnya dan lingkungan hidup sangat 

dipengaruhi oleh aktivitas manusia didalamnya (Hariyani, 2013: 11). 

Kabupaten Semarang terdapat 157 TPS dan 1 TPA, dari 157 TPS 

tersebut menghasilkan volume sampah sebanyak 187.408 M³  dan sampah 

yang tertangani sebanyak 182.573 M³, sehingga ada 4.835 M³ belum 

tertangani. Di TPA Blondo semakin tahun semakin bertambah jumlah sampah 

yang dihasilkan pada tahun 2013 volume sampah di TPA Blondo terhitung 

109.263 M³ dan pada tahun 2018 volume sampah 182.573 M³, dalam rentan 5 

tahun sampah yang dihasilkan di Kabupaten Semarang meningkat hingga 

73.310 M³. (DLH,2018). TPA ini berdiri sejak tahun 2009 dengan luas 5,5 

hektar yang terdiri dari 5 zona sebagai tempat pembuangan dan 1 lahan 

cadangan (Wibawanti, 2014: 40). 
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Sampah dianggap memiliki dampak negatif bagi sejumlah masyarakat, 

tetapi ada juga beberapa mayarakat yang menjadikan sampah sebagai  

dampak positif terhadap kehidupannya yaitu dengan menjadi bagian dari 

mendaur ulang sampah atau menjadi pemulung, dimana sampah menjadi 

sebuah peluang bagi masyarakat setempat atau masyarakat luar untuk 

melakukan mobilitas ke tempat yang banyak terdapat sampah (Hardati, 

2009:157).  

Faktor internal seseorang menjadi pemulung yaitu faktor keterbatasan 

lahan dan  kemiskinan masyarakat menjadikan sampah sebagai peluang 

dalam mencari pekerjaan hal ini dapat terjadi karena tidak adanya lapangan 

kerja yang sesuai dengan pengetahuan dan ketrampilan sehingga mereka 

berkerja sebagai pemulung, untuk menyambung kehidupan meskipun dengan 

penghasilan yang rendah (Kawalo, 2016:48). Pemulung rata-rata memiliki 

faktor pendidikan yang rendah sehingga mereka menjadikan pekerjaan 

pemulung sebagai pekerjaan utama yang membutuhkan kecekatan untuk 

memperoleh hasil yang banyak (Suhartono, 2015: 38).  Selain faktor internal 

diatas terdapat juga faktor internal lainnya yaitu faktor keluarga, umur, cacat 

fisik dan sikap mental. Dan faktor eksternal seseorang menjadi pemulung 

adalah lingkungan, letak geografis, lemahnya penanganan masalah pemulung 

(Fu’adah, 2017: 46). 

Sebagian besar pemulung tidak memiliki tempat tinggal tetap di 

wilayah kerjanya, sehingga pemulung biasanya melakukan mobilitas non 

permanen (Hardati, 2009: 157). Pemulung akan memilih tempat tinggal 
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sesuai dengan kebutuhan hidupnya seperti tempat yang memiliki ketersediaan 

air yang cukup, aman dari gangguan binatang buas, dan dekat dengan lokasi 

tempat kerja. Dengan jumlah penduduk yang semakin banyak dan luas 

wilayah yang tidak meluas mengakibatkan daerah yang kurang mendukung 

dijadikan tempat tinggal, seperti lahan miring, lahan tidak stabil, kotor dan 

tidak sehat, karena tanpa memperhitungkan lahan tempat tinggal sehingga 

membuat pola pemukiman tidak teratur dan tidak terencana. Hal ini 

mengakibatkan terbentuknya pola pemukiman dilakukan secara 

mengelompok, teratur dan acak (Yusrina, 2018: 47). Sebagian besar 

pemulung mendirikan rumah di dekat TPA, pemulung yang mendirikan 

rumah di sekitar TPA memiliki keterbatasan biaya, dengan pemulung 

mendirikan rumah di dekat TPA memudahkan pemulung untuk mengakses 

lokasi ke tempat bekerja (Aida, 2014: 393).  

Bekerja sebagai pemulung bukanlah merupakan pekerjaan yang mudah, 

hal ini disebabkan karena dalam mencari barang bekas untuk memperoleh 

barang yang banyak, pemulung harus berkeliling  menyusuri jalan hingga 

sudut-sudut kota (Sutardji, 2009:121). Biasanya pemulung akan mencari  

barang bekas di TPA, TPS, jalan, tong sampah, dan rumah warga karena di 

tempat ini biasanya terdapat banyak barang bekas yang sudah tidak 

digunakan kembali (Hutagalung,2015:2).  

Pemulung  memiliki cara kerja  yang berbeda-beda dan hasil dari 

menjual sampah yang berbeda-beda pula. Sebagian besar  pemulung yang 

mencari barang bekas bekerja dengan memungut ditempat-tempat yang 
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berpotensi sampah dan memiliki penghasilan yang rendah. Selain itu ada juga  

beberapa pemulung yang bekerja dengan cara membeli dari rumah kerumah 

atau dari pengepul barang bekas, dengan penghasilan yang didapatkan lebih 

besar daripada pemulung yang mencari barang bekas dengan cara memungut 

(Siwi, 2009: 21).  

Pendapatan dari kegiatan memulung yang rendah dan  tidak pasti dalam 

setiap harinya menyebabkan pemulung harus menyusun strategi dalam 

memenuhi kebutuhan pribadi maupun kebutuhan anggota keluarganya, salah 

satu caranya adalah dengan menambah jumlah tenaga kerja didalam rumah 

tangga pemulung atau memperluas wilayah kerja, selain itu memiliki 

pekerjaan sampingan selain menjadi pemulung atau melakukan cara migrasi 

permanen maupun non permanen (Anto, 2016:4). Masing- masing pemulung 

memiliki strategi penghidupan  lebih dari 1 strategi yang dilakukan di dalam 

rumah tangga pemulung agar dapat  memenuhi kebutuhan sehari-hari dan 

tetap bertahan hidup dengan layak (Abdurrahim, 2014: 27). 

Data jumlah pemulung kabupaten Semarang sebanyak 351 jiwa 

(DINSOS,2018), dimana dari Dinas Lingkungan Hidup 2018 Kabupaten 

Semarang menunjukan Jumlah penduduk yang bekerja sebagai pemulung di 

Kabupaten Semarang terbanyak berada  di Kecamatan Bawen yaitu dengan 

jumlah pemulung 67 jiwa, yang tersebar di 9 desa atau kelurahan di 

Kecamatan Bawen.  Karena latar belakang tersebut maka peneliti tertarik 

akan meneliti tentang distribusi keruangan dan strategi prnghidupan 

pemulung di Kecamatan Bawen, Kabupaten Semarang. 
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B. Rumusan Masalah  

Berdasarkan latar belakang yang telah di jabarkan diatas, maka dapat 

dirumuskan beberapa permasalahan sebagai berikut. 

1. Bagaimana distribusi keruangan lokasi tempat tinggal pemulung di 

Kecamatan Bawen, Kabupaten Semarang. 

2. Bagaimana wilayah kerja pemulung dalam mencari atau menjual barang 

bekas di Kecamatan Bawen, Kabupaten Semarang. 

3. Bagaiaman jenis-jenis pemulung di Kecamatan Bawen, Kabupaten 

Semarang. 

4. Bagaimana Strategi penghidupan rumah tangga pemulung di Kecamatan 

Bawen Kabupaten Semarang. 

C. Tujuan Masalah   

Sejalan dengan rumusan masalah, makan dapat di ketahui tujuan 

penelitian ini sebagai berikut. 

1. Menganalisis distribusi keruangan lokasi tempat tinggal pemulung di 

Kecamatan Bawen, Kabupaten Semarang. 

2. Menganalisis wilayah kerja pemulung dalam mencari atau menjual 

barang bekas di Kecamatan Bawen, Kabupaten Semarang. 

3. Menganalisis jenis-jenis pemulung di Kecamatan Bawen, Kabupaten 

Semarang. 

4. Menganalisis strategi penghidupan rumah tangga pemulung di 

Kecamatan Bawen Kabupaten Semarang. 
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D. Manfaat Penelitian 

Penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi penulis dan pembaca 

baik bermanfaat secara teoritis maupun secara praktis, antara lain sebagai 

berikut. 

1. Manfaat Teoritis 

Penelitian  ini diharapkan sebagai bahan informasi atau referensi untuk 

penelitian selanjutnya dan ditujukan untuk  semua khayalak umum. 

2. Manfaat Praktis 

Sebagai bahan masukan kepada Pemerintah Kabupaten Semarang untuk 

menentukan kebijakan terhadap pemulung dalam kelangsungan hidup 

pemulung. 

E. Batasan Istilah   

Batasan istilah digunaan dalam penelitian untuk membatasi ruang 

lingkup dalam penelitian agar tidak mengalami kesalah pahaman atau 

perbedaan penafsiran, serta sebagai pedoman dalam pelaksanaan penelitian 

1. Distribusi keruangan 

Distribusi keruangan menurut Subekhan merupakan posisi suatu lokasi 

yang berada diarea dalam keadaan tertentu (Mawaddah, 2013:13). Pada 

penelitian ini dilihat dari distribusi lokasi tempat tinggal dan wilayah 

kerja pemulung yang berada di Kecamatan Bawen. 

2. Strategi Penghidupan 

Strategi penghidupan adalah susunan yang berisi  tentang langkah-

langkah untuk mengerjakan sesuatu secara bijaksana dan  tepat demi 
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mencapai tujuan (Derek, 2016:94). Pada penelitian ini dilihat dari strategi 

penghidupan pemulung menurut Scoones berupa intensifikasi dan 

ekstensifikasi, diversifikasi, mobilitas dan akses. 

3. Rumah Tangga  

Rumah tangga adalah seseorang  atau sekelompok orang  yang hidup 

bersama-sama di satu tempat tinggal, yang  terdiri dari satu keluarga 

maupun beberapa keluarga, yang didalamnya terjadi suatu interaksi 

dalam hal konsumsin, akomodasi dan lainnya (BPS,2018). Pada 

penelitian ini dilihat dari rumah tangga dimana anggota rumah 

tangganyaa ada yang berkerja sebagai pemulung yang ada di Kecamatan 

Bawen. 

4. Pemulung 

Pemulung adalah orang yang berkerja dengan cara mengambil serta 

memanfaatkan barang-barang yang sudah tidak terpakai seperti putung 

rokok, kardus, plastik dan lainnya yang selanjutnya dijual ke pengusaha 

yang akan mengolah sampah kembali menjadi barang komonditi 

(Sutardji, 2009:121). Pada penelitian ini ditujukan untuk semua jenis 

pemulung yaitu mayeng, pengepul dan agen yang beraada di Kecamatan 

Bawen, Kabupaten Semarang. 
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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

 

A. Deskripsi Teoritis 

Berkaitan dengan topik penelitian, maka terdapat deskripsi teoritis yang 

berguna sebagai pengetahuan awal yang dijadikan pegangan secara umum 

untuk mempermudah dalam penelitian. 

1. Distribusi Keruangan 

a. Pengertian Distribusi Keruangan  

Distribusi keruangan menurut Subekhan merupakan posisi 

suatu lokasi yang berada diarea dalam keadaan tertentu (Mawaddah, 

2013:13). Distribusi spasial merupakan kontribusi penting dalam 

pengembangan suatu wilayah, dimana distribusi spasial dan lokasi 

tempat untuk beraktifitas disuatu wilayah dapat dilakukan 

pengelolaan lebih lanjut mengenai tata letak dan penataan ruang. 

Distribusi spasial memiliki tujuan yaitu untuk mengetahui distribusi 

dari sebuah objek cenderung mengelompok hingga menyebar, 

terkonsentrasi maupun terdistribusi merata (Muta’ali, 2015:125). 

Bentuk distribusi pada spasial pattern adalah : 1. Random, 

yaitu dimana setiap titik lokasi terletak secara acak dan posisinya 

tidak dipengaruhi atau mempengaruhi posisi titik lokasi lainnya. 2. 

Uniform, yaitu setiap titik lokasi terletak secara merata dan letaknya 

berjauhan dengan titik lokasi lainnya. 3. Clustered, yaitu beberapa 
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titik lokasi yang berada di satu wilayah yang membentuk kelompok 

dan letaknya saling berdekatan (Nisa, 2012:204). 

Pola persebaran yang random, uniform dan clustered dapat 

diukur atau ditentukan dengan metode kuantitatif yaitu dilihat dari 

segi keruangan, dengan cara menghitung jarak antara objek satu 

dengan objek lainnya yang jarakanya berdekatan, karena objek yang 

di ukur merupakan titik di dalam suatu ruang (Yusrina, 2018:48). 

Lokasi adalah posisi pasti dalam ruang, dimana dibedakan 

menjadi dua yaitu lokasi absolut dan lokasi relatif. Lokasi absolut di 

sebut juga dengan letak astronomis, di mana lokasi absolut 

menunjukan letak yang tetap yaitu dengan koordinat (garis lintang 

dan garis bujur) yang sebelumnya telah disepakati dan derajatnya 

dihitung dari garis ekuator untuk menghitung garis lintang dan untuk 

menghitung garis bujur dimulai dari garis meridian yang melalui kota 

Greenwich atau meridian nol. Lokasi relatif atau yang disebut dengan 

letak geografis adalah  lokasi ini berubah-ubah tergantung dengan 

daerah sekitarnya, diamna yang semula pegunungan bisa menjadi 

perumahan dan lainnya (Suharyono, 1994:27). 

Wilayah kerja tidak hanya dilihat dari lokasi administratif saja 

tetapi juga dilihat dari jarak yang ditempuh. Jarak merupakan suatu 

pemisah antar 2 tempat  atau lebih. Jarak sangat berkaitan erat dengan 

lokasi dan upaya pemenuhan kebutuhan, pengangkutan barang dan 

penumpangan (Suharyono, 1994:28).  
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2. Pemulung 

a. Pengertian Pemulung  

Pemulung adalah orang-orang yang berkerja dengana cara 

memungut dan mengumpulkan barang-barang yang sudah tidak 

terpakai atau sudah bekas yang biasanya berada di pemukiman, 

pertokoan dan pasar  yang kemudian di daur ulang atau dijual 

kembali sehingga bernilai ekonomis. Dengan kriteria tidak memiliki 

pekerjaan yang tetap dan bertugas mengumpulkan barang-barang 

bekas (Dinsos, 2018). 

Pemulung adalah orang yang berkerja dengan cara mengambil 

serta memanfaatkan barang-barang yang sudah tidak terpakai seperti 

putung rokok, kardus, plastik dan lainnya yang selanjutnya dijual ke 

pengusaha yang akan mengolah sampah kembali menjadi barang 

komonditi (Sutardji, 2009:121).  

Pemulung e-limbah yaitu pemulung yang disebabkan karena 

kurangnya kesempatan kerja formal, pemulung e-limbah telah 

muncul sebagai strategi mata pencaharian utama (kelangsungan 

hidup) untuk populasi perkotaan yang berkembang pesat, dimana 

pemulung ini berkegiatan mencari barang elektronik bekas dan 

memperbaiki atau membuatnya menjadi komponen baru sehingga 

menjadi alat yang dapat dimanfaatkan kembali dan memiliki nilai 

jual untuk memenuhi kehidupan sehari-hari. (Oteng-Ababio, 2012:2) 
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Dalam pemulihan bahan limbah pemulung hanya sedikit yang 

terlibat dalam proses pengelolaan dan daur ulang, karena 

membutuhkan investasi yang lebih besar dan sistem yang lebih 

kompleks.  Menambah nilai harga suatu barang, sebagian besar 

pemulung hanya terlibat dalam proses penyotiran dan hanya sedikit 

pemulung yang mampu bergerak hingga mendaur ulang sampah 

sendiri. (Gonzales, 2003:1-2) 

Struktur organisasi pemulung dalam Ameriani (2006) 

mejelaskan bahwa kelompok masyarakat pemulung tidak memiliki 

organisasi yang bersifat formal tetapi mereka menjalani hubungan 

dalam pekerjaan yang lebih bersifat kekeluargaan, dimana 

terjalinnya hubungan komunitas antar pemulung mayeng ke 

pemulung pengepul, pemulung pengepul ke agen dan agen 

diteruskan ke pabrik untuk proses daur ulang ( Harianto, 2014:3) . 

Ciri-ciri pemulung menurut Noor Efendi (1995) sebagai 

berikut: 

1. Aktivitas dalam usaha tidak terorganisir dengan baik karena 

adanya unit usaha yang tidak menggunakan sarana atau 

kelembagaan yang ada di sektor formal. 

2. Unit usaha yang pada umumnya tidak memiliki izin usaha atau 

ilegal. 

3. Pola kerja tidak teratur dari lokasi hingga jam kerja. 
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4. Lemahnya kebijakan pemerintah yang membantu dalam hal 

ekonomi pada sektor ini. 

5. Unit usaha yang kerjanya keluar masuk dari sub satu ke sub 

lainnya. 

6. Teknologi yang digunakan tergolong masih sederhana. 

7. Modal perputaran usaha tergolong kecil yang mengakibatkan 

skala operasional juga kecil. 

8. Pendidikan formal tidak diperlukan karena pekerjaan ini 

membutuhkan pengalaman kerja. 

9. Pada umumnya dikerjakan perorangan tetapi terkadang 

mengambil tenaga kerja dari anggota keluarga. 

10. Pada umumnya modal berasal dari sendiri dan lembaga keuangan 

yang tidak resmi. 

11. Hasil produksi atau jasa dikosumsi oleh masyarakat 

berpenghasilan menengah (Setiawan, 2015:29). 

Penjelasan diatas dapat diketahui pemulung adalah orang yang 

berkerja dengan cara memungut dan mengumpulkan atau 

memnfaatkan barang-barang bekas yang sudah tidak digunakan 

tetapi masih memiliki nilai ekonomis saat dijual kembali. 

b. Jenis-Jenis Pemulung 

Pemulung dapat dibedakan menjadi 4 berdasarkan ciri-cirinya, 

yaitu cara kerja dan jenis kegiatan, yang dimaksud adalah pemulung 

tersebut bekerja sambilan atau pekerjaan tetap, pemulung bekerja di 
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daerahnya saja atau sampai ke daerah lain. Jenis alat yang 

digunakan, yang dimaksud adalah alat yang digunakan pemulung 

dalam membantu kegiatannya seperti karung, gerobak dorong, 

keranjang dan besi kail. Organisasi usahanya, yang dimaksud adalah 

pemulung bekerja berdasarkan individu atau kelompok. Yang 

terakhir adalah berdasarkan tempat tinggal, yang dimaksud adalah 

tempat tinggal pemulung di sepanjang jalan atau di sekitar TPA/TPS 

dan bantaran sungai (Kamarudin  dalam siwi, 2009:18). 

Klasifikasi pemululung dilihat dari cara kerja dan hasil 

pungutanya dapat dibedakan menjadi 3 yaitu pemulung mayeng, 

pemulung pengepul dan pemulung agen. 

1. Pemulung Mayeng 

Pemulung mayeng menurut Mulyono adalah pemulung 

yang berada di tingkat paling bawah  dimana pemulung mayeng 

bekerja sendiri dengan cara memungut sampah, dalam mencari 

sampah pemulung mayeng berjalan kaki dengan alat sederhana 

seperti karung dan gancu. Jika menggunakan alat transportasi 

hanya menggunakan sepeda berkerangjang atau becak. 

Pemulung mayeng tidak dibatasi waktu saat bekerja (Ginting, 

2019: 31). 

Pemulung mayeng menurut Sukmawati adalah pemulung 

yang mencari barang-barang bekas dengan cara memungut di 

jalan, TPS/TPA, dan di tempat sampah rumah-rumah kemudian 
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dijual secara langsung yang dapat mereka peroleh dari hasil 

mulung sekitar Rp.5000 - Rp.20.000 per hari. Pemulung mayeng 

berada di kelas bawah karena bekerja sendiri tidak memiliki 

anak buah dan  tidak memiliki waktu kerja secara terstruktur 

(Siwi, 2009:19). 

2. Pemulung Pengepul 

Pemulung pengepul menurut Mudiyono adalah pemulung 

yang berada di kelas tenggah dimana antara pemulung mayeng 

dan pemulung agen. Pemulung pengepul melakukan proses 

membeli barang dari pemulung mayeng atau dari masyarakat 

dengan cara berkeliling dengan modal uang dan kemudian dijual 

ke pemulung agen  (Ginting, 2019: 32). 

Pemulung pengepul menurut Sukmawati adalah orang 

yang kerjanya membeli barang bekas dari pemulung  mayeng 

kemudian di pilah dan dijual kembali kepada pemulung agen 

dengan penghasilan 1-3 juta per bulan. Pemulung Pengepul 

biasanya mempunyai 10 sampai 20 anak buah (Siwi, 2009:20). 

3. Pemulung Agen 

Pemulung agen menurut Mudiyono adalah adalah 

pemulung yang berada di kelas paling atas. Pemulung agen 

memiliki jumlah pekerja minimal 5 orang dan memiliki 

kendaraan berupa angkot, truk dan lainnya (Ginting, 2019: 32). 
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Pemulung agen menurut Sukmawati adalah orang yang 

membeli barang-barang bekas dari pemulung pengepul dan 

kemudian dijual ke pabrik-pabrik yang mengolahnya. Pemulung 

agen mempunyai tingkatan tertinggi, pemulung agen memiliki 

5-10 anak buah yaitu pemulung pengepul dan penghasilan 

pemulung agen diatas 3 juta per bulan ( Siwi, 2009:21). 

3. Rumah Tangga 

a. Pengertian Rumah Tangga 

Rumah tangga adalah seseorang  atau sekelompok orang  yang 

hidup bersama-sama di satu tempat tinggal, yang  terdiri dari satu 

keluarga maupun beberapa keluarga, yang didalamnya terjadi suatu 

interaksi dalam hal konsumsi, akomodasi dan lainnya 

(BPS,2018:80). 

Rumah tangga dibedakan menjadi 2, yaitu rumah tangga biasa 

dan rumah tangga khusus  

1. Rumah tangga biasa adalah satu atau lebih orang tinggal di 

sebagian atau seluruh bangunan fisik, dan mengurus  kebutuhan 

sehari-hari bersama atau biasa disebut satu dapur (BPS, 2013). 

2. Rumah tangga khusus adalah orang-orang  yang tinggal di 

asrama, panti asuhan, tahanan, lembaga permasyarakatan dan 

pondok dimana dalam memenuhi kebutuhan sehari-harinya 

dikelola oleh suatu yayasan atau badan yang bertugas (BPS, 

2013). 
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Anggota rumah tangga adalah sejumlah orang yang terdiri dari 

orang yang bertempat tinggal di satu rumah, baik yang sedang 

berada dirumah maupun yang sementara sedang tidak berada 

dirumah (Mantra, 2000: 17).  

4. Strategi Penghidupan  

a. Pengertian strategi penghidupan  

Strategi merupakan proses dalam sebuah rencana agar tujuan 

yang ingin dicapai terwujud dimana di dalam strategi tersebut 

terdapat cara dan upaya unutk mencapai tujuan yang telah 

diinginkan, strategi bersifat incremental yaitu selalu meningkat dan 

terus-menerus berdasarkan sudut pandang yang diharapkan 

(Wardani, 2014:221). 

Strategi penghidupan adalah susunan yang berisi tentang 

langkah-langkah untuk mengerjakan sesuatu secara bijaksana dan  

tepat demi mencapai tujuan (Derek, 2016:94). Menurut Dharmawan 

Strategi penghidupan adalah segala upaya atau cara, teknik, 

mekanisme, serta manipulasi yang di gunakan oleh individu maupun 

kelompok dalam memenuhi kebutuhan untuk hidup dan jika 

memungkinkan untuk meningkatkan kelas sosial ekonomi kehidupan 

(Indrapertiwi, 2012:41). Strtegi penghidupan adalah kemampuan 

yang berasal dari diri sendiri dalam menerapkan cara untuk 

mengatasi masalah yang terjadi dalam kehidupan keluarhganya 

(Yantos, 2017:33). 
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Strategi sering digunakan untuk menutupi kekurangan dalam 

memenuhi kebutuhan sehari-hari, yang sering terjadi disaat keadaan 

yang mendesak atau mendadak. Strategi dapat dilakukan dengan cara 

seperti meminjam uang dan menjual barang-barang simpanan seperti 

perhiasan ataupun menggadaikan barang yang mempunyai nilai jual. 

Biasanya strategi ini digunakan untuk kebutuhan yang mendadak 

seperti membayar sewa rumah, membayar listrik, keadaan sakit, dan 

kekurangan dalam memenuhi kebutuhan sehari-hari (Derek, 

2016:95).  

Unsur-unsur dalam strategi penghidupan adalah mengenai 

kapabilitas, aset dan aktivitas. Kapabilitas adalah bagaimana kita 

untuk menunjukan kemampuan untuk memunculkan potensi yang 

ada pada diri sendiri sebagai manusia, memiliki cara cepat atau jalan 

lain untuk menjadi, menjalankan, dan melakukan yang dapat 

dilakukan dengaan karakteristik ekonomi, sosial, dan sebagai 

manusia. Aset dapat berupa akses, yang dimaksud aset adalah 

merupakan aturan atau norma sosial yang digunakan untuk mengatur 

atau mempengaruhi tindakan seseorang dalam memiliki, mengontrol, 

mengakui atau mengendalikan modal atau semberdaya seperti 

penggunaan lahan dan kepemilikan umum atau kepentingan 

individu. Aset yang dimaksud adalah modal alam, modal manusia, 

modal finansial, modal sosial, dan modal fisik. Aktifitas adalah 

kegiatan yang bertujuan untuk menghasilkan pendapatan 
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(Chambers,1991:7). lima komponen aset yang harus dimiliki oleh 

rumah tangga adalah aset fisik berupa infrastruktur pemukiman, 

karena merupakan dasar yang memungkinkan lingkungan berfungsi 

dengan semestinya (Hardati, 2016: 125), seluruh komponen aset 

dipengaruhi sumberdaya manusia didalam lingkungan, sumber daya 

manusia memiliki kemampuan untuk berfikir yang dilatarbelakangi 

dari usia, keterampilan, pendidikan dan kesehatan seseorang 

(Hardati, 2016: 3301). 

Strategi penghidupan menurut (White 1991) dalam membagi 

status sosial dibagi menjadi 3 yaitu survival, konsolidasi dan 

akumulasi.  Menurut scoones (1991) strategi penghidupan dibagi 

menjadi 3 berdasarkan kegiatan yang bertujuan untuk meningkatkan 

pendapatan yaitu intensifikasi dan ekstensifikasi, diversifikasi, dan 

migrasi dan menutur Ellis (2000) strategi penghidupan 

dikelompokan berdasarkan basis aktivitas yaitu berbasis natural 

resources dan non natural resources (Wijayanti, 2016:136). 

Startegi bertahan hidup menurut Suharto (2003) terdapat 3 

startegi yaitu strategi aktif, pasif dan jaringan. Strategi aktif adalah 

mengoptimalkan potensi yang ada dalam keluarga dengan 

menambah jam kerja dan tenaga kerja dalam keluarga. Strategi pasif 

adalah strtegi yang dilakukan dengan cara penghematan pengeluaran 

biaya hidup. Startegi jaringan adalah strategi menjalin relasi secara 

formal atau informal (Fadhilah, 2014:4).  
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Pendekatan penghidupan dalam rumah tangga, kelompok dan 

wilayah dapat diturunkan menjadi perbedaan strategi penghidupan 

secara multi-level,  dimana pendekatan yang perlu dikaji dalam 

penghidupan adalah 1. Kerentanan yang berasal dari pihak luar 

secara langsung maupun tidak langsung terhadap kecenderungan, 

tekanan dan pergeseran musim. 2. Aset penghidupan yang terdiri 

dari 5 modal yaitu modal manusia, modal sosial, modal alam, modal 

fisik dan modal finansial. 3. Perubahan terhadap struktur dan proses 

4. Strategi yang dilakukan dalam penghidupan. 5. Hasil yang 

disebabkan oleh perubahan (Scoones (1998) , DFID (1999) , Ellis 

(2000) dalam Baiquni, 2007: 43). 

Karakteristik sistem penghidupan tidak hanya dicirikan dalam 

sektor ekonomi tetapi juga di tentukan dari sistem sosial-budaya 

setempat. Dimana sistem sosial terpenting dalam menentukan 

strategi penghidupan rumah tangga di bedakan menjadi 3 elemen 

sistem yaitu 1. Infrastruktur sosial yaitu tatanan kelembagaan dan 

tatanan norma yang berlaku dimasyarakat. 2. Struktur sosial yang 

berupa tatanan lapisan struktur agrarian, struktur demografi, pola 

hubungan pemanfaatan ekosistem lokal, dan pengetahuan lokal. 3. 

Supra-struktur sosial mengenai tatanan ideologi, etika dan moral, 

ekonomi, dan sistem nilai yang berlaku di masyarakat setempat 

(Azzahra, 2015: 2). 
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b. Strategi Penghidupan Menurut Scoones  

Scoones membagi strategi penghidupan menjadi 3 golongan 

besar, yaitu Intensifikasi dan ekstensifikasi, diversifikasi dan migrasi 

1. Intensifikasi dan ekstensifikasi 

Intensifikasi dimana strategi yang tetap bertahan pada 

pekerjaan semula, tetapi intensifikasi lebih menekankan pada 

peningkatan hasil dengan cara penanaman modal dan 

penambahan tenaga kerja, sedangkan ekstensifikasi lebih ke 

peluasan wilayah kerja (Scoones, 1998:9). 

Intensifikasi merupakan strategi yang dilakukan untuk 

bertahan hidup dengan pekerjaan yang sudah ada, dengan cara 

memberikan penekanan pada usaha peningkatan hasil produksi 

dalam per satuan luas melalui penanaman modal atau 

penambahan tenaga kerja (Hardati,2018:39) 

Ekstensifikasi adalah startegi yang dilakukan dengan cara 

untuk bertahan hidup melalui pekerjaan lama dengan cara 

penambahan lahan atau perluasan wilayah yang dilakukan 

dengan cara membeli, menyewa, membuka lahan atau lainnya 

(Hardati,2018: 40). 

2. Diversifikasi 

Diversifikasi menurut Josina Waromi dan Ma’ruf Kaim 

(2015) adalah upaya yang dilakukan masyarakat untuk 

memenuhi kebutuhan hidupnya dengan bekerja yang sesuai atau 
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tidak sesuai dengan keahlian dan pengetahuan yang dimiliki 

oleh masyarakat (Yusmino, 2018:155). 

Diversifikasi adalah strategi untuk bertahan hidup yang 

digunakan selain pekerjaan yang sedang dilakukan, strategi ini 

digunkan sebagai cadangan jika memungkinkan terjadinya 

kegagalan atau ketidakberuntungan dalam mata pencaharian 

yang dikerjakan (Scoones, 1998:9). Diversifikasi memberikan 

manfaat untuk peningkatan aset, dimana hasil dari penghasilan 

atas usaha diversifikasi digunkaan untuk investasi dalam salah 

satu atau 5 jenis aset, dan untuk meningkatkan meningkatkan 

kualitasnya (Ellis, 1999:4). 

3. Mobilitas Penduduk 

Migrasi adalah strategi dalam bertahan hidup melakukan 

perpindahan yang sukarela maupun karena paksaan, dimana 

perpindahan ini bisa bersifat sementara maupun permanen 

(Scoones, 1998:9). Migrasi dianggap bagian dari serangkaian 

jenis perpindahan penduduk yang di sebut dengan mobilitas 

penduduk. 

Mobilitas penduduk dibedakan menjadi dua yaitu 

mobilitas penduduk vertikal dan mobilitas penduduk horizontal. 

Dimana mobilitas penduduk vertikal berkaitan dengan 

perubahan status, sedangkan mobilitas penduduk horizontal 

adalah perpindahan penduduk yang melewati batas wilayah 
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dimana  dari wilayah asal ke wilayah lainnya dalam priode 

tertentu. Batas wilayah yang dimaksud adalah batas administrasi 

(Mantra, 2000:172). 

Proses mobilitas penduduk menurut Everett S. Lee 

dipengaruhi oleh 4 faktor yaitu faktor individu, daerah asal, 

daerah tujuan dan rintangan diantara daerah asal dengan daerah 

tujuan (Sugiarti, 2014:5). Pelaku mobilitas umumnya kelompok 

pendatang yang memiliki kualitas rendah yang menimbulkan 

masalah dalam hal berkembangnya pemukiman kumuh, 

degradasi lingkungan, kerawanan sosial dan munculnya 

tindakan kriminal, serta masalah pengangguran dan kemiskinan 

(Romdiati, 2006: 14).  

4. Akses  

Akses adalah cara untuk memperoleh sumberdaya, jasa, 

atau untuk mendapatkan informasi, material, kesempatan 

mendapatkan kerja, memperoleh makanan dan minuman serta 

pendapatan (Saleh, 2014:19). Akses merupakan usaha untuk 

mendapatkan semua kebutuhan sehari-hari yang dibutuhkan saat 

itu juga maupun untuk jangka panjang. Rumah tangga yang 

berkelanjutan harus memiliki akses ke aset dan ke lembaga 

(Hardati, 2016: 125). Dalam penjelasan diatas yang dimaksud 

akses adalah akses ke aset yang dimiliki pemulung dan akses ke 

aktivitas yang dilakukan pemulung. 
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B. Kajian Hasil-hasil Penelitian Yang Relevan  

Kajian terdahulu yang relevan dijadikan sebagai referensi dalam 

penelitian yang peneliti lakukan. Berikut merupakan bahasan dari penelitian 

sebelumnya. 

1. Dalam penelitian yang disusun oleh Angelyk Y. F. Kawalo, Charles R. 

Ngangi dan Agnes E. Loho tahun 2016 dengan tujuan penelitian adalah 

untuk mendeskripsikan mekanisme bertahan hidup pemulung di TPA 

sampah, di Kelurahan Sumompo Kecamatan Tuminting Kota Manado. 

Persamaan penelitian Angelyk, dkk (2016) dengan penelitian yang 

dilakukan peneliti adalah meneliti cara pemulung untuk bertahan hidup. 

Perbedaannya penelitian Angelyk, dkk (2016)  subyek penelitian yaitu 

pemulung yang bekerja atau melakukan aktivitas di TPA dan 

menggunakan teori mekanisme survival menurut James C. Scoot 

sedangkan penelitian yang dilakukan peneliti meneliti seluruh pemulung 

yang berada di Kecamatan Bawen dan menggunakan mekanisme menurut 

scoones (1998). 

2. Penelitian yang disusun oleh Aty Oni, Subair dan Efrizal Nasution (2014) 

dengan tujuan mendeskripsikan strategi nafkah pemulung di Tempat 

Pembuangan Sampah (TPA) dari perspektif sosiologis. Persamaan Oni 

(2014) dengan penelitian yang dilakukan peneliti adalah meneliti 

mengenai strategi penghidupan pemulung. Perbedaannya penelitian Oni 

(2014) subyek penelitian yaitu pemulung yang berkerja di area TPA dan 

strategi berdasarkan stategi ekonomi dan sosial. Sedangkan penelitian 
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yang di lakukan peneliti subyek penelitiannya adalah seluruh pemulung 

yang ada di dalam kawasan yang dibatasi oleh administrasi dan stategi 

yang digunakan peneliti adalah strategi menurut Scoones (1998)  

3. Penelitian yang dibuat oleh Martin Oteng-Ababio (2015) dengan tujuan 

mendiskripsikan kemunculan pemulung elektronik sebagai strategi utama 

mata pencaharian (survival) untuk penduduk perkotaan yang berkembang 

pesat di  Accra, Ghana. Persamaan penelitian Martin Oteng-Ababio (2015) 

dengan penelitian yang dilakukan peneliti adalah subyek yang diteliti 

pemulung yang berada di daerah yang dibatasi oleh batas administrasi. 

Perbedaannya penelitian Martin Oteng-Ababio (2015) meneliti pemulung 

yang hanya mencari barang elektronik dan di daur ulang kembali 

sedangkan penelitian yang dilakukan peneliti adalah seluruh pemulung 

tanpa membatasi apa yang di cari oleh pemulung. 

4. Dalam penelitian yang disusun oleh Yantos (2017) dengan tujuan 

mendekripsikan strategi yang dibangun dan dikembangkan oleh komunitas 

untuk tetap dapat bertahan hidup. Persamaan dari penelitian Yantos (2017) 

dengan penelitian yang dilakukan peneliti yaitu subyek penelitian yang 

diteliti adalah pemulung dan meneliti mengenai strategi penghidupan 

pemulung. Perbedaannya penelitian Yantos (2017) meneliti tentang 

startegi survival dan subyek yang di teliti adalah pemulung yang berada di 

pinggir sungai sedangkan penelitian yang dilakukan peneliti adalah 

strategi menurut scoones (1998) dan subyek yang diteliti adalah pemulung 

yang berada di dalam kawasan yang dibatasi oleh batas administrasi. 
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5. Penelitian Arwina Fadhilah (2014) yang bertujuan untuk mengetahui 

bentuk-bentuk strategi bertahan hidup keluarga payabo di Kelurahan 

Rappokalling Kecamatan Tallo Kota Makassar. Persamaan penelitian 

Fadhilah dengan penelitian peneliti adalah meneliti strategi pemulung 

dalam bertahan hidup. Perbedaannya penelitian Fadhilah meneliti strategi 

pemulung yang memiliki anak dan istri, strategi yang di teliti mengenai 

strategi aktif, pasif dan jaringan sedangkan penelitian peneliti meneliti 

semua jenis pemulung yang sudah maupun belum berumahtangga dan 

strategi yang digunakan peneliti adalah strategi intensifikasi, 

ekstensifikasi, diversifikasi, mobilitas dan akses. 
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Tabel 2.1 Kajian Hasil-Hasil Penelitian Yang Relevan 

No 
Nama 

Penulis 

Judul 

Penelitian 
Hasil Metodelogi 

1. Angely

k Y. F. 

Kawalo

,Charle

s R. 

Ngangi 

dan 

Agnes 

E. Loho 

Kajian 

Bertahan 

Hidup 

Pemulung Di 

Tempat 

Pembuangan 

Akhir Sampah 

Kelurahan 

Sumompo 

Kecamatan 

Tuminting, 

Manado 

Mekanisme bertahan 

hidup pemulung di lokasi 

TPA Sumompo 

berdasarkan kebutuhan 

pangan, dengan pola 

makan dua kali sehari pagi 

dan sore. Berdasarkan 

kebutuhan sandang, rata-

rata membeli pakaian satu 

kali dalam setahun. 

Rumah pemulung rata- 

terbuat dari tripleks 

berukuran 20 m2 sampai 

42 m2. Pendapatan 

berkisar antara 1 juta 

hingga Rp 1.886 666. 

Peralatan dalam rumah 

sebagian dibeli dan 

lainnya diperoleh dari 

tempat sampah. 

Sampel 

pemulung 

yang sudah 

bekerja selama 

10 tahun 

Teknik 

pengambilan 

sampal secara 

purposive 

sampling, 

Metode 

analisis dengan 

statistika 

deskriptif  

2. Aty 

Oni, 

Subair 

dan 

Efrizal 

Nasutio

n 

Strategi 

Nafkah 

Pemulung Di 

Tempat 

Pembuangan 

Sampah Akhir 

Toisapu, 

Ambon 

(Sebuah 

Kajian 

Sosiologis) 

Terdapat 2 strategi yaitu 

strategi ekonomi yaitu 

pemulung melakukan 

pengumpulan sampah 

yang memiliki nilai dan 

dapat dijual. Strategi 

sosial yaitu melakukan 

interaksi dengan semua 

stakeholder. 

Metode 

analisis data 

dengan 

deskriptif 

kualitatif 

3. Martin  

Oteng-

Ababio 

When 

Necessity 

Begets 

Ingenuity: E-

Waste 

Scavenging as 

a Livelihood 

Strategy in 

Accra, Ghana. 

Strategi penghidupan 

pemulung limbah 

elektronik tidak hanya dari 

kalangan miskin tetapi 

juga dari kalangan kerja 

formal 

Teknik 

pengambilan 

sampel 

purposive 

random 

sampling 

Metode 

analisis data 

dengan 

deskriptif 

kualitatif 
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No 
Nama 

Penulis 

Judul 

Penelitian 
Hasil Metodelogi 

4. Yantos, 

S.IP, 

M.Si 

Strategi 

Survive 

Pemulung 

(Study Kasus 

Komunitas 

Pemulung Di 

Pinggiran 

Sungai Sail 

Pekanbaru) 

Strategi yang digunakan 

dalam bertahan hidup 

adalah strategi aktif, pasif 

dan jaringan. Pekerjaan 

sampingan pemulung 

adalah didominasi sebagai 

tukang bangunan dan 

pembantu rumah tangga, 

disamping sebagai buruh 

bangunan. Hampir seluruh 

anggota keluarga 

dilibatkan dalam 

memulung. Penghematan 

Pengeluaran Kebutuhan 

Keluarga Pemulung 

dengan penghematan 

biaya belanja dapur, 

pendidikan gratis, sewa 

rumah yang sangat murah, 

tidak meminjam uang/ 

kredit 

Metode 

analisis data 

dengan 

deskriptif 

kualitatif 

5. Arwina 

Fadhila

h 

 Srategi 
Bertahan Hidup 
Keluarga 
Payabo Di 
Kelurahan 
Rappokalling 
Kecamatan 
Tallo Kota 
Makassar 

Strategi aktif dengan 

mencari kerja sampingan 

dan anggota keluarga 

menjadi tenaga kerja. 

Strategi pasif dengan 

menghemat dan 

menabung. Strategi 

jaringan dengan 

meminjam uang ke 

kerabat serta menerima 

bantuan dari pemertintah  

Metode 

penelitian 

kualitatif 

dengan 

pendekatan 

diskriptif 

kualitatif 

Sumber: Kawalo (2016), Oni (2014), Oteng-Ababio (2015), Yantos 

(2017), Fadhilah (2014) 
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C. Kerangka Berfikir 

Kecamatan Bawen memiliki potensi sampah yang melimpah, yang 

berasal dari lingkungan masyarakat atau berasal dari tempat pembuangan 

akhir yang berada di Kecamatan Bawen. Potensi sampah yang banyak 

memberikan dampak positif yaitu berupa peluang pekerjaan untuk memenuhi 

kebutuhan rumah tangga dengan bekerja sebagai pemulung. Peluang bekerja 

sebagai pemulung mengakibatkan banyaknya masyarakat yang beralih profesi 

menjadi pemulung. Adanya keberadaan pemulung yang bermukim di 

Kecamatan Bawen, peneliti ingin meneliti distribusi keruangan yang berupa 

tempat tinggal pemulung yang berada di Kecamatan Bawen. Pemulung dapat 

dibedakan menjadi 3 yaitu jenis-jenis pemulung berdasarkan cara kerja dan 

hasil yang di peroleh, dimana diantaranya adalah pemulung mayeng, 

pemulung pengepul dan pemulung agen. Peneliti ingin mengetahui jumlah 

pemulung sesuai dengan jenis pemulung dan karakteristik tiap jenis 

pemulung diatas. Pekerjaan sebagai pemulung meskipun merupakan hal yang 

menjadi solusi untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari tetapi karena 

pendapatan yang rendah dan jam kerja yang tidak pasti maka pemulung harus 

memutar otak agar dapat memenuhi kebutuhan dalam rumah tangganya, 

sehingga peneliti ingin meneliti mengenai stategi penghidupan menurut 

scoones 1998 yang berupa strategi intensifikasi dan ekstensifikasi, 

diversifikasi mobilitas dan akses. Serangkaian kegiatan diatas diharapkan 

pemulung dapat meningkatkan pendapatan dan kesejahteraan keluarga 

pemulung. 
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Bagan 2.1 Kerangka Berfikir Penelitian 

 

 

 

Sampah  

Pemulung  

Distribusi 

Keruangan 

Strategi 

Penghidupann 

Intrnsifikasi & 

ekstensifikasi,   

Diversifikasi, 

Mobilitas dan 

Akses Scoones 

(1998) 

 

Lokasi tempat 

tinggal dan 

wilayah kerja 

pemulung 

Pendapatan 

meningkat 

dan 

kesejahteraan 

keluarga 

pemulung 

 

Jenis-jenis 

Pemulung 

Pemulung 

Mayeng, 

Pemulung 

Pengepul, 

Pemulung 

Agen. 
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BAB V 

PENUTUP 

A. Simpulan  

Distribusi keruangan tempat tinggal pemulung di Kecamatan Bawen 

memiliki pola persebaran yang mengelompok. Pola pemukiman ini terbentuk 

karena adanya sumber mata pencaharian yang menjanjikan bagi penduduk 

sekitar yaitu TPA Blondo. Pemulung di Kecamatan Bawen merupakan 

penduduk warga setempat yang beralih profesi menjadi pemulung. 

Wilayah kerja pemulung berdasarkan tempat mencari barang bekas 

jumlah paling besar yaitu pemulung Desa Samban yang mencari barang bekas 

di Kelurahan Harjosari yaitu dengan persentase volume sampah sebesar  

49,81%, hal ini karena pemulung agen membeli barang dari pabrik-pabrik 

yang ada di Kelurahan Harjosari dengan jumlah barang bekas yang besar. 

Wilayah kerja pemulung dalam menjual barang bekas berbeda antar 

pemulung, dimana pemulung mayeng dalam menjual barang bekas di desa 

sendiri, pemulung pengepul menjual barang hingga luar Kabupaten 

Semarang, sedangkan Pemulung agen menjual barang bekas hingga luar 

provinsi, hal ini dikarenakan jumlah volume barang bekas dan ketersediaan 

kendaraan pemulung pengepul dan agen yang memadahi sehingga bisa 

menjual barang bekas hingga beda wilayah. 

Pemulung terdapat 3 jenis yaitu mayeng pengepul dan agen. Pemulung 

mayeng rata-rata bekerja sekitar 0 - 6 tahun dan pendidikan terakhir sekolah 

dasar dengan pendapatan 150 ribu – 2.5 juta. Pemulung pengepul rata-rata 
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bekerja 0 - 6 tahun, pendidikan terakhir rata-rata sekolah mrnengah pertama, 

dengan pendapatan 400 ribu – 20 juta. Pemulung agen lama bekerja 6 - 13 

tahun, pendidikan terakhir sekolah tinggi menengah atas dengan pendapatan 

2.5 juta – 22 juta. Semakin lama bekerja sebagai pemulung makan 

pengalaman dan pengetahuan semakin bagus. 

Strategi penghidupan pemulung dalam strategi intensifikasi, 

ekstensifikasi, mobilitas termasuk kategori sedang, strategi diversifikasi 

pemulung di Kecamatan Bawen rendah tetapi strategi akses pemulung tinggi. 

B. Saran 

Saran dari peneliti untuk kemajuan kesejahteraan pemulung di 

Kecamatan Bawen sebagai berikut. 

1. Perlunya pendataan ulang dari pihak pemerintahan daerah setempat  untuk 

mengetahui jumlah pemulung yang ada di Kecamatan Bawen. 

2. Pambentukan kelompok pemulung untuk melakukan aktivitas pengolahan 

sampah menjadi barang komersil dan pembentukan koprasi untuk 

membantu kehidupan pemulung.  
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